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Нпеко IКоисrанruноиъ. 
(Биографи•ши б1;лtж1<и *). 

д11еко Иваницовъ l{онстаити новъ е роденъ на 1. януарий 
1863 t· . въ крайдунавския ,·радъ Свищовъ. Там·ь при баща и майка е 
nрtкара11ъ дътинството си бждещиятъ най-веселъ български nиса
те11ь. Отъ мадъкъ тоf.1 се е наслаждавалъ на бе~крайиата rJJeдкa, 
която се отваря татъкъ задъ п тихия б·мъ Дуннвъ", лtто влашкнтt 

подета се rубятъ въ замъглената далечина . Омайната rдедка е nри
вшtчЗJJа погледа не само на ма11кия А11еко, но и на възрастния пoCJJt 

мжжъ. Нашинrъ rюетъ бидъ първа•1·а рожба на Иваница хаджи 
l{онстантиновъ и Тинка хаджи Иванова. Маt1чината об11чь къмъ п·ьр
вото чедо и галенията на роднинитt с.ж разглезвали дtтето, а оть 

друга страна стро1·и·1--I; обносю1 на бащата докарвали извtстенъ 

*1 Тtз11 б-1;.11-l;жк,1 c.n съставени възъ основа на свtдtния -,събрани оrь 
Алековитt другар11 11 сродннщ1 1 11 на .С11омет1 11 бtл'l;жю1 · _,-р.оrь П. П. 
Славеl!ков·ь. · 



- 50 

страхъ въ сърдцето му. Подъ т1;зи двt nр:>т11
воnоложни влияния и 

отъ rрижливостьта на родителиrt да го отс
траняватъ отъ другару

ване и игри C'h връстници дtтето свикнало на мълчеливость, но 

често фантазията му била 11разнена na1rь о
rъ 

род11тел11 и роднини съ чудновати приказки. 

Първоначалното си образование Алеко е 

1юлучилъ оrь домаш1щ уtJители - Еманонлъ 

Васкидови•1ъ и Ян1<0 Муст:~ковъ, а nосл1; е 

слtдвалъ два класа в·1, Свищовското класно 

училище. Но чесrотобивият·ь н заможенъ ба

ща ще е смtталъ, чt: по-добр·I; ще бл-де 

.,. ~ син hТЬ му да се у•ш въ чуждъ градъ, ОТКОЛ· 

1<0то да другарува съ гамени свищовлий•rета 

Мnпкияrь Aneкo-1863r. отъ wдолна-ыахала". Прtзъ 1874rод. едина-

десетгодишното момче било заведено отъ ба

ща сн въ знамс1ттата по онова врtме Габровска гимназия, там·~, да 

nродъ11жи 11ауката си. Три rоднни се учи11ъ въ тази 1·имнази11, дt.•1·0 

Или11 Христовичъ му е бнлъ учнтель rю словесностьта и тъл.кува

те.111, на Шишко1шя учебникъ по изкуството да се твори поезия ; 

тамъ 11оч11алъ да пише дtтски стихове. 

У Алека бищ1 присадени черти отъ особенщ1 характеръ 11а 

баща му, но и май•шната любовь сжщо нмала w1и11 11ие върху не1·0; 

•1увството за честь и 1шчно достоинс1·во били отличи rе11ни к:~чества 

на младия Алеко. Много отъ качествата си като човtкъ и ка·rо 

писател~, той ды1желъ на баща си : 1<ато човtк-ь - високата си 

лнчна 11 обществена съвtстность, като писател,, - живостьта и 

не1юср1щстве11ия хуморъ на разказитt. Том ще е с11ушаJ1ъ съ стра

хопочитание изкуснит·J; разказ1t на баща с11, чер11ен11 из·ь скитанинта 

му 110 Ром,n.11иf1 н Австрю1, а още rю-1rc:iю може да се разбер
е ·1 ова 

вт1ннне, като с hОбщнм ,,, че Алеков1111n, баща на своето връме е билъ 

ещшъ от·ь рi;дюrт!; и1пет1r·ентщ.1 б·ыrгарн; той е знаел ь устнин и 

1111смен·ь италиннски, rръцкн, ромжнски и
 турсю1 езиuи. 

ВоНнат.r за освобождението пр·L,к,\\с11вла за вр·!;ме у•1еничеството 

на Алека - тoft се nрибралъ nакъ вь С11ищовь. Тукъ бж
дещиятъ 

писател·ь зопо•1 11а11ъ служебна 1<ариера - писарь я ь кащ~еларията на 

свищовс1шя губернатор ь Наl-lден·ь Геров·ь ; негов ь другарь-писарь е 

билъ и Ни1<0J1а }l{ивковъ, съ когото има1т интимни разговори все 

.за поети 11 поезия. Обаче не с111;дъ мно1·0, 1<;,,дi; 1<рая на 1878 1·., 

бащата 1tарушил ·1, на cиtia си т~осата 1 шсарска работа и неговнтt 110-

ети•1ни оп11ти - 11зпрзтш1ъ го нь Русия. А11е1<0 отишелъ в·ь Н111щ

лаев ь, д1по за три годи юt св hршилъ пълн11
11 l{урсъ на реалн 1та 1·11м

назия. }Кивtл·ь о·ь 1ожнос11авянсю1я 11a1iCfl0H h на Ф<!одоръ Нико11ае

вичъ "1\инковъ с ь другари от ь вси,1ки 1<раища на Б ьлгария. Между 

другитt наредби има1ю е за 11aиcиo11ep1rri- и в~черни уче1шш1<и 1<011-

фер~нции по руска ra литература, 11одбуждани отъ учfпелнтt по 

рускня езнкъ. v! Нико11аеви11 ь е подп11ша11ъ къмъ самостоятелна
 ра

<бо га младежнтt., жадни да се оглнчпь съ 
нtщо между другарю·i. 
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си още на училищния столъ. Така, като елtдствие отъ тая наредба 
се явн,~-и поетични опити на нtкои бждещи бълrарски писатели ; на 

това е помагала и богатата пансионска бнблиоте1<а. 

Ученишкитt упражнения еж подбуждали 17-18 годишния Алеко 
да направи нtкои прtводни и оригинални поетични опита. И почти 
всичкитt му намtрени оригинални опити прtзъ тази. възрасть имаrь 
обществени мотиви, 1<аквито еж мо'Гивитt и на по-поелtшнитt му 
произведения, които именно му създаватъ трай.но име въ нашата 

литература. 

Прtзъ врtме на ученичеството си въ Свищовъ и Габрово 
Алеко е таелъ въ душата си и любовни чувства, но това не е от
кривалъ никоыу и не се е впущалъ въ ;1юбовни авантюри. Тази 

Авдриана *) 

ученишка тобов1,, е била чисто идеа1ша и не много траИна. Проявилъ я 
тоИ прtзъ 12-14 1·одишr1ата с11 възрасп,, r<oruo е вьзбудила въ дtт
ската му душа наивна, д·l;тска тобовь 11 - 12 годишната Андриана, 

дъщеря на едно доста видно тоr·ава сtме~ство въ Свищовъ. Посл-k 

*) Фотографr• я 1·а е на 1·оrаваш1шя свищовскн фотографъ Н. С. Хитровъ, 
сега игум~ъ на драгалевския М('ВЗст~рь .Св. 15огородиuu• съ духовно име 
отеuъ Кюн,rентъ. 
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неговата любима на около 20 годишна възрасть се оженила за г. Б„ 

Но сега и тя не е между живитt. За тая си любовь, вече 
отдав.на

отдавна забравена, Апеко се е nризналъ 11рtд·ь единъ свой сродникъ. 

И наистина, слtдъ смъртъта му между неговитt секретни пис11а е 

намtренъ и 1юртрета 1i. 
Слtдъ като свършилъ Николаевската реална гимназия, Алеко

се върналъ въ началото на учебната 188 1-82 г. въ гр. Одеса и 

постжпил·ь сrудентъ по правото въ Новоросийския университетъ. 
На 

младия студентъ одеския животъ е nравtлъ особно 
впечатление, из

казвано 01·ь него въ иi;кои писма до роднини. Тамъ е имало, 
може 

би, до стотина души бълrари, разпръснати по разни училища ; мно

зина еж Оили негов11 приятели и все е било опасно да не го увпt

ка1"ь въ разnус:rнатъ младежки животъ. Алеко е •1увствувалъ по

стоянно вжтрtшния неуrаси~,ъ огьнь - както прtз·ь ученичt:ството 

си в·ь гимназията, така и сега все е гледа11ъ да наниже нtкое стих
че 

въ тетрадката си. Би11ъ е любитель на операта и музиката, на

блюдавалъ другарскня животъ и още прtзъ първата год
ина на сту

де11тството си наr,исал 1, една малка комич1iа поема, която нас,,оро била 

издадена въ Русе оrь Лазар·ь Ю. РаАt<овъ, 11еговъ 110читатель още отъ 

Нш<о11аев ь, подъ заглавие „ Пi;сень за Пламе11ъ Теня и Слободъ 

Маджара •, наmtсана въ духа на 11арод1шт1; нн ntсни. 

Слtдъ три години Алено свършилъ съ успtхъ правото въ 

Одес1<ия университетъ, дошелъ в·ь София и още въ 111,рвитt дни 

оrь дохождането си билъ назначенъ за членъ при Софийски
я окрж

женъ сждъ (на 5. юлиlt ]885 1·.) С11tдъ 6 месеца билъ повишен·ь

назначе.нъ за прокурорь пр'И сжщня с~дъ, а 8 мtсена слtдъ това 

- за помощникъ на r1рокурора при Ссфийския апелативенъ сждъ. 

В·ь течение на 5 години, отъ 1885-1890 г., измира 11tлото му сt

мейство - баща, маl!ка и трн сестри, а при това още, по желанието на 

нtкои партизани, билъ уволненъ и отъ служба. На..:коро окачилъ 01 вънъ 

на стtната, до портата, таб11ичка с·ь надписъ п Алеко I<опстантиновъ, 

адвокап,•. Отначало сиромашката му гордость не позволявала ла 

иска нужното възнаграждение отъ клиентитt си, оrъ които едни 

били бi;дни, други - хитри, трети - сродници и т. н., додtтС> 

нall-nocлt се видtпъ съвсtмъ безъ срtдства. При туй от
чаяно поло

жение, без·ь ср·lшства за сн.ществуване, той се пр l;далъ на литера

турни заttятия. 

Слtдъ двt години свободеt1ъ животъ Алеко би;1ъ отново назна

ченъ сж.дия при Соф. апел. с,у;дъ, ,ю на 11. мартъ 1892 r . пакъ бил·ь 

увот1енъ. И тоз11 nжть се заловилъ за адвокатство ту са
мъ, ту задруж

но съ нtкои отъ nознатюt софийски адво1<ати. По-прtдната му 

нево.111 11 сиромашия го направили по-практиченъ, та cera сь адво

катството докарва11ъ повече срtдства за живtе не. l{ато сждия, той е 

nроявява11·ь неэависимъ хара1перъ, сnазвал·ь е Сh;дейс1<ото достоинство, 

което именно му докарвало уволнението о
тъ длъжность ; като адво

катъ, пакъ е гледа;1ъ всt1<ога да защищава само справ
едливата 1<ауза 

и не е имал~- нищо общо съ мнозинството отъ бълrарскитt слово

играчи съ истината и законитt. Естествено е, че човtкъ съ та-
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1<ъвъ характеръ и съ такива възрtния при адвокатска професия ви
наги ше изпитва тежестьта на всtкндневия животь - оскжднн ще 
бждатъ срtдствата му за живi;ене. - Това се вижда отъ писмата 
му до nринтели, пъкъ сжщото разnравsпъ и неrовнтt другари. 

Алеко продължавалъ да се занимава съ адвокатството, но не 
'6ило за дълто врtме. Пrtзъ м. маА 1897 r. тоА заминалъ въ Плов
днвъ да защишава дtло и оттамъ съ приятеля си М. Т3}(евъ въ 
Пещера, за да види, какъ nразп.нуватъ тамъ паметьта на славянскнтt 
просвtтитепи. На самия праза.ни1<ъ слtдъ обtдъ nотег;1илн съ М. 
Такевъ и В. ТомоRъ (и двамата отъ Пещера) за· с. РадИJюво, дtто 
поспрtпи малко и сетнt по тъмно nро.дължилн nжтя си за Т.-Пазар
джикъ. На нtколко километра отъ сжщото село стигнали ги зал
пове изстрtли, които смъртоносно ранили Алека. ФаАтонджията, 
уnпашенъ отъ нзстрtлнтt, с·ь наА-rолъма сила каралъ фаАтона и · 
вечерьта nристиrвалн съ мърт1:шя труnъ въ т.-пазарджикската болнина. 
На по-другия день (1 3. маА) е t1аnравена аутопсия и вечерьта съ nо
<rребални 1<ола nрt.несли останкит-t на гарата, отд-J;то ги прtдали на 
желtзницата за София. На 14. сутриньта м~ю~-"о хора с-ь сълзи на очн 
и съ разтреперано с·1,рдце nосрtщнали на софийската гара траурния 
влакъ, на коАто се возtпъ трупа на неуморимия пжтешественикъ. 
'Изъ града съ голtма бързина еж лtпени некролози отъ различни 
.дружества и групи не1·ови nрияте11и и 11очитате11и - оrь настоятел
ството на друж. • Славянска бесtда", оть дpyrapИ'l"k и почитате11иrt 
му свищовча11н въ София, отъ tтош~чнитt аnвокати, отъ централното 
бюро на демократическата партия, отъ Върховния Македонски ко
митетъ, отъ студентитt при Висшето училище. Съ шествие е зане
сенъ труr1а въ черковата .Св. l{раль•, а слtд·h обtд·ь при no-ro11tмo 
множесrво оrь хора и с·ь м1юrо в1,нци го nрtнесли В'Ь въчното ыу 
жилище - дълбока циментирана гробница. Неrовитt другари и прия
тели за поспtдеFГЬ r~жть еж вндtли високото му чело, тънкит1; чер
ти на лицето му, затворенитt му вълшебни очи, за nослtденъ п11,т1, 
най-ясно c,v; си nрtдставили плt 1штелю1я му nor;1eд1,. На гроба Сд 
държани и t1ъколко рtчи за живота и дtttностьта на покойния. 

Алеков11тъ nрнятелн и почитатели положили върху смъртннтt 
му осrанки 78 вtнца, а съболезнователни темrрамн оrь разннтt 
краища на България еж получени повече отъ 87. Ето 1<ак1, 110етът·ь 

•описва неговата смърть : 
А По ыокрнtt, хлъзrавъ полски друмъ 
Колата иtрно и безъ шумъ 
Вървъха мудно въ ношннА час·ь. 
Наоколо нн звукъ, ни rлас-ь ... 
Съ очи, отправени в·ь нощьта, 
Съ усмивка мила на уста 
Стоеше тott. И рой мечти 
За nрtживtюtтt борби 
С·1,рдце му стоплиха за мнrъ; 
А вжтрtшен·ь, божественъ вик·ь 
Прtдричаше му занаnрtдъ 

t • 

• 
... 
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Честити часове безъ четъ, 

Изпълнени съ трудъ вепикъ ...• 

Внезапно въ близкия rжстакъ 

Светна се огьнь въ нощниА мракъ, 

Слtдъ неrо екна .друженъ rръмъ, 

Разнесе се отъ хъ11м·ь на хъJ1мъ, 

Сыути заспалото поле 

И в,, самотнята замрt .... 
А то/;\, съ пронизани гърди, 

Тtз' сtтни думи промълви : 
.Убих~; ме .... • 

Какво 1111 ощъ 

Сж чули въ тая тъм~1а нощь 

Природата и вtчносп,та 

О·rъ nъл11и,t, му съ кръвь ус1 а ? .... • *) 

Трагичната смърт~, на поета е станаJ1а въ тайнственитt qасове на 

нощыа, татъкъ въ поетиqнитt Родопи, по 1~жтя оrь
 Пещера пр1;зь 

Радилово за Т.-Пазарджикъ. Съ~ъртоносно е раненъ кждt
 11. кнло

метъръ, дtто nризнатеJ1нитt Пещерцн бtха издиrчаJJИ кръстообра

зенъ мраморенъ nаыетникъ съ сл1;дния надпис·ь : 

ОТЪ ПЕЩЕРСКИТ ·в ГРАЖДАJiИ 

НА АЛЕКА l<ОНСТАНТИНОВЪ. 

Пжтннче, 

Кажи на грядущето nо1юлъние, че тукъ падна убитъ отъ 

наемни убийци 

ПОЕТА - ПИСАТ.ЕЛЬ 

AЛI:: l<O t<ОНСТАТИНОВЪ 

На 11. маn 1897 rоднна. 

Вtчна му nаметъ 1 

Този н-вмъ свид-втель н;~ кървавата драма, извършена на празд

ннка на просвtтата, показваше 1<акво дt1ю с~ извършили рожбитt 

на rрубнтt нрави, но не остана за дълго врtме, - пак·ь прtстжл

ннцн събориха направеното н сега отъ него има само разхвърлени 

тукъ-тамt 1<амъни. 

Смъртьта на скромния и идеаленъ Алеко възбудила СИ/пtО о
б

щественото мн·Ьнне тогава и произвела погр1;сающе впечатление въ 

11нтепиrентното общество, 11лtнено отъ велич11ето на неговата душа. 

България е изгубила много· съ убиИството на тоя младъ и даровнтъ 

синъ на отечеството, който толкозъ много е бtщава11ъ. Б·ЬJJrарското 

общество справедливо очаквало, много н !;що отъ духовития писа-

*) Оrь сти.х . • Щаст11ивеQъ• иа Ив. Ст. АндреАч 11нъ, cn .• Мисъ.~ь• , rод._ 

VH, стр. 444. 
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Въ бtди несвикналъ още да се брани -
И сtкаше nрокл-етъ за тъмна честь. 

Ту весели, ту скръбно-вдъхновени 
Слова за обичь и за злоба честна -
С-ь тkх·ъ с-ьвl;стьта н.а rузнитt той стрtсна 
И развали nок0я имъ мечтанъ .... 
И ей разбира е ссждътъ драrоцtнниR, 

На земниR прах,; елеятъ с.ветъ залtнъ. 

Вtнци ще кичатъ твоя тъменъ rробъ 
И не единъ съ въздишка ще си спомни 

Другаря, въ цвtтни младини заrиналъ, -
И не единъ ще прокълне ржката, 
Що покоси живота на nоета. • ·У,) 

Алеко ва насъ, българитt, е билъ с1<,\Ша и ранна жертва. 

Би11ъ е милъ човtкъ, весел·h и ,увл-tкателенъ 11исатель; лекъ, общн
теленъ, отворень з 1 всички впечатления, той намиралъ нtкаква висша 
услада въ 1..амия живо1·ъ и бързалъ да му се нарадва и да развие 

своитt способнссти, обаче земния си животъ свършилъ прtди да 
укреnнатъ неrовит·I, сили, прtщи да достигне неговиятъ талантъ 

-своето висше развитие. 

Всtки планински връхъ, всtка долина и равно поле, всtко се-
11.ище за Алека еж били гиздави ; когато ги наблюдавалъ, чувству
валъ радостни тръпки. Единъ nк.ть, като наблюдавалъ пазаря въ 
София, казалъ на другаря си : ,, Вижъ тия r liави отъ народъ, това е 
едно живо море отъ хора, тук·ь 1<иnи животъ, това се казва българ
ска столица; трtбва да се rордtемъ съ нашата хубава столица, тя 
-отъ день на день става по-хубава•. А за Витоша : • Я вижте тая 
гиздава Витоша, има ли нtщо по-краси!Зо отъ нея на свtта I Хубава 

,е та11 наша Българийка, но ние още 1ie сые привикнали да се рад
ваме на нейнитt кра~оти 1" **) Пъкъ се възхищавалъ и отъ нашит1i 
пъстри селски носии ; виждал·ь въ rkxъ живописно облtкло, което 
покрива с-гройни гиэ11ости и допълня свtжестьта на чудни хубавици. 

Недоволенъ отъ адвокатскаи си професия, Алеко повечето оби
•1а1гь да обика11я изъ разнитt к,,--ктове на оъл-гария, и харчелъ по
rол·l;мата часть оrь срtдствата си за nжтешествия. С.ъ особени разса.ж
дения той е убtждавал ь любителитt на природата да nравятъ nо

·чести разходки, за да видятъ исторически мtста, които могатъ да въз

будятъ у тtх-ь нови чувства; за да видятъ планини, долини, хълмове, 

обрасли съ зеленина или украсе,ни съ колосални скали, и да "Минаrь 

nрtзъ живописни проломи и покрай шумливи рtкички. Ето какво 
пише той в·ь nоетttчнитt си п,v.тни очерки „Какво? Швейцария ли?•: 

'") Стихотв .• Алеко Констатинову• отъ П. П. Славейковъ, сп . • Мисъль• , 
rод. VII, стр. 422. 

**) Вж .• Спомени за Алека.• 01ъ Найчо Цановъ, сп . • Мисъль•, rод .. 
XVH, стр. 172-173. 
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• Българино, пожела/! ми живот·ь н здраве, за да имамъ въз

можность да вдигна завtсата, която раздtля градския животъ отъ'· 

ома.йнитt прtлести на нашата дивна природа и ти ще се влюбиш·ь 

,въ тази прироnа, както никой юноша никоя не е любилъ. Ти си 

работилъ шесть дни и си обезпеччлъ насжщния хлtбъ за седми

цата. На сеnмия день не се отбивай въ кафенето, нито въ кр·ьч

мата. Не ти ли омръзна еднообразието : днмътъ на циrаритt, туl! 

глупаво тракане на зароветt и бипярдн:итt· шарове, вулrарнитt зев

зек,1ици, прозtвкитt, и туй вtчно чувство на нtкаква неудовле

твореность, и тази вледенtна инертность и тази плtсенясала апатия 

- не ти ли омръзнах.а ? Послуша/! ме: посв·tти единъ оrь лtт

нитi; си празднични дни на природата и ако тръrне1uь съ мене, у

вi;рявамъ те, ни единъ хубавъ uраздниченъ день нtма да оставаrtrь 

вече въ града . 
• Ние сме, да речемъ, сто душн. Обличаме се въ пжтнншю1 

дрехи, снабдяваме се споредъ срtдствзта си съ храна н, оrь же

л1;зоnжтната станция, тренътъ ю1 понася къмъ Царибродъ. Ти не с11 

шовинистъ, въ rърnит1; ти не гори воl'-!нствен·ь огънь, но все пакъ 

ти си рожба на своето врtме и не можешъ да се освободишъ отъ 

понятията и чувствата на с-ьврtменницитi; си и, като б ьлгаринъ, мина

вайки прtзъ Сливница, не ~,ожеш ь да t1e пQлюбопитствуваш·ь да видиш·ь, 

дi; С!\\ ония мi;ста на тридневннтt сраже.ния, съ които бълrар11нътъ се
 

повдигна въ о•rитi; на свtта, като доказа, •te умi;е да цtнн свонтt 

права и умtе да 11ази своето огшrще, че умtе да мр'k не само зз 

свое, но и за общо благо. Между сто душ11 пжтниuн все ще се на

м·!;рятъ н'kколцина, които съ разказкrl; си ще оживятъ в·ь 11ъuбра

жението ти 1сартинитt на сраженията, върху дрtмнщитt сега голи хъл

мове. Тия разкази за геройски подвизи ще 11рtдизRнкватъ у тебе осо

бени вълнения, ще възбудятъ нови 'lувства, които ти не изпитвашъ въ 

кафенето, нито при таблитt, нито при скамбиля ... Ето и Драгоманския 

проходъ. Като змия се извива тренът·ь между хълмоветt-скалисти на

дi;сно, покрити сълi;с·ь налtво. Да, да, съ лi;съ покрити. Тия оголtни до

прtдн десеть години хьлмове еж ве'!е завардени II да ти е драго да по

rледнешъ сега вълнистиrt върхове на rжститt млади дьрвета. Uа

рибродъ. Полицейскитi; власти еж увt.llомеии, '!е пристигатъ стоп11iа 

български туристи и тt еж се раз1юредили вече да ги настанятъ за
 

нощуване. Тi;хната любезность и услужливосrь те трогва. Зора се 

сипва. Отъ всички страни се стичатъ къмъ опрtдtJrения пунктъ бод

ри.!; туристи. Дава се сиrналъ за тръгване, водачнтt наnрtд·ь н 

сл·kдъ тtхъ от·ь разни сьслоuия и възрасти, стtгнати за по:ходъ, снаб

дени съ лека провизия, разснnватъ се по шосето и закрачватъ
 пжт

ницнт1;. Едно продмжително ~ypav гръыва отъ лtвата страна на 

пжтя. Тукъ еж карантиннитi; бараки, въ тtхъ еж нощували полови

ната отъ другаритi; ви . Пр11съединяватъ се и тt и съ пtсни, съ ве

селъ rоворъ, съ смtхъ, разбуждат·ь цtлата долина. Ни.коl! не знае 

положително, колко километра пжть има да се върви. Едни казватъ 

1 О, други - 15, трети - 25, но утрината е п,й примамлива, тъи 

.леко се диша на открито поле, щото nрtстав.ашъ да се интересу-
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вашъ за врtмето и разстоянието, а само ти се иска да вървишъ нап

рtдъ и напрtдъ къмъ прtдназначената цtль, а тази цtль е Пога

новския монастирь. Ето Желюша. Ту1<ъ напущаме шосето и се от

биваме въ 11жтя налtво. По,1ва се излизането. - . Полека, моъtчета, 

ше се заморите.• Но младостьта слуша 11н ? Плъзнали кат,, козн 

по оная зеленина, весели, бодри, да не имъ се нарадвашъ. Па 11 

старостьта сдава ли се така лесно? Старо съ младо се иадпрtварва 

и не същаrь, какъ : е изкаченъ хълма. "Стооо/.t 1 ~ Малка почивка. 

По1·леднете 11з1·рtва на слънцето. Вижте какъ се освtт11яватъ 110-

степенно върхове,t. А долу, въ долината, виждате ли 1<аква м,1tч11а 

пе11ена се разстила? Uарибродъ е потъналъ въ мъглата. Погледнете 

сега на 101·0-заnад,,. Виждате 11и онtзи прос·J;чени сиви rигантсю1 

скми, блtснали на слъ1щето ? Tt тъl! успоредно се с11ущаn, въ 

бездиата, дtтп протнча рtката Ерма. Подъ тtзи колосаг.ни отвtсни 

скали, край Р,tката, е По1·ановскиятъ монасrирь, потъналъ оторtдъ въ 

зеленината на д,'-бовия лtсъ, който покрива стотиии разнообраз11и 

по форма и височина хълмове. Сега вече ни1<оя сила не може вн 

сдържа, никое разстояние не може ви уплаши, вие забравите вс
ич1сн 

условия и задълже11ня на градския си живот·ь и ;се устремявате 

къмъ този рай, който постепенно ви се откр1111а и открива нови и 

нови nрtлестни и разнообразни картини. Вие настигате селото Пла

ниница, ка11на1ю на върховетi; на два 1<оничес1<и хълма, но то 11е 

отn11ича ва111ето вн11мание. Скалитt, по-скоро до тtзи чудни 1·иган1·

с1си скали I Минувате село Бански-Jlод·ь, и 11ито го nоr11еждате даже. 

С1<алитt, с1<оро I Боже, каква е тази пропасть I l{а1<Ва е тамъ 011аз 11 

бездна, отъ която се издигатъ облаци кыrь небето? C11yc1callтe се 

надплу, спускайте се по стръмнината, потънете в1-- гжстата мъr11а, 

на дъното на бездната е селото По,·ановци. Не се ст1раИ1 е, наnр1щ·ь 1 

Още малко, още единъ х.ъ11м·ь. . . Поr11еднете се1·а 1 ••• Въ този 

моме11тъ ще въздъхне ли нtкoll за Тиролъ и Швейцария, че да 1·0 

цаш1:1 по устата 1 ••• Господааа I гледайте бе, гледайте хубости, г11е

да/.tте чудеса ... Защо е т1,/.t бt.ден·ь човtшкиягь езикъ, защо е тъ11 

с,або моето перо I Е, какъ да опиша сега ония ко.1осални порти, об

разувани отъ разноцвtтнитt. скапи, въ които е прикованъ моя пог

лед 1, ? J<акъ да опиша фантастичнитt фигури, които г11едамъ прtзъ 

тия порти? l{акъ мога да да.мъ понятие за тая раИска долина, 01<рж

же11а сь всевъзможни лtсисти хълмове? Мога ли да схвана неизч11с-

11нм11тt оттtнъци въ игритt на св·!;тлината и цвtтонет-Ь ? Всичю1 

сит1 и способности нtмtятъ прtд·ь туй подавпяюще величи~ и всич~;о 

се с ьсрtдоточва въ зрtн11ето, въ иtмото благоrовi;l!но съзерцание ... 

Да ми е да хвана цtлия свtтъ за яката, да го дотътря дотука и 

да имъ извикамъ: .Гледайте бе, дураци, какво се врtте изъ вашитt 

вмерисани градове и села J• ... 
• Слизаме въ Поrановския монастирь. Бiщниятъ монастирьl Да 

останеше на неговнтt пол:Усрутенн сrрадици, и де~ет1, души въ го

дина не би се полакомили да го посtтятъ, макаръ че отъ маrернн

цата му стърчи комннъ, строенъ отъ великия защитннкъ на Пер

никъ, оrь Кракра. Какъвъ поразитепенъ контрастъ между вехтичкнт-t . 
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полуизгнили юкщнци н вею,чественитt отвtсни скали, които се из- . 

ди1·атъ задъ тtхъ и 11tвственитt гори, които ги окржжаватъ. Вне 
си подкрtп11те съ храна и почивка силитt и б·ьрзате да напустнете 

сиромашката печална ограда, за да потънете въ омайното царство 

на вtчно тържествующата разкошна природа. Вне вървите край бpt
ra, срtщу течението на · шумяшата Ерма, и се прибш1жавате къмъ 
основанията на паралелно изднrнатитt къмъ небесата скали ; тt при
тискатъ рtката н тя сърдита, разпtнена, 111умно снача от·ь камъкъ 

на камъкъ и бърза да се освободи, и освободена разстила своитt 
пtнливи води, отъ конто се чуватъ облекчителни въздишки. Вие 
се прощавате съ слънчевнтi; лжчи и проникнате въ сtнчестин и 
х11адния гигантски про11омъ. Не се опитвайте да видите върхове~-t 
на скатпt, между които тече рtката, - ще ви падне шапката и 

ше вид1пе само nр·l;лестно синкаво българско небе и 11еки пуu,ни 
облачета; напраздно гледате, - можете да ги видите само отстрЗf1а. 

Спустнете си п01·леда надолу и t1ека очит-1; ви се устремятъ въ 

пролома, срtщу течението на раздразнено шумящата вода; вижте 

какъ се l<?терятъ растенията и се с·tремятъ да зърнагь сл·ъ,щето. 
Проломътъ се извива и продължава, но жадното око не може да про

никне, какви чудеса .се крнят·ь въ туй таинствено ущеJше: брtгьтъ 
край скалитt се свършва и дълбока вода 11иже под1южия1·а на ска

литt о,ь двtт·I; страни. Ето ещшъ смtJ1ча1<ъ, освобождава се от·ь 
об;1i;ююто си ~i 11;1ахо нагазва нъ струит·I; t1a Ерма. Той гази в ь 
едно направлеt1ие, въ друго, въ трето, -- търси бродъ. Той ст,,н1ва 
1:1а една с1<алица, издигната срt •,·ь· ръката , flздига се с1, nом<?щьта 

на то11гата и почва да дебне K"h!l!Ъ qавоя на пролома и се взира . • . 
Щастлиuецо, обади ни какво има та~п, ? ... Ерма заглушава наwт1 
гласъ, а щастлинецътъ, вкамененъ, 1<ато че сраснатъ съ скалата , върху 

която е спшилъ, забравя насъ, забравя цtлия свtтъ и ~·леда . .. 
Ето го, връща се. Ние го обсипваме съ въпроси, а той, 1<ато че 
пробуденъ отъ дълбокъ сън,., ,·леда t1и 1<ато замаян·ь и въ възд11ш

ка•rа му се смtсва само думата : .остави се ! " ... Колко дрЕ-бни, 
Боже, колко· дребt1ички животиt1и изгдеждаме ние сега, между тия 

кодоси. Но уыни животиt1ки ! Ние ще се ухитримъ да прtодол·вемъ 
пр·l;пятствията и наll-t1акрай все nакъ t1ие ще бждемъ nо6tдите;1и. 
Ние ще се снабдимъ съ хи;1яди присnосо6леt1ия, и ко1·ато и да е 

ще се покатеримъ по rърдитt на тия горди п,rанти, а засега, 1<ато 

не можемъ направо, - ще заоби~<0т1мъ н ще погледнемъ отъ вър

ха на скалитt въ нропастьта. Вие, които не разполагате с,-, още единъ 

свободеt-ъ день - сбогомъ, бързайте да не пропустнете треt1а, -
а ние оставаме. И ето възлизаме.. Моt1астирьтъ като че почва да по

тъва н·ь nропастьта, а прtдъ очитt ни хоризонтътъ става все по-ши

рокъ, по-широкъ и по разнообразенъ. Нахлуваме въ гората, 11ълзи~п, 
t1aropt, разгръщаые к11оноветt, пръщятъ отъ устрема сухитt съчки, 
сипятъ се камънчета подъ нозетt ни ; ние се качимъ. Дt умора 
nрtдъ тия все нови и нови картини. Прtд·ь t1асъ скала, налtво nро
пасть, надtсно r жста сплетена гора. • Наnрtдъ, момчета 1" И по 
една ивица отъ нtколко сантиметра, опрi;ни съ лtво рамо о ска-
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- лата, единъ слtдъ дpyri-, ловимъ се ту за камъни, ту за корени, 

ту за трtвата и ето ни надъ прtnятствието. Дt еж rордитt гиганти? 
- Подъ краката ни. д't е земниятъ раА? - Прtд·ь очитt ни ... 
Ние сме на една височина двоАно по-rолtма от-ь тая на скалиститt 
стtни. Стига вече, нали стига ? О, не I Съ българина не се шегу
вай, не ro дразни, - иди cera, че сnираА буАния стреиежъ на мла
дия български туристъ. Златната срtдина се спира, младостьrа по

лита к ьмъ върха на гората, смtлостьта се устремя_ва въ пропастьта. 

Иди пt спира/:\, ако можешъ I Тия, които се покачиха на върха, мо
гатъ да се похвалятъ, че еж слtэли прtзъ мtста, по които не е 
•стжпва11ъ човtшки кракъ; но nъкъ единъ отъ тия, които се спускаха 

в·ь бездната, е наnравилъ до такава стеnень отчаянъ nодвиrъ, който 
ще направи честь на най-смtлия алпийски туристъ. Сnускатъ се чет
ворица, между 1<оито единъ офицеръ ; отъ с1<ала на скала, прtэъ 
сума nръnятствия, тt слизатъ стотина метра надолу и ... стоп·~, 1 
Прtдъ тtхъ зинала пропастьта ; за връщане назадъ и дума не ста

нала ; nрi;дъ тъхъ се спуска п·~,рво една отвtс-на скала, около осемь 

метра височина ; на два метра отъ върха едно издадено камъче поз

волява да се стжпи добрt съ единия само кракъ ; 1юдъ туй камъче 
шесть метра скала надолу и подъ нея малки ~·рупи камън11 а 

эадъ тия камъни - двtстt метра пропасть. Нашиятъ туристъ, за да 
открие пжть за другаритt си, спуща се uo скалата, кацва на изда
деното камъче и се впива, 1<ато прилtпъ, в·ь скалата съ разпе

рени р,щt. Друrаритt изтръонади отъ ужасъ. Нtколко секунди ко
лебание, едно . прощавайте" и ... тупъ върху камънащ,тt. Друrа
ритt му чуватъ шума на падането и веднага думитt: .Слава 
Боrу, жив·ь и здравъ съмъ, господа, вървете налtво" . . . ( Ще зло
словите ли и такъвъ българинъ, вие, кафененски герои ?) . .. 

" Хубоститt на тази екскурзия не се изчерпватъ само съ окол

носппt на I lогановския монастирь. Като стигнете в ь живонисното 

се1ю Власи, прtдъ васъ се изпрtчватъ не по-малко величествени 

ска1ш, прорtзани въ дъното оrь сжщата буйна Ерма и образуват·ь 
•1удесАия проломъ 0}1{дрело". Прtзъ )Кдрелото вие виждате една ыи11а 
до11ина, nръсtчена о·гь рtката и насрtша хълмове, покрити съ лозя. 

Какво раскошно селце, какви величествени околности : отъ е.ана 

страна гигантския проломъ на n·ьстритt скали, посрiщата зелена до
J1инка, разцtпена съ лакатушната рtка, до рtката извира топла вода, 

наоколо пълно съ овощия, насрtща лозя и селцето кацнало на еди

ния склонъ на скалитt ; а зап.ъ всичко това околноститt на П >· 
·rановския манастирь. Да не можешъ да се наrледашъ, а още по
вече, - не можешъ да се начудишъ, дt се е въртtла нашата ко

мисия за избиране мtсто за санаториуми, та не е дошла въ този 

раАски юктъ, който твърдt J1есно може да стане достжпенъ и да 

, привлtче хиляди посtтители. Азъ не се съмнявамъ че, когато и да 

. е ще загърми, и далечъ ще загьрми с11авата на село Власи. 
Има б.ждеще нашата хубава България ! 
София, 12. септемвриА 1895 r . Алеко Констан.тин.овъ•. 

(Слtдва). 
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Н. Тантиловъ 

Десетгодишнината отъ смъртьта на А11ека Цонстантиnовъ. 

Какъ? Та нима Алеко не сжществува вече? Така. като 
зашемедени отъ мълния, се запитвахме пр-вди 10 rодини. Сжщо 
и сега, обладани отъ трелетъ на силно душевно сътресение, 
пакъ се питаме, нима е било възможно този, който летtше "на 
криляхъ вътренихъ", да бжде покосевъ и въ мигъ да пр-встане 
да сжществува? А, 1<ато дъйствителностьта е тъй грозна, защо 
не можемъ да кажемъ, както при много други случаи, че "сждбата 
е била такава"? Или защо, както сме навикнали да считаме, 
че връмето заличава много рани, въ тоя случай ламетьта остава 
тъй лрtсна? 

Да! Той умрt, 1 ние ro видъхме бездиханенъ пр·вди 10 
години, но и досега не можем_ъ да се не лъже.мъ, че ей-ей 
сега отъ н·вкжд-в ще се появи, като отсжтствувалъ въ въкое 
кржrосвtтско лжтешествие, за каквото мечтаеше, и, все тъй 
жизнерадостенъ, ще ни събере около себе си да ни заразпри
казва за своитt. приключения-. Горчива самоизмама I Н·вма да 
се върне и нъма да ни увлича вече. Но споменътъ му е 
тъй силенъ, паметьта за него е тъй осезателна, ч~ и мъртавъ 
- той живъе. Гледатъ го навсtкждъ неговиrв съвръменници .; 
вижда го и новото поколъние, което непоср-вдствено слiщъ него 
настана ; а като че ли и бждещитt нъма да не спомеваватъ 
Алека. 

Дt не бtше той? Като ученикъ и студентъ; като проку
роръ ; членъ отъ настоятелствотQ, а сжщеврtменно душа на 
"Славянската бе съда"; Македонски комитетъ, Книжовното дру
жество; участникъ въ ВСЪJ<а видна корпорация - всtко на
родно, всъко патриотическо лр-вдnриятие; публицистъ и писа
тель тъй увлъкателевъ, щото и нелриятелитt му го четъха съ 
услада, а сжщевръменво тъй лолуляренъ, че почти не остана 

кжтъ въ България, дtто има rрамотни хора, да не прочетатъ 
нtщо написано отъ него. - Той имаше свои опр·~д·в.11ени по
литичесни възгледи, но това ни вай-малко му пр·вчеше да бжде 
въ . иск ревна дружба съ хора отъ всички партии. Това вече 
най-яр1<0 се обрисува въ неговата • весела България"; тамъ вси
чкиrв чрtзъ него се търс-вха, па и той всичкитt намираше. 
Младини, въ строго прилична форла, и врtмена, прtкарани съ 
такава задушевность, че и днесъ вс-вкой участникъ съ умиле
ние си rи спомва. 

Да, Алеко бtше ч о в -в к ъ безъ поквара, бълrаринъ - до 
забрава и лриятель - до самопожертвуваность. 

Ами неговата любовь къмъ природата? Ето и тукъ той 
стои въ първип редове. Намира, че на горскитt височини чо
вtкъ, поне вр·вменно, бива далечъ отъ свtтскитъ суети и ви-
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сако надъ всички обществени вони, слъдователно, въвъ отъ 
града самъ се възхищава, обновлява, па и друrит-в увлича. Трi,б
ваше само да се каже, че Алеко иска да води любители на 
"Черния-връхъ"; и веднага съ стотини хора-мн..же, жени и д1ща 
тръгваха, като на най-лека и най-приятна разходка. Това ходене на 
"Черния-връхъ" сетн-в стана традиционно. И тtзи излети, може 
да се каже, спомогнаха най-много, за да се основе туристска 
задруга въ София.-И нашияrь, Софийскиятъ клонъ на Българ
ското Туристско Дружество направи твърдъ умtстенъ актъ на 
своята организация - въздигна първия незибленъ паметникъ 
на за11иналия при с. Радилово Алека - постави си име .Алеко 
Константиновъ". 

Всичко туй си спомняме днесъ на 10-rодишнината отъ 
неговата 1<ончина. Централното настояеслство на Б Т Д бъше 
р·вшило да се оторазднува тая дата както подобава. Въ съгла
сие съ Софийс1<ия кловъ влi,зе се въ споразумение съ "Комитета 
по увtковtчаване паметьта на покойния Але1<0 Константиновъ," 
да се устанош~ надлежната програма. Рtшено бtше, между 
другото, да се устрi:>и и вечеринка, обаче по твърдt сн..ще
с'Гвени причини тя се изостави; - и по-добрt стана, защото 
като на вечеринка, тр·вбваше да има и веселие. А какво весе
лие се прави тамъ, дtто стои аочти още отворе.въ гроба на 
мжченика ! 

Прочее 01·раничи се отпразднуването 10-rодишнината само 
яъ църковни молитви за упокоение душата. му. - Вмtсто на 
11 . май, когато, 1<ато всенародевъ и училищенъ праздliИ1<Ъ, всички 
еж за.е.ти съ празднуване, въ недtля на 13. маi1 имаше служба 
и панахида въ църквата .Св. l<ралъ", а оттукъ шествието 
отиде до гроба, дъто се положи в-1:,нецъ и се изчетоха още 
молитви . 

Колко просто на видъ, толкова трогателно въ с„1,щность 
бtше туй поминание. Съ една душевна искренность всички, ко
ито б·вха дошли, благоrовtеха лрtдъ паметьта . А тукъ имаше 
надошт-1 по<штатели отъ всички възрасти, отъ всички съсловия 

и мнозина почитатели, отъ които вс-вкой имаше извtстви мили 
спомен-.и,--:-Оrъ почитание къмъ Алека като туристъ всичкитъ при
Сп,тствующи въ църквата, съ малки изключения и то по важни 

причини, опщохме до гроба пtша. Тамъ умилението бtше 
общо и единодушно. Въ мълчанието се съдържаше вси•1каrа 
тържественость, защото, ка1<вото и да се кажеше за покойния, 

все щtше да се наруши искренностьта. Само единъ господинъ 
1-1амъри за добрt прtдъ всички да изкаже трогателни мисли 
за nокойиия. 

Заедно въ църковнитъ молитви всички 1<азаха отъ сърдце 
"Боrъ да те прости, Алеко". Казахме и J-(Ие ек.щото за • Щаст
.лиаеца ", на когото паметьта, д·вйствително, ще бжде за много 
rодиы.и. 

София, 15. май J 907 rод. 
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Д-ръ Хр. П1шеровъ. 

Apeto ~оиетаltтюtоnъ и бърrареката природа. 

Мн;rиони чеда е родила маltка България, оrь които инозина 

Ch\ й заслужи11и въ различни отношения, но само двt ся. отъ ri;xъ 

ко11то сн. се отличили съ особената с11 любовь къмъ хубостьта на 

тая маltка Българи11 . Това еж двt дълбоко тоб11щи и - поетични 

ду,uи, които въ своит-1; произведения еж дали изблик,, на rорешата 

си люСовь къмъ хубостнтt на отечествената природа
. Тtзи двама. 

бълrарсr<и синове с," Л10бенъ /(аравелов;, н Але1.о Консr
rиишитовъ, 

Ако Любенъ б·l;ше написалъ само стихотворението ~Гора", 

дtто пtе: 

.,Хубава си моя ropo, меришешъ на ы11адость, 

Твойтt буки и джбояе, твойт-1; сi;нки rк.сти 

И uвtтята и трtяи11;, аr·нетата тлъсти . . • 

а Алено да 61; написалъ само 11одлистннка 11 1<акво? 1.JJвеnцария ли?" 

д·lно казва : 
11 • •• • Да юr е да хвана цtлня свtтъ за яката, да го до-

тътря дотука (1 lоr·ановския монастrrрь) и да иь1 ь изв141<амъ : .Гле

дайте бе дураш1, какво се врtте изъ ва1111пi; вмерисани градоке 

и села 1~ .... 
Само то11а, казвамъ, да б·l;ха написали, то 611 било достатъчно 

за да се обрисува тi;хната сялна, безгран11чна тобовr, къмъ Бълrа

ршr и не~lната природа. Но товс1 силно чувство диша 11авредъ отъ 

тtхъ, съ него еж 11рuп11ти всичкитt ш1ъ произведе
ния . 

Подиримъ лн причината на тая онrна отечествено-природ11а 

лrобовь у тия вишrи 1-1а111и п1-1сатели. то ще я намъримъ освtнъ пъ 

т-1\хниrl; лични вродени качества, още и въ яъшuнrп-1; условия, в·ь 

които тt еж жив·l;л1,1. Но тукъ 1-1~,е ще се натъюrемъ на единъ 110• 

разителенъ случаН : нъ тия двt лrrца външннrt условия еж били 

тъкмо 11ротивrложн11 ешrи на други. Тая раз,rика въ у~·ловията на 

живота 11а Любена и А11е1<а, конто, въпр1щи това, докарваrь една ,ши 

резултати, ме прави при разrледването живота на Алека да не 

мо1·а да прtодо;ri;я на изкушеннето да го сравtrя съ то11 на Любена. 

Jlюбенъ Каравеловъ е роденъ въ пжnа на Срtдна- r·ора, подъ 

високия ьоrда11ъ1 между вi;ковнитt букови горн и прtдъ ;1иuето 

11а r·ордия В·tженъ. Само 16-17 год. отъ живота сн тoii е прtка• 

ралъ всрtдъ тая раскоruна природа, но тоя кратъкъ 
пернодъ е оrь 

дt rи11ството му, коr·ато д} шата е наИ-вnечатлителна и за ту
А въ tieя се 

за11ечатваrь спомени, неиз,·ладими завс·l;коr·а. И ►rar,yщa то~! заои

нап, своето отечество, съ неговитi; красиви планински мtст11ости. 

Остатъ1<а оrь живота си топ прi;карва из·ь рускитt 11олета и ромн
..нскат~ 
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равнина, дtто душата му копнtе за планинск& гледка, балканска 

вода и букова гора . И въ паметьта му се редятъ всички мили спо
мени за дtтинството му, прtкарано въ тия раскошни мtста и той 

мислено се прtнася нъ оная изоставена страна; и повторно, въ фан 

тазията си, то!! прtжявtва тия моменти на естетич1:1а наслада и въ. 

своитt творения възпроизвежда всичко повторно прtживtно. Така 

се раждатъ неговнтt стихотвоµения „Гора" и .Мурrашъ" и повt
ститt му „Българи отъ старо врtме", .Маминото дtтенце• и др. 
Описанията на мtстностиrt въ тtхъ еж тъй топли, тъИ свtжи, като 
че авторътъ, кога ги описва, живt.Р. между описаиитt мtста, а не· 

че той се е руздtлилъ отъ тtхъ завсtкога прtди цtли 30 години 
и то на 16 ГО!lишна възрасть ! Могатъ новиrt ни критици както 
щатъ да 0L1tняватъ дарбнтt и творенията на Любена, но само това 

обстоятелство би било доста1ъчно да ни покаже, колко е била 

силна фантазията на Каравелова и колко силно спечатлителна е била 
не1·овата натура още отъ дtтинството му ! 

Като главенъ факторъ на това характерно явленне трtбва на 
първо мtсто да диримъ въ д~боко впечатлителната душа на Лю

бена, която въ дtтинството му е възприела природнитt образи и 

ги е запазила за прtзъ цtлия му жнвотъ Но не е достатъчно само 
впечатлите,1иата натура, а еж необходими още и силни впечатления, 

които да r1роиэведатъ ос·l;щания. А тукъ лежи заслугата 11а хубо

стиrt на нашата природа. Любен,'о е съ топла тобяща душа (какъ 

хубаво избрано име !), но той тоби природата на своята бащиния 
само за това, че тя е хубава и трtбва да се люби. Оrь ранна 
възрасть той напуска райския кжть на своето отечество и се скита 

по чужди страни, но нигдt не намира мtстность, 1<оято по хубос

тит-1; си па може да се равня11а съ неговаrа Ср1;дна-гора, Стара
планина и между тtхъ долинитt на Стрtма и Тунджа. И то1·а11а ду
шата му почва да копнtе, да т.ж.гува за тоя домашенъ краА, загу

бенъ за него за1,1сtкога. И той в·ьзпtва тия хубости, възпtва ги 

като нtщо хубаво и мило, но загубено, както тобовникътъ възп-J;ва 
пр-tждеврtменно загиналата си любовница И стнховетt му се лtять 
тжжно, елегично, като: 

.Хубава си моя ropo, меришешъ на младость, 
Но все11явашъ въ сърдuата ни само скръбь и жалость 1" ... 

или ... ,,А Мурrашъ е още черна, като черна врана; 

Тя жалостно и печално гледа къмъ балкана• .. 

И като единствена надежда за възвръщане на загубеното у 
не1·0 се явява борбата за освобождението на отечеството му Тогава 
всички тия планини, долини и гори ще бждатъ лостжnни за не1·0 и 

за всички българи; тt ше могжтъ безъ страхъ отъ турски золуми 

да се скитатъ изъ т-J;хъ и да и.мъ се любуватъ. И тоИ съ всичкия 
жаръ на любящото си сърдuе се прtдава на освободителната борба. 
Но уви, въ деня, когато вижда реализирана сво11та мечта, на която 

въ жертва бt принесълъ цtлия си жнвотъ, и кракътъ му стжпя на 

свободната българска земя, животътъ му се покосява. l{аква ирония 
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на с . .ж.дбата ! Но той заклопва съ спокойствие очи, доволенъ както 

всички идеални борци, чиl!то идеалъ е постиrнатъ; еж.що и неrови

ятъ - хубава България е свободна. И въ послtднитt дни отъ 
живота си 'l'Ой пише одата на Ua рь Александра : 

.Изпъ11ниха се моитt желания, 

Сб.жднаха се моитt мечти, 
Паднаха въ куnъ безброй страдания; 

А на всичко си виновникъ Ти!" . . . 

Ако Любенъ Каравеловъ е Любенъ Каравеловъ, т. е. поетътъ 
и борецътъ за България, човtкътъ, който тури въ служба t1a ро
дината си всичко, що имаше: умъ, знания,мишци, наl!-сетнt и жи

вота си, защото умрt прtждеврtменно отъ не посиленъ трудъ, то 

причината на това трtбва да диримъ .на оърво мtсто в·ь nриродннтt 
условия, дtто той е видtлъ за nръвъ пжть Божия свtтъ и е прt• 
каралъ най-хубавото врtме 01·ъ живота си. Ако той не бtше ро• 
денъ и 01расълъ въ -НолривillИuа, това раскошно гнtздо въ гиздава 
Срtдна-rора, той нtмаше да бжде Любенъ Каравеловъ. Но това 
се отнася не само до Любена. То е общо правило и се касае за 
всички наши ратници за възраждането и до борцитt за освобождение
то ни. Дt сж. раждани Раковски, Ботевъ, Левски и utлата редица отъ 
славни имена въ новата ни ис1 ория, на-ли въ недрата на Стара-пла
нина или Срtдна-rора? 

Ние вид·J;хме при какви условия се е зародила, развила и по

лу•1ила 1<рая си въ Любена любовьта му къмъ отечествена.та при

рода. Сега нека видимъ, какъ е било това съ Алека, което е те
мата на нашата ста1 ия. Защото у него всичко е тъкмо обратното 

.на това, що бt у Любена. 

Алеко е дtте на полето, на крайдунавската равнина. Rol!тo по
знава тая ра.внина, то!! знае, колко тя е еднообразна и уморителна яа 

окото : отворенъ, неоrраниченъ хориаонтъ, който на съверъ nосте

nенно се губи въ обширната ромжнска равнина, а въ прtденъ планъ е 
ограничена съ сребристия • тихъ бtлъ Дуttавъ" .. Това е •била пър
вата природна гледка, която се е nрtдставила пр-Ьдъ очитt на 
впечатлителното дtте. Колкото и да е монотонна и отегчителна 

за окото тая гледка, все пакъ тя има свой особенъ, специфиченъ 
характеръ, коАто не е можалъ да се не отрази въ характера и на

nравлението на уроженеца и; характеръ, които тъА сжществено го 

отличава отъ неговитt. съврtменн~щи - съграЖDани. 
Ако човtкъ наблюдава по-подробно дунавската равнина от1> 

нtкой нашъ крайдунавски rрадъ, то прt.дъ очитъ му се иапрtч_ва 
задъ Дунава краИрtчния върбалакъ, задъ него равно поле, покрито 

съ пасища или обработени ниви, между които се бtлtятъ кн.щитt. 
lfa нtкое ромжнско село или градецъ, а задъ тtхъ nакъ полета и 

nолета, които постепенно се губятъ въ хоризонта, като се сливатъ 

съ небето. На човtшкото око това поле се 11оказва 1<ато нtщо 
безкрайно и гледката му навtва човtка къмъ м11съльта за безкрай-
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t1ото и великото, сжщо тъ/.1, както навеЖда чов1;ка гледката на 

1,юрето. Но има сжществена разпнка иужду тия два пейзажа : 

когато морето прави впечатление на н1;що безкраАно, но nо

давляеще, унищожаеще, което въ своит1; бездни е погълнало 

толкова животъ и сила, отъ което навtва мрачно чувство на 

човtка, то впечатлението отъ безкра/.lното при дунавското поле е 

тькмо отъ друг ь характеръ : въ това б~:згрэнично поле кипи животъ, 

то е населено съ хиляди човtшки сжщества, конто чрtзъ своя 

трудъ и съдt.Uствието на природата оживtватъ полето. И при глед

ката на тая равнина човtкъ осtща въ душата си единъ полетъ къмъ 

безкрайното и възвишеното, което чувство се смtсва съ друго едно 

- тобовь къмъ чов1;ка и човtшкия живогъ, безъ конто е без

utлно всtко възвишено стремлен11е. И Дунавъ, кo/.lro тече въ пр1;д

ния nланъ на пеАзажа, пока:sва естествен11я nжть. по ко/.1 го човtкъ 

може да се отдаде на свои1·t стремежи, не познаващи никаквl\ меж

дународна грани1~а, - чр1;эъ движение и то чрtзъ движение тихо, 

безшумно, каквото е течението на тая р1;ка. Ето какъвъ е билъ 

nървиятъ отпечатъкъ отъ родната природа върху крtх:ката душа на 

Алека и какъ тя е опрtдtлила насоката в·ь неговия животъ. Ето 

какъ в·ь него се е вродила тая тобовь къмъ всичко възвишено и 

идеално, нераздtлно свързана съ гореща любовь къмъ човtка и 

11снчко това въ една жива, жизнерадостна форма. Тукъ само е мо

жс1лъ да отрастне • Щастливеuътъ " и въ дима на дунавскитt пара

ходи да обикне парфюма на каменнитt вн.1·лища. 

Когато на 11 -rод. възрасть Алеко напуща родния си rрадъ и 

отива да черпи наука въ прочутата тогава по цtла България Габ

ровска гимназия, то/.1 попада въ една природа оrь съвсtмъ другь 

хара,аеръ, отколкото тая въ родното му мtсто. Тритt години, nрt

карани в·ь тоя хубавъ старопланински кж.тъ, въ тая юношеска впе

-чатлите~1на възрасть, ще да еж дали подквасата на тая силна н ха

рактерна у Алека 11106011ь къмъ Бъ11гария и българската природа. 

Характерна казахме, защото Алеко съединява въ себе си двt нtща, 

привидно противни едно на друго: любовь къмъ всички страни и 

есички хора, а сн.щевр1;менно голtма 11юбовь къмъ ьълrария и бълга

рина. Неговата тобяща и отзивчива душа не е могла да остане 

безчувствена къмъ нуждитt и страданията на всhчки хора - ц1;

лото човtчество. Но за България и българина, които тolt отрано 

видtпъ, опозналъ и обикналъ, то~~ е отдtпилъ nо-го11tмо мtсто въ 

своето сърдuе. А съ идването си въ Габрово Алеко е разщирютъ 

своитt познания за отечеството си и сънародницитt си . И разши

рилъ пt е тolt при много б11аrоnриятни услоеия : при една хубава 

планинска природа и при едно чисто-българско, •1естно и трудо11юбиво 

население. 
(Слtдва). 
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8. Миролюбивъ. 

Алеко Нонстантиновъ. 
(ЧоВ'tК1,, прtводачъ 11 писатепь *). 

Слtдъ 40 - 50 години, когато литературния историкъ 
•спре погледъ върху българската литература и животъ отъ края 
на XIX и началото на ХХ столtтие, той ще бжде поразенъ отъ 
единъ фрапантенъ фактъ: посрtдъ единъ народъ отъ озлобени, 
настръхнали единъ срtщу друrъ хора; посрtдъ мрачни и втънали 
въ злословия и интриги души, той ще съзре едно вtчво весело 
и смtяще се лице - и ще се пита: какъ е било възможно 
човtкътъ съ тая блага усмивка, писательтъ съ тая топла душа 
да живtе всрiщъ такава човtшка глутница и да не бжде раз
кжсанъ отъ нея I И когато научи, че тоя веселъ гостенинъ на 
невеселия пиръ на българския свободенъ животъ е падналъ 
nронизанъ отъ братски курmумъ, той, може би, ще назове това 

·твърдt естествено. Може би. Но ние, които знаемъ, какво бtше 
за нашия литературенъ и обществено-политически животъ чо
вtкътъ и писательтъ Алеио Конста~mllн.овъ, - за насъ той е 
най-неnрtжалимата отъ всички непрtжалеви жертви на кърва
вото десетолtтие отъ историята на _освободена България. 

Алено Константиновъ е живъ примtръ за великата кул
турно-историческа роль на злото въ живота на обществата и 
за моrжщото влияние на щастливия случай върху сждбинитt 
на отд-влния индувидуумъ. Защото Алеко въ всичко, що го 

,прави за насъ по-свиденъ отъ толкова други славни имена, е 
всецtло рожба на тия два фактора: нашата обществено-поли
тическа misere и външния nотикъ или наврtмната помощь . на 
случая. Лишенъ отъ ония стимутr, които правятъ отлични пи
сатели и поети отъ доста посрtдствени таланти; - лиwенъ и 
отъ писателска амбиция и отъ любовь къмъ творческитt "муки 
слова", - Алеко би си жквtлъ въ • щастлива" безизвtстность 
и, въnрtки своиrв вели1<и и всестранни дарби, не би почув

·ствувалъ никога вжтрtшната потрtбность да сподtли съ свtта 
своит-1. чувства и болки, ако не бt усtтилъ на себе си и на 
своитв близки грозната ржка на общественото зло и ако -

·това е второто - С"v{бата или случая не бt му пратила въ 
най-критическитt за него минути братска ржка, която да от
крие жизнени цtли, за каквито той - който гледаше на жи
вота, като на веселъ пиръ - никога, може би, не е и помис
лялъ. Не само поради своята особена (бихъ я нарекълъ „Але
ковска ") скромность: см всь отъ висша гордость и самоупова-

*) Изъ съч1~нен11ето .Аnеко Константиновъ". лнтературенъ с11nуетъ, 1907 r. 
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ние съ прi;зрiшие къмъ сВ'hта и успt.хиn въ него - , но и· 

вслtдствие на своя твърдt. активенъ, насоченъ
 навънъ, къмъ. 

практическа дt.ятелность натюрель. Чуждъ за сант
именталности 

и врагь на мъгливото и неуловимото - на въздушниn кули-, 

той притежаваше въ най-висока степень оня здравъ смисълъ, 

който отъ една страна го прав1,ше способенъ бър
зо и вt.рво 

- съ окото па орактикъ - да прi;цtнява явленията на жи

вота, но отъ друга заплашване да лог
ьлне, да заглуши всички 

по-високи негови духовни стремления. И Алеко дtйствително. 

е билъ - не единъ пжть - на края на пропастьта, както ни. 

разказва неговия интименъ - едничкия интименъ за неговитt. 

душевни кризи - другарь, Пенчо Славейковъ, въ своитt. "Спо

мени и бi;л1;жки•*). На това свое отнасяне къмъ живот
а и въоб

ще на своята безкрайна любовь къмъ него дължи Алеко Кон

стантиновъ не само туй, дtто личниn нещастия не
 го сломиха„ 

но нt.що много по-важно: - на него дължи той и особения 

характеръ на своето творчество, т. е. онова, коtто го отличава. 

тъй р-взко отъ всички негови събратия - били тt. по-силно 

или по-слабо одарени отъ него. Измежду наши,-в писатели . съ 

значение той е, може би, едничкия, който не е чувствувалъ 

своето писателство като „тежъкъ кръстъ", кат
о „зла орисия". 

Никога той не изчезва въ писателството ; то не стана за него 

нито професия, нито цtль на живота. Животътъ 
си бt.we за 

него животъ и литературата - литература, и макаръ живота 

не малко да прt.чеwе на писателя, но - което е по-важно- пи

сателя не прt.чеwе на човъка да живtе... Сt.каwъ на nр1щ

чувствие н:1 близъкъ край, той бързаше да се нарадва на 
жи

вота, бързаше да се наживt.е. Върху тая страна на неговата 

натура бtха безсилни да повлияятъ и личнитt. 
негови неволи, 

които отрано бt.ха затворили устата за жалби и ропотъ nро

тивъ сждбата. Весе.п·ь и жизнерадостенъ понесе той
 своя кръстъ 

и спотай дълбоко въ гърди своиn болки, по пр
имt.ра на всички 

несломени отъ живота страдалци. Не иэмtни въ нишо неговото 

отношение къмъ живота и дълбоката социална скръб
ь, - бол

ката за чуждитt., за народнитt. неволи и страдания, - оная 

скръбь, която все повече го овладъва отъ 1894 година насетнt. 

и която пълни ония негови творения, които му спечелиха всеоб

ща обичь и съ които той е влиялъ най-мощно и най-благот

ворно върху своето врtме - неговитt политически фейлетони. 

* * -!(• 

Алеко Ковстантиновъ почва своит-1, лите ратурни занятия 

съ прt.води изъ Пушкина, Лермонтова и Некрг сова още къмъ 

края на осемдесетиn години. Неточно би било обаче да счи

таме тия занятия за начало на негова
та литературна ка рУ.ера 

•) Гл. Алеко Константиновъ, Съчинения Т. 1. 
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Това е само игра на перото на литературенъ левъ, прtдназна
ченъ за великип подвизи. И друго: тия прtводи не стоятъ 

•ВЪ никаква прtка връзка съ с·жщинското негово писателство : 
то се роди независимо отъ тtхъ, подъ влияние на стимули отъ 
-съвс-вмъ друго естество . И rrрtводитt на Алека, както е знайно, 
не му създадоха никаква литературна изв-встност1,, макаръ да 
еж - не само за врtмето си - между най-добрип поетически 
прtводи на българската литература. Но - то5опитенъ фактъ, 
твърдt характеренъ за Алека: той става прtводачъ - както 
пo-ceтirn става и белетристъ - не тласкавъ отъ собствена вжт
рtшна потрtбность, а чръзъ външни - случайни - побуждения 
и обстоятелства. Не отъ липса на воля, но вслtдствие на оная, 
бихъ рекълъ, женствена свtнливость, която тъй хубаво му 
стоеше, даже и когато имаше въ нея малко кокетство, и отъ 

която той се освободи само сл·вдъ врtме и то пакъ не напълно. 
Пенчо Славейковъ, неговия литературенъ менторъ по онова 
вр·вме, разказва въ своитt .Спомени", чрtзъ какви срtдства 
е смогналъ да побt.ди тая свtнливость, - какъ е трtбвало да 

,се съгласи на невинната мистификация да бжде поставено и 
неговото име, като име на прtводачъ, З!\ да склони Алеко да 
пубдикува своя прtводъ на „Демонъ" . Безъ възд·вйствието и 
прим·връ11ъ на по-мла.1IИя, но увtренъ въ себе си друrарь, 
„скромничкиятъ, свитичкиятъ" Алеко (както самъ обичаше да 
се нарича) едва ли е щtлъ нt.коrа да помисли за авторско име 
и за писателска работа ; а и да би помислил'f-, не би нам-врилъ 
въ себе си енергията, ни амбицията да осжществи своя помисълъ. 

Поетическитt, прtводи на Алека, покрай недостатъцип, 
присжщи на всtка първа работа, иматъ това рt,дко качество, 
че прtдаватъ въ rолt.ма степень дъхътъ ва оригинала. Въ това 
тtхно качество е тtхната цiша. Грtшкитt спрtмо текста на ори
гинала вс-t,ки школникъ може да открие и всtки литературенъ 
критикъ да поправи, но само сродния гений може да долови 
дъхътъ и да го прt.даде въ родна рtчь. Такива кангениялни 
прtводи живtятъ и се развиватъ н усъвършенствуватъ въ про
дължение на поrюлtния. Така Шлеrеловия прtводъ на Шек
спира, отъ едно столtтие насамъ, е прtтърпtлъ толкова поп
равки, че въ него не е останало друrо нищо, освtнъ Шекспи
ровско-Шлегеловския духъ. Така Тh.уковски прtведе на руски 
Омировата Одисея несравнеrшо по-добръ нежели Гнtдичъ -
Илиядата, макаръ Гнъдичъ да знаеше езика на Омира, а Жу
ковски е прtвеждалъ отъ нtмски букваленъ прtводъ на Рюкерта. 

За пълнота, ние ще изброимъ прtводит-в на Алека въ онзи 
редъ, въ който тt еж публикувани въ nБиблиJтека Св. Кли
менъ• и който, прtдполагаме, е и редътъ на пхното извър
шване: Полтава (А. С. Пушкинъ), Споръ. Б·вrлецъ (М. Ю. Лер
монтовъ), Бахчисарайскiй фонтанъ (А. С. П.), Рускiя женщнны 
(Н. А. Некрасовъ), Демонъ, Мциры (М. 10. Л.), Тартюфъ (Мо
лиеръ). 
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Пропущаме единъ-два незначителни поетически прt,води, 
за да споменемъ забравеният'I! отъ всички неrовъ прt.водъ на 
,,Rabagas• (въ българския прiшодъ „Партиитt. въ Монако•), по
литическа комедия отъ Викториенъ Сарду. Този прt.водъ из
вършенъ отъ Алека въ края на 1892 и началото на 1893 год. 
по пор.жчка на редакцията на сп. ,.Мисъль• и по изборъ на r. Ст. 
Михайловски (който по онова врt,ме зимаше живо участие въ 
редактирането на списанието), не е безъ значение за бждещия 
авторъ на политическитt. фейлетони. За пръвъ пжть въ тая 
драма се е срt.щналъ Алеко съ ония тилове на политическо 
хамелеонство, които по-сетнt. така майсторски изобрази и въ 
,,Бай Гаюо• и своитt. фейлетони. 

¼:· 

Съ ходенето въ Парижъ (1889) и още повече съ ходенето 
въ Пра·га (1891) у Алека се почна единъ продължителенъ бро
дежъ, който достига своята висша точка въ пжтуването му 
къмъ Новия Свt.тъ ( 1893) и безъ малко щt.ше да го доведе до 
авантюрата на едно околосв-втско n-жтуване. Въ пжтнитt. му_ 
очерки „До Чикаго и назадъ" тоя бродежъ намtри своя худо 
жественъ изразъ и своето успокоение. Тия три пжтешестви 11' 

образуватъ важни етапи въ неговото духовно развитие - и т-t 
най-вече еж му спомогнали да намt,ри себе си, да надникне по
дълбоко въ своята душа и да открие тамъ и си уясни сжщин
скитt. свои стремления. Има натури, които само душевни пок
руси или мощни впечатления еж въ състояние да раздвижатъ 

до вrлжбию1 и пробудятъ за новъ животъ ;, натури чужди 
на безшумна, сt1<ашъ спонтанна, еволюция ; натури, които на
миратъ вселеяяата въ себе си и изъ своитt. душевни вrлжбини 
извлича·гъ вай-великитt. трагедии на човtшкия животъ. Алеко 
бtше, напротивъ, типъ на натуря, които получаватъ отвънъ 
най-ситшт"\; тласъци на своето развитие. Но за да се пробудятъ 
дрtмящитt. въ него велики душевни сили, не бt достатъчно да 
ro изтръгне случаятъ или сждбата - отъ суетата на живота и 
да му посочи истинското негово призвание. Нуждна била и 
приятелска ржка да го поведе, и многократни лодс-вщания, и 
дори материални неволи. 

Просто невtроятно е, че първото д-вло на тоя противъ 
воля писатель е могло да бж.де едно толкова увt.рено написано 
и така художествено конципирано творение, каквото е „До 
Чикаrо и назадъ". То е една пtсень на животъ, която съ пър
витt. акорди заплънява читателя и го държи докрай въ властьта 
на своитt омаи и не му дава да поеме дъхъ. Такъвъ вихренъ 
животъ, такова движение Алеко вече не създаде въ никое друго 
отъ по-сетн-вшнитt свои д'БЛа. Четете напримtръ тая безпо
добна картина на „Ниагарския водопадъ", дt.то Н'Бма никакво 
описание, а всичко е непосрtдственъ животъ : - вие жив·i,ете-
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нервния трепетъ на автора, който ви кара да чувствувате това 
събитие като нъкаква неземна двйствите,щость, - като сбжд
натъ блънъ, считанъ все nакъ, и в~ тая минута на душевно 
пиянство, за измамливъ сънь . 

• Ниагара I Дай Боже всtкиму да изпита такива блажени чув

ства, каквю·о изпитахъ азъ, като наближавахме Ниагарския 1юдопадъ, 
а още повече - 1<оrато блtсна съ всич1<ото си величие прtдъ очитt. 

ми· това чудо на природата I Единъ часъ прtди да стиrнемъ Sus
pension Bridge - с,·анциято до водопаднтt, кондуктора ни nрtд

ложи купони за фиякри, съ 1<оито въ продължение на четири часа 

ще се разхождаме, за да изгледаме водопадитt от·ь всичкитt главни 

nуиктове. За това удоволствие му заплатихме 6 долара. Щом·ь стиг
нахме на станцинта, nрtдадохме на съхранение ржчнитt си багажи, 

качихме се въ едно широко купе и потеглихме . . . 

"Не с-ьм·ь тобил·ь и не зная, ка1<во сtща човtк-ь, когато му 

прtдстои, слtдъ дълrо отс,1'. тствие, да се срtщне съ nрtдмета на 

своята любов,,; 1<акво •1увствува той при първо произнасяне на взаим

ность ; не съмъ се женилъ и не з11ая, t<а1шо сtща момък-ьтъ, като 

оrива nодъ в1шчило или като прtст,Rш1 прt;;,ъ прага на новия жи

Р.О'Гь . . . Но знан, че когато 1-,аwия файrонъ noтerJJИ 1<·ьмъ водо
пади•гl;, мене ме обхвана до такаоа степень нервно в1,лнеиие и нетър

пелива жажда, щото, а1<0 въ този моментъ се отвор1;ха небесата и 
св Петръ ме 11011ика ше да ми отвори вратата на рая, азъ би му 

нзвикаJ1ъ: "Махни се съ т1ю11 рай, остав11 ме да видя HI1arapa I Ниrара, 
която възбуждала 1:п.ображение1 о ми отъ дi;тинство.и за 1юято само съмъ 

ублажавалъ щас-rливuитt, като t1e съмъ допускалъ и мисъль, че ще 
я видя нtкой п,"ть. ·ниагара - чудната игра на природата, 1<оято 
r1ривлича хиляди европейци въ Новия Свiп·ь - ето я прtдъ мене! 
Колелата на нашето 1<упе не ще ycntsiтъ да се обърнатъ и сто 11,v;ти. 
и прtдъ очитt ми ще прtдстане картината ... даJ1и въ еюнп, отъ 
хилядит-1, варианти, ка1<вито трепе·rно рисуваше въображението ми ? 
Ние вървимъ по една sакр~1вена алея. Лрiщь насъ и сдtдъ 11асъ 
тържествено, плавно, 1<ато че nод·ь та..:ть на музика, 1:е движат,,, съ 

кола и пtша, nристиrналитt отъ далечни краища тобитепи на 11ри

родвитt красоти. Нt1<ои пристигнали по-рано, връщатъ се вече. 

ЩастJ1ивuи I Tt еж видtли Ниагара. И оназа о,емдесеть-rодишна 

бабичка, която едва пристжпва, поддържана отъ внуцитt си, и тя 
дошла да види и видtла вече чудеснитt водопади; това е било, 

види се, 110слtдното и желание, тя го пости rна и cera сnокойно ще 

се прости съ живота ... 

• Чуваме глухо бумтене на падающа грамада -вода. Между дър
ветата заблtщукаха заntненитi; кждрици на те1<ущата по наклонна 

камениста плоскость вода. Минуваме единъ иостъ. Рtката около 
стотина метра ширина блесна прtдъ насъ, запtнена и буl!но устре

мена, между •хиляди камъни, къмъ пропастьта, прtдъ която се из

дига една грива отъ разбита млtчна ntнa и изчезва . . . Насрtща 
виждаме единъ брtrъ, който съвсtмъ отвi;сно се губи въ дълбочи-
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ната. Това е Канада . Виждатъ се хотели, жив:>nисни вили, пръснати 
самъ-там ь около раскошния паркъ на Виктори11. 

пНие кривнахме изъ алеята н всичко се изгуби; усилва се 
само подземното бумтение. Колата спрtха. Слtзохме и, по указание·го 
на возача, тръгнахме изъ една nжтека между дърветата. Оrкри се 
пакъ канадския брtrъ задъ пропасrьта ; ние виждаме вече дъното 
на този брtrъ ; ето и водата, мн.тна, аелена, изиграла си вече ро
лята, уморена, но още заrтtнена, отива лtниво на почивка кьмь во

допада. . . Г·ьрм·ьтъ пр-\щъ насъ дотолкова се усилва, щ >то, за да 

се чуемъ, ние викаме. - Нtко11ко стълби надолу, една камен~-1а nо• 
лукржгла ограда . . . и Ниагарския водопадъ I Ето го 11 • • • 

п Много · иинуrн се измннах:а, додtто 'се свtстимъ I В:ички 
наблюдатели бtха вцtпененн, като въ жива картина! Не очудване, 
не възхищение, не! Е11.но безграю1чно благоrовtние бt отпечатан;:> въ 
шщата на всички Всички лица бtха сериозни, изпека блtдн и като 
че из11ръnнали I Karo че не прtдъ творението Божие, а rтрtдь са
мия Боrъ бtха изправени 1 ••• Койrо може, нека опнше тазн к::1р

тина; кой110 може, нека я фотоrрафнра, нека я нарисува ... Аз ь не мога . 
• Прощава!'!, Ниаr_ара ! М юrо е краl'ъкъ живота, за да има,.-ь 

надежда още веднажъ да те видя! .... Изпи цt нзшия ло1<омоrивь, 
потегли тренъrъ, зав ьртt се око11но:·1ъта, зав ьprt се гарзта и n:жрн 

водоnадитt 1 1 • 

Въ тоя темпъ и съ такава релйефносrь е наттисанъ цtлня 
очеркъ ~до Чикаго и назадъ". Прtдъ васъ се редувать най• 
разнообразни картини - авторътъ ви изправя ту пр·Jщъ феери'I
ното зрtлище на Нюйоркското пристанище, ту rтоср-\:;дъ улициn 
на триединия rрадъ, - ту ви води изъ лабиринта на Чикаr
ското изложение и ви rтрави непосрtдственъ зритель на адската 
врtва тамъ и на неуловимата за перото бърканица оrъ езици, 
вt.ри, народи, викове, обл-вюю и т. н. и т. н., ту прониква съ 
васъ въ подземията на държавната банка, да видите съ тмесно 
око метала, който, самъ мьртъвъ и бездвиженъ, е· първоизто1:1-
никъ на всичкия тоя шемеденъ животъ и движение. И онова, 
което поставя тия пжтни картини неизмtримо високо надъ 
безбройнитt описания на пжтешественици и въ което се крие 
тtхната художетвена тайна, е, че фокусъ на нашия инrересъ 
не е външното, не е сензацията съ неведt.ни чудесии на при· 
родата и културата, но е душата на поета. Животътъ на тая 
душа, 1:1увствата, впечатленията, които тя пр:вживt.ва, - ето 
сжщинското .зрtлище, ето сжщинската драма, която се развива 
прt.дь насъ и която сами ние прt.живtваме. 

* ... •Х-

Три нt.ща главно опрtд-влятъ значението на единъ писа
тель въ литературата, на която принадлежи : 

1. Композицията на неrовитt творения, тtхната художесr
вена цt.лость и вжтрt.шната разпоредба; 
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2. Неговата творческа сила - количеството и особено 
•психологическата глж.бина и културно-историческа вtрность на 
,създаденитt отъ него характери ; 

3. Неговиятъ стилъ - особениятъ начинъ, по който той 
гледа на нtщата и дава изразъ въ своитt творения на своята 
и тtхната природа. 

Въ композицията на своитt произведения_ Алеко е най
•слабъ ·; поне най •много грtшки и недостатъци прi;дставя_ватъ 
неговитt работи откъмъ художествена цt.1юсть и вжтрtшно 

-организиране. Че за неговото непосрtдствено художническо 
чувство композицията не е била чужда отъ самото начало на 
неговото писателство, това ни доказва първата му работа -
"До Чикаго и назадъ". Но тамъ то е повече плодъ на случай 
или на природа, а не на изкуство, и едвамъ въ послtднитt 
свои фейлетони той се възмогва до съзнателна художествена 
закржгленость. Въ "Бай Ганю" липсува всtка композиционна 
работа и всtка цtлесъобразна вжтрtwна разпоредба, диктувана 
отъ художествени цtли ; отдtлнитt часrи, сами работени безъ 
планъ, само по внушение на минутата, не образуватъ взети наедно 
едно цtло . А ранната смърть не му позволи да реали
зира замисленото отпослt художествено прtтворяв~не на това 
свое любимо дtте. Но вземемъ ли въ вRимание, че Алековото 
писателствуване трая едвамъ четири години - отъ втората по
ловина на 1893 до май 1897 г. - не можемъ да не признаемъ, 
че и въ това отношение Алеко надминава много свои събратия. 
Никой отъ нашитt белетристи въ толкова кжсо врtме не се 
е издигналъ до такава висота, а отъ nоетитt - може би, само 
двама-трима. 

По творческа мощь Алеко стои въ първитt редове на 
българската литература. Наистина, като из1<Лючимъ характера 
на бай Ганя, чиято психология е доста груба и самиятъ типъ 
не е закржгленъ, той не е създалъ нито единъ детайл ,~ранъ 

характеръ; но колко обществени типове, колко индивидуални 
силуети е очерталъ той, често съ единъ единственъ иехаенъ 

замахъ на перото си: - като поqнете отъ набързо нахвърле
нитt, релйефни като бронзови извая_ния, фигури въ »до Чикаго 
и назадъ" и свършите съ »Обожателя" на Солунската митница 
въ "Разни хора, разни идеали". И неговитt лица не еж прости 
имена, не еж безплътни сt.нки, не еж и публицистични манекени, 
но иматъ индивидуал~нъ обликъ и индивидуални чувства. А 
какъвъ интензивевъ животъ, каква сила и реалвость е спосо · 
бенъ той да даде на своитt създания, - това най-дрбрt по
казва пакъ неговия »Бай Ганю", - въпрtки всиtJКи прtкале
ности и несъобразности, отъ които страда това негово творение. 

Най-сетнt, по стилъ Алеко заема изкmо~mтелно положе
нин въ нашата литература и нt.ма съперникъ досега. Но ду
мата СТИJJЪ има двt твърдt. различни значения. Тукъ ние не 
говоримъ за стилъ въ смнсълъ на езиковна и синтактическа 
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красота на фразата. За стилъ въ този смисълъ, като положи
телно качество, у Алека едва-ли може да става дума. До инди
видуална, изящна и прецизна рtчь той се издига само на от
дtлни мtста; немарливата фраза, неправилния изразъ не еж 
у него rолtма рtдкость. Прочее не за тоя школенъ смисълъ 
на думата rоворимъ ние, а за онзи стилъ, за който Buffon е 
казалъ великата, често криво разбирана и криво цитиран~ дума : 
,, Les conпaissпn..:es, les faits et les d~couvertes sont bors de l'homme, 
\е stile est l'homme meme". Говоримъ за стила като отражение 
на начина, какъ поета чувствува нtщата, какъ той се отнася 
къмъ най-всtкидневни явления. Въ тоя смисълъ на думата 
Алеко е вълшебникъ на стила, rпособенъ да накара читателя, 
както никой друrъ - освtнъ може би, Пенсю Славейковъ въ 
своята проза - да прtжи_вtе илюзията на физическа близость, 
на непоср·lщствено общение съ автора. Стилъ въ тоя смисълъ 
е равнозначно съ отсж.тствие на вс-вки стилъ - и у Алека 
той не е нищо друго, освtнъ неговата собствена чoвi;QJI<a при
рода, която ви се усмив;~ съ благата Алековска усмивr<а въ 
вс-вки редъ, написанъ отъ него, и ви казва: .Не ме ли познавате? 
Азъ съмъ кръвь отъ кръвьта и rrлъть отъ плътьта му•. Сж
щата непринуденость, еж.щата топлота и задушевность. Затова 
всички Алекови творения дtйствуватъ съ такава неотразима 
сила върху вс-вкиго ; - не чрtзъ думиrв, а чр·взъ онова неиз
разимо нtщо, което не се долавя съ думи, което извира изъ 

самото сърдце 1,1а поета и прониква въ чу>r<дит·в сърдца. И ar<o 
има писатель, когото ние обичаме, когото носимъ въ сърдцето 
си, той е Алеко Константюювъ. Тамъ сме му издигнали ние и 
нерж1<отворенъ паметникъ. И на тоя паметн.икъ еж изписани 
три релйефа, тритt образа, които ни е оставилъ Алеко за себе си. 
Едютятъ образъ е безгрижния нехайникъ на "До Чиr<аго и на
задъ"; друrиятъ обрааъ е веселия осмквачъ на простащинит-в к. 
лукавстват::~ и безочливоститъ на на'шия едноутробенъ братъ бай 
Ганю Балr<ански; третиятъ образъ е смръщения, изкривенъ отъ 
болезнена усмивка ликъ на обществения д-вецъ и фейлетон:истъ, 
почувствувалъ въ своята велика душа позора на своето врt.ме 
и жиrосалъ тоя лрзоръ въ своиrв дивни п·всни-фейлетони. Пи
сатели и поети иие сме имали и ще имаме много по-велики 

отъ Алека. Но ние въмаме и кой знае, да-ли нtкоrа ще имаме 
писателъ, който дrr пише така с-ь кръвьта на сърдцето си, както 
лишеше Алеко. И затова въ него бъ се вселилъ светия духъ 
и 61; направилъ отъ неговата душа орrанъ на българската на
родна душа. 
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Н. Тантилом,. 

nървиstтъ изретъ lla J\река на Чер~st-връхъ. 

Бtше 11. юли!! 1889 r. И.11,амъ свободно о·гь служба вр·l;ме 
само 5 дни. Въ горещата 11 прашна София не се стон. - Алеко 
вече не бtше прокуроръ, - работ1;ше дома си въ малката кжщнчка 
на пдондуковъ-БуJ1евардъ• и, ми:ля, прtз·ь това врtме съ помощьта 
на Пенча Славеi'!ковъ nрtвеждаше Лермонтовия .ДемоFrЬ-. Отнвамъ 
пр11 него да му прtдложа да използуваме заедно моитt свободни 
дни нtкждt въ полето. - Бtхъ напълно увtренъ, че тоU ще се 
съгласи, защото знаехъ вече любовьта му къмъ природата - бtхм~ 
се запознали на Драrалевс1<ня монастирь и бi;хме сnодtлил11 чуствата 
си за "чу диата хубост~,• на мо11астнрс1<ата мtст11ос1ъ, съ желание да 
RИДИМЪ Н други подобн1t BIICO'IИHИ съ приятни изгледи, ЮIКВИТО nрtд
rю11агаме, че все ще има около София. Защото прi;зъ това вpt'le 
око111юстьта на сто11ицата 1 върдt малко се nосtщаваше отъ нас·ь, 
градскитt хора; това се считаше като право 11а живущитt тую, 11уж
ден1tи н ние гледахме на т1;хъ като на такноа, които въ обико.qкитt 
си около Софня rьрсятъ срtдства да убива1-ъ праздното си вр·liме 
- отъ сJюбодия. 

Въ 15 минути съглаше,шето между Алека 11 мене бtше свър
шено; по руската 3 верстова карта маршрута съставенъ, разliира се, 
за мtста, 1<оито ни единъ отъ нас·ь не познаваше и врtмето за 
тръ,·ване на утрtшния день уговорено. - На 12. 1оли1! 5 часа су• 
тре11ьта се срtщаме въ .Борисовата град11иа• съ rю една тr>яга въ 
р1t,ка, по единъ вързопъ наf.t-с1<рош1а провизия, 1<OЛ1<ОТО за единъ 
день, макаръ че щtхме да ходим·ь 5 дни, и съ картата въ джеба за 
вода•rъ. Радость почти дtтска ни обладаваше. - Къмъ 10 11аса бtхме 
въ Германския монастирь. Поспt пладн-k гаэимъ Искъра 1<ъмъ Пан
чарево - мостъ за минаване не търсимъ, понеже е-1итаме, че rтр-kчки 
за насъ не сжшествуватъ. - Намираме, че по своята дивна хубость 
Панчарево е рай на земята и мечтаемъ, какъ ще пр-kдаваме впеча
т11енията си на наши приятели, като считаме себе си п·ьрвнтt ща
стливци, които сме открили тоя кжтъ на дивна хубость 1 - Про
дължаваме 11жтя си къмъ Кокаляне и nрнвечерь nрtд·ь насъ се от
крива, дtl!ствително, омаl!ната кар1ина на искърс1<ото буl!но лакату·
шене между високнтt канари и въ висннето насрtща ни, между една 
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прявлекателRа гора Кокаляяския - Урвишки монастирь, къмъ коflто 
се стремимъ, водими отъ картата си. 

Забравихме хубоститt на Панчарево. Тук ь сме вече въ възхи
щение, а , Алеко е въ силно възбуждеRие и поетическо настроение. 
Tolt веднага , nptнece въ въображението и мечтитt си на нашия Ур
вичъ всичкитt английски туристи. За начзло къмъ това рtши, че 

ще създаде Урвичъ-клубъ, какrо има и АлпиАски клубове. И, на
истина, слi;дующата година на 11. май, ко1·ато всждt въ природата 
блика животъ и младость, той водtше веч ~ на сжщото мtсто, цар
ството на неговитt незабравки, които много обичаше, своята рожба 

Урвичъ-клубъ. Импровизира и Урвишки маршъ. Въ своето възхище
ние, сtкаш·ь че обгръщаше всичко около си и каrо че ли самъ ра
стtше заедно с1, височиниn. - Тоя Урвичъ-ллубъ, въ който вли
заха и любезни славяни отъ други народностlf въ София, просжще
ствува седемь години., и всtка година на 11. май подновяваше си-
11итt си тамъ. Обаче на 1897 rод. Але1(О не дойде съ своитt Ур
вичци - той отиде въ Радилова ... 

Повтарямъ, че при първото приближаване на насъ двама ни 
къмъ Урвишкия монастирь, - Алеко бtше въ силно възбудено съ
стояние и поетическо настроение. Туй, че мръква, че имаме още да 
вървим ь по стръмеRъ каменистъ и не nознатъ балкански nжть, че 

почна отдалечъ да се свtтка и 1·ърми, малко искахме и да знаемъ. 

Но 1(qraтo съвсtмъ се стъмни и плисна пороен·ь дъждъ и свtткавици 
- гърмотевици се разнасяха около насъ въ балканската самотия, 

видtхме, че малко на рискъ сме го ударили. Обаче възбуденото 
с·ьстояние и веселото настроение не ни напустна, наnротивъ, още 

повече се усили, когато къмъ 11 часа бtхме вече въ сушина в·1~ ки

лията на дtда игумена, облtчени не зRая въ що, за да моrътъ да 

се изсушатъ мокритt ни дрехи, които съблtкохме веднага. 

На 13. имахме голtма почивка въ монастиря, разбира се, безъ 
да се спрем ь въ него ; обикаляхме цtлия день по височинитt и об
мисляхме r1т1на за nрtдс·гоящето качване на Витоша. Прtзъ деня 

нмахме срtща - обtдъ съ дtда игумена по ливадитt надъ монас

тиря ; там·ь, при весело настроение, Отеи,, Пантелеймонъ, който има 

щтръкнали и не с·ь особено crapaнhe срtшени коси, при това малки 

очи, но съ силенъ поrлед·ь, ни разказа анекдоти, от-ь които се виж-

. даше, че той още не се е рtшилъ да стане нtкоrа пустиненъ жи

тель, макаръ че отдавна жи11tе въ монастирь и въ гора. Нtма съм

нtние, че при подобно едно своенравствено настроение той не ни 
даде никакви свtдtния за Витоша, защото тя не е вещь, къмъ коя

· ТО да се е стремtлъ нtкога да я познае, за да получи нtщо отъ нея. 

Прtнощувахме на мандрата под·ь ма!:Jастиря, разбира се, като 
имахме за постеля сtно, а за покривка - свода небесенъ, защото 
не счетохме за нуждно да носимъ мушами, палта и пр. На 16. прtди 
сл1,нце потеглихме къмъ село Желtзница, дtто открихме едни много 
горещи извори и оттам ь се закатерихме по стръмнината нагорt. Въ 

селото на ыеханата видtхме CdMO една бабичка : всички селяни бtха 
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вече въ полето и тя ни даде цtнния куражъ, че като насъ мом

чета за три часа моrътъ да се намtрятъ на „ Черния-връхъ •. Това 

ма!! не изntзе тъl! вtрно, но все едно, ние б'hхме доволни, защото,
 

като си бtхме изплtзипи езицит'k, все поглеждахме часовника, да-ли 

еж се минали три часа. Tt наистина минаха, но вмtсто цtльта на 

nжтя ни отдалечъ с~ показаха 1 О овчарски кучета, а Н11е само двама 

съ по една тояга. Кучетата бидоха привикани отъ овчари-арнаути, 

които ни nосрtщнаха въ колибата си, разхладиха ни с·ь кисело млtко,
 

разnрикаэаха ни на турски езикъ, защото български не знаятъ, за 

политика, като смtсиха Австрия и Русия ; разбира се, въ приказ

китt си се стараеха да узнаятъ, какви сме, кждi; отиваме и защо ; 

позна се, че хвърлиха жаденъ nоrледъ, ако моrътъ по ар
наутски да 

ни nоразтарашуватъ и ни поотупатъ, обстоятелство, което доволно 

ни поразтрепера, но се успокоихме, като се поотдалечихме отъ тtхъ, 

слtдъ като за киселото млtко имъ дадохме 5 лева бакшишъ. 
Слtцъ rолtмата умора, но безъ особени приключения, къмъ 

единъ часа бtхме на точка, отъ t<оято, като гледахме околностьта , 

сnоредъ свtдtнията, които_ имахме, заключихме, че сме на • Черния
връхъ•. Тукъ, капнали отъ умора и отъ с.илна горещина, наистина, 

мжчно можехые да разсжждаваые, нъ впечатлението и възхищението, 

особено на Алека, бtха такива, каквито мжчно моп,тъ да се nрtда

дат·ь. Tt се само чувствуватъ и то въ момента, въ коl!то се нзпитват-ь. 

Като поотпочинахме, хапнахме, пийнахме водица, тъl! като под

крtпително спиртно питие t1e считахме за нуждно да носимъ, и като 
ни пообрул I вtт-ьра, тpъrнairne иэъ незнаl!нат.:1 Витоша, по направ

ление къмъ западъ. Скитанията ни, изгубванията на всtка посока, от

криванията на нови и нови омаl!ни кжтове и възхитителни гледки 

се pen.txa едно слtд·ь дру1·0. - Алеко замечта слtдующия празд• 

ннкъ да събере приятели, но непрtменно с·ь с'kмеl!ства н съ музика 

и да доЙда,ь пакъ тукъ ; толкова се бtше захласналъ, та мисл'kше, 

че панорамитt, конто ни се откриваха, c,'it прtдъ самата София. Но 

слtд·ь тi;эи възхищения за насъ наставаше пак·ь тжжното впечатле

ние, че сме се изгубили въ Витоша : - картата вече не ни пома

гаше, па и за вечеря н'kмахме нищо ; имахме тукъ-тамъ и малки npt 
мtждия, но никой эвtръ не вид'kхме, освtнъ една змия, която убих

ме за раэвлtчение. Помирихме се вече и съ мис-ьльта, че нощьта 

ще прt1<араме въ пълна неиввtстность, въ страхъ и отсрtща с·ь 

мечки . Но не прtставахме да блуждаемъ напрtд·ь. Най-сетнt, къмъ 

10 часа далечъ nрtдъ насъ эаблtщукаха свtтлини. Радостьта ни 

нtмаше край. Слtдъ половинъ часъ бtхме въ Владая. - Значи, за 

единъ день, 14. юлий, nрtбродихме цtла Витоша, която за нас,, бtше 

една омаl!на гледка, но се оказа, че е и не малко опасна дtвсrвеiоща. 

Въ Владая, щомъ седнахме, отъ какво бtwe, не зная, Алеко 

се разтрtпера и прtтеr11и прtэъ нощьта една 1<ра11ивна трtска. На, 

15. май си почивахме по рtката въ Владая, дtто Алено ми чете и• 

си поnравн критиката на „ поемата на злото• отъ Ст. Михаиповски ; 
и на 16. крачехме вече къмъ София съ съжаление, че не можемъ 

ДS1 дишаме повече съ широко разтворени гърди внтоwкия въздухъ,. 
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:макаръ и да прi;търntхме толкова неприятности, 'които 1<ато че ли 
· бi;хме изпитали на сънь, а не въ дi;йствителность. 

Чисто, невинно, nоqти д-J;тски възхитително бt това nжтуване. 
Но затова то постави началото на rол-J;мнтt излети отъ София за 
,. Черния-връхъ ", а заедно съ това се турна основата на организира
ната туристика. Подиръ една година ние бtхме nакъ на сжщото 
мtсто и съ по-толi;ма компания; Алеко бi;ше все тъй възхитителенъ, 
все жизнерадостенъ, но Р.l<стазътъ при първото посtщение вече лип

сваше; тоИ са.ма разправяше за него и като че ли не бtше на сжщия 
• Черни-връхъ •. Слъдъ това той стана създателя на екскурзии къмъ 
„ Чериия-връхъ• и искаше да води все нови и нови компании, за да 
поживtе наново съ чувствата 11а тtзи, които пръвъ пжть отиватъ тамъ. 

Ежегодно ставатъ гол·вми излети на Витоша, а ти, мили Алеко, 
· вече 10 години почивашъ от·ь всич1<0, макаръ и да имаше още 
. много да върши111ъ ! Богъ да те прости ! 

София, 7. май 1907 год. 

Почет~нъ членъ на БТД. -
Vil. сборъ на БТД nрi;дъ видъ 
голi;митi; заслуги, които r. д-ръ 
А11. Теодоров,ь (сега секретарь на 
Св. Екзархия въ Цариградъ) има 
към·ь БТ Д, на което ред·ь години е 
билъ прtдседатель и е ратувалъ 
много за туризма въ Бъдгария, еди• 

нодушно го провъзгласи за nоче

тенъ членъ на дружеството. 

Най-д"tятеленъ клонъ отъ 
БТД.-На сжщня сборъ се рi;ши 
да се поздрави Търновскня клонъ 

"Трапезица• като най-дi;ятеленъ 
клонъ на БТ Д. 

Новото централно настоя
телство на БТД. - Понеже r. 
д•ръ Ал. Теодоровь напусна София, 
затова той излtзе отъ настоятел
ството и по жреб11е ИЗЛ'ВЗОХЗ QМ, 

него още трима членове: 1·. г. С. 

Д. Скрински, Ни1<. Тантилов·ь и Ст. 
Цачевъ. При избора на четирма 
членове от-ъ настоятелството се 

nръизбраха nос11 ·l;днитt трима н 

новъ се избра г. М. Лъсковъ-дн

ректоръ на бълr. търговски музеi:1. 

Член0вет-в от-ь центр. настоятелство 
сн разпрtдi;лиха длъжностит-в по 

слi;дния начинъ: прtдседат.-д•ръ 

Хр. Пнперовъ, nодпрtдсе t атель
Ник. Танти110въ, редакторъ-С. Д. 
Скрински, секретарь - Ат. Джа
нановъ, касиеръ-Ст. Цачев.ъ, биб

лиотекарь-домакинъ - И. Сан

довъ и съвtтници - М. Лъсковъ 
и Т. И. Бъчваров·ь. 

Настоятелството на Софий
ския клокъ „Ап. Коt1станти
новъ".-Избраното въ общо съб
рание на клона на 5. юниi:1 насто

ятелство си е разпрtдълило дл·ьж

ноститi; така : nрi;дседате11ь - Н. 
Бозовъ, nодпръдседатель - дtянъ 
дt1JНовъ1 секретарь Тод. Пет
ровъ, касиеръ - П. Радучевъ, до• 

макинъ - Хр. Рачевъ и съвi;тни
ци - С. Красевъ, Г. Раnевъ и 1<. 
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Шишеджиевъ. За контролна коми- гати въ Т.-Пазарджикъ за смtсе
сия с,sк избрани : Крум·ь Проко- ния тр:~нъ 5 1/~ •1. сут. отъ сtверна 
nиев·ь и Паи. Геор1·ие.в·ь. Бъл~·ари11, отдi;то заедно с·ь дош-

Излетътъ въ Родопит1.. _ 1 питt вечерьта и nрtнощували въ 
Излет'ьтъ въ Родоnитt, който Бра- Пазарджик ь южно-бъа1·арн ще nо
циговскиятъ клон ь • Родопи• у- тег11ятъ :1адружно за Брацигово и на 
страйва за всички 411енове на БТд, 13. зараньта ще тръгнатъ за излета. 
ще стане при малко измtн-ена npo- И 3 л е т и. 
грама. Именно из11етътъ ще почне 
не на 15., а на 13. августъ и ще се Дол~о - бан~киятъ к~он;ь 
свърши на 18. с м. Това се врави „Ибъръ е има11 ь 4-дневен ь из
съ ц·l;ль за по-добро използуване ле·1:ъ въ Родопитt, съ мар~1рутъ: 
на nраздницитt. Маршрутътъ ще на 2. юлий въ • Ча!1ъ-кория , на 3. 
бжде сжщия обявенъ въ миналия на върха "Мусалпа •' на 4. на вър
брой на Бт.' ха ~Ибъръ" и на 5. на върха .Бi;л-

Излетът·~, ще мине прtзъ най- мекенъ• . Главатарь А. Д. Цвtrковъ. 

хубавитt мtста въ Родоnитt и ту- СофиАскиятъ клонъ „Ал. Кон
ристнтt родопци правятъ rолtми стантиновъ" е ималъ Jia 8 юлий 
nриготов11ения по него. Поради то- еднодневенъ нзлетъ до 0 З11атнитi; 
ва е желателно да взематъ у'lастие мостове" на Витоша. Главатар,, е 

туристи оть всички клонове. Y'la- билъ А.т. Джанановъ. 
стницитъ ще трi;бва да нзвi;стятъ Сжщияrъ к,юнъ устройва за 5. 
5 дена по-рано въ орацигово, т. е. до августъ традиционния си излетъ 
7- 8. августъ и трtбва да бждатъ на Черни-връхъ. Тръгване на 4. 
на 12. авгусгь ве'lерьта въ Браци- ав1·устъ вечерьта въ 1 О часа. Гла
rово. Гостит·I; туристи ще 6,'-.датъ ваrарь Тод. Петров·ь, □омощници
nрича1<ани отъ брациговски де.11е- П. Раду'lевъ и Ат. Джанановъ. 

Понеже нtкои статии в·ь юбилейната книж1<а изni;зоха доста дъл~·и , 
затова тt ще nродължават-ь и въ с.11i;дния брой. Же.11аещитt могътъ 
да си доставатъ този брой отъ реда1щията срi;щу 20 ст. 

Отъ редакцията. 
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о в я 1з n е 1~·n ~1. 
Излtsе отъ nечатъ и се пусна въ продажба книгата 

,,ВЪ ЮmНИТD СТРf\НИ" 
(Еrипетъ - Южна Арабия - Източна Африка) 

Лжтни эалиски отъ Р. В. Радевъ. 

185 картини иа мtстнос-ти, градове, nаметнини и типове. 
Леко увлt1<ате.,1но четиво. 

21 О го111;ми страници, хубавъ nечатъ, голtмъ форматъ. 

Ц1.на 3 лева. 
Продава се въ книжарницитt на О_лчевъ и Касжровъ в·ь София. 

Продължава ое оо до ио ката 
НА 

В'ЬПfИ1Р~tкn tYIPU~t'Ь 
Списание за туризъмъ и природоописание. 

Орrанъ на Българското Туристско Дружество. 

ГОДИНА VJ. 1907. 

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

Излиза м·всечно (освtнъ юnий и авrустъ). Струва за не
tJленове годишно 2 · лв. , въ странство 2.50 фр. 
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