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Есенна разходка изъ Бълицить. 
(На nокойния ми професоръ, Ст. Геоrгиевъ.) 

Есеныа H::t 1907 год. ще остане паметна : додtто въ Южна 
. Франция и Испания се възвърнаха врtмената на потопа, у насъ -
нито капка дъждецъ и земята H!f се е разпукала, сtкашъ да погълне 

живи грtшнитt Cli синове. Ще я помнимъ, ше я помни най-много 

селянинътъ. Тя като че ли - не дай Боже - е началото на се~емтt. 
гладни години. , 

Туриститt обаче нtма зашо да се оплакватъ отъ нея: тя имъ 
позволи да се находяrъ д6сита, да навtстятъ много хубави кжтчета 

на нашата страшно хубава страна. И азъ като туристъ, при това и,. 
храни Боже, естественикъ, покрай много близки мtста, имахъ рtдкото 
щастие да понадзърна и въ по-надалечни, по затънтенени кжтове, 

дtто случайно нtкакъ се заблу:Пва далеченъ пжтникъ. 
Единъ сжботенъ день, къмъ срtдата на октомврий, летtхъ съ . 

трена изъ- равно софийско поле къмъ юrо-изтокъ. Поrледътъ ми 
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,блуждаеше ту къмъ плашливия Мурrашъ, ту къмъ Лоэенъ-планина. 
· наврtмени , се вэирахъ въ отсрtщнитt r.ж.нки на Ихтиманско-Вакарел
-скитt планини. Отъ гара Новоселuи особно ясно - като тепсия - личатъ 
на сtверъ и сtверо-и,зтокъ кокетниятъ бtлосанъ-варосанъ Крtмиковски 
монастирь, кацналъ ,на една височинка, селото Бухово и едноимениятъ 
монастирь въ горската долчинка t1адъ него (тамъ е билъ задържанъ 
детронираниятъ Батембергъ първата нощь слtдъ военното пронунциа
менто ), по близо - Орманлий, Новоселци, Горна-Ма1iина, красиво 
· селuе, заrнtздено връхъ малинскитt височини, които вече еж. аървата 
прtграда на софийско поле ; а на юrъ - хубавото село Нови-ханъ 

_ и приятн@ гъделичващитt окото н Бжни диГiли отъ дрехата на Лозенъ. 

Ето че локомотивътъ захваща да пухти, да се бори съ първитt 
височини на Вакарелската планина. Б:1вно минаваме овехтtr~ия мостъ 

-при „Побитъ камъкъ.", отъ който гледката над011у е · страховита и 
вече по-бърже се носимъ къмъ Вакарелъ. Махалитt, които еж. нака
цали по околнитt висоtшни, се виждатъ скрити далеко . навжтрt въ 

планината и образуватъ прочутия по хубавитt си· слуги~чета съ, 
разпуснатички нрави, по своитt вж.rлища и дърва, KOtiTO ни грtятъ, 
Вакарелъ. Едната минута, която прtстоявашъ на гарата, е досrатъчна, 

за да се увtришъ, че си въ хубава , ала безпощадно обезобразена 
отъ сtкирата и огъня мtстность. Слtдъ малко криволичене на трена ' 
иэъ урвитt, прtпъ очитt ти се отваря омайна гледка : Ихтиманската 
котловина съ рошавия' настръхналъ Еледжикъ отсрtща, съ черния 

:Кара -баиръ и побtлtлия Бtлмекенъ, надничащъ эадъ него отдtсно, 

с-;ь Ихтиманската планина orлtJ30. Не~олно привличатъ окото ти разпо
ложенитt въ политt на Кара~ баиръ селuа - Чамшадиново, Живково, 
!{алиларъ, Караларъ и Стамболово. 

Ихтиманъ не прtдставя нtкаква особна важность, но трtбваше 
·тукъ да нощувамъ . Тая вечерь въ сало"на на хотела·, дtто бtхъ се спрtлъ, 
,се даваше„ моми1-1а вечерь", веселба съ хоро и танuи на омж.жваща се 
-сестра на хотелжията, та трtбваше volens nolens да взема живо 
участие. Иначе бандаджийтt, които немююсrиво надуваха инструмен

титt си, не би ме оставили да мигна. Стекалъ бt се utлия Ихти
мански хай-лайфъ и господството ми съ подкованитt туристски обуща 
взе участие и въ валсъ (охъ Боже мой, какъвъ дивен h (sic) валсъ !) 
и въ крайц-полка и пр. -

И ихтиманuи си докарватъ вода за пиене отъ деретата въ съсtднитt . 
височини. Види се, инженерътъ, който е наелъ работата, трtбва да 
разбира отъ водоснабдяване толкова, колкото свиня отъ кладенчева вода, 

та сега рабо 1 ата е спрtна на срtдата. Прtсматналъ синковеuътъ, че 
щtло да има по 50 литри вода дневно на човtкъ тогава, когато Ихтиманъ 
ще орои 1 О хиляди жители, а въ сж.щность нtмало ни половината при 
сегашното положение. Спомнямъ си, че кoJieraтa д-ръ Ст. Бончевъ 
I<рипкува веднъжъ въ срtща на природоизпитателното дружество 

тая кардинална водоснабдителна работа_ . Какво правятъ инже нериr'h 
на държавата, та не се притекатъ , на помощь на едно население, 

терзано, може 611, отъ партизани, ортаци съ прtдприемача? 
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На утрото въ 7 ч. друrарьтъ ми, учитель въ мtстното класи() 

училище, и азъ крачехме бърже эа Бtлицитt. Тепа incognita бtха 
не само эа менъ, а и за другаря ми. Забравилъ бtхъ въ София на 
масата си разтворена и картата на околностьта : 

Знаехъ, че ни прtдстои да минемъ дола' на бtлишката рtка, 
притокъ на Мж.тивиръ, която пъкъ е притокъ на Тополница, родната 
моя Тополка, ала картата не ми каза, че той е толкова дълбокъ. 
Слизашъ, с,rшзашъ и не стига ·се рtката, а пъкъ въ устата плюнка 

не остана ! Не забравяй, читателю, че снощи бtхме сиадбари. Изка• 
чваме се на прtслапа, обръщаме се да видимъ изходния п.жть и се 
захласваме ; подъ краката ни бурно раввълнув&но езеро отъ рtдка 
мъгла, сtкаш· вуалъ, · задъ който . се крие ревнивата хубавица -
ихтиманската олинка; эадъ „езерото" се · простналъ, колкото е дълъгъ, 

Кара-баиръ , е ръ като гарванъ, а задъ него бtлитt зж.бери на Рила, 
и по- наиатокъ - - исполина Бtлмекенъ. Ето Мусала, ето тамъ въ 
облацитt · Попова-шапка, ето тамъ на края Еленинъ - връхъ ! Горt
споменатитt селца особно привличатъ окото. Обръщаме се н1лtво 

·(изтокъ) и се любуваме на Еледжика, на Марковата капия подъ 

него; извъртваме се надtсно (западъ) и погледа ни се спира на 
Витоша, Верила и цtлия лабиринтъ бърда около тtхъ ; поглеждаме 
напрi;дъ (,:ъверъ) и дълго се взираме въ. горнит-~ бtлишки махали -
Суевuи, Барата, Широки-рътъ, Градежъ. Слънцето жешко, ала при
ятно, пече и не ти се ще да мръднешъ отъ това мtсто. А пъкъ жесто
киsпъ тиранинъ - жаждата - те тика къмъ , дола. Заслизваме. 
Близо слtдъ utлъ часъ ето ни въ дола -- тамъ, дtто Мала-Бtлица 
се втича въ rол-вмата. Хубаво изморени, съ прtс-ъхнали устни, виръ 
вода отъ потъ, не сме доволни сега отъ водата, въ която смарагдово

зелени водорасли (жабунеци) изобилно се наплодили, та поемаме по 
вълшебния долъ нагорt. Самодивски вирчета съ кристална ледена 
вода ни мамятъ все нaropt и нaropt. Тукъ не се сtща ни _най-малко 
зловtщата · дtйность на сушата : изобилна растителность съ свtжи 

листа , нtжни цвtтчета. _ Блаrоуханенъ з:uравецъ се провикна отъ ка-
. наритt : ,, Азъ съмъ Цtitтe отъ вси цвtтя най-болt (2) . Кога мине 
сиво стадо прtзъ мене (2), размирише цtла гора отъ мене (2)". 
Меризлttвата Салвия, му възразява нtщо, а клонестата • теменуга не 

· иска да знае за спора, оглеждайки се въ вира, цъто ср:J>ща засмt
н ,ло лице на сладката папрать и на мъховетt, които, покрити съ 

росни диаманти, красятъ скалитt. До тtхъ се припичатъ на слънце 

тtхнитt: зиморличеви побратими и посестрими. Въ вира се гонятъ 
' лудешки, правtйки живописни крж.rове, нtкакви лъска ви черни бръм
барчета, отъ които · скоро арестувахме нtколко въ стъкленu:.а и бавно, 
бавно се разхождатъ _пъстри водни · паяци. Отъ съсtдния храсталакъ · 
се обаждатъ птички, а отта1ъкъ отлалечъ нtкждt се донасятъ унилитt 
звуци на кръшна хубава бtлишка дtвойка. Не зная да - ли е и·мало и 
да-ли има нtйдt Рай, Е аемъ, какъвто ни го обtщаватъ, ако живtемъ 
по Божия за_конъ, ония, които живtятъ · тъкмо противъ него, ала 
здравата зная едно - земниятъ рай е въ лtса, край поточето. Тоя 
рай търся азъ, ·за него чезна и пtхна, па ако има . и др угъ задгро
бенъ, толкова по-добрt. Си,rуренъ съмъ, че и въ него ше влtза. 
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Не у~tтихме какъ се мина цtлъ часъ. А бързаме. На друrия 
денf? . -трt6ва да _ сме на работа, още тазъ вечерь да се връщ~ме . 
Поемаме височината . И тоя баиръ да глътнете, ще сте въ манастир
ската махала, казаха ни. Минуваме покрай нtкакво · · черковише, по
пъпляме по политt на доста стръмно гористо бърдо и ето ни въ 
първата бtлишка махала. Първиятъ въпрuсъ, отправенъ на първата 
срtщната жена, обкрж.жена отъ нtколко боси и голокорми сополан
чета, бtше "имате ли квасено млtкf' ?" Такова не се оказа , затова 
пъкъ пол~чихме -нtколко вкусни киселици. Въ съсtдната кж.ща ща
стието ни се усмихна: донесоха ни исполинска паница съ . мж.тениuа , 

която, то се знае· , · на единъ дъхъ, прtсушихме . Интересно е, какъ 
тукъ си приготвятъ запасъ отъ кисело млtко за прtзъ зимата. Лtтt , 

когато млtкото е болъ, артисалото се туря въ каци и се залива съ 
чиста вода; по тоя начинъ допълнятъ ка_цата, като винаги водата от

горt се подновява . Тъй приготвеното млtко има много приятенъ вкусъ . 
По насъ - въ Копривщица - млtкото се цtди ,' посолява се малко 
и се туря въ дtлви. Тъй приготвено се изрича ахчак'Ь, който по 
вкусъ много напомня сhренето империал'Ь. 

' Cl\opo сме и въ uе11тралната бtлишка махала - uърквс1 та или 
общината. Сtдаме въ 1<афенето и скоро при насъ идватъ даскалътъ 
(съ когото излизамъ старъ познайникъ), попътъ, младъ и интелигентенъ , 
кметътъ, еж.що симпатиченъ човtчецъ, секретарь-бирникътъ и още нt

колцина селски първенuи . 

Отваря се приказка за това, за онов~ 11 хората бързатъ · да · 
изприкажатъ болкитt си на външнитt хора, на столичанитt, с'ь надежда, 
вици се, че ще бж.датъ чути отдвто трtбва. Tt еж. взели живо уча
стие въ срtдногорското възстание. Въ тtхното землище, на 11рtлест

ното мtсто · Кутунише, Бенковс~и е правилъ събрание отъ бtличани , 
муховчани - неговитв послtшни върни _адютанти. Ti се надtвали 
на добри сtтнини, а то какво излtзло I Избtсили нtколцина Jiевентъ 
юнаuи, разсипало се състоянието на най-замощнитt. Дошла свободна 
България, ала за тъхъ нищо, . нищичко не донесла. Забравени еж и 
отъ Бога и отъ хората. Даже едно шосе не щап, да имъ направятъ ! 
Tt си направили едно, което води отъ Поибрене за Вак:арелъ, донtйд-в 
го изкарали, па единъ день държавата го н -. пра_вила държавно, поела 

на себе си грижата па го доправи, ,,за дада де възможность 'на прtд
приемачитt да крадатъ", добави меланхолно старi1ЯТЪ осемдесет

ruдишенъ дtдо Иванъ, който билъ единъ отъ адютантитt, на 

Бенксвски. ,,Ако бtха ни оставили да си отбиемъ пж.тната повинность 
на него, сега щtхме да ,и имаме хубаво шосе", притури кметътъ, 

потвърдиха даскалътъ и попътъ . »да бtхме прtдатеJiи като ихти
манцитt, поде п,акъ дtдо Иванъ, прtзъ нашето хубаво мtсто щtше 
да мине и желtзниuа ! " И започна да разказва за интимнитt отноше
ния на бейоветt съ ихтиманкитt и за това, какъ ихтиманци, за да 

';, засвидtт~лствуватъ своята вtрноподаносrь къмъ добрия имъ баща -
Султана ; отказали да поrребатъ въ градскитt гробища обtсени 
възстаници. Етu к:акъвъ е мирогледа на тия прости хорица, ето какви 
резултати: докарва безогледната економическ:а политика на нtкои наши 
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правителства, жертва въ р~цtтt на мtстни деребеевци I Искате слtдъ 
това, наши управници, вtрни поданици, патриоти I Трtбва да се бла- ,r: 
гопари на силната любовь у българина къмъ родното мtсто, иначе 
не би се очаквало добро. 

Слtдъ обtдъ направихме излетъ къмъ Арамлиецъ, беэъ да 
ст.иrнемъ обаче до него. Отъ билото надь общината гледката е велико
лtпна. Централната Срtдна- гора се е изправила прtдъ насъ въ всичкото 
си величие. Ето Вранъ-камъкъ, надвtсенъ налъ Тополка, ето Лисецъ съ 
Оборище въ политt си, ето Братия, ето Буная, эадъ нея Богданъ, а 
далече зздъ тtхъ гордо възвишаващия се великанъ Юмру-чалъ. Задъ 
Еледжика се изтtга цtлата верига на Родонитt. Казваха liИ, че отъ 
Арамлиецъ, когато нtма омара, се вижда златишко поле, Пловдинъ 
София и пр. Нtмахме възможность да· изпитаме тая върховна наслада. 
Бt л ишкиятъ f,алканъ е забtлвжителенъ по своитt много изложени 
на припек ь склонове, украсени съ много запазени отъ вtтроветt 

поляни. Никждt. другадt у насъ нtма толкова слънце тоя универ
саленъ безплатенъ докторъ - и такава вкусна ледена вода като 

тука . Копрившката Срtдня-гора донtкж.дt съперничи съ водата си (не 
говоря за Рила и Витоша) И мисля си, ето мtcro за санаториумъ ! 
Но кой да дойде тука? Не мис;1ете, че съобщенията еж. лоши: по
пол егати гънки нtма ни въ Караджа-Дагъ. Отъ Вакаре11ъ за насамъ 
води прtкра·сно шосе, по което чудесно биха пжтували и автомобилч. 
Само че трtбва да се доправи онова парче, което е между послtднитt 
вакарелски махали и първитt Бtлишки, което е играчка. Разстоянието 
е около 2-3 ча~а пtшкомъ. Аэъ го извървtхъ · за три часа съ -15 
килограма камъни на гръбъ. Не е злt комисията, която търси мtсто 
за санаториумъ, да посtти и тия изложени на слънце поляни. Гора 

11ма доста, и ако би се запазила, станала би ра::1кошна. Едно врtме 
тукъ имало и иглолистни ·дървета - вtроятно ели -- чиито дебели 
корени и пънове сега изкопватъ и къртятъ пороитt, неизбtжни 
спж тници на горската девастация ( опустошение • Ако евентуалното 
nосt.щение донесе на Бtличане въжделеното имъ же11анtfе - шосе, 
което да ги сб11ижи съ свtта, вtрвзмъ, и това ще ги задоволи. А · 
пъкъ, че и кога и да е, тук ь ще се · построи санаториумъ, въ това 

съм·ь сигурно увtренъ : Нtма да царува у насъ вtчно· Аепрtдприем
чивостыа, неразбиранията} хищничеството, я! Се ще, настанатъ и по

~вi>тли дни, за които и Бtличани редомъ съ други срtдногорци 
ратув11ха и · ск.жпи жертви дадоха 1 

3 1. октомврий 1907 r. 
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А. Д. Пановъ. 

Тур _и с т ъ. , 

Туристу z. Ат. Джананову. 

Тоэъ часъ на единъ снtженъ връхъ, всрtдъ аамлъкналата . природа, 
гледамъ 

Азъ съ наслада цtлото софийско поле, навсtкждt посипано съ снtrъ. 
Не се чуе ни шумътъ . на гората, ни пtснитt на птицитt , ни тихиятъ 

шепотъ на трtвата; не се усtща _ ни дъхътъ на uвtтята, ни 
парлиното галене на слънчевитt лжчи. 

Като че всичко наоколо е безлюдно, потънало въ черно мъртвило. 
Обитатель никакъвъ, освtнъ мене, ни по върхове, ни по полета, ни 

въ усои. 

Ето слtлъ часъ мtрнатъ се ловци въ далечинита и пакъ се изrуб 
ватъ нtйдt иэъ прtспитt, чуе се кучешки лай, гърмежътъ на 
пушка и- завчасъ този малъкъ шумъ потъне въ всеобщия покой. 

Всичко га-че натъжва струнитt на душата. Студено е около нея. 
Студено е и въ нея . Надвtсили се черни облаци надъ върхо
ветt на балкана и навсtкждt по цtлия ширъ на хоризонта 

и напомнятъ за далечния край на земята ... 

Едни салъ спомени за иэживtни слънчеви дни разведряватъ унилата 
душа. И въ този моментъ бърэашъ да се прtнесешъ въ ча
ровнитt обятия на пролt-тьта : мислишъ за нейния дъхъ, · за 
нейнитt аромати, за 

Л чезарната й хубость ! Искашъ да доживtешъ до прол-Ьтьта, да 
эаживtешъ отново съ нейната свtжесть, да летишъ като птичка 
отъ клонt:Jе на клонче илъ ropt на високо низъ просторитt, 
обливани съ пурпурнитt лжчи на слънцето! 

И въ широко отворенитt хоризонти на сладката мечтателность да 
се радвашъ на прtлеститt на природата, да чувствувашъ, че 

нейниятъ животъ се слива съ твоята раэцъвтtла младость ... 
Колко е животворна прол·втьта, колко . жиэнерадость влива тя въ 

гърдитt ! .. 

* * * 
Туристъ замечтахъ азъ да бжда - да посрtщамъ като него отъ 

върховетt ма · балкана първитt лж.чи на зората, . разбужданъ 
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~ :f..., 

отъ дребнитt капчици на сутрtшната роса, да слушамъ обай- / 
ната пtсень на славея, да усiщамъ нtжното галене на эефиря, ,, 
да виждамъ въ пространни·1-t прос;гори дивнитt очертанffя на раз

будилата се природа, да . бжда щастливъ свидtтель, когато 

синята покривка на небето и зелената покривка на земята се 
позправляватъ посрtлствомъ засмtния поrледъ на слънцето ! .. · 
Така 

Унесенъ въ едно сладостно упоение, эаобиколенъ отъ млади, буйни, ' 
весели, жизнерадостни дру,rари, искамъ да забравя т.жги и не
воли, шума на градския животъ; да забравя ·дори копне
житt на сърлцето ; да забравя всичко, всичко и да се прtдамъ 
въ прtrр.ждкитt на пролt.тната отрада. · 

Редомъ съ. бодри другари да бродя низъ балканскитt върхове и 
усои, безъ спиръ , безъ почивка, вдъхновяванъ отъ упоителния 
възторrъ, съ който тъй изобилно се пълни душата срtдъ плt
нителната околность. 

И колко бихъ ублажавалъ азъ часа, въ който бихъ туристъ станалъ, 
-- обr1татель на природата, вкуситель на оная нейна сила, съ 
която не далъ бихъ на старостьта да завладtе тъй скоро же-
лtзни гърди; · 

С,плелъ бихъ вtнецъ да поднеса на гроба на покойния първи бъл
гарски туристъ, който . на дtлото туристовско завtщалъ бt 
своята усмивка и своето сърдце . Но ... 

Туриха вечъ край на моитt съзерцания приближающитt се стжшси на 
нощния мракъ и леденитt струи на сtверянина . Напуснахъ азъ 
снtжния връхъ съ едно неугасимо ожидание ra по-скорошното 
настжпване на пролtтьта. 

Д~ръ Хр. Пиперовъ. 

с. и. Иповаисии. 
На 13. априлъ 1907 г . внезапно се ·е поминалъ въ Одеса про

фесоръ Серrий Ивановичъ Иловайски, подпрtдседатель на Кримско
Кавказкня Планински Клубъ. Серrий Ивановичъ е единъ отъ душа ' 
и · тtло планински туристъ, единъ отъ най-дtятелнитt членове на 
Кримско-Кавказкия Клубъ : който много е принесълъ за напрtдъка 
и развитието на тоя клубъ, та мислимъ, ч,~ не ще бжде безинте
ресно за читателитt на Б Т, ако дадемъ нtкои свtдtния · за жи

вота н планинарската му дtйность, -които заемаме -отъ посветената 

на . паметьта на покойника книжка отъ эа•пискитt - на казания клубъ. 
С. И. Иловайсни е роденъ въ 1861 r. Въ 1882 r. е ~вър

шилъ петербургския университетъ и, слtдъ като получилъ сте
пень маrистъръ по финансовото право, е билъ назначенъ за профе
соръ въ новоросийския университетъ въ Одеса. Като разностранно
обраэованъ човtкъ, той въ Одеса въ скоро врtме почналъ да взима жи1щ 

. . 
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у~астие въ градскитt работи и ,въ обществения животъ и съ особена лю
бовь се заелъ съ планинарс_кото дtло въ Русия. Иловайски станалъ членъ 
въ Кримския Планински · Клубъ и е билъ въ управителното му · тtло 
почти оrъ самото начало- (отъ 17. февруари~. 1891 r.), като . прtзъ 
_1895 r. станалъ и подпръдседатель; огъ тогава именно се и започна 
кипящата -му и усилена работа въ полза на планинарството ·и по-ната
тъш11иятъ животъ на клуба е неразривно свързанъ съ паметьта му. 

Въ това {Зрtме, когато руското интелиr·ентно общество всtцtло 
<:е бt отдало въ търсенето на идеала и въ борбата за истината, въ Русия 
не се е обръшало никакво внимание на основи'г-в на външния животъ, 
на бита. А здр~витt културни условия не се явяватъ отъ само
себе си, но се създаватъ чрtзъ ~)Пита, знанието и смисленитt от
ношения. Тогава именно Иловайски си е издигналъ гласа, като твър
дtлъ, че моrж.щи срtдства за оздравяне на руския животъ, прt
димно 'живота на градската интелигенция, еж. разнитi, вищ>ве пж.
fешествия, огъ които на първо мtс.то сгоятъ планинс~<итt излети. и -
той ги прtпор.жчва горещо на руското общество въ статията си ,;За 
планинскитt екскурзии" (Зап. Крим. Пл. Кл. 1895) и обстоятел~ 
ствfно описва организацията на подобни излет1::1. Като една отъ 
главнитt задачи на планинския клубъ Иловайски е намиралъ въ устрой

ството на излети въ планинитt и с1:юредъ това е жертвувалъ за 
тtхъ много отъ своето врtме и сили. Всtка година прtзъ пролtтьта, 
понtкога и прt::iъ лtтото, планинарецътъ е устрсйвалъ екскурзии въ 

Кримъ- и на Кавказъ, участницйтt въ , които всtкоrа еж. прtкарвали 
чудесно дружно и приятно. Особено значение Иловайски е придавалъ на 
устройството на ученишкитt излети, за които намира, че могътъ да 

пр.-~несатъ огромна по:i3а за всестранното възпитание на юношеството. 

Отъ казания клубъ еж. били отправени. цtлъ репъ ученишки излети 
при най-близкото съдвйствие на защитника на планинарскитt екскур
зии, който понtкога даже е намиралъ врtме да ги рж.ководи лично. 

Въ постоянното си стремJiение, да · възбужда rрtдъ обществото 
интересъ къмъ планинит·в и планинскитt излети, Иловайски непрt
кж.снато е привличалъ къмъ дtйностьта на клуба все нови сили, 
прtдимно измежду младежьта, които сърдечно е приемалъ около 
себе си. Приятелитt на алпинизма · еж. се прtдставяли въ н~rовитk 
очи като хора свои, близки, които той винаги посрtщалъ съ най
задушевенъ приемъ. 

Иловайски е въздtйствувалъ да се обърне по-голtмо внимание 
за посtщаването и изучването на Кавказъ,· който крие въ себе си 
ТЪЙ чаровни висо~юпланински 1-ледки. Той се е заелъ И съ ПОСТJ)ОЙ

l<ЗТа на планинска XffЖa на Красная Поляна, успtлъ да отвори клонъ 
отъ клуба въ Хагритt и прtдизвикалъ нрtименуването на клуба 
въ Кримско-Кавказки Планински Клубъ. Иловайски има rолtми за
слуги къмъ този клубъ още съ rолtмото участие, което е взелъ 

въ устройваюпt срtщи прtзъ зимния сезонъ, въ издаването на За
пискит-в на клуба и въ урежденето на финанеитt му. 

Иловайски е би,1ъ възторженъ поклонникъ на природата въобще 
и планинската природа въ особености. Тази любовь къr,1ъ природата го 



-9-

"На правила ловецъ и планински туристъ. Лtтото го заварвало въ пла
нинитl,, есень той обикалялъ красивитt гори въ Подолската губер·
ш1я, а понtкога въ късна t-сень или даже эимt · се отправялъ на 

ловъ въ Терската область. Той е посtщавалъ и извънрускитt пла
нини : А1шитt, Пиринеитt. Така, въ 1898 год. е билъ въ Бернския 

·Оберландъ -- Интерлакенъ, Малкия Шайдекъ, Айгерския ледникъ и 
др . Въ 1900 r. е ходилъ да се полюбува на доломитнитt Алпи въ 

· тиролъ - Кортинъ, Нуволау. Въ 1902 r. Ил. пакъ е · билъ въ Ал
-питt , именно въ Курr-Jайерь, на южнитt поли на Монъ-бл-анъ, от
д1tто е искалъ да се накачи на Руиторъ. Въ 1905 r. той наново 
-отишълъ въ Алпитt - въ Шамани , отдtто посtщавалъ La mer de glace 
- и Le jardin du glacier. Иловайски е посtтилъ еж.що и Пиринеитt и 
съ особена приятность си е спомнялъ за прtкараното врtме въ тия 
п.панини, богати съ гори и вода. Но не еж само западно-европейскитt 

пла нини, които еж привличали вниманието му. Той много е ходилъ 
•И на Кавказъ. Между другото с.ж.щиятъ е направилъ единъ rолtмъ излетъ 
•отъ Кубанъ прtдъ Плаш~о эа Красная -Поляна, въ Хагра и пр. 

Голt~а е загубата, която е прtтърпt;ю руското планинарско 
дtло съ прtждеврtменната смърть на С. И. Иловайски. _ Намъ не остава 
друго , освtнъ да почетемъ паметьта на този добъръ руски туристъ 

,и да пожелаемъ, щото примtрътъ му да намtри много послtдователи 

между нашитt туристи. / 

До мuна „Ппаиапнuца". 
(Излетни впечатления). 

Нашиятъ клонъ ,, Веслецъ" отъ БТ Д назначи за 30. септемврий 
,излетъ- до мина „ Плакалница ", въ нtдрата на богатия съ дивни 

мtстности Врачански балканъ. · 
· Измежду гражданитt се бt агитирало за по-rолъмо число 

-гости, но на сутриньта, на тръгване, се събрахм~ всичко 17 човtка - . 
гости и туристи. Отъ тtхъ 6-ма минаха , само пжтьомъ прtзъ Згори

гра п.ъ, а останалитt, по опрtдtления маршрутъ, потеглихме за 

мtстностьта II Скакия". Събрани въ весела -компания, ние незабt-. 
лtзано възлизахме по стръмнитt зигзази на пж.тя и на полянката 
на върха направихме първата си по-продължителна · почивка и 

утрtшна закуска. Прtдъ очитt ни се прtдставяше чудесна гледка: 
Згориградската котловина лежеше подъ нозtтt · ни, сгушена между 
високитt варовити планински гигамти, ' вече посърнали отъ ,есенната 

слана и продължителната суша. А до насъ, на платото на плани

ната, се разтилаха дивни мtстности, потънали въ зеленина. 

Ние потеглихме надtсно и, · с.лtдъ като прtминахме нtколко 
малки хълмчета, далеко прtдъ насъ се показаха жилищата на работ

ницитt и чиновнишкия персоналъ на мината. Ние всички съ голtмо 
.нетърпtние очаквахме да прис1,игнемъ на тая мtсtность, прочута 
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· , мощи отъ съотвtтнитt държави въ тая часть на Германия. По та

, къвъ начинъ се откриватъ все нови области за излетуващата мла
. д~жь, дtто тя съ малка кисия, но с·п свtжо сърдце, може да търси 

възобновлени~ на силитt си, слtдъ умственото прtсилване въ учи
лищния въздухъ и тtсната класна сrая. Който нtкога се .е чу.~ству
валъ младъ и съ весели другари е излизалъ на ясно утро въ зщ:мtната 

природа, той знае, какъ сърдцето се разширява, какъ умътъ се осво~ 

бождава, а тtлото, духътъ и нераитt се закаляватъ въ свtжия пла
нински въздухъ. Той знае, до какъвъ rолtмъ размtръ се в1,зприе
матъ впечатленията . при тия излетувания, които се запазватъ за прtзъ 
цtлия животъ, и охотно ще принесе своя дtлъ по силитt си 

за основаването и уредбата. на ученишкитt спални. 
Тъй постжпватъ въ · Геµмания при уредбата на ученишкитt 

~r~ал ни; и намъ въ България не ни остава друго, освtнъ да върви~ъ 
· по сжщия nж ть, по който вървятъ тамъ. 

Изъ „Der Tourist" . 

. А. д . Цвътковъ. 

Н а му с а л _ а. 
(2934 м.) 

Излетъ на Долнобанския клонъ „Ибъръ". 

_ Вчера дъждъ прtвалt. Тази сутринь е хладно. Небето на из
токъ е въ пламъци, а на западъ -- въ димъ : Слънцето обсипва . съ 

. жарь всичко наоколо и деньтъ обtщава да бжде единъ отъ наА
хуnавитt. Това е ударило печата на веселостьта върху лицата на 
туриститt. 

Два издържливи балкански коня еж декорирани съ всичко1 което 
изискватъ най-висшитt интереси на стомаситt. Тия интереси еж 

. ,,добрt разбрани" и най-акуратно . застжпени отъ опрtдtлената коми
сия. Хвала и. 

Излетницигt еж интименъ кржжокъ~ Всtки е снабденъ 
· съ всичко, което иэнсl(ва дълrиятъ, но славенъ пжть нищо из- -
лишно, а всичко необходимо·. Прtдвидливостьта личи flO снареже
нието> Тя иэтръгнува по едно „браво" отъ всtкоrо отъ друrаритt, 
който се зададе къмъ сборния пунктъ. 

Всичко е готово. Туристскиятъ роrъ обяви края на приго
,1 тов11енията. Неrовиятъ втори сиrналъ „ходомъ дружно" наруши ран

ната тишина, посrави всt'коrо въ ролята му и задвижи весело дру
. жината. Той изтръгна огъ лоното на Морфея много поклонници . и 



13 -

привлt.че доста любопитни очи по прозорцитt, между които, нtкои · ·.~:r;J 
свtнливи, - лукаво се криеха задъ пердетата, а други съ sависть " 
ни изпращаха. 

Ми-нахме покрай градината на единQ приятель. ,,Здравtй" ! по 
силно отъ топъ пукна, а той пожела да ни въоржжи съ по една 

краставица за „добъръ пжть ". - Види се, тя ни липсваше, за да 
ни бжде „амуницията пълна, боева". Краставицитt не струваха тол
кова, колкото _ благодарность, смtхове и шеги му . изсипахме, но .,, ние 
не се скжпимъ, пъкQ и Славчо носи 1 

Главатарьтъ ни поведе , по пжть nрtзъ запазена гора. Крилатитt 
пtвци еж чудно нагласили своя оркестъръ въ нея. И ние чувству- · 
ваме особена наслада отъ свtжия въздухъ и дивнитt мелодии. 

Единъ отъ туриститt е възседналъ на конь. Той е сношенъ. 
Билъ свадбарь човtкътъ и сега се мж.-чи да акомпанира на птичкитt , 
То ва силно разсмиваше туриститt .и ги правtше дважъ по-весели . . 

Цtлъ часъ ние се кжпахме въ тази прtчистена оtъ снощния 

дъждецъ атмосфера и' се радвахме на веселата гора, на която тукъ-тамt. 
контрабандисти с.ж у дарили печата на опустошението. 

Настжпихме въ поле. Тукъ друга хубость I Зелени ливади и 
злато класи ниви пъстрятъ тtзи вити лжки. Марица пi;е и пръска бла
rодать. Дружни жътварски пtсни и приrлашатъ и тоноветв имъ, 

като се сливатъ, отлитатъ отъ урва на урва, близо и далечt. Грtхъ . 
непросrимъ е да минешъ покрай тtзи · работници, безъ да ги по

здравишъ I На поздрав.а ти съ хиляди благопожелания ще отrоворятъ . 
Тtхъ ги много очудватъ нашитt геги (туристовски тояги). Съ лю
бопитство _всичко изглеждатъ и за нсичко питатъ. Нtкои наши ве
селяци-шегобийци залавятъ пазарлъкъ съ н-kкои жизнерадостни жъ

тварки - да захвърлятъ · сърпове и да дойдатъ съ насъ въ балкана за 
готвачки, срtщу което щt: получаватъ двойно и тройно повече отъ . 
жътварсюаа надница . Това възбужда крtхки смtхове и общи весели 

шеги Минаваме край селцето »Махала", коета брои 115 кжши съ 526 
жители, всрtдъ което се издига величествено красива нова черква. То 
е разположено на лtвия брtгъ на р. Марица, 1 ½ часъ далече отъ 
Д.-Баня - нtкога цвtтуша съ своитt „видни", ,,мадана" и ханиша . 
по „ стария. дрvмъ" , който е водилъ прtзъ „ хайдушка чешма" за 

Самоковъ, а сега, откато запустtха всички т-kаи нtща, западнала. 
Пo-ropt оше половина часъ, . тамъ именно, дtто се събиратъ 

р-kкит-i; ,, Ибъръ", ,, Марица" и „ Сливница ", се мъдри,балканското селце 
„Радуилъ". То е на 840 м. надъ морското, равнище има 211 кжши, 11:17 
жители, нови черкви, училище и общински домъ; прочуто е съ своята 
кристална балканска вода, съ риба пъстърва, ед1:,ръ и дребенъ ловъ, съ 

· ефтини боровинки, ягоди и малини. Прtаъ срtдъ селото съ стра
щенъ -ревъ протича р. Марица, по т~чението на която е чаршията, _ 
а по високитt u брtгове отъ двtтi; страни еж наредени кжщитt . 
амфитеатрално, които се съобiпаватъ само чрi;зъ единъ мостъ надъ 
р-kката. Селото е заобиколено съ гористи -върхове и . чукари, които 
го притискатъ въ обятията си и често му изпращатъ дивечъ на госте. 
_Ако това село бtше швейц~рско, какви ли хотели щtха да кичатъ . 
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· тtэи живописни върхове, и какво ли оживление шtше да има изъ ули• 
-цитt. му отъ любители на природата, и колко ли фотографи щtха 
да иматъ тукъ своитt складове отъ снимки на чудесни пейзажи! Но · 

· това прtлесrно кж.тче е българ,ко, и съ . това се свършва всичко ! 
За лва часа стигнахме - до с. Радуилъ и се устnновихме въ хо

тела на Н. Л. х. Поповъ. Чисто и спретнато, коэьо ·месо и пастърви 
на дървени талерки съ люти пиперки и червено студено вино-боrзтъ 

· обtдъ. Случайно на обtда ни свариха и двама самоков ски , туристи, 
които пж.туваха пtшъ отъ Самоковъ прtзъ "Чамъ-кория" за Косте-

· нецъ. Не зная - кое имъ се понрави· и що ги привлtче, та просrо 
и откровено ни заявиха, че, ако ги приемаме и ако би могли да си на
мtрятъ · каквато и да била дреха, искатъ да дойцатъ съ насъ на 
„Мусала" ! Съ ставане -на крака имъ обявихме, че съ » Радость ги 
приемаме", а и тt съ рапость до просълзяване и съ снети шапки ни 
благодари~а. За нtколко минути добри приятели отъ с~лото имъ 
донесоха палта и влашки кепета. 

(Слtдва). 

Движение на членовет'h въ I чинов ., Ст. Георгиевъ , чинов., Л. 
·врачансю~я клонъ "Веслецъ ". Геровъ, търгов., И. Гуторански, 
- До края на 1907- г. еж напуснали чинов., А. Димитраковъ, търгов., 

. дружеството по причина на npt- Ив. Димовъ, чинов., Ал. Жупуновъ, 
мtстване: Емилъ Берборовъ, Ив„ гор. и-ръ., Г. П. Ивановъ, учит., 
Ботевъ, капи·танъ В. Бояджиевъ, G. Икономова, зжб. ; л-ка, д • ръ 
-Ст . Брадестиловъ, Ат Ьрашова- Капановъ, сан. пор., А. Кръстевъ, 
новъ, капит . Гънзъвановъ, капит. учит., пор. Кръстевъ , Ив. Кръсте

·д . Деневъ, Зах. Дойчиновъ, Илия няковъ~ Ч!-'НОВ . , подпор. н. Кюрк
Добрев1J, пор . Д , Иордановъ, пор. чиtвъ,. К. Маждраковъ, учит., М. 
Н . Кю•~уковъ, Илия Неболиевъ, Сим. Маждраковъ, а11текарь , пор. Н. 
-Кожаровъ, пор. Н. Паромановъ, В. Новаковъ ; Т . Орханиевъ, чинов., 
:Савчевъ, пор. Д. Саковъ, капит. Т. Павликенов~~ чинов., Зарчо Пен-
с-.. Спиридоновъ, пор. д. Тошковъ чевъ, търгов., Илия Петракиевъ, 
и К. Филчевъ. чинов. Б. 3. Б., Т. Пtевъ, търгов., 
доброволно напуснали: Ел. Илиева, Ст. Радууевъ, чинов. Б. Н. Б. , Дим. 

Ел . Кацаровг , Ив. Керифейски и Роджо·въ, търг.,-Ив . Санковъ, учит., 
Ек ; . Петракиева. Ал. Свtщаровъ, чинов . , Il. Сера-

Сега еж членове на клона слtд- nионовъ, техникъ, подпор. Симовъ, 
нитt лица: Н . Алексиевъ, учи- - Г. Соколовъ, чинов., Я. Стоен
тель, ма йоръ Д. Алексиевъ, А. чевъ; адвокатъ, Н. Табаковъ, учи..;., 
Анковъ, чинов., К. Болашъковъ, П . Танков~-; , чинов . Дим. Тодоровъ, 
шивачъ, П . Боневъ, чинов., М . Бош- J учил. и-ръ, К. 'fодоровъ, учит. , 
наковъ , чинов., Ат . Бtлмустаковъ, I подпор. М. Тодоровъ, .Илия Хри
·адвокатъ, К. А. Белевъ, чинов., ка- стовъ, чинов., Цв. Ив . Цвtтковъ, 

• . 1 

,п и т . П. Влаховъ , Т. П. Вжжаровъ, · чинов., Д-ръ Чапъровъ. сан. майоръ. 
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К Чарбановъ, учит., подпор. Д. \ беляновъ, столарь, Ст. Конс1анти-, 
С . Шоповъ . . новъ, адвокатъ, Ст. Луковъ, ст. 
Новозаписани членовее въ кант., Т. Поповъ, мед. фелдш., П. · 

Долнобанския клонъ „ Ибъръ". Пчеларовъ, нач. Т.-П. ст., Т. Стоя- ,,.., 
- - Т. Атанасовъ, учил. и-ръ, Ст. новъ, начал. банк. аг., Л. Фурн~--" 
Георгиевъ, нач . Т.-П. ст . , Идия Де- , джиевъ, книrов. банк. аг. 

Държавна hомощь за насърд- кои еж най-добри за д"qлъrъ пжть. 
чение посtщението на чужден- Това nжтешествие е наречено ~о
ци. --- Въ Баварската областна ка- . лярно - автомобилно nжтуване, защо
мара е внесено на разискване едно то автомобил'и ститt, като и·злtзатъ 
прtдложение да се отпущатъ всt- отъ Ню-Иоркъ, ще идатъ въ посока 

-ка година 'l500Q..мap. за насърдчение къмъ сtверо-западъ и nрtзъ nолу
посtщението на чужденцитt. Това островъ Аляска ще минатъ на Ази-, 
прtдложение било най-добрt по- ятския материкъ. Това надбtгване 
срtщнато отъ депутатитt и прие- се сл вди съ голtмъ интересъ въ 
ман-ето му отъ камарата е осиrу- обще ството, защото още съ изли
рено. Това показва, какъ хората зането си отъ Ню-Иоркъ пжтни
въ ·другитt страни оцtняваtъ истин- цитt еж · имали да се борятъ съ 

-ското економично _ и ступанствено много прtпятствия; лоши пжтища, 
значение, · което има посtщаването ви елици; снtжни прtспи. Много ·отъ 
на страната отъ чужденци. А у _ автомобилитt ·били поврtдени и 
насъ ? ... участницитt се отказали отъ състе-

. Туристовско - пж.тнишка из- занието. 
ложба. - Прtзъ пролtтьта на Моrъ,·ъ ли пжтницитt_ да се 
1910 r. ще се състои въ Бе линь смtятъ високо въ желi»зоп.жт-

Р I нит1» чакални? - Нtколко въ изложбенитt хали на зоологи- пжт-
ници се връщали по желtзницата 

ческата градина международна- ту- отъ 
ристовско-пжтнишка изложба.Прtд- едно увеселително пжтуване и 
седатель на комисията по уред- въ весело настроение чакали при-

. бата на тая изложба ще бжде стигането на влака въ чакалната на 
Мекленбургския херцогъ. Въ нея щ:- една малка станция Станционния 
бжде изложено всичко, което се . чиновникъ обаче забранилъ весе

лието съ високъ rласъ и слtдъ 
отнася до туризма, пжтничарсrвото и . - ' 
срtдствата за насърдчаването имъ. 1 непокорството на пжтницитt, съста-
С \ вилъ имъ актъ. Желtзопжтнитt 
Ъ автомобилъ отъ Ню- власти при разглеждане на акта не 

Иоркъ до Парижъ.- Редакцията видtли въ това дtйствие никаква 
на в . »Matin-" въ Пари_жъ е уре- наказуема прtстжпностъ и чрtзъ 
дила състезание съ автомобили СУГЪ това признали, че веселието не е 

Ню-Иоркъ до Парижъ, цtльта на забранено и въ чакалнитt. Прочее 
което е да се оnитатъ разнитt нашитt туристи могътъ да бж.датъ 
системи автомобили и да се види весели и въ тtзи помtщения. 
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