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11. Тръгване. 

Ситенъ дъждъ ръми изъ н_атегналото отъ два дни , навжсено 
небо. Нека вали I Подъ сушина сме. Утрt, добъръ Господъ I Стц
гаме на гара Лакатникъ и поемаме по Искъра з.а хана на бр. Цt
нови. Спахме ... какво спане, Боже мой; бълхи тропаха като коне 
и немилостиво смучаха отъ тая енергия, която, тъкмо сега толкова 

ни трtбва. Като - едва излизамъ, пог леждамъ небото и моля се. . : . 
кому ... не знамъ ... , навtрно, на звtздата - пжт.еводителка, за хубаво 
като нея врtме. Хеле, най - послt, зазори се. Бtли мъгли пъплятъ 
по голитt плtщи на Врачанския балкаnъ и като че ли му даватъ 

nослtдня цtJJувка, прtслtдвани немилостиво от~ де.бнещето ги, 
скрито далечъ задъ ридоветt на възтокъ слънце. Ще имаме раз

кошенъ день, викамъ азъ като лудъ I Омихме си очитt на единъ 
отъ кристално бистригв изобилни потоци, които · като рtки изви
ратъ изъ варовититt дупки - срtщу гарата е красивия извор_ъ ; 

който кара 2-3 воденици построени до самия него ~ закусихме 
на бърза ржка съ що се нашло въ торбитt, въ хана всичко има, 
ала искахме да ни олекне ~ и хайде напрtдъ I Пж:rемъ разrледах:ме 
прtдварителнитt работи по строещи5J се прtзъ · Искъра грамаденъ 
мостъ, прtзъ който ще минава бждещето шосе Орхание - Лакат-
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·1 никъ · -Вършещ~ - · оерковица, па бърже·-бърже закрач_ихме · по 
· сложната пжтека, която успоредно съ Искъра, обаче издигайки се, 

, ни води къмъ ·мечтанитt,- обtтщзанитt мtста. Ситни капки ни разве
дрtватъ челата, г жста, ала · не толкова лепкава, каль уголtмява · тег
лото и на . тъй тежкитt ни обувки. Слtдъ часъ и половина сме на 
седлото. Мжrлитt еж прокудени вече високо и забулватъ отсрtщ
нитt Изремецъ, Яворецъ, а Витоша, задъ нея . надникващата Рила и 
Родопитt, Срtдня гора, пшшинитt въ Западна България еж подъ 
r жста, сива пелена, изтъкана отъ оловни облаци. Г .71едаме картата. 
на · дtсно, като сме обърнати къмъ скритата отъ погледа · ни Вър
ш~чка долинка, или по-право дълбоко врtзания въ недрата на бал-

' кaI;Ia ДОJIЪ на Бtлорtчкитt, еж пррснати "държавитt и н·а. ·осиково, 
. а та;rъкъ далече отъ лtво се сгушили хубавкитt кжшурки на Лупни 
-връхъ, надъ който отсрtща се надвtсилъ Соколецъ съ прtсtчената 
си сt>кашъ, отъ врtмето глава. Страшно бtхме ожеднели: · едритt 
жълти .с.ливи, които безъ позволение нtмаше кого да питаме -
си _ отбрулихме, не можа?{.а да угасятъ кицеча,' КОЙТО горtше въ жи
литt ни. Донесоха ни отъ една държава вода, ала щомъ пийнахъ, 

още не. глътналъ, изплюхъ я: Химикътъ ми се произ.несе, че е 
блат;шва и, като е тъй, може, най-малко, да разтрои червата. Скоро, 
подъ ._Соколецъ, наскокнахме на хубава чешмичка, отъ която пихме 
до насита, а още по-нататъкъ, по единъ стръменъ долъ съ бистра · 
буйна пtнлива вода, ни опжтиха къмъ прочутитt тадtва извори, на 

които - всtки пжтникъ, любитель на хубава вода, е дълженъ да се 
поклони. Ние се отбихме на дtсно отъ шосето и поехме по Шу
матс1·и долъ. Доста се качвахме - казаха ни че за четвъртъ се оти
вало - и тъкмо когато мислtхме, че сме жертва на измама, ето ги 

прtдъ насъ леденитt шуртещи и тананикащи нtкаква си неземна 
мелодия, разговаряйки се съ околнигt шубръки, забавлявайки се съ 

пtсъчинкитt извори. Студени тръпки ни побиха. Бързо намtтнахме 
пелеринитt, омихме се и развързахме торбитt ·за да видимъ 
що има вжтрt. По-голtмата часть отъ копришката сланина съ нt~ 
колко главички бtлъ лукъ и съ порядъчно количество хлtбъ, -
всичко това изобилно поливано съ чиста и бистра ледена водица, 

пропадна въ безджнитt ни кошове. Като дигахме напоконъ тор-
-битt, усtтихме значението на закуската - 1 О часътъ бtше - а 
и рамtната казаха : благодаримъ I Които туристи би желали да не се 
измж qватъ съ цtлъ-часово възшествие, по-скоро пълзене, възъ стръмния 

долъ. което има своята поезия - нека оставятъ шосето още .въ 

селото-Осиково, па да поематъ прtката пжтека въ дtсно надъ 
селото : тя ще ги заведе право на изворитt. 

Когато слtдъ близо едночасова почивка станахме, готвейки се за 
пжть и обърнахъ погледъ назадъ, зракътъ ми бt плtненъ оть чаровна 
картина: прtзъ съвсtмъ тънко прозрачно було се усмихваше свtнливо 
нашата хубавица Витоша, а отъ дългото проточено тtло на кака и 

„,Рила лъхаше свtжест1;>, прtснота, каквато надали издава снагата на 
най-божествено~rрациозната прtчиста дtва. Отговорихъ съ усмивка, 
nоклонихъ се на нtмитt кокетки и закрачи:хъ ·по тр ·вщ-rстата, 
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напъстрена отстрани С'Б хубави букети, пжтека, съ роякъ мисш1 йъ 
главата. То се знае, че се заблудихме и трtбваше доста да се по~ 
лутаме, за да наскокнемъ на правия пжть. Ето ни въ дълбокъ, сухъ 

долъ пор.жбенъ съ гора, посланъ съ бtли варовити камъне, ~,:оито, . 
жежени отъ юлското слънце1 сtкашъ изсмукваха живителнитt со
кове отъ тtлото ми. Люта жажда ме мореiпе и тоя часъ готовъ 

бtхъ да пийна и отъ вода събрана въ тр_апчинката, която конско 

копито е направил6 връзъ лtпкавата, сега втвърдена като камъкъ 

варовита каль. Безпокоехме кого срtщнемъ - малцина въ това 

работно врtме - се съ сжщия въпросъ въ разни варианти : вода има 
ли близо, близо ли · е водата, дека еж воденицитt? И когато едно 
момченце ни каза, ,, ей сегичка ше излезете при вода", добихъ 
крила и жаждат'а ми като че ли . мина. Наистина двtстt крачки не 
бtхме минали, когато бtхме страшно „изненадани" отъ кристално · 

бистри ледени рtки, шуртещи отврtдъ. Такава изненада, драги ту-· 

ристи, ще имате въ всички наши и чужди варовити землища, дt1;0 
дъждовната вода, паднала rio височинитt, се попива като отъ сюн

геръ, слиза по пукнатинигh, . събира се въ подземни пещери, обра
зува тамъ . истински езера, па като пжтува по ' криви, лабиринтни 
пжтеки, намира изходъ, вижда свtтлина, за да н.и разхладява, за 

да движи нашитt воденици и тепавици, за да ни дава безплатна 
механическа енергия, която ние можемъ прtобрази въ каквото ре
чемъ - напр. въ електричество. Часътъ бt единъ, когато с_еднахме 
1юдъ сtнката на единъ клончестъ орtхъ, въ необградената градина 

на една отъ многобройнитt тiдtзъ воденици, край ·една изобилна 
чешма. Направихме омивение на нозt, рж.1(t, гърди. Ледената (1.0° С) 
вода ни съживи, ободри и възбуди вълчи апетитъ. Уплашихме бt

лорtчанкитt съ tденото с.и. Въ нtколко минути торбитt чувстви
телно олекнаха, което особно почувствувахме, когато слtдъ два 
часа, подъ прtкитt лжчи на палещето слънце, се катерtхме ве·че 
по п_рtкия пж ть, който прtзъ баирчето задъ долня Бtлорtчка ни 
води за Вършецъ. Отъ това баирче, което потжнали въ поть съ 

пристжпъ прtвзехме, се открива възхитителна гледка, насмалко -' 
щ,~:хъ да кажа панорама : по·дъ краката ни е долината, всрtдъ ко- · 
ято се -извива Ботунята, дtто е Вършецъ, обградена отъ южна страна 

съ разкошния вtнецъ на берковскитt планини, чийто най-хубави цвtтя 
еж, безспорно·, Тодорини кукли, органически свързани на изтокъ съ 

Царицина ливада, а на западъ съ билото, което се увtнчава надъ 
.Берковица съ шилестия, щръкналъ въ небесната ·синева Комъ ; 
право на изтокъ гледаме дебелия и недодtланъ варовитъ голъ ма.: 

сив ъ на Врачанския балканъ, за който не стигнало .мtсто въ реда 

на другаритt му балкани, та го изтш<али къмъ дунавската равнина; . 
право на сtверъ е вълновидна мtстность, която лека-полека С14И
шавайки се добива най-послt цtлувката на отъ задъ-гор·и и планини . 
идещия, търсещъ отмора rrжтникъ, Дунава; цtлиятъ западъ е · ·за:. · 
пълненъ съ гориститt, милващи окото, берковски околности. 

Само единъ~ миrъ се любувахъ на тоя рай . Божи, стрtмейки· · 
се часъ по-скоро ' да влtза въ· него, за да ви'iiя не ще . ли се найде 
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и тамъ .11-вщо дяволско. Вършецъ е вече под.ъ краката ни, ала ние 
ускорихме ·хода; за да се уприличимъ, види се, на ония фаетонджий~ 
ски коне, които, едва крtтайки изпусталtли отъ нехранене и 

' отъ изтощение, усилватъ бtга ПОДЪ безбожния бичъ, влазяйки , въ 
града. Тъпче,мъ_ вече вършечкитt улици, като всички селски улици . 

. Ми~аваме покрай едно блато, цtло покрито съ зелени водорасли, 
издаваще отватителна воня ; крачимъ покрай зидове й трънени ог
р~ди I до които . се мждри боклукъ, тукъ-тамъ .изхвърлена нtкоя 
умрtла ·кокошка - ·навtр·но кокоша чума е имало - и най - послt, 
прtхвърляме се по едри обли камъне, изкърте,ни отъ планината, 
пъiноводната вършечка · рtка, за да идемъ въ ханищата около ба
нята. Оставяме си багажа и бързаме къмъ банят·а. Мае'~ хора, стекли 
се отъ околнитt градове и села, па дори и отъ София, която не 
мqже да се оплаче отъ бани, ·дори ·и отъ Ромжния, 1<оято ·нtма 
почти никакви бани, търсятъ лtкъ за болкитt си. Банята · е · тtсна, 
дядо Аhамовск·и с_тилъ. Не можах~е да проникнемъ вжтрt, въпрtки 
тсща, че се _ползувахме съ закрилата на доктора, пратенъ тукъ да 

дава съвtти и помощи. Казаха ни, че 500 души дневно 1шснели бo,ll · 
нитt си · отъ ревматизъм:ь органи, или обезобразенитt отъ тлъстина 
тf.ла, въ ти.я целебни хладки води, славата на които отъ одавна гърми. 
Задоволихме се съ студената баня, която не се търси толкова, ала 
и тя бtше . пълна и, то се знае, мръсна. Водата на . банитt · е ка:п
тирана и копаеха се вече тралове, , дtто ще се положатъ новитt 
резервоари: Напр9-В/1 ми впечатление оскждностьта на минералната 
вода~ На ~акво се длъж!f тази оскждия, дали на несполучливъ 
каптажъ ·или на друго . обстоятелство, нtмамъ данни_ за да мога се 
.произнесе._ Hq едно мога смtло да твърдя - ето бани, които очаква 
свtтла бжднина, ето село, което ще стане важенъ нашенски курортъ : 
Трtбва само д,.а се отвъди мtстна 'интелигенция, която уврtме да 
се заеме да _ разхубави околн6ститt, да докара при банитt нектарна 
вода · из,ъ близкия балканъ, да uрtсуши околнитt блата, по-скоро 
локви, да махне всички нечистотии огь улицитt. Послtднитt нtша 
може !,{ахна веднага всtюi общински съставъ, който мари шогодt 
за доброто на общината. . . 

До късно вечерьта се разхождаме изъ улицата между хотела 
и _ qанята, дtто ·се суети врtменното население на Вършецъ. Корен
нитт. жители, смазани от·ъ дневната работа, отдавна еж въ обятията 
на ·морфея. И азъ съ смазани -плtщи, се отдадохъ безпрtкословно 
въ топшiтt му · прtгрждки, въпрtки серенадата, устроена прtдъ с1>-
1.;~µ.ния прозорецъ на една дулчинея. 

·- · Рано сутриньта се опитваме да · се окжпемъ въ хубавата баня, 

1-io още е женска. И готови за пжть, отбихме се на рtката, дtто 
хубаво , се окжпахме, па закрачихме по берковското шосе. Скоро 
~tйrнаiм~ в1-, Спанчевци, -минахме покрай мънастира Св.' Кирилъ й 
~етоди, ·_ слtзохме · въ долината на Врtщица и най-послt пжтьть ни 
изведе на ху_бавото, ала пусто вече шосе, което. слиза отъ Петроханъ, 
МИНЗJ?~ :прtзъ Клисура и ни ВОДИ въ Берковица. На_ всtкждt пжти
щз:т а .. сЖ, . обградени . съ разкошни . капинаци, съ rжсти като букетъ 

•• ., ' J : ; - . . •, . ~ • .,... , . • • 1 . ; • ' • -;:; ., \ .- • 



. краспви храсталаци, въ които повечето тосподсrвува cnptaJtиtцe на 
сладкопойни птички ; тукъ-тамъ срtщащъ редйца овоiliки; прtдимно 
дюли, обтрупани съ още зелени плодове . Вредъ забtлtзвашъ високи 
кукурузи съ по , 2-3 мамули на коренъ~· чийто златожълти зърна скоро 
ще донесатъ злато на трудолюбивото · и трtзвено население. 

Въ Берковица стигаме точно на пладнt. Подкрtnяме си силитt 
съ вкусна силна супа, съ прtстърва, приготвена особно вкусно, полtна 
с·ь рtзли~о винце, което симпатичниятъ щ1 хазяинъ, r. Тодоръ Михаиловъ, 
ни прtдложи и бързаме за · ,, Кестеня~о II а оттам·ь за · мер~ернитt ка
риери. Кестенякьтъ, истински лtсъ отъ вtковни кестени, 'разположенъ 
до самия градецъ, е unicum въ България, богатство .· и rордость на 
Берковица. Завtщанъ ни отъ. османлиитt, едва ли не . най-rолtмитt 
приятели на дърветата, особно овощниrt, ние трtбва да ro пазимъ 

като зеницата на окото си, за да ·го прtдадемъ на nотомцитt си, ако · 
не възроденъ, подмладенъ и уrолtменъ, то поне не накърненъ. Мtст-
ностьта подъ Кестеняко, между него и града и далечъ към·ь полето, 
наречена сарая, е била въ турско врtме истински рай. Тукь· еж били 
лозята, сега опустошени отъ филоксерата, низъ които е имало наR•· 
хубави съ най-вкусни плодове овошки, като вишни, череши, праскови 

. и зарзали, бадеми, ябълки и круши, дюли, отъ които сега има само 

жалки останки. Притурете къмъ тоя списъкъ и малиliитt на · Берков• 
ския бал·канъ, оrъ които евреинъrъ Шекерджи приготвя вино и си
ропъ, напънете малко въображението си, за ' да ви нарисува чудната 
обстановка, която азъ rъй слабо описвамъ, да ви докара балканската 
прохлада; която лъха откждt Комъ, въ ЧИЙТО крака е именно кес„ 
тенякътъ и изъ чийто недра извиратъ еликсиръ - · сладки · води, и, 
ако можете, устойте на изкушението да посtтит,е Берковица. Освtнъ 
съ природнитt си хубости, Берковица е облагодtтелствувана отъ · при
родата и съ таквизъ хубави и разновидни едрозърtiести мрамори, как• 

· Qито нtмаме никждt друrадt. И другарьтъ ми, слtд:;ъ като посtтихме 
кариерата, съ възхищение прtrърна ~деята ми~ ако -~ нtкоrа прит.р·t;б„ 
ва нtкому да прtкръщава Берковица, да я нарече Мермерградъ. Тукъ 
се вади розовъ мраморъ съ свtтло-зелени ивици; чиёть розовъ ' и rж
лъбовъ., По едно врtме се е инсталирала една малка „фабрика" за 
дtлане "U рtзане на мрамора, ала скоро тя е била принудена да -спре 
работата, защото нtмало кждt да дtва мрамора .. Нека се надtемъ, 
че бждещата желtзница ще у11есни и експлоатацията на тая драгоцtнна 
~ариера, та ще даде и малко поминъкъ на тоя . западналъ . rрадецъ, 

едно врtме, до построяването на · искърската желtзн,ица, важенъ пф- . 
rовски ~jунктъ, посрtдникъ между Запада чрtзъ Ломъ и нашата столица . 

. Не ми се напуща това райско кжтче .. Ще ми ::се да ида пакъ 
въ Кеqеняко, па да хлътна и . по•навжтрt, ~по~високQ, да ида на госте 
на~ом-ь, да възвия послt къмъ Петроханъ и да с~} върна прt~ъ Ко
нярски кладенецъ, Момино кладенче, Голtма и Мала 3дравченица, Дeptt 
волъ, ·ала всичкото ми краснорtчие остана · безъ резултатъ прtдъ упо• 
ритостьта на другаря ми : 8На заrовtзни трtбва д~ бждемъ въ мъ-

. наq:иря 181 11 туй то 1 . ' ; 
.- .. ,;:;, • ... :: : Рано . сутри){ьта бързаме прtзъ безцлодни и рtдко населени мt• 

: ета; "kато селата _ Коrеновци, Лtсковец-., KorilfRoaци · sa. Чиnоровцн, · оо-

;' 



, . . 1 ', 

h~вс?~~·: ·Jъ~J~ти})~ ,: ~~~й ·ж~~tз~а; , еж Иоанъ . . · ·остаnя~i~ ·долинаi-А на : 
Б:~н~q~сюiт? iJщ.~, : лрйfок ь на . Огоста,. за . да идемъ слtдъ . ~ато - ~лап
н~м:ь,~ . н~колк_о .о.тъ в11сокъ пq-високъ хълма, въ . долината на самата 
Огоста й , , qтта~р:: ~ 'кате> ,прtхвърлимъ задъ селото Еловица най~голt
М"'ЩI. ;> б.~ир~; ,д,~. се см;ь~немъ, в·ь долината на Ч1шровската ptюi, тоже 
цiщ:rр.къ }'1~;- : ч,t,·ост~.~ - , КОЯ'ГО ~разди х;ьлбоцитt на най.:мщ:ивния и високъ 
Ч~,щро~зск~ Балканъ,- увtнчанъ съ върховетk Варажья глава, Марти-

. н'9вi ) -IY~-~, '· .Дебеhцр~, МёджаБа , ,и великана Миджуръ . (2167 ·м;) въ 
сррб~ка територия. Слънцето наваляше да се отмори задъ високия· 
ГР,€?б~нi _ на Мартинова чука, когато . се катерtхме по червенитt пt. 
СJ>ЯН~Р-_~ . . за .да в1езем:ъ въ мънастиря. Посрtщнати рздостно отъ прt~ 
П:Ъ,р[аВИЯ . з·а ГОJШНИТ.'Б се егуменъ, нас,танеНИ ВЪ едАа ЧИСТа CTa5i, НИе 
п,обързахм~ -м смъкнемъ, отъ плtщитt си оня товаръ, потьта, КОЙТО 
уцонi:Га · ч~гавя ПQ тtлата, като го ,дадемъ ~а бистритt ' струи - на pt, 
к,~;га~ .за да го отнесе :на неуморната разрушителка Авrуста: И 'cri 
~Ъ,З_IJ(,)д.~НИ С,ИЛИ, :ВеСе]!И, СЪ ОТВОреНИ kaTO на ламя ОТЪ апеТИТЪ уста, 
Qч~квахме, вечер~та, която, като се сжди отъ чрtз\ftрното суетене на 
д,{ща .егумена . около , иагiрницата, обtщаваше да бжде царска. И на-_. 
щ-rина . Сl()рпризъ . бt.ше тя за насъ, прашясали ,и и.?покжсани туристи. 
I-Je С~М() по съдърщанието 'си, мен,юто си, а и _по обстановката : г.ости 
qt:,.мe : не салъ„ ние, ;,,~ и у~тано~ения .въ Чипоровци лt_карь за · борба 
сµ~щу;е ,страшнат~, отъ вtкове ·върлуваща . тукъ болесть сифилис~, и 
~Q~~щri.иpa на пограни~ша1.'а рота, заедно · с~ь двама свои другарl-!,, и единъ 
м.ладъ юр11стъ, J(ОЙТО д'ошелъ да освtжи силитt . си, за да му . стиг-
натъ .за лрtдстоещъ екзаменъ. ,· , , , 

Кьсно, пр}зъ Н()ЩЫ,а се оттеглихме въ покоитt си съ прtпъл
}1~НИ стом,i'си, :_ ~ъ замаян1:1 . отъ_ ро!1ното вино глави. Мелодията на бу-

, ч.~щата .. р~r{а · · скоро . ме отнесе. въ царството на блtноветt. · И азъсъ
II_х:sахр. че съмъ въ · чип6ровци, каквото е било прtзъ XIV вt.къ, ко
г~~т.о, _::,с,?J{Сонµи·тt · ру;;r,ари .яеуморно СЖ влизали ПОДЪ ПЪЛНИТ'Б 'съ руди 
~PX,OBt;, ,, за , ,да жькн~тъ отъ т_амъ богатство ; когато всичко е цъ'в
тt;ф,: . кога.то ту~ъ е бил~ пулса и на интелектуалния животъ. Съну-
8..ахъ. лq~пt, .я оная·· бурна . епоха, кш·ато . Чипровчене се туриха на ·чел~ 
Н..~,-дв~жеш-ittо за. добиване свобода и разбу ДИХ~Ь се, когато слънцето 
(:>i.fui'е:~,: ~е .. ЯЗДИГНаЛО В~Че на една КОПраля, .. унесенъ се Вь ОНИЯ Вр-ВМеНЗ 
нi ' минало , величие. Прtдстоеше . НИ . ТОЯ день да посtтимъ тия мtста 
и. , за:rова 'с~tр.ъ , скромна закуска, , .гщидруженй и·. отъ . дяда егу,мена, за-

.1,<Р~~ихм.е . ::з~ " Желtзна 1:1 Чипоровци, се нагорt ПО рtката. Дtйствител
щ5с:п,та. : Ме смъкна съвсtмъ отъ облацитt . . Жалки остатки отъ минала 
~лава и;ма . днесъ, по. тия ; мtста, , дtт.о i~tкогажъ , култур~нъ животъ' е 
~н9·1i.тпi," Ви2f(дашънадъ~сел6т,о, край рtкарi,9со6но ,КЪМ'!> Рупски долъ,,, 
•i~мiд·и .: кa~e,ii~i, .лръснати к~сове- сгурkщ . ~киви свидtтели за . желtз
ца:га-· кул:гур~,- ~куиища . :лtСЪf\Ъ, J(ОИТО с,вtдочатъ, , сигурно,, за, злато
IJР~~11ван'е ::· . вq,нiiruit · потоци -влачатъ' златни · зрънца· и лус_пици. От-
~а~#~-.. ;т~--~ ;rР~~ё~г,~ :зл_ат~~келr_~ 

1 
щ1ритъ·, - лъскав~. г~ле~_итъ и ~ъ ,д~-:· · 

волита усмивка те изкушаватъ : що е това ? И .сухо, и суро,во _тръr.;. 

1-J~ЛО )11'!J,W'l~,; PYд~ ;ёда rТ-~Р~, П~Рl:fМ_~'Г1?~ХЬ )J? ~ал~зв~: Съ : ~дного . Чипрд-
8""~а,t+!!~Ь1~~;~Jtз:~-~ц;19У:,~~-~~ к~~то . ни·,: Пl)Иf~Х.{КИ_, I?\/2\i~~ _ ;в't ?~Х~да_ 



до Влашко· село· и ··поtраiiичйй~ ·поtтъ · д~б~л~ръ· цt.~fь1 :це'k~ ce·н~'iiёмi1riia4 
духовитияtъ лtк:арь за тая ' му малка ·слабость, Rаслtдена;-. негли, ()ТЪ 
прадtдйтt. КрД\.ГЛО невtжество, придружено Clj редиi.J,а ··друr,и Н~дж.зи, · 
нераздtл)ш негови сnж.тници, ·_ като отвратително ·клюкарство, не ' зна~iце 
граници, като грозни партизански ежби зарадъ магареitiката : сtнка~ · 
царуватъ тж.дtзъ. Тщетни еж. опитванията на малцинството'· да ·насо
чатъ работитt въ правия пжть, ала то не се отчайва и не би -трtбва~о · 
да· се отчайва. 

Прави впечатление трезвеностьта на населението ·въ' тиst"' hokpaй-' 
нини: Никж.дt не можешъ намtри . кръчма : не '· мdrълъ kръчма'рийъ· да 
изкара за nатентъ. Но кога·то сеrи~ъ-тогизъ тия · оtшелниi.t~ намиi-l·ми 
въ града, не знаяли · щiрата · и се · nрtдавали едва ли не ·на: ' орг·ии>Ми
зерия-та тукъ е причина: и · на · доста силенъ развратъ, за койтЪ съ::. 
брахме доста свtд:tния отъ случайна сnж.тница, вtЩица · :- сводница, 
настигнала ни още при Котеновци · цдейки от·ь Берkови:ца, \ Д'ВТО · ха-• ' 
дила да се снабди съ разни „лtкарtтва." Тя дtлеше женит~ ' ·:на чи
сти и нечисти и съ нечуванъ цинизъмъ разказваше пикантни' историц;" 
на ко~то повечето · тя била режисьорътъ, като, ВИДИ; се, искаше да 1 ни 
доб11е за клиенти. Съобщихме на лtкаря · за всички „откри1:ия; " като · 
се- помж.чихме да скриемъ името на · бабата ~конкурентка ; по ·прЬфесия, 
ала ТОЙ веднага го откри'' и съ докторсkо хладнокръвие ·. сви' безfю:. 
мощно рамtнt. Развратътъ се· . поощря'ва· ·· отдtто не · би:_ трtбвало ::да:· 
оч~кваме, .mori cher 1 ·щода · стори·мъ? Одинъ въ · полt<не- воиUъ· r : : 

Н. Бозов'h .. , 

. Бюр·о -за _· ПI тешест·ве·ни·~И-~ -
ОЧЕРКЪ 

отъ .It'~·' Фояъ-Реденi.: 

. (Продължение отъ , БТ . бр~ 9). 

·с Щангенъ е облекчйлъ ·пж.тя · за · nрtдhриятияfа на анtличанетt 
въ изтокъ ·и ·дон·ей;(t~~ ·· спомоtнал-ъ за .Мtст·ната · култур'а'. · B.itafoдal- 1 

рение задружн~т~ ~ !( ния, почнж~и еж да подобряватъ пж.ти
щата въ тая часть . -~ zм, ,Jia строятъ желtзници, да уреждатъ п_о
щенски съобщения и.;;ААнП~~ъ дилижанси. Въ 1872 r. Щангенъ е 
направилъ първото зад~_J,~1r · ~~не въ Америка. При тия nж.ту
вания · не е била забравена· и Ноа1я, чият'о живописна мtстность 
е била неизвtстна на туриститi. м, . . 

Слtдъ туй излетитt слtдвми ·бързо единъ подиръ друrъ. Въ 
1878 r. е било направено първото · п.ж.туване около свtта; ТО се е 
продължавало 8 мtсеца, и едва въ 1881 г, еж могли да го · повто
рятъ. Оттогава на всички е билъ отворенъ ДОСТЖПЪ въ чуждитt 
страни. Прtдприятията на бюрото обзели .Япония, ' Китай, Остъ-Ин
диs.1 и Египет.ъ, пжтуванията стиrвали на сtверъ до Дронтхаймъ, въ 



АФрика до рискра, ~ -f>-усия до Самаркаnд~ -, Нижt1и•Новrород'Ь; 
~ въ Шотландия, - до крайния 'полу'островъ., Го.7!tмата к·ниrа отъ 
150 стр., ' СЪ програмата за пжтуванията прt3ъ 1899 rод ., най-добрt 
показватъ ~олко силно се е разширила дtйн-остьта на Щангена. Мно-
гото нововъведения, като напр. ~упониtt за хотелитt, не се харе

,с_али толкозъ на нtмцитt, колкото на анrличанетt, и затуй не · еж 
могли да се въведатъ въ Германия. , Туриститt винаги еж. _ срtщали 
у Щанrена вtжливи . обноски, любезни, -прtдупрtдителни служащи 
И: при.7Jична 15омпания, - а: туй е липсвало у Кука . . Осв~нъ туй, у 
Щанrен·а заслужва -още внимание и продажбата на билетитt и спра
вочното бюро. _ Макаръ д·а · е било твърдt трудно да се доставятъ 
нужднитt свtдения ·за ж.-пжтнитt и параходни дру*ества; обаче 
Щанrенъ -_ е успtлъ да въведе въ Германия международна продажба ' 
на билети; та~а щото нtмдитt' еж можали у дома си да си кутту-
в~тъ билети за nжтуване въ други земи. · " 

Щас,тието винаги е спомагало на Щанrена, но ' понtвrа не ' се 
е минавало безъ приключения. Навtрно мнозина ПОМНЯТЪ нападва
нето отъ разбойници трена съ пжтници из~ България, което на врt
~ето си направи доста шумъ., . 

Лрtзъ послtднитt_ десетина rодини всждt се появиха много 
т:а~ива бюра Зf-1 пж-rуване, между _които нtкои еж уредени хубавичко. - , 
Ала Кукъ и Щанrенъ се . смtтатъ за първJi основатели на тия бюра. 
Разбира се, вкусоветt еж- разни~ и затуй на: .мноrома се не ~аресва 
да 'пжтуватъ въ компания~ ' по отъ по- рано опрtдtленъ планъ~ -но 
при се · туй за тия, които не знаятъ чужди езици и сжщеврtменно 
обичатъ удобствата - бюрата се явяватъ сжщинско -блаrодtяние. 
Сега пжтуванията до изтокъ, уреждани отъ Щанrеновото бюро, не 
изискватъ почти никакви. приготовления отъ страна на излетницит1>. 
Водачътъ съставя ~аршрут~, имайки прtдъ : видъ и климатичнитt 
условия, и красив:Итt мtстности; изъ пжтя той се грижи за биле• 
ти, багажи, хотели, _ прtводачи,: :: за -храна и прислужници, за па
латки за нощувка, за кираджийски коне ~ въобще за всичко. Же
лаещиятъ трtбва с~мо. д(' внесе въ ·бюрото опрtдtлената сума, 
сравнително малка, .и съ туй се свършват"ь всички грижи по излета. 

_Разбира се, такивато пжтувания еж възможни изключително въ 1:1а
щия stкъ, нарtченъ отъ едноrо "вtкътъ на пжтуванията "_. 

· i ,. К оледаровъ. _ 



Фотографическо, табло. Но r. А. обича и България . съ 
За да привлtкатъ посtт.ители по нейната природа. Прtди 3 години 
историческttтt страни IJa Търново той дохождалъ . въ нашето отечес
и красивитt мtстности на окол- тво, отъ хубоститt на което из
ностьта, Велико-Търновский клонъ несалъ най-добри спомени, и за 
п Трапезица" отъ БТ Д съвмtст- това лtтосъ прtдприелъ да раз
но съ Горне -Орtховския еж из- веде и своята майка из·ъ България. 
работили и :·поставили на гарата Слtзълъ направо въ . Русе, той 
въ Горна-Орtховица едно художес- отишелъ въ Варна, rдtто прiща
твено · табло съ фотографии отъ ралъ нtколко дена. Слtдъ това 
Търново и околностьта. Рамката е той дошелъ въ Търново, за де! се 
красиво изработена въ модеренъ- любува на хубавитt гледки на гра
стилъ, съ надписитt на двата кло- да и . се запознае съ I българскитt 
на и въ нея еж поставени ) 6 ху- старини. Отъ тукъ той дошелъ въ 
бави фотографии на снимки отъ София за да се види ·съ своитt 
Търново и околноститt. Като по- стари приятели, слtдъ което е на
здравляваме търновци съ пълния правилъ нtколко излета изъ окол
успtхъ на това дtло, пожелаваме ноститt на София и слtдъ свър
щото тоя примtръ · . да бжде по- шването на отпуска му се е за„ 

слtдванъ отъ другитt клонове. върналъ обратно въ Берлинъ~ 

Н'hмски туристи въ България. Ние блаrодариме г-ну д·РУ Ада•. 
- · Г-нъ д-ръ Георrъ Адамъ е лt- му за · топлитt . чувства, които 
карь въ психиатрическата болница храни къмъ България и бълrаритt,_. 
въ Лихтемберrъ цри Берлинъ. Въ по- и желаемъ и друrъ .. пж ть ·. да . го 
слtдния градъ _ той се запозналъ съ видимъ . между насъ, въ нашата 
българскит.t студенти, чрtзъ които хубава България. 
се . заинтересувю отъ България. Г. 

Адамъ . въ свободното си врtме се Клоноветt отъ Б Т д, които 
занимава· съ литература · и за да не еж си уредили смtткитt съ 
се запознае съ българската лите- центр. настоятелств.о за изтеклата 
ратура, той се заема съ изучва- 1906 год. ,' се умоляватъ· . да ст.о
нето на българския езикъ, който рятъ това .въ най,скоро врtме. 
говори доста правилно. Той слtди 

всичката българска литература, съ 
която запознава своитt съотечес

твеници. · Г. А. е · авторъ на много 
статии по нашата книжнина и прt
водачъ на нtмски на творенията · 

на Jiашитi писатели. 

До абон·атит'h на БТ, които 
не еж си изплатили абонамента за 

1906 rод. , ще бждатъ изnратени 
квитанции чрtзъ пощата, за което 
се умоляват. да rи приемат. и 

издължат». 



--·· -· ,, 

·. н~ Костовъ. До ·Рилсния МЪ· Тукъ ше най:д•ете .бъrло описа-
настирь~ Пжтн:и бtлt·жки и впе ние: на тракийската равнина и · на 
чатле»ия. Лловдивъ, 1906т. 60 ст. планинския 'вtнецъ, който я оби-

. · Ние Не · познаваме страната си и каля ; на живописната Момина Кли
живtемъ · като чужденци въ нея. сура и хубавата Костенска .долина; 
,,Въ нашата "хуба·ва и богата тат- на най~високото нашенско. поле -
к◊ви·на . още много врtме ще cpt- Само~овското ; на' рtка Искъръ и 
~аме нейн·и ,. синове, които, като не на омайнитt пазви на , кърмилни
познаватъ съкровищата, шо крие uата й ·- Рила; на · !,lилския мъ
б_ългарската . ~емя . и. българската ду• настирь •;__ "тая всенародна -лавра, 

ша, не намиратъ нищо, въ ' което въ която виждаме отразено щ1tзъ 
да се · влюбятъ, което да имъ вдъх- вtковетt набожното усърдие на/цt
не вtра и надежда за свътла бжд- лия български народъ" ; на Дуп
ни~а на народа И татковината ни". нишкото поле, старославния 11ер
" Чужденцитt много по-добрt позн·а• никъ съ богатата му каменовъглена 
ватъ хубоститt на нашата· страна мина. На всtка страница изобил
и· · I'I<>вече ОТЪ 'българина ' се выiи·- , ватъ географски, исторически, ес
щ'а~iг~ Оl"Ь тtхъ. Какъвъ е иэrле- тествено-научни, економически и 
дiiъ Ътъ Витоша, питайте Ами Буе; дори статистически свtд1шия, измt-' · 
за Бtлоrрадчишкитt скали, за Зго- сени · съ духовити размишления и 
риrрадъ, за Искърския проломъ, за бtJitжки. Тъй; дава се височината 
Росалитt ·- прочетете Каница ; за на почти всички върхове, долини, 
Т·ьрново, за · · Казанлъшката розова поJiета ; цитиратъ се данни за про
долина - чуйте . Молтке; за Ка-✓ иаводството на всички посtтени ин
марци, за пролома на Иерма и изоб- дустриални завt;дения, като сукне
що Трънскитt планини, за • глед- нитt фабрики въ Самоковъ, дър
китt отъ Солу-Дервентъ ще. в 11 ка- водtлската фабрика на братя Ба
же Иречекъ". Ала „истинското за- лабанови въ Нила, Перниш~ата ми
riознаване съ сфаната и народа ни на и пр. ; не се изпуша отъ очи 

става най"•добрt чрtзъ обхождания, и състоянието на дребнитt стръ
чрtзъ излеtи. Редъ екскурзии еж. кове отъ поминъка на посtтениtt 
правени отъ много ' наши ученици кжтове . 

Н; Б. и с!уденти, учители, тури~ти, ала 

s.~ _ жалос!ь, малцина отъ ржково

дителиit на _ тtзи екскурзии _ сж. ни 
удостоили съ впечатленията си, съ 

опит~ , си и резултатитt, които еж 
доби11и"" : · · · · 

Описание. на общежитния 
мънастиръ Св. Пр'l>ображение 
Господне при r. В. Търново. 
Sемят~ ни е пълна съ мънастири, 

повечето разположени вц , най-ху
И r. Косrовъ, единъ отъ · р~к~ - бавитt отечествени ландшафти, но 

водителитt на лътошната екскур- ние твърдt малко знаемъ за ху
зия до Рилския мънастирь съ уче- бостьта, архитектурата и историята 
ници отъ rорнитt класове на Плов- на :rия народни светини. Напослt
дивската гимназия,, ни дава въ дъкъ ромЛ'\.нитt, за да обърнатъ 

разглежданата книга ·всичко видено ~вниманието на публиката къмъ тия 

и чуто. паметници на врtмето, еж.що тъй 
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многобройни въ - - отечеството имъ, на. всtки .. турис:тъ, койте. ,пос~т~ Т()~ 
издадоха раскошенъ албумъ отъ вторъ по богатствата си българск~ 
гледки на мънастиритt въ Ромжния мънастирь. Не ; мо?J{емъ са~<> , да си 
.- нtщо което нце още дълго ще обяснимъ липсата . /на гледки въ . тек,

има да желаемъ. Горната брошура с;а, ОТЪ , мънаст11р~ н хубавото ян
- дtло. на братството на далечъ тренско дефил~ . Въпрtки това, при~ 
извtстн_ия ГJр1юбраженски . мъ.нас · мtрътъ на , Лрtображенскит-t» братя 
тирь при Търново, попълва една заслужава подражание и отъ други 
,празнота въ литературата ни, отъ мънастирски братства, които при 
значение за българското туристско вtчното си оплакване отъ липса на 
дtло. Брошурката въ 56 стр. 8-ни гости , и богомолци - плодъ · Н:а 
описва по rюжен~ето, пос.тройкит-в, тtхната непрtдприемчивость, забра
историята, съ биографични . чърти вятъ да правятъ · реклама на при
иэъ живота на мънастирския осно- роднитt и художесrвеннитj> бо.rат
ватель отеuъ Зотикъ, материалното ства ,, съ .• ко~то · ржката на провиде
състояние и управата на мънастиря. нието· е така щедр,о наградила у~ 

Интересенъ е J\'1Ънасrирския уставъ, лравляванитt отъ .тtхъ мънаст11ри. 
написанъ съ славянски букви, по- Брошурата струва 25 ст. ; на
мtстенъ отъ , 14 до 20 . страница. мира се за проданъ у книжарни
Брошурата е доста · сржчно напи- ц:ата на Ив. Вителовъ ,_ Търнщю. 
сана и за цtльта може да послужи, r. к. 

_ .. ~ъ 9иблиот,ек~та . ца центра,л~~rо ; ЩJ.f;r,оц:г,ел~~тв~ .. ~~ Б 
Т Д · 'Се полуяаваха с,111>д~ .... т-t с.писаниs~ · Q_Р"!>~ъ -.l ~0.6,:. ~од~:_; 

. : Запистш · Кры.мско - Навказскагл Горнаzо · Клуба.,;, Oдecta , 1JI06. 
№ 1 и 2, № 3, 4 и 5 и № 6, 7 и 8. - . 

Ежеzодник'Ь . Русскаzо Го,рнаzо Обще~тва Год._ IV;!, .. зa 1904 и 
год V. за 1905. Москва 1906. 

Casopis turistu v Praze, Rocnik хvш, 1906; ' дislo ' 1~12. 
Pamietnik Towarzystwa Tatranski(Jgo : Rok 1906. Wydawnictw 

towarzystwa . Tom XXVII w Krakowie 1906. 
Hrvatsky Planinar. Vjesnik "Hrvatskoga Planinarskoga Drustva" 

и Zagrebu. Godina IX, 1906 Brbj · 1-12. , 
Planinski Vestnik . Glasilo Slovenskega Planinskega Drustva, v 

LjuЬljщ1i. Letnlk XII, 1906 . St. 1-12. 
Бмzарски колоrьздач'Ь. Год. VШ. .1906. Брой , 1-:-12; _Е;~~~я. 

Ученишки спални въ Герма- 1 ри. алъ отъ ц. ифри_, _ тоя от';l_~тъ :~Р .. _ .~. е 
ния пръзъ · 1905 rод. - Прtдъ множество сериозна и _продъ~~и-

насъ ст. ои. отчетътъ на упра. в_лен. ие-1 те·л·· ·на · р· а· б.от. а. , _ която· заслу'жав.~ .. гото на нtмскитt учени.шки спални лtма _прtпоржка, особно отъ стра-
въ Горния Приелбски край (Герма- на на туриститt. Числото на спал
ния). Съ своя скраменъ, на първи нитt прtэ-:ь отчетната година се е 
погледъ малко ·~МП<>,~ант~нъ маrе- ,пов_ищ,~л9 _.;от~--: .)65'' на 1'86. Глав-
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ното покачане 'се пада на ААфелъ, 
дtто благодарение старания:rа на 
училищния съвtтникъ Хоанщъ въ 

Келнъ, организирането на учениш-
kитt спални е бързо напрtднало. 
Прtзъ 1905° г. ученишкитt спални 
с.ж. разполагали изобщо съ 8 1 1 
постели, вмt.сто 707 прtзъ 1904 
r. Посtщението - изцtло 16,396 
визити - естествена е концентрирано 

изключително прtзъ годишната че-

. твъртъ - 1 юлиА до 30 септем
врий, дtто двt трети отъ посtще

нията се падатъ само на м. юли. 

Изцtло 469 уч_ебни заведения еж.. 
дали на ученицитi; или студентитt 

си легита~ации за ползуване отъ 

спалнитt. Касовия отчетъ е при
ключенъ съ 3500 крони. Отчетътъ 
благодари съ топли думи на рев
ностния борецъ за спалното дtло, 
свещеника Льошеръ, чиято попу
лярность се разнася далеко изъ 

Германия. 

Женски туристски дружества. 
- Въ Берлинъ напослtдъкъ е ос
новано дружество на име „Die ·Wan
der-Vogel - Schwester" ,, Сестритt 
- прtлетни пrиuи и : utпьта на -
което е да сдружи млади момичета 

за п.жтуване. Прtдседателка над-то 
е Мария Луиза Бергеръ. Г. К. 

Открива се под1иска аа записване абонати 
НА 

В'ЬПfН1Р~IКП · tY1PU~t'Ь 
Списание за туризъмъ и природоописание . 

. Орrанъ на Българското Туристско Дружество·. 

ГОДИНА VI. 1907. 

· . { Д-ръ Хр. Пиперовъ. 
Редактори : С. Д. Скрински. 

Излиза мtсечно (освtнъ юли и августъ). Струва за не
членове годишно 2 лв., въ странство 2.50 фр. 

Записването абонати става въ София въ Придворната книжар
ница Кас.ж.ровъ и редакцията на сп. ,, Родина"', а въ провинцията въ 
клоноветt .отъ БТД и . при телеrрафо-пощенскитt станции. 

Приематъ се за послtднята _ страница на списанието обявления 
OT:Jt хотелжии, rостинничари, продавачи на туристски вещи и т. п. 

при най-износни цtни . 
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