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(l'>ио1:раqтчнн бtл,J;жю-t , nролълже11ие отъ np. 4- 5). 

Алеко е биnъ обиченъ за вси•1ю1 11 самъ е обичалъ не само 
своитt роднини, другари и приятели, но и отечеството си. ТоА кръ

стосвалъ България, за да види неИнитt красоти ; обичалъ да ходи 
между народа, да узнава умствения му и нревственъ животъ, теглата 

и невоnитt на положението му. Неговата любовь къмъ природата 
прtскочила и самитt граници на родината му - тоА отншълъ да 

пжтува по други краища на този и на друrъ материкъ. 

Алеко Константин.овъ е билъ примtренъ общественъ дtецъ. 
Той е посвещавалъ rолtма часть отъ свободното си врtме на работа 

uри разни дружества, въ които всtкоrа е внасялъ елеменrъ на ожи• 

вtние. Вземалъ е активно участие въ работитt на Върховния Маке
донсюt Комитетъ, билъ е наU-пр-вданъ служител ь на благородното 
дружество • Славянска Бес·l;да • и е полаrалъ rол"kми грижи да се 
разпространи туристовската идея и да се създаде Българско Туристско 
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Дружество, което дtйствително се основа и аакрtпи едвамъ пр:взъ 
1900 г. СофиАскиятъ к,1онъ твърдt сполучливо е нареченъ на негово 

име, на името на най-ревностния и съзнате11енъ iюcera български ту-
ристъ пАлеко Константиновъ• . · 

Опиrь за основаване туристско дружество Алеко е напра
вилъ прt,зъ 1895 г , като на 22, авrустъ сжщата 1·одина е издалъ 

слtдния позивъ къмъ софиАскитt граждани : 

П О К А Н А. 

~ УммАваt11ъ се софийскrитъ л106ите,ш на 6ъл1арската 11pttpoдa 
да за1·1овnдатъ в~ шдn,лJt, на 27. авще1пъ на Черния-връхъ на 
Витоша, дп,1110 r1zo11нo /JЪ 12 •шса пр,ъя, dтя ще се 01тсрие :Jасtь
даниг за състамнето ж1, едит, 1елу6ъ на Бъл~арсштт турнсти. 
По1,аната се отнася до вт11ии л10611тел,tt, 11авъритл11 20-1од11ита 
1Jъэрасть. 

Отъ н1ь1солко лю6т11елt1 11.1ыиеход1~11. · 

- Глупосrи I ще кажаrь нtкои наши велемждри държавници 11 

политикани, привикнали да се движатъ само 11ъ сферата на висшата 

политика и да вършатъ само велчкн д:tла. 
- Луди хора 1 - ще кажатъ разкисналитt и прtждеврtиенно 

сбабенитt вtчни посi;тители на кафене-:-ата и академиитt. 
---:- Блазt имъ ! - ще рекатъ съ въадишка тия, на които при

роденъ недостатъкъ, болесть или нешастенъ случай е подкоснлъ 

нозtтt или е разклатено общото състояние на здравето имъ. 

- Браво 1 - ше 1Jзвикатъ всички жизнерадостни сили на бъл-
гарската столица, всички тия, които еж умtли да се ползуватъ най
добрt отъ свободното си врtме и еж ·търсили душевенъ покой и 
чисто наслаждение въ дивната прtлесть и поражаещето величие на 

нашата чудна l]рнрода . 
• Не помня, Вазовъ или другь нtко(;! е написапъ: • Господа, 

изучете България, за да я обикнете". Е, вtрваАте Бога, нtм.а по 
свtта истина оrь изразената въ тия думи. Изучете България I Но 
богатствата и хубоститt на Бъдrария не се изучаватъ по геоrрафи
ческитt 1<артн, нито съ разходки на файтонъ по гладкнтt шосета, 
нито отъ проаорцитt на желtзннчннтt вагони. Тия пжтища еж опи
томени, тt с,;. вече изучени и по тtхъ се вече движи оrь .Западъ 
къмъ Изтокъ цнвипиззuията съ всичкитt и прtлестн и мерзости. Не 
тукъ, не, а въ дtвственнтt пtсов~, въ едва ттристжпнитt скали, въ 
дооблачнитt върхове, около вtчнитt снtrове, при 1·орнитt езера, до 

островърхитi; тронове на ~нвитt кози, при жилищата на сърн11тt 
и еленитt, около кристалнитt потоци съ сребриста пъстърва, въ 

царството на орп:итt и мвогократнитt екове, .- тамъ, тамъ е хуба
вата, дивната, омайната майка България. Тамъ замиратъ страститt 
и тревоrнтt, тамъ се успокоява душата и едно нtмо съзерцание 

пълни съ блаженство сърдцето ти. Оrь върховетt на Мусалда, на 
Попова-шапка, на Епени-върхъ, на Черни-връхъ иска ти се да нмашъ 

едннъ гьрмотевиченъ rласъ, па да викнешъ: "Братя, н~пуснете на-
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'Врtме вашата жажда за елато, вашата жажда за власть, вашето 
суетно стремление за първенство, вашето ядовито перо, напуснете 

Jreкнrt постилки, излtзте изъ днмннrt кафенета, изъ прашннrt улици, 
напуснете за нtколко дни града н доАдете тука, на та.зи височина 
оrь 2500 м., изпитаАте поне за кратко вp·l;r.ie едно истинско чисто 
наслаждение н вие ше се прtобрааите, вие ще станете по-добри, по

-здрави, по-уравновъсени, по-жизнерадостни-. 

п Съ радость посрtщаме инициативата на нtколко любители 
на българската природа аа основаването на едннъ туристически кJJубъ, 
Ползата отъ такъвъ клубъ е oчeвиillla : членоветt му, с1·рупиранн 
въ дружество, ще възбуждаrь и поддържатъ взаимно любовь кыrъ 
обиколки на живош,с11нтt мtстности изъ България; ще се запозна
ватъ съ страната; ще се правятъ описания на раэходкит1; и м1;стно

ститt; между членовет1;, безъ съмн·!;нне, ше има лица научно подгот
вени, за да моrътъ да нзслtдватъ флората, фауната, минералниrt бо

гатства, етнографията, геологията, географията ; ще се държатъ 

сказки за бъшарски нлн нliостранни интересни пжтувания, за да се 
възбужда съревнование и иадпрtварва11е мужду членовегt ; клубътъ 
мож~ да дава свtдtння и да бжде 11олезенъ за тия, които желаятъ 
да посетятъ нtкои мtста, за да добияrъ право и тt да станатъ чле
нове. Клубътъ, като се ус~лн , може да има сваА орrанъ, въ коАто 
ше се оп1-1сватъ па.туваннята и изслtдваннята на членоветt му и ше 

се пропагандира отварянето клонове, или отдtлни такива клубове и 

изъ другитt градове 1ia България. Клубътъ ще може да лрtuор.жч
ва на правите.~ствата нtкон мtрки за улеснение на nжтуванията и 

прtдупреждение на заблюдаванията изъ непроходими и непристжnни 
мtcra. lЦе се устрояватъ конкурси и общи разходки и проч .е . 

• Мал1<0 оригинална, наистина , но е nрtкрасна идеята на инн
uнаторнтt, ла свикатъ засtпание на Черни11-връхъ на Витоша. КоА
то не може да се nоr,ачи поне на Черння-връхъ, той не заслужава 
да б.жде чnенъ на клуба. Този к11убъ ще има за образецъ алпнА
скнrt клубове. За такива опитни u1;шеходuн, като r. r. Ив. Вазовъ, 
Ив. Грозевъ, Д-ръ Моловъ, Д-ръ Мнрковъ, Д-ръ Даневъ, Ем. Ива
.новъ, Д ръ Ив. Шншманов·ь, Д-р· l<ръстевъ, Д-ръ Ив. Геор,·овъ, 
Д-ръ Георrиевъ, д•ръ Черве11ивановъ, Вл. Селджобалиевъ и за вснч
кнт1; почти членове на ловджнАското дружество ще б.жде една иг
рачка да се изкачатъ на Витоша и на тия почтени rоснода лрtди 
всичк'.> r~рнлича да се яватъ като основателни членове на този клубъ, 

който ще принесе rслt.ма полза и удоволствие не само на членовеrt 
~,у, но и на ц1;лото общество . 

• Едннъ поа.ктическн съвtтъ за тия, конто не с,11 още 1юсtша
вадн Черния-връхъ и желаятъ да се яватъ въ недtля при открива
не на засtданнето. l<оАто Ja nръвъ пж.ть се качи на Витоша, трtб• 
ва неnрtменно да има водачъ. Водачи винаги се намнратъ по nразд
ннчни дни въ всичкиrt села на полиrt на Витоша. Плаща нмъ се 
отъ 2-3 лева. Може да се възлиза съ кош, отъ селото Владая и 
Княжево. Тtзн два пжтя с.ж наЯ-лекнтt, но е дълго разстоянието до 
Черния-връхъ. За конь се плаща отъ 4·8 лева . За пtшеходиrt на А-
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кжсия n.жть е прtзъ с. Драгалевци, а най-удобния е прtзъ с. Же
лtзниuа, само че това село е доста далечъ отъ София. Послtдниягь 
пжть води безъ заоб1шаm<и право на Черния-връхъ и тукъ не е 
нуженъ никакъвъ водачъ. Въ вc·tкoll с11учаn . съ конь или r1t.ши, 

тр·J;бва още отъ сжбота вечерь да се отиде въ селото, отъ което 

ще се въз,шза. НаА-орнятно е възлизането, ако се почне поне два 

часа прtди изгрtване на слънцето, за да може изrрtвътъ да Ви 
свари на извtстна височина, дtто е сравнително по-прохладно и , 

с11tдователно, по-лtко за ходъ. Н-t;ма сышtние, че е още по-nр1н1тно 

да видишъ оrь самия връхъ, какъ изгрtна слънцето, 110 това удо• 
волствие моrътъ да си доставятъ само опитнитt туристи. Провизии 
трtбва да се вземе отъ града. Облtклото тр·liбва да бжде леко, но 
е необходимо вапас ь отъ дебела дреха, а още nо-добрt щалъ (пледъ), 
който може да служи и за посп111ка II за эав11вка, спор~дъ 1-1уж11ата . 

О 111п1ш водач11 : за прtзъ Владая rьрсете Димнтръ Мариновъ, прtзъ 

Княжево - Коста Комитата, прtзъ Драrалевци - Анrе111<0 Болери
нътъ, прtзъ Бистрица - Ангелко и пр. 

п Тия rосrюда, конто се нам·t,ря1ъ въ нед·l,11я, по 12 часа, на 
Черния-връхъ 11ри откриване на зас·!щанието, ше б,'\\датъ основа.шел-

1-т •tдйtоое. 

Колко е же11ателно да не се отнесатъ небрtж110 н висО1<0мtр

но бълrарскитt туристи 1<Ъмъ таз11 вокана А пъкъ ~толичнитt вtст

ющн се умоляватъ na бждатъ тъй добри и напечатат·,, 11оканата . 

София, 22. авrусrъ 1895 r. ,.J ш,о l(онс111ан11шниоъ". 

На орнrина;щата покана за изrлетъ до Черния-връхъ се отзо

ва11н софн/;!ски граждан11 стократно nове,,е, отколкото е прtдоолаrалъ 

самнятъ Алеко. Ето какво 11ише той за ста 1iа11ня сборъ на Витоша : 

Не1J1ьроятно, наистина, но фают, : 300 дути н.а Чернпя-връхъ. 

пПри оназ11 Мамоновс1<а епидемия за съставяне всевъзможни ак

uионерни дружества, 1<оя го бtше се разбушувала нзъ нашата сто

лн11а н rpoз·J;we да обвхване вснкигt; слоеве на обшеС1'во10, np11 
онази 1·ешефтарска страсть за 1,упуване н с11е~су11нране с·ь разни а1щии, 

която бtше заразила и млади, и сrари II бt обърна11а жвднитt rюг

лсди на всич1<нтt къмъ банИ/(ИТ-1; и банкерскитъ контори,-трtбнаше 
да се намtри нtкоИ да се провикне : ~ ЕеА, българино, сто И бе, кждt
сн се литна;1ъ, t1e о хлtбt единомъ живъ будетъ челов·t;къ . .. ~ 11 
като ги отбие, поне врtменно, отъ 11№-тя на Златню1 Телецъ, да ох

лади колко-rодt страстьта, която бt оогьлна11а мнслиrt н желаt1ията 

на множеството. Бълrарскияrь народъ прожнвtва сега едннъ нн1 ере

сенъ психо110rически моментъ, rrрtдизвиканъ отъ безсъвtстнсто и 
крайно обидното за нациоt1алната ни честь ооведенне , което д1>р)!(а 

средноевропейската преса, по поводъ ста налитt у нас·ь наnослtдъкъ 

събития. Кръвнитt обиди, нанесен11 на народа ни, удариха истински 

патрнотическптз му струна и го накараха да се стресне и да почне 
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да се сплотява, вънъ отъ партнйнить ннтересн, на обща национална 

почва, като за отпоръ, за противовtсъ на външното влияние, на вън

щната е1<сnлотация . Ето съ ка1<во се обяснs1ва внезапно изникналата 
епи ·1емия за спружаване. Но нека се не лъже~rь, че националното 

чувство у иасъ е 1<ой знае 1<олко окрtпнзло. Гърка обича Гърция, 
защото всi;ка г1еда -мtсто въ неговото птечество му на11омtiЯ за слав

ни нсторически събития, на които свидtтел11 еж и ло днесъ сжще

ствуещи nаме;rниц11 на висока 1<у11тура . ШвеА1tареuа обожава свш~rа 

Швеttнария, защото вctкotl к,ктъ отъ неrовото ж1щоnисно отечество 

привлича посtтители и му принася ср1щства за еж ществуване. Ние 

-защо т1 си правимъ илюзия-не можемъ 11а се лохвалимъ като 

гър1щrl; съ славна исторня, нъмаме паметници, които да дават-~, храна . 
на наuионална"'а ни rорлость: защото, да заrрабищъ една изящно из

ваяна колона отъ нtкоt\ гръцки храмъ. д;~ я дотътришъ до Търново, 
да я забучишъ съ rлавата н1долу и при това на криво, да заро

вишъ хубавит-J; орнаменти, да издращишъ надпнситt и вмtсто тtхъ 

съ букви, подобни на иероглафи, напишеmъ: • Uарь всtмъ Бът-а
ромъ 11 Гър1<омъ~, едва,1и съ таю,въ подвиrъ ще докажешъ високата 

си културность. Но а1<0 нtмаме славна история като гръцката, ние 

има;,е чудна природа като швейцарската . Спав1-1ото минало никакъ не 
тотттt сега бtдния t·ръцки народъ, а пъкъ жю:описната црирода топли,_ 

храс1и и облича mвеi-1uарuитъ . Ние не умtемъ да цtш,мъ и не 

сме привързани страстно 1<ъмъ нашата хубава природа. Защо ?-За
щото не я знаемъ, защото живописна1а природа не се изучва нито 

въ кафенетата, нито nъ кръчмитt. Въ кръчмитt и кафенетата , вср·J,лъ 

одушливия штъ, подъ вли11нието на иар 1<отическитt и сrшртливн 

шпиета и озлобенитt rазети ще nостоянствувашъ да въздишашъ ба
бешки, да сквернишъ хубава Бъл~·ария съ стереотипнитt фрази: ,,а 

бе българска работа•, ,,бълrари-днвацн, не ги пи знаешъ ", ,,бълrария• 
дивот1iя• . .. А пъкъ то нито Бълr'lрия , нито бълrаритt изобщо сл;. 
диви , а сме диви и простаци ние, които знаемъ само да хупимъ, за 

да се локажемъ, че уж:ь мно,о сме вид·l,ли и много знаемъ ... 
,.Ето горt-долу 1<акви размишление наведоха пишушня тия ре

дове на мисъ11ь да напише оригиналната локана за Черни-връхъ, ко
ято се появи миналата седмица въ подлистни1<ъ на в .• Знаме • . Идея
та за пшюбна покана изникна въ еди1-п, тl;сенъ кржгъ отъ любители 

на българската np,ipoaa. Ефекrа, който произведе поканата, иадмliна 
стоt<ратно всtкакви очаквания. Сега, сл-J;дъ като бtхъ честитъ да видя 
цtдь панаиръ на самия връхчецъ на Витоша, мога смtло да доп·ы1ня 

цитираната •rужда фраза: ,,Господа, изучете 'България, за да я обик
неrе" и да прибавя: • Господа, изучете всестрачно българския народъ 
и вие ще ro оfiнкнете;- въ не1·0 се крне потенциялна сила, намtрете 

здравъ имлулсъ и я прtвърнете въ жива сила". Тази мисълъ е изка
зана отъ мене много по-рано, ко1·ато рисувахъ нtкои отрицателни 

черти на бълrаритt, плодъ на изкълчен·ь патриотизъмъ, - но тогава 

сы,ъ я изказалъ почти инстинктивно, а ·cera съмъ честитъ, че тази 

мнсъль се потвърдява. Въ локаната имаше и слtдната фраза : 
~ litмa съмнi;ние, че , е още по- приятно· да видишъ отъ сам вя връхъ, 
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какъ изгрtва слънцето, но това удово1,ствие моrътъ да си доставятъ 

само оnитнитt туристи•. Знаете ли какъвъ бtше резултата ?-OкonG 
четиристотннъ души nрtэъ Драrалевци, 11рtзъ Беrnеръ-Чнфликъ, 

прtзъ Бистрица, орtаъ Княжево, плъзнаха прtзъ ношьта срtщу не
дtля по гърдитt на Витоша и npt1 нзrрtването на слън.uето триста 
души бtха при Черния-връхъ ! Е, право да си кажа, ту/.! благородно 
надnрtварване ме порази! Картината, която прtдставляваше Витоша 

въ сжбота rrptзъ нощьта, бtше до такава степень величественна, 
шото се отказвамъ даже опитъ да нап·равя за оnисването и . Онзи 

въодушевенъ, фанатически устрtмъ къмъ небесата, чрtзъ хиляди 
nрtпятствия, онова стремително катерене по храсталаци, по кам~.нацн 

на десетки на-електризирани групи, развtтото нарочно приготвено 

знаме, звуковетt на една вое~Lна тржба, всрtдъ пламналитt тукъ-та~гь 

огньове, онази фантастическа картина, освtтена феерически отъ nъл

ната луна . . . Господинъ Вазовъ, вие бtхте очевидедъ-опишете тази 
поражающа съ своето величие картина • 

• 31 съжаление, за голtмо съжаление, врtмето на разсъмване се 
развали: вtтърътъ и студътъ разгониха твърдt рано сбраниrt на 

Черния-връхъ туристи, но nри всичко това, всtкоА очевидеuъ, додt е 
живъ, ще помн11 naн.allpa на Черння-връхъ. · 

• Началото е неимовtрно блtсково. Сега остава да се учрtднмъ. 
Нека вснчки основателни ч11енове (всички, които бtха въ недъля на 
върха) и всички граждани, конто желаятъ аа се эапишатъ за дtй
ствнтелнн членове, да заповtдатъ на 2. сеnтемврнЯ, въ 6 часа вечерьта, 
въ салона при фабриката на Бр. Прошекови и тамъ: 1. ще се npo• 
чете сnнсъка на заnнсавwитt се и ще се доnълнн съ незаписавшнrt 

се основателни членова; 2. ще се 1Jткрие подписка на дt/.!ствителни 

членове; 3. ше се избере врtмененъ комитетъ за изработване проекrь 
за уста11ъ н за облtкло на бъгарскитt туристи и 4. ще се прi;дложи, 

споредъ сезона, една нова разходка за желаещнтt. (Умоляватъ се 
столнчннrt вtстници да напечататъ безплатно тази покана) . 

• Не се ли интересувате да знаете, като какви с;,.. тия 300 ду
ши, които на 27. августъ бtха на Черння-връхъ. Ето: 11 О чиновници, 

25 студенти, 15 учители, 20 ученика, 10 словослагатели, 10 търгов
ци , 6 адвокати, 6 кундураджии, 4 печатари, 3 офицери, 3 запасни офи
цери, 4 ,·опоrрафи, 4 кни1·овезци 1 4 професори, 3 атекари, 3 лt1<а
ри, 2 кафеджии, 2 кръчмари, 2 прошенописци, 2 механици, 2 дър
водtлци, по едннъ: лнтераторъ, стенографъ, гостннничарь, воАннкъ, 

кннжарь, nрtдприемачъ, с_кулпторъ, пенснонеръ, архитектъ, отговорею, 

редакторъ, златарь, терзия, художникъ, бояю1 ня, словолитннкъ , 2 бив
ши министри, 3 селяни, 4 жени и множество безъ означени занятия. 

Освtнъ това, има поне 50 души, конто неуспtха да се запишатъ. Отъ 
250 души записани, около 150 еж отъ Сtверна България, 50 отъ 
Южна и 30 от1: Македония. Останалнтt еж отъ Добруджа, Бесара
бия, Турция, Сърбия и нtколко иностранци. Любопитенъ фактъ : нри 
всичко че нtкои погрtшно се записаха като софиянци, па1<ъ отъ С'>-
фия нмьше само около 28 души, когато отъ Свнщовъ, напрнмtръ,, 
имаше около 25 души. Алеко Констант11но61>". 
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Макаръ началото да е било гьй бдtскаво и при опитенъ рж

ководитель, пакъ не е могла да се реализира идеята на Алека . Трtб

валu е да се изминатъ още петь години, за да се яви по-rолtмо 

съзнание въ бълrарсl(ОТО общество и да можеше да се реализира тази 

идея, но неуморимия.тъ туристъ не дочаr<а това. 

С11tдъ см ьртьта на "Щастдивеца •, неrовитt почитатели трtб
вало е да наnравят-ь нtщо за увtковtчаване паые-гы·а му . И, дtА
ствително, tta 15. юниl! са-щ. r. близ1<итt му рощrини, приятели 11 по
читатещ1 въ София, заедно съ прtдставите11.и на лнтературат.а, жур
налистиката и училищното дiiло, на друж. "Славянска бесtда ", Ма
кедонсюrя l{омитетъ и np., сви1<ани на засtдание 11О инициативата 
на нiiкои о,ь приятелит·I; на nокоtlния, за да обмислs,тъ начина, по 

който да се по 1ете памет~,та на убития незабравимъ лнтераторъ

хумористъ, рtшили : 
l. да се издигне r1аметникъ надъ гроба на покойния въ София; 
2. да се издадатъ всичr<нгl; му литературни nроизведен11я ; 
3. да се образува еди1:1ъ фондъ за литературна премия fla името 

на покойния, която да се дава за най-добритt литературни nронз

веден11я; и 

4. за постигане на всичко това да се отвори публична под
писка за доброволни пожертвувания. 

За изпълнение на тая задача събранието е избра;ю 12-член. ко
митетъ, който да носи названието: .Комитетъ за увtковtчаване па

метьта на покойния Алеко Константннов·ь " 
Комитетъп, е в·ьзложил·ь на г-на П . П. Славейковъ да се грижи 

за отпечатване съчиненията на Алека ; досега c,v, отпечатани не

rовитt фейлетони, очерки, разкази, .до Чикаго и назад,." и пБай 

Гашо• въ два тома; проектирано е да се отпечатат·ь стихотворенията 

11 прtводитt му въ трети томъ. За фонда е събрана извtстна сума, 
ио пре1,1ю1 за литературно произведение не е давана още. Сжщо не 

е издигнат-ь и rrаметникъ въ София. · 
Алеко l{онстантиновъ е ималъ по-rолtма нак;юнносrь да работи 

въ областъта на литературата, отколкото да се занимава с-ь адвокатство . 

В·ь литературата то!! се явява като поетъ-лрtводачъ 11 поетъ-бе
летристъ. 

Още ·отъ ученичеството си бждещиятъ поетъ е ималъ нtкон 
прtводни и ориrинаини стихотворни опити; напримtръ, ориrннални с,-,;.: 

• Огледало• и .Защо?", а на сериозни литературни занятия се лрtд~-~ъ 
тогава, когато. билъ уволненъ отъ сждейската длъжность и захва1iалъ 

адвокатство. Алеко е nрtвелъ п Полтава, • • Чергари,• "БахчнсараАс1<ня 
фонтанъ, • поеми отъ А. С. Пушки на; • Бtглецъ• и .демонъ" отъ 
М. Ю Лермонтова (nослtдната, сrторедъ твърдtнието на самия Алеко, 

. била лрtведена заедно съ П. П. Славейков·ь); част,, отъ .Рускr1тt 
жени", • Кой е строилъ же11tзния nж ть • отъ Некрасова, , Тартюфъ, " 
комедия въ стихове отъ Молиера, .Отче нашъ• отъ Франсуа l{оп
пе 11 пр , прtведени спо11учливо и печатани въ cn. ,, Бнблиотека Св. 
Кл.иментъ• и .Българска Сбирка". Младиятъ поетъ е написалъ и 
нtкои критически бtлtжки, печатани въ • Периодическо списание . " 
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Чр·L,зъ четене и пр·l;води у А11ека се 11робуди11·ь още по-си
ленъ интересъ I<ъмъ тIтературата, изпъттла се душата ~,у съ че

стоJ11обиви 11омислн и се прt,дизвикалъ въ него ·rа~<ъв·ь бродежъ, за 
какъвто и той самъ едва ли се е надtвал1, нt1Cora. В ьзбудила се. въ него 

с1111на обичь I<ъмъ природата н страстно вл1;чение да п,v.тува . Това 
в;,,трtш,ю безгю1Со/.lствне се отрзаИJJО и върху вън111IIия му живот-ь; 
в11усналъ се въ п,ктешествш,, като оби1<оли11ъ Парнжъ, Прага и Чи

"аrо,-все за да нахрани жадното си любопитство. 

Туристъ1·ъ станалъ извtстенъ като белетристъ, отI<а1сь описалъ 
..:яое·го пж-гуване до Амерf1ка-.до Чикаго и назад1,. и Въ т-l;зи п ,v.т
на бtл·J;;кки тori рисува 11епосрtдсrвено пр·l;живtни чувс I·ва . 

Името I1а Але1<а станало IIаti-популярно именно тогава , I<огато нзъ 
анекдопI 11 11спItIски с1IучIш , разказа ни иему отъ чле11оветi; I1а Nего

ват11 • весела Бъ11гар1н1 •, възпроизве1Iъ fJ наннза11ъ редицата подвизи 
ня Га 11ю Ба1шанс1<и. Тtзи иев·l;роят1щ разкази еж с1,бра ни въ извt
стr-юто съчинешIе "Баf.1 Га 1-1ю Ба111<анс1<и, и на I<оето rероятъ днесъ е на
ри1.1.ателно име на вс·l;коt! б1,11Гар111гь съ отр1щате111-ш чер11и. Въ него 
1:л, нзобразенн н·l;1<ои народшI и инди видуа,11яи качестIJа 11а 61,лrар
сю-11I народъ. Това съчинение и ма гол•J;мо обществено-l(ултурно зна
чение за насъ. Никое дру1·0 11итеритурно произведение не е ·спо.1101·
на.1I0 тъй за общесrв~но·го съзнанI·Iе, I<ак1·0 тtзи разх.върлени с~;ици . 
Не е Iн1а1ю книI·а в·1, на I 11а-rа литература, Iшяrо въ ея110 толкова 
1<ра 1·1<0 вр·J;ме да I1риа.об11е таI<ава всеизв1;стносrь и да стане достоя
ние на вси•1ки . Ези1сьтъ и идеит·I, rIa героя бай Ганrо еж еэикъ I~ 
f1де 11 на IюJ1уинтелиге 11тнит-~; бы1rар11 1 I<01Iто еж с,, хиляди 1-1 I,оито 
fIие всt1ш Уасъ виждаме и срtщаме. 

А11еко е на I1иса;гь и раз 1<азиrl; : l:"д1111ъ 1/.(0'imam1-11, 111dсжъ, Отъ 
.11нмо 1J,11ъ, Пазн Боже , л1ыщ да 11ро~ли}а, ИJъ Ашнал11я животъ на 
~С'лааяиск.ата 6ес1ъdа,Ц Др1рс1:с1111ю .Въэдържан11е," Temz)i Passc,,tf,, 
Ид11 ,11у се нud1wa11 и др. Негово е стихотворението <r Все 06стаи1111, 
6,1п1011олучно 11 1) . Осв·l;н·ь това, той е писалъ и фейлетони. 

l<ато феJt11етонистъ А11еко заема недосъrаемо мtсто между бъл
rарскнтt 1111сатели . П1,рвнятъ му феt!летонъ "По юборит·t; въ Lви
щовъ" се е появилъ на 26. септемвриt! 1894 г. въ в. "Знаме и , въ 
l{Qt\тo дава отчет·~, за извършения I Iа 12. сжщ. м. въ Свищовъ изборъ 
за народни пр1;дставители i въ сжщия нзборъ е бнлъ I<анлидатнранъ 
и тоИ за пр·l;дставите11 ь, но е нзrубиJl'I,. Слtдъ тоuа Адеко е на11н
са;1ъ и с1It,диитъ фейлетони : Осо11011,111е.лс111оуванr зir..бштъ на пое1ъ
ща10щщ111ъ •it.pнam,l дж·а.Ащя, Тържестаото нп Велзеоvлп, Мол11111впта 
н.а ВелJеву.лп, Раз1-111 dре6олzш, ЛисА10 отъ Бай Ганя do J( В., 0111-
rюрено ши;,1I0 do В. В. , По фацната i.a Бъ1и1,рил, Brre знаете лu 
I.цо знп111t ал1нис111uл? - 11рооI1•к1т се уА1,н1Iя Ст .. М., Честпта 'НОuа 
~одина (за 1895 и 97 г .), С.миррр1-10! pQma-a и ·,11,и 1 У1.асете сб1Ьщ1т11ь? 
И:J6ирп111еленъ :юконь, Какво да прав11л1.ъ 1tвреттъ? l•i.l.aл-x:!J сраонен11е, 
Бntl Гт1ю 01, dе,~утацията, Бай l'ан10 и 011оз1111nя-а.1ш де де! 1'10-
6и.л11эа1,11лта на оку11ац11онш1я корщ;с1,, Нев1ьрм111но, наuс11111на, но 

') Вж. cr1 . • М11съпь, • r . VIJ, стр. 401. 
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:fta'l(,7117, : JOO дуит на ~ Чернил връхъ," Какао? Щоеtlцария л11 ? 
Дребни рабо11111, С1м111е.л1t на робски ,,уоства, lvlщuъ-л1a11tъ, Що 
зна•ш: ~ Народътъ лшщоа ? .. И се б1tлтъ, брате мой, 1.'v!акедонск11л 
.штщн~ъ, КандисахJtе, [,f той ако не е сш.та11111ценъ, артп;къ ... , 
Разни xflpa, рпзт, идеп.1ш, Прилтелскп 1шсма, В'Ь Бъ.11.1арска Швеll• 
11арил, Тронната р1ь·11ь на Бе,ш111сю1я крал~,, Торжестоующая Бnл• 
трш~, Сиис?J,сь на бм1арск111111ь 1ен1111, С1(,ро,1111а Аепта на общия 
жертоенпкь, До }I(е.лю1ца съ 1овrжди вагони., Пр1111111елски 1zис.ма, 
Н,ьир m1р1олrыие, tмra какво 6rьше I и др. 1) 

Смъхът·ь, иронията и хуморът·,, еж. главнитt елементи на А11е
ков11тt фейлето1iН. Мрачни картини въ тtхъ 111;ма; повечето съ смtхъ 
11 веселость се дава драматичrю и конкретно изображенf1е на живота. 
Tt пр·l;дставятъ образитъ нн типичшпъ nр1;цстав11тели на епохата. 
Сrожет1пt на л1пературнитt ыу 11ро11зведен11я е," •1~рпе1т изъ дtА
ствителн~1я )l<ивоп, и затова могъ·г 1, па указват-1, в1rияш1е на тоя 
жшютъ. Влнннието HI? Алековия хуморъ е силно, защото прис&дата 
е надъхана съ любовь и чувство на най-висока справедливость. 

Тноре11ията на Алека се явяватъ като дriеввr-11<·1, н~ една изм,\t• 
чена отъ страданията на своя народъ душа и на едно нtж110 сърдце. 
llyшara му се в1-,змущава, страдае отъ прtст-'tпле1нrята, не11равднтt 
н безсмислицнтt въ обществе,шя животъ, nлодъ на 1с..,ето еж безпо
добнигk ыу фейлетони. Негово ор"'-жне е веселия смtхъ, т,ю1<ния ху
~!Оръ и ирою1ята. Той дава мощен·ь 11зраз·ь на сво1пt чув~гва. Тво
ре1шята tia този идеа11енъ общественъ дteu ь се от1111чаваr1, с1, своята 
искре1шость и сърде•11юсть. Между редоветt се таи онова, 1<0ето 1 1з
в11ра нзъ с·ьрдцето и може де орон11ква в 1, самото c,,pJ1Ue на ч11та
те.~11 ; въ това 11мен110 се състо11 та1'111ата на неговото творчестно. 

l{арти1111тt отъ 61,11rарс1сата природа въ А11ековитt nжтни 
очерки с," едни най , хубавитt поетичнн картини въ бъ11rарската ли
тература ; отъ тtхъ лъхти живия д·ьхъ на природата 11 поети•то 
пръдставятъ 11ейната таUнственост1,. Наnримtръ, в·1, очерю1 • Прtзъ 
марта на Чеr111но• nнше гьА: 

Я ми каж11 ти, 01ива111ъ ли да те заве11а азъ тебе на Чепино? 
На Чепино? О, да, съ го11ъмо удо1:Jо11~твие. Ама азъ 

имамъ и дру1·арь. 

Добрt,, и него ше вземемъ. Вь сжбота по пладне на га
рата, прието? 

- Приет() . 
• Наистнна, не му бt,ше маА нрtмето за полски и горскf1 раз

хо11к11 nрt.зъ марта, но азъ толкова хвалби бtx-i, чуналъ за туй Че• 
пино, шото 11а драго сърдце 11рнех·ь любезното 11рtдnожение на моя 
nрнятель. Въ са.бота по нладне качихме се оrь Софийската rapa, и 
часа около четири слtзохме на станцията Бtлово, отдето, на коне, 
потеглихме прtзъ върха Алабакъ за Чепино. Едва изминахме село
то и снтенъ 111сждецъ ни эаръси върху 01·011енитl; Бtловски хълмове. 
Единъ едни•rъКn си имаме женски мtсецъ - марта, . да ни е живич-

1) Вж . • Съ1шн~нщ1 на Ал~ка Констанr11но1:Jъ,' т. J, 1\101 r. 
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1(3, ама пази Боже. Коварно н нзмtнчнво създание ! Hallll ужъ тъм
на ношь 6-tше, напи ужъ вtтъръ и дъждъ ни блъскаха въ очнтt, 

- а пъкъ излизаме изъ бараката, н какво да вндимъ? - Като 

грtАнапа оная ми ти мtсечина и покрила островърхитt лtсистн хъл

•юве съ една блtд11а фосфорнческа мека свtтл11на, и гледашъ смът

ни грамади О'ГЬ върхове високи и nо-ни~к11 , близки и по-далечни, 

свtтли н rю-тъмни,-н вс1tчко това, колкото се снишава, тъмнtе, тъм

нtе и пропада въ мрака на огромннтt долища, Дълбо1<ъ ли е дола, 

шнрокъ пи е, далечъ лн е, прtзъ тамъ лн ще минемъ ние, прtзъ 

тукъ пн, онуR тамъ аопу езеро лн е, снi;гь лн е, или е гжста мпtч

на мъгла - знаемъ ли ние ! Ще кажешъ - ше сбърк~шъ. Не rpte 

слънце, да го видимъ ясно. Всичко покрито съ тайнственостьта и фан• 

тастическата лунна иощь. Може да не е денемъ rьА хубаво, тъR ве

личествено - коR знае, но илюзията го прави сега феерическо, 

- 11 ние сме доволни, uесели, възхитени, е1<залтиранн .. . 
• И гръмна първата пушка. Гръма съ rръмъ посрtщна m,рвня 

хъпмъ и пр1;зъ дола съ ревъ го прtдаде на втория, съ ръижекне 

ro поема третчя, въздишка изтръгва отъ четвъртия н тази дълбока 

въздишка се слt съ диханието на ношьта . Но не оставихме ние на 

мира дрtмлнвитt хълмове. Едва ехтенето отъ първия гръмъ изчезна 

въ пространството, гръм11а втора пушка, гръмна трета пушка и тръг-

на отъ хълмъ, прtзъ долъ, на хълмъ ту гръмъ, ту ревъ разбу-

дн хме ношьта. · 

- Е-хее ! - обади се нtкоА отъ височнняrt. 

- Е-хее!- отговорихме ние t1a замръкналия заблуденъ пжтннкъ 

- Е-хе-хе-хее ! - отзова се тоИ отчаяно н ни пр1;днзв11ка д& 

~,у отrоворнмъ съ сжщня възrласъ. И едно нескончаемо .е-хее" ct: 
почна между насъ и ни накара да направнмъ сума прtд11оложения: дър

варинъ ли е нtкоА замръкналъ, контрабанди1..'ТЬ е ли съ тютюнъ отъ 

турската rранина. 

- Това е птица, господине, не е човtкъ - обади се равwо

.аушно нашия водачъ, Хюсеннъ. 

- Птица пи ? Какъ птнuа 1 
- Е така, птица, като пиле поясни помака, за да разсt~ 

моето краАно ивумлеоие - она така си вика като човtкъ, ама нt: 

е човtкъ . 
• Вtрваl!те Бога, да бtхъ умрtпъ до този моментъ, нtмаше д~ 

зная, че сжществуватъ та1<11изъ птици. Едва ли ще ти би.де твърдt 

леко на душата, да изпаднешъ нощно врtие самъ въ нtl(ol\ непознаn 

лtсъ и .а.а ти се пообадят·ь такива птички изъ тъмнината . 
• Но ние бtхме тъА възхитени отъ нощната картина и тъ/:1 въо• 

.аушевени, щото печалнняrь ревъ на ношната птица не м
оже да по

впняе на веселото ня настроеняе. Като разбудихме веднажъ нощьт;; 

съ пушечнитt гърмове, ние не прtставахме да я тревожямъ съ rла

совm си. То бtше едно тене, едннъ внкъ до небеса . 
• Между туА, ние слизахме все надолу н надолу, поrъвахме вс 

тъмнината на дола. Два часа ли, три часа ли слизахме - коА щ 

rаеда часъ, при таквози блажено настроение ; епе наА-сетнt крака, 
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ни ст,,ш,~ на равно 11011е , на равно 110J1e Че11инско. Отъ J1i;1Ja страна· 
на склона се съзираше бл1щш1я силу~тъ на едно минаре . .. • 

Подnисътъ на Алека l{онстантиновъ на писмата му, nодъ 
прtводит'k и орнrиналнитt му nроиаведеиня се срtща цtлъ, съкра• 
тен ь илн псевдониr,гь - . 1 Uастливец·ь," Ба111ибозукъ, • . Единъ оrь 
к.~уба на моралното 1111иsrние." 

Подпис·1,тъ подъ прtвода на поемата " Полтава " : 

Обикновенъ подr,исъ: 

София, 10 май 1907 r . 

д•рь Хр. Пиперовь, 

Иnеко IКонсrанruнов, ц б,nrapcкara npupoяa„ 
(Продължение отъ бр. 4- 5) 

Тия, които еж родени и о,·раслн въ планински мtста, не мо 
гътъ да си r1рtдставятъ, колко е силно впечатлението отъ планина
та за тоrова, който ва nръв·ь п,11.ть я вижда. Аз·ь си прtдставямъ, 
какво е проиЗJl'tэло въ душата на младото поленско момче, когато 
то още отъ Т~.рново е почнало да прониква в1, nр1;дnланинието, 
на Балкана, защото самъ съмъ прtживtлъ тия усtщания. Като 
уроженецъ на тая сжщата дунавска равнина, азъ нtмахъ никакво 
nрtдставление за планина. Па на мое вр-tме н·tыаше нито пощен• 
ски изгдедни картички , нито релАефни карти въ учили,uата. Аз·ь 
СJJушахъ саыо думата балканъ отъ родители н приближени и пове• 
чето пжти я свързвахъ съ понsrтието за нtщо диво, недостжпно, не• 
nриязнено и въ фантазията ми се прtдстэвяватъ разни образи за 
маннната, единъ отъ дру1 ъ по-разнообразни и по-чудовищни. Слtд·ь 
свършването на гимназията СJJучи ми се работа да дойда еъ София 
и п.жтьтъ ми бtше по Дунава и nocлt по шосето Ломъ-паланка 
- София. Авъ трtбваше да nptctкa Берковския балканъ н бtхъ. 
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въ възторгь оrь тооа п,1;туване, защото щtхъ да видя баш<ана - плани11ата. И ко1·ато 11оте1·л~1хме съ кола·rа огь Ло.,1 ·ь, мо11тъ 
погледъ б·l;ше постоянно скован 1, 1< ьмъ югъ, дt.то 11очваха постепен
но да се очер I аватъ контурнтt. на Стара-ш1анина и с·1, треr1етио 
сърде очаквах·ь мо~·1ента, когато ще се доближ11мъ до ~балкана.• 
Ала когато доltдохме до no11иrl; на ca\ta га Стара-1111 а11ина, въ китното 
балканс1<О село l{m,1cypa, дtто трtбнаше да 11р·lтощуваме, 1<оrато 
нидl;х-ь 1·иrантскн 11зправения коло.:-h прtдъ мене и н·l;ла rющь 
слу111ах_ъ бученето на р·l;ката, r<онто 11дi;ше отъ сърдцето му, 
тогава аз 1, разбрахъ, че r1лан11на е съвсl,мъ друго 11i;що отъ това, 
което азъ б1;х1, нав111щал·ь да гледа11ъ в1, Русе 11 01<олнос 1ъта му. 
Но 1<оrато пъ1<;, на 11ру1·11я де111, эара111,та nоч11ахме да проникваме 
въ у rробата на rоя 111аюшсю1 неликанъ, 110 хубапото шосе за Пет
роханъ, 1<оrато внд·l;хъ с·1·ръм1-11нt чукари, д 1,лбо1<и 1·t дo!loue 11 
вtковн11 букаци, тогава 1<ато-че-ли се извърши един 1, процесъ въ 
мене, като-че-m1 то1·ава се опр1;д·J;лн характер·ьт 1, на монгl; бждещи 
занятия, на .11011та (>,кдеща ц·l;l,11t0сть. И никакви впечатлення отъ 
послtшн1нr м11 ж11вотъ не еж н·ь състо11иие да иэго11ятъ от 1, памеп,та 
мн с1юме11а за тоя день. 

Спомен.ахъ за тоя еп11зотъ, ;\З да докажа, 1<олко е силно 
п-ьрното впечатление, 1<оето r1т1ии 1-1ата произвежnа в ьрху по11енеца. 
И аэ·ь не мога да прtдпо11ожа, че впечатлението от ь Габрово и 
око111t0стьта е б11ло rю-друю върху чувс,·вите1111ш1 1~олскf1 юноша - А11е1<0. Тукъ тolt е вндt,;1ъ за пр·ьвъ щ,ть т1111 хубави, раскошни 
кжт•1ета, 1;011то Стара-11ла1шна та 1-1 н;шредъ въ 1-1едрата с11 и 1<оито 
ще да С,'!\ тур111н1 ос1ювн11я камъкъ на не1·овата 11105овь 1<ъ~1 ь хубо
стит \; на майка Българня. За жалост,,, неговата биограф11я е съвс1;мъ 
нет,1111а за тоя nериод·ь 11 11е ни дава 1-~и1<а1<ви свtдtню~ за ж11воrа 
му въ Габрово. 

Друr·о още значение за Алека има прtстоява нето му 3 1·одини 
въ Габрово. Тукъ тоn е живtлъ въ по-друти услов11я, отколкото 
е бн11 ь уедине1н~ягь му аристократичес1<И с1;~1еенъ кр,'-Г't, в·ь Свищовъ. 
Въ Габрово е в11tзъ11ъ в·ь по-интимни сношеН1111 съ 11арода и тукъ 
тolt се е запознал,, с,, характера 11 душата из бъщ-ари11а, които той 
тъf:1 лобрt оп1ослt 1·1озt1ава111е н още 1ю-добрt описваше. Балк~1шжия
та бълrаринъ се отлнчава сжщсстве110 отъ поле11еца. l<огато втория 
е rю-ловt,рчив·r,, наивен~, и 11е толr<ова 11рtдприемчивъ1 уси11ена-га 
борба за сжществуване е направила първия хитъръ и сnекулантинъ, 
качества, които той 1<рие 11одъ булото на една лъжлива 11анвность. 
Този именно ти11ъ е неподражаемо црtдставенияrь бalt Ганю Бал
канск11. Покраf:1 нtкои бълrарс1п1 черти вь безсмъртния бай Ганя, ние срtщаме и много черти специф11чнн за ба11канджията бъ11rаринъ, 
1<ато почнемъ отъ неговата хитро-лукава усмивка и св·ьршимъ 
съ мухтанджилъ1<а му, и затова А11еко много сполучливо го е наре
кълъ Бал,санс,си. А ниИдt другадt Алеко не е билъ въ контактъ 
съ тоя балканджиltс1<и бъ11rаринъ освtнъ въ Габрово. По-право А11еко 
трtбваше да ни опише свои Ганю Балкански като Габровски коли
бар·ь, когото обаче тоА щtше ла прати изъ Българин да продава 
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ябъ11ки и гаванки, а той 11с1<а да даде всемирна слава на своя repof;I 
и не му остава друго, осв·l;н·ь да 1·0 вземе като роденъ въ J{ава1111ъкъ 
гюловъ маст1р1, и да го развежда по европе/:tс1<Итt градове. 

Нtкои читатели, може би, да ни възразятъ, че А11еко прtзъ 
това врtме е билъ на много малка в ьзрасть, аа да могьтъ п111 при -
родни и обществени ус1ювю1 да упражнятъ 111шакво влияние в 1,рх.у 
него. Тtмъ ние ще отговоримъ, че ~:~менно въ ранната възрасп,, 1со
гато нервната снстема се развива извънредно бързо, орга1н~зъм·1,гъ се 

намира подъ· влиянието на впечат11енията на чувствата. По-късно, 

когато организъмътъ се развие и закре11не, !JВЯватъ се повече физи

чески потрt.бн и тогава 1п,рве11ствуеща рол1, нrрае ~1кономическиятъ 
фа1сторъ. Така е с 1, отдtлн~, l" I; ли ,щос,·и, така е и съ народитi;, взе
ти 1(3-ГО KOJlel(TИBHO ц·l\;10. По Сi\ШЩЯ за1<ОНЪ пръд~, освобождение·rо 
у насъ хората ме•паеха за учю111ща и читалища, а днесъ 11амтятъ 

за концесии и фабрики. 

Слtд·ь освобождението А11еко напуща своето отечество и оп-1-
ва въ чуж15ина - Русия да черпи наука н м,'1.дрость. Тукъ, 1J·ь 
Николаевщин uансионъ, ·гой попада въ нова ср·l;да и условия, кон
то измъннва:гъ образа на живота ыу. Той не е вече подъ влияние
то на природата и народа, а подъ дъйствието на за, вореню, пан

сионсю-1 животъ, на новвя езнкъ н на богатата му Jrитература. To/:t 
е изваден·,, от,, природни1·t условия и е r1оставен·1, въ 1<ултурн11 . 

Но тукъ тotl не може да с,~ не с11омня вс·l;1<и день за отечеството 
си и съ rюрастRането му расте постошшо любовьта му к-ыгь род

нин rcpalt. Чуд~JО н·h1цо е човtшt<ата луша, едно н·l;що се оби~<ва са
мо с;1 ·l;дъ като се загуби . Тъй е н с 1, тобовьта 1<ъмъ отечството : 
T!J се развива най-си111ю в 1, чужбина. Ето защо ~югът-1, да б1';датъ 

интерн;щионалисти и космополитицн само тия 6ъJ1Гарн , които не еж 
живt;1и в·ь стра~rство. 

По-послt само, когато Алеко свършва университетския r<урсъ 
в·ь Одеса и се завръща въ България, като доltде въ София, той 
попада наново въ 111,рвнтi; 6;1аго11рня,,ни условни. А11а седемтt го

щ1ни, прtкарани въ Русия, оставятъ за дълго връме своя печаn 
върху начина на живота му. Навикъ 1<ъмъ седящ,, жи.вотъ, весеш, 

компании, това с,~ донесенит·I; отъ Русия прив11 11ки, отъ коитq то/:! 
близу 10 години не може да се отдъ11и . Но хубосппt на природата 
въ со .jтйс,штъ 01<0лности проиавеждаrь постеr,енно си11на реакцня въ 
А11екова·rа душа и ние го виждаме да се отвращава от1., неестетични
тt и нехигиенични развлtчения, да зар·l;зва живота въ смрадливитt 
кафенета ~• да бtга всtю-1 11раздн1~къ rro планината. И тогава той пише: 

пНие t1e умtемъ да цtнимъ и 11е сме привърза11и страстно 
къмъ нашата хубава природа. Зашо? - Защото не я знаемъ, за
шото жиRописната природа не се иау,,ава нито въ кафене·rата, нито 

въ кр ьчмитt. Въ кръчмит1;· и кафенета'Га, срtдъ одуш;1ивия дим-ь, 
подъ влия11ието на наркотическиl"h и спирт11иви ттитие'Га и озлобе

нитt газети ще постоянствува1u·h да въsдишашъ бабешки, да сквер
нншъ хубава България съ стереотиттнит·!; фрази: пА бе бЪIIГ!IPCJ<a 
работа, бълг11ри-диваци, не п1 ли знаешъ, българ11я-дивотйя• ... 
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А пъt<Ъ то нито България, нито бълrаритi; изобщо еж диви, а сме 
диви и простаци ние, които з1:1аемъ само да хуш1мъ, за да се nока. 

же)IЪ, че ужъ много сме вид·J;ли и MHOl'O знаемъv ... 
Мо1··ьт·ь ли да се намtрятъ по-сил ни и по-изразителни думи 

отъ тия ? Но наскоро с11iщъ това трtбвадо да загине Алеко, жертва 
на своята искренность въ убtжденията и см·l;;юсть въ рtчьта ... 

Ar<O сега ние сравнимъ живота на Але1<а С'Ь тоя на Любена, 

1<OАто разгледахме по-пр1щи, то .ще наыi;римъ, че крайнит·I; резул

тати еж еднакви : любовь до самоотверженость къмъ българската 

природа, България t t българина. Обаче на насъ ще блесне въ очи, 
че 1 1ричини.в и условията, които еж докарали тоя резултатъ, еж 

съвсtмъ различни у единия, от1юлкото у другия, даже тъ1<мо nро

тивопо1южни едни на даугн : Любенъ е роденъ въ красиво ш1ан11н
с1<0 мtсто, А11еко е дtте на непривtтната дунавска равнина . Любен·ь 

на 16-годишна възраст~, напуща почти за всtкоrа своето отечество 

и опша в·ь чужбина, не срtща въ нея мtста, които да иматъ та 1<ива 
хубости, 1<аквито е срtщапъ въ отечеството си, и тогава 1ой почва 

да цtни пр·J;леститъ на отечествената природа; въ него почватъ да 
се будят-1, споменитt за родин.ата, които развиваrь до 1<райна точка 

любовьта му r<ъмъ нея. У Алека е обратното. Той живtе въ чуж
бина (сжщата братска страна) и прtди да се опознае добрt с 1, оте

чеството си , опознава чуждата страна. l<oraтo послt се връща у дома, 

тоИ вижда такива хубави планински мtста, каквито даже не е съ

нувалъ въ рус1<итt полета, и възпламва отъ сжщата любовь къмъ 

отечествената природа . У тия двама писатели се е дошлс, по два 

различни пжтища до еди,п, и сжщъ резулта'Г'ь. Интересно сощ1а11но 

яв11ение ! Но има 11 друго нtщо общо между тия двама души, то е 
общностьта въ тtхната кончина: Любенъ умира въ Русе съвсtмъ не 
наврtме, тъкмо тогава, когато вижда идеала си осжщественъ, а 

Алеко заrинва безславно въ момент.а, когато се смtта за п щаст1швецъ и • •• 

Живота на Алека бихме могли да раздtлимъ на 4 периода : 
1. Свищовъ и Габрово, 2. Ннколаевъ и Одеса, 3. София отъ 1885 
докждt 18!:15 r . и 4. София огь 1895 до 1897 r Посдtдниятъ пе
риодъ е най-кратически, само двt rодишенъ, но ватова пъкъ е най

важния. Той започва кждt 1895 1·од., когато става единъ корененъ 

прt11омъ въ него и когато той отъ кабинетенъ т1сате11ь се прtвръща 

в·ь общественъ дtецъ, и като на такъвъ нему nрt1<ъсваrъ нишката 

на жи.оота. Въ основата на неговата дt~:!ность въ тоя кратъкъ nе
риодъ 11ежи тая свtтла страница отъ любовь къмъ България, произхо

дяща отъ си1шата му привързаность къмъ хубавата бълrарс1<а земя 

и к·hмъ българина, който 11O1<pai:I отрнцателнитt 1<ачества на бай Гани 
има и много 11оложите11ни. В·ь оня моментъ на надпрtваряния и гешефти 
Алеко бt едничкия, 1<0Ито се провикна: ... " Еей, бълr·арнно, стой бе, 
ю11.дt си се литналъ, не о хлtбl; единомъ жив-h будетъ человt1<ъ" .. • 

И стана Алеко апостолъ на нови идеи. Чрtзъ сладкодумието 
~и, чрtзъ силното си перо и чрtзъ nримtра си той почна да пропо• 

вtдва идеи нови за врtмето си у иасъ. Навредъ той казваше: не 

uбиждайте българското име, а го носете с·ь достойнство; то е име 
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на една страна н на ещ1нъ народъ, конто в11е хулите, понеже г11 
не познавате. ТоИ като-че-ли бt нов ь Па~tснА, коАто рече: "О не
разум 11е и юроде ! поради що се срамиlll'ь да се наречешъ бъ11га
ринъ ?" Алеко каза: е11ате съ мене да внд11те, ко11ко е хубава Бъл
гарин, и като я в11щпе, не можете да я 11е обикнете ; и тогава ще 
.:е разпадне ваш11я вьзторгъ отъ Тнрот, 11 ШвеАцар,1я, които впро
чем 1, вие cre вид·l;nи само отъ прозорцитt на вла,са. И тръ1· 11а той 
по българскнтt 1111аннш1 н поведе сп·lщъ себе си ц·l;11 ь народъ - 300 
души вьэлi;эоха 1 1а 27. ав1·усть 1895 г. на Черния-връхъ на Витоша. 
Това бtше ц1;ло събитие за врtмето си , • 11е1:1tро11тно, но истина•. 
И отъ него като-че-1111 стана ц1;п~, r1рtломъ въ душата на бълrар
.:кш1 младежъ. ТоА поч11а 11остепешю да нануща заду111ливит·I; кафе
нета и прашниr~. градове II всtюt празд1ткъ се скита изъ разннтt 
кжтове на хубава България. Днес,, вече не е подвнг·n да се 1сачншъ 
на Черш1я-вр·ьхъ, а да въз11i;зешъ на Мусалла се см-tта като една 
об11кновена разходка. И идеята за туризъмъ и планинарство растна 
постепенно и се разви в·ь цtла една организация - Б·ьлгарското Ту
ристс1<0 Дружество. За жалость, основаното отъ Алека въ 1895 г. 
Туристс1<0 дружество t1e може да живtе, понеже идеята за него 
не бt1ue достатъ•1но назр1;ла. Но хвърленото сtме пусна ко
ренъ въ бла1·оприятната по•1ва 11а българската младежь и израстна 
5 години ПО-КЪСIЮ - въ 1900 r. В'Ь едно д1,рво C'h много КJIOHOBe 
по цtла българи11 - Българското Туристс1<0 Дружество. Това дру
жество съ радость си спомня за п ьрвия апостолъ на туризма въ Бъл
гария н за yn t.ковtчава11ето му е 1iарекло Соф~1йс1<,1я си нлонъ съ 
неговото свtтло име. 

И днес·ь, само 12 rод. с11·l;д ь първиfl излегь на СофнИцн до 
Черни-връхъ, вкус·ьтъ къмъ излетуване 11 nлаюшарство е пусналъ 
тъА дълбоки корени в·ь българскага младежь, че ние бихме могли 
да се гордtем-ь съ тоя сnортъ прtдъ нашf1т·k съсtдн н с·ь спо1<0~
ствие да гледаме на бждещето сн , защото 

Bapoih, uoit/m,o nos1utвr.t 'U об-wча своетп,о 
отг,чес1пво, е па в1ь~~1иt вр1ы~еиа OCU'tf/PU.Л'o 
своет,о с„v.~цеотвувшпе 1,ато пар()д'о. 

София, 11. май 1907 г. 

До илоиоветrь иа БТД 
Централното настоятмство на БТД A10...iu к,еонове1тъ да ttЗО'ЪА• 

жаватъ навр,ьмг прииоса си за 11еттралната 1'аса. Редовното IIJ• 
лизане на с1тсттето эаоит оть 81VU.-,,,anuemo и д1ъiinoc'l'WЬ1na 
на клоноветп, - изпраща ли се навр,ьмг 11р1тоса, ш1а ,ш желание 
да се С'Ъ611ра1т, 11 r,з8онредни 11puxodt4, на,1рш11ъро, оmь nр1ыJс111амг
н1м, вечерин1'u, 11одарщ11 и др. ,, др., mo1n.м 6,кдm1е уо1ьрен11, че 
1Jсt1чко ще върви аъ реdъ и ще може da очак1юА1е 1,эв1ъстено усип.хо 
както друттп. с11ортни, 6,еа1отвор11телни II на11чн11 кор11ора111111. 

Qmz цептр. иасmояm~е,л,сп1,во. 
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