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Ferd. Velc. 

Ньколко думи за туристс_кото възпитание. 

· Който много пж.тува, , по какъвто и да било начинъ (било 
съ кола, по трена, · съ велос;ипедъ , пtшкомъ и тъй нататъкъ), 

си присвоява извtстни навици -- които понtкоrа до :та скжпо му 

струватъ - , отъ които не може да отвикне, при всичко че тt 
тъкмо не с,е харесватъ на широкото общество, което понtкоrа ·отъ 
тtхъ си прави неумtстни заключения и съ тtхъ · остри шerи:rt си. 

Всtкой пtшеходецъ ще за свипtтелствува, че се намиратъ още доста 
хора , които се смtятъ напр . на гръбнитt раници . 

Сж.ши н скиятъ школуванъ туристъ наведнажъ разпознава между 

множеството своя лр уrаръ, мисляшъ и дtйствуващъ като него, и то 

именно по практическитt му постж.пки и улеснения. Той неохотно се 
привързва къмъ н~опитна дружина, защото не само не желае прtзъ 

вр ·вме на пжтува неrо да срtша прtпятствия, но и да му се не · 
разваля това приятно .и успокоително настроение, което се придо

бива при всtко nж.туване. Затова :1 винаги е трудно да]!~търсимъ и 



още по-трудно е да намtримъ добъръ другарь за по-лълъгъ пжть, 

който би ни задоволилъ. въ всtко отношение. Не знаеме ли неговия 
туристски характеръ, неговитt дtйствия и спQсобности, по-добрt ще 
бж.де, а ко прtдпочетемъ винаги оня, съ когото сме се добрt опо· 
зюши, коt\тq може да ходи и съ когото лесно можемъ да се съrла -
симъ и взаимно да си услужимъ. 

Прtзъ врtме на пжтуванията си ние често срtщам~ хора 
,,·сжщо туристи", начинътъ на пжтуванието на които се доста . 
много отличава отъ оня на рути · ованитt, па даже е и противъ 
всtкакви туристски правила. Такива имаме доста много. Има 
граждани, които, щомъ станатъ членове на КЧТ (клубъ на чешкитt 
туристи), мисляrъ, че ci вече готови туристи, безъ всtкакви недо• 
статъuи. Грtшка отъ непознаване на работата! Сж.щински туристи, 
въ истинския смисълъ на думата, тt моrатъ да станатъ тепърва съ . -
течение на врt,мето, слtлъ дълга практика . Такива Х:ора заслужаватъ 
очуr ване, когато се приrотоволяватъ за пж.ть . . Желае ли подобенъ 
господинъ да прtдприеме по-rолtмъ иэлетъ, той раздв:1жва всичко на 
около си, алармира utлия домъ, но най - вече кухнята, _ дtто се грижи 
нtколко дни наредъ да приготви от:ь разни . меса всевъзможни пе

чени ястиета. 

Помня единъ голtмъ излетъ отъ единъ градъ въ срtдна Че
хия до Яворъ, въ който эема участие и единъ эатлъстtлъ гражда
нинъ. Той бt понесълъ съ себе си единъ доста rолtмъ рж. ченъ ку
фаръ съ провиэ~я и съ съотвtтно количество бутилки пиво и вино. 
Когато щастливо достигна до подъ самия Яворъ, той каза на дру• 
гаритt : ,,Ахъ, нима азъ ще се катеря чакъ до тамъ ! эа менъ е 
достатъчно, че го виждамъ отдолу. Азъ ще ви почакамъ тука. И 
като си седна внимателно на сtнка подъ дърветата, притеr;ш при 

себе си куфара, и пополека го изпразваше. Ялъ и пилъ, дuкато У!iИ· 
щожилъ всички порции '11илета, патици, rжски, като при тов:.~ ги 

порядъчно полtлъ СЪ разни течности. На връщане дружината го 
намt.dи· дълбоко зац1алъ въ трtвата между книги и праздни бу
тилки, дtто приятно хъркалъ . · 

Пжтуваме различно и всtкой мисли, че пжтува добрt, или 
. поне по-добрt отъ друrитt. Какъ . непрактично започватъ нt
кои, може д~ се види отъ слtднйя примtръ. Прtди нtколко го
дини се срtщнахъ при Черното • езеро въ Шумава на пж тя, 
който води къмъ Eisenstein съ познатия ·пивоварь отъ Pod
ripsk, който се възкачваше юнашки, но трудно съ своята дъ
щеря, носейки · голtмъ ржченъ куфаръ. Отъ лицето му се лtеше 
1iоть и той измореnъ едвамъ дишаше. При срtщата го попитахъ : 
,, Кж.дt се прtнасяте, мол~? За какво ви е този куфаръ ?" ,,Ис
камъ да разг~едамъ Шумава. Нося си нtкоя 'горна дреха и дрехи 
эа прtобличане, но проклинамъ още отъ началото. Измжчихъ се 
ве_че ! " оплакваше ми се той, 1<ато сложи куфара въ мъха до краката си. 

Още единъ по-характеренъ примtръ искамъ да приведа ; но 
той не е вече на счетъ на чешката туристика . . Веднажки иэлtзохъ 
прнвечеръ, въ лtтенъ день, съ приятеля си аптекарь до Требовичъ, 
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1630 м~ високъ, дtт~ при умtренъ ходъ отъ Сараево по rрtбена 
може за 3½ · часа да се достигне по върха. Искахме слtдующия 

· лень да се порадваме на изгрtва на слънцето. Когато стигнахме до 

туристския домъ, узнахме, че сами . не ше ношуваме. Задъ ма

сата седtха трима по-стари хора , които току шо се приготвяха да ве

чератъ. Дългата маса бtше покрита всенtло съ разни ястиета. До 
rолtмитt два хлtба иr,,:~ше печени гж.ски, двt . юрдечки, блюдо съ 
пиJ1ета , половина шумка, телешко и свинско печени, топка ементал

ско и gorgonzol'cкo сирене, нtколко кутийки сардини, шише . кисели 
краставици, двt шишета сливовица и ромъ, сирупи, лимонади и 

цtла батарея бутилки пиво. Не прtувеличавамъ нито дума. Миw 

слtхме, че се очаква нtкоя rолtма дружина, която, може би, 
ще дойде по-късно, или че се приготовляватъ да останатъ нt

колко дни въ пла нинитt . Прtдставихме се и се научихме, че 
имаме честьта да се забавляваме ' съ двама търговци отъ Сараево и 
е'динъ частенъ чиновникъ, които за пръвъ пж.ть излазятъ на Тре

бовичъ, който еж. си прtдставлявали, види се, за Хималая. 
I Iовечерахме съ принесената скоро въ праздни торби шумка и като 

,се подкрtпихме съ шише добро вино, щ:,иrотвихме се за сънь; На
шитt добр11 съсtди не позволиха да ги напуснемъ въ това весело 
настроение, измж.чиха ни да си изберемъ и си услужимъ съ rорt

изложенитt ястиета. Tt искаха по-rолtмата часть отъ прине
сеното за каквато и да е цtна да бж.де унищожено. Не се съгла

сихме. Tt ядоха, пиха на пукъ, като че ли се приготовляваха за нt
колко-дневенъ постъ. Разправяха ни, че излtзли рано въ 5 часа на 
пж.ть, но че едвамъ лривечеръ пристиrнаJiи, като чес1 о по пж.тя си 

почивали и се измж.чили съ провизията, която била наредена въ двt 
rолtми кошници. Но слtдств ията отъ неумtреното ядене и пиене 
не тр-t бваше дълго врtме да се чака:гъ, Щомъ си легнахме, чухме въ 
съсtuната стая , дtto сложиха уморенитt си тtла , съмнителни ~вукове, 

подобни на тtзи, които се чуватъ при тъпкането на орtхови или 
кестенови черупки. Така се забавляваха и тримата · чакъ до ранни 
зори при постоянно ридание и прtк.ж.сване на дъха . 

Има и друrъ родъ туристи, по-упражнени, които мислятъ , че 
туристътъ не би билъ никакъвъ пtшеходеuъ, ако той не вземе за опрt
дtлено врtме опрtдtлено разстояние и то разстояние доста голtмо, 
и на подбенъ човtкъ гледатъ като на слабъ туристъ . Това еж. тъй 
нареченитt бtrачи, или както нtмuитt ги казватъ „KJ. lometerfresser" 
( километрени лами). Съ шапка въ ржка, палто подъ м,ишница, жилетка 
!f яка разкопч~ни, той държи въ другата рж.ка кърпа и едвамъ 

успtва да изтрива потьта отъ лицето си - така бърза по прашнитt 
11.ж.тища като натегната машина, не поглежда нито въ лtво, нито 
въ дtсно и се стреми да посп1rне само крайната utль, стига кра
ката да държатъ. Изкачи ли · се до нtкой връхъ, той наблюдава и 
се' сили, · докогато може да диша н има · сила , и това върш'и съ еж.
щата бързина, както въ равнината. Постигне ли си цtлыа, гърдитt 
му ,работятъ като вихъръ~ лиuето му гори, очитt еж повече стък
лени, изпулени, нежели живи, еэикътъ сухъ:безъ слюнки и думи, · и 
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така раэгорещенъ съ трtсящи се крака и до крайность уморенъ той сtда 
на върха, дi;то постоянно има вi;търъ. Всичко това той върши, эа да 
може да се похвали като побtдитель, че п'ръвъ е пристигалъ на мt
стото. Пж.тува ли самъ, той се хвали, че еди дi; си пристигналъ эа толкова 

врi;ме. Такъвъ човtкъ за нишо не мисли и не обръща внимание на 
онова, което стана около него ; такъвъ туристъ би билъ rоденъ 
по-скоро за пошалионъ, но не и за туристъ . Дали подобно пж.тува
не е разумно и дали може эдравиятъ разумъ да го побере, оста

вяме да кажатъ другитi;. 
(С л -в два). 

Изъ n Casopis turistu 1' • Прtвелъ : .Г. Молловr,. 

Теодора Радославова . 

. СОоръ при Видинския монастирь „св. Троица". 

~лънцето отдавна бtше изгрtло. Неговит1; гореши лi;тни лж.чи 
освtтяваха эасмtната природа. Навсtкж.дt дишаше животъ - ов

цитt блtеха въ полето, говедата лi;ниво пасtха сочна трtва, овчарь 
1 

свирtше нtкж.дt своята меланхолна пtсень. 
Колата ни, тerJieнa отъ чифтъ волове, бавно вървtше иэъ селскJ.tя 

. пж.ть, който води отъ гр. Кула эа монастиря „ Св. Троица". Пж.тьтъ 
бtше иэпъстренъ отъ l;(ОЛа и nt t1еходци . Отъ врtме на врtме ни 
достигаха каруuи, които съ шумъ се отдаJiечаваха изъ прашн1:1 я пж.ть. 

Утрt е Св. Троица ---:- храмовъ праздникъ на , монастиря . 
Вtрвамъ, че малцина българи энаятъ за еж.шествуването на 

това монасrир;не, сгушено до политt на Бал кана, запустtло съ тече
ние на врtмето. Веднажъ въ годината, на праздника Св. Троиuа, се
лянитt отъ околнитt села правятъ ту1<ъ „сборъ. Въ тоя день се чува 
треперливия гласъ на свешеника да раздира гробната тишина на мал
ката манастирска църквичка. Прtзъ останаJiото врtме монастирыъ е 

праэенъ. Отдавна вече въ него не еж. дохаждали · набожни калугери. 
Тамъ еж оставени само нtкола<о слуги, които се rрижатъ . за земитt 
му - около 3,000 декара ниви, ливади и гори, оцtнени эа 15,000 л. 

Разст@янието отъ Кула до монзстиря е 19½ км. По пж.тя при
родата е разнообразна. Тя се м·hнява , въ разни фигури - спtдъ об
ширно поле, усtяно съ малки шубрачки, влиза се въ тъмна гора, 
прохладна, възвишена съ своитt стари букове и дж.бове, между дъ
неритt на които бистрото поточе пtе своята монотонна пtсень ; 
слtдъ гората слtдва пакъ поле, а татъкъ въ далечината се синtе 
поетичниятъ Балканъ, на който нгй-ясно се вижда остриятъ му връхъ 
Връшка-чука. 

Слtдъ 3-4 часа пж.туване стигнахме въ с. Киряево - по
rраниченъ воененъ пунктъ. Това селце има 160 кжщи съ около 



1,500 жители и е разположено въ една хубава равнина, близо до 
политt на Балкана. Отъ историята на с. Киряево се знае слtдното : 
прtди 77-78 години, когато то имало само нtколко колиби, прtэъ 
него минали около стотина сръбски четници, които дирtли въ окол
ностьта му скрити пушки, за да не се даде възможност·ь на турскитt 

, войници да ги намtрятъ и сетнt да си по~лужатъ съ тtхъ. Тогава 
сръбскиrt четници еж воювали съ турската войска. А прtзъ 1876 r. 
въ околностьта · му турцитt убили руския офицеръ Киряевъ заедно 
съ 11 души негови другари-войници. Tt били убити близо до с. 
Раковица при тур.ската табия. Въ честь на убития руски офицеръ 
селото е наречено на негово име _:_ ·Киряево. 

Тукъ отпочинахме добрt. Оставаше ни пжть още 31/ 2' км. 
Тръгнахме. Не се изминаха и 40 мин., ето насрtща, между дърве
тата, съгледахме бtлия кръстъ · на малката м9настирска църквичка. 

Вървимъ още малко. Притъмнява се и нощниятъ хладъ захвана 
да се чунствува. Сега сме прtдъ монастиря. - Неговото разпо
ложение е прtкрасно. Всрtдъ една дtвствена гора се криятъ бtлитt 
му стtни. МаJ1ката църквичка поетично се гуши всрtдъ мноrобройнитt 
дървета. Долу тече рtкичка, която лакатуши между вtковнитt дър
вета на хубавата гора. Съвсtмъ наблизо, на границата между Бъл
гария и Сърбия, е върхътъ „ Черноrлавъ " , покритъ съ разкошна 
зеленина. 

Когато пристигнахме въ монастиря, други гости почти нtмаше, 
но въ кратко врtме дворътъ се напълни съ множество селяни и се

лянки отъ околнитt мtста ; пъкъ имаше • надошли селянки и отъ 
Сърбия. Сега гледаме купчинки гиздави дtвойки съ хубава кулска 
нqсия и други купчин~<и все напети ергени. Всички едно чакаха - да 
се започне хорото, дружно да му тропнатъ, изкуство да покажатъ. 

Смрачи се. Тъмнината тихо обвиваше земята. Настжпваше по
степенно една отъ ония чудни нощи, които _довеждатъ човtка до за
брава. Влtэохме въ гората. - Каква прtлесть, какво обаяние I Но
щниятъ царь се усмихваше надъ главитt ни, заобиколен'ъ отъ 
брилянтни эвtзди, които образуваха чу дни комбинации по тъмния 
фонъ на небето. Тъмнитt силуети на дърветата, посребрени отъ 

, блtдната лунна свtтлина, допълваха прtлестьта на нощния пеАэажъ . 

Иэлtэохме на една полянка. Тамъ славеитt тихо пtеха своитt 

омайни пtсни. Надалечъ се чуваха свирни, хора се виеха, а крtх
китt смtхове на дtвойкитt и извикванията на ерrенитt, като се мt

ctxa въ I една обща хармония, леко между листата достигаха до на
шитt уши. 

О, щастие! Какъ неуловимо сн ти! Какъ капризно эа мигъ 
се усмихвашъ нtкому и като дигне човtкъ ржка, за да те улови, 

ти иsбtгвашъ за винаги ! 
Всрtдъ хубавата природа, всрtдъ младость и зеленина бtхъ 

доволна. Но веднага, вгледана въ чаровната хубость на , небето, се 
эамислихъ . . . Колко души, колко сърдца въ тая минута еж не
щастни I И кэкъ малко еж щастливитt ! Колко изгубени иэдиrатъ 
очитt си къмъ еж.щото това небе и, шепнейки молитви къмъ вtчниSJ 



1'ворецъ, оплакватъ своитt разбити мечти и своя · окаянъ животъ. 
К~къ нtкои смирени се търкалятъ въ кальта на мизерията, а други 
всрtдъ злато и коприна вършатъ беззакония I Суета - това е жи
вотътъ ... 

Но нощьта прtваляваше, хладътъ ставаше .Liocтa rолtмъ. А и 
съньтъ викаше. 

Върнахме се. Прtдъ очитt ни се врtдстави една отъ най-пое
тичнитt картини изъ българския селски животъ. Моми и ергени из
вив~ха хорото сега подъ звуковетt на кавала. Настрана, до колата, 
бtха наклали голtми огньове, които като съ бенгалски огънь освt
тяваха хубавата картина. Четката на художника не би намtрила 
по-добъръ сюжетъ. ' · 

Слtдъ малко, подъ звуковетt на музиката, прtминахме въ 
uарството на сънищата .. . 

Нtколко свtтли слънчеви лж.чи съ своитt милувки прtкратиха 

сладкия ни сънь. 

, Поrледнахъ . прtзъ прозореuа и ка1<во да виля ? - Пустота ; 
множеството се разшмtло, сборътъ се свършилъ. Само набожни 
жени и болни б-tха оста,нали за утринната служба. Нtмаше никакви 
слtди отъ веселбата, никакви слtди отъ очаро вятел ната нощь. Кле
палото съ своя тж.женъ rласъ зовtше вtрующитt на молитва ; 

Съ сърдце и_зпълнено съ вtра влtзохъ въ църквичката. Прt
данието за нея казва , чt тя е' била ста ра латинска . църква и послt 
съборена, че околното население отда_в на знаело за нейнитt развалини, 

но що и какви еж тt, 1"алко го е интересувало. Елва прtди 130 години 
дошелъ въ тази околность единъ непознатъ свешеникъ, който искалъ 

да основе нtкждt монастирь, эа да му прости Боrъ грtховетt. Се
лянитt посочили като под.ходяuю мtсто за монастир1: тtзи развалини 

и свешеникътъ се съrласилъ съ тtхъ. Най-напрtдъ съградили църквичка 
съ храмъ св. Троица. Свешеникътъ про дължавалъ да служи въ нея, 
приелъ калугерското име Герасимъ и все се rрижелъ да нареди мона- \ 
стирче. Прtданието твърди оше, че работницитt при раз_чистването на 
развалинитt намtрили една плпча съ надпи съ · и съ годината 1047. 

Сега въ мона стирската · uърква се пазятъ нъ сребърни ковчези 

мошитt на св. мж.ч. Карпа и Харалампия . Спорелъ прtданието, 
тtэи мощи били донесени отъ св. Гора . Околното население силно 
вtрва въ тtхъ и често дохажла на поклонение въ монастиря. 

Пъкъ въ по-раншни врtмена не е имало и църкви еъ блиа
китt се;1а, освt.нъ въ с. Грамада (Кулско) и с. Рабишъ (Бtлоград
чишко), та населението е било принудено да дохажда на поклоне
ние въ монастирската църквичка. 

Излtзохъ на двора, продъ'лжихъ и въ гората, но нtмаше вече 
очарователната ношь - - луната се замtстваше съ дневното свtтило. 

Още нtколко часа и колата тръгна. Поrледътъ ми печаленъ се про
щаваше съ всичко. Врtмето още по - бавно течеше. Една необяснима 
тжrа свиваше сърдцето ми при спомена за иэминатитt щастливи ми-



нути. Ще ли посtтя втори пж.ть това кж.тче? И дали ще бж.да тъй 
· млада и жизнерадостна ? ~аква разлика ! Какъ щастлива се чувству
вахъ, когато- пристигнахъ, а какъ унила съмъ сега, като напущамъ 

хубавия край ! 
1 

Монастирыъ се изгуби задъ насъ . . . Всичко, що възбуждаше 
въ' менъ радость, сега ми навtваше тиха скръбь. Търсtхъ прtдишното 
обаяние, .. но · нищо . не намирахъ . . . Така продължавахъ пж.тя си 
до Кула. 

Видинъ, 1908 г. 

Ст. Радучевъ. 

До Черепишкия монастирь. 

Прtзъ лtтнитt ·горешини човtкъ мж.чно прtкарва врtмето въ 
'задушенъ rрадъ, затова той има нужца да излиза отъ врtме на 

вр·вме поне по близкитt хълмчета, · долинки и върхове, за да вижда 
природнитt хубости, да почувствува - планинската хладина и да 
забравя поне за нtколко часа всtкидневнитt грижи. 

Живtя въ Враца, rледамъ постоянно върховетt на Врачанския 
Б 

\ 
алканъ, но желаехъ ~,Да направя една малка разходка до историческия 

Черепишки монастирь. Намислихъ и извършихъ. -- Слtзохъ на стан
цията "Мездра", качихъ се прtзъ деня на смtсения влакъ Мездра -
София, като бtхъ проекrиралъ да слtза на станцията - ,, Черепишъ ", 
но за разнообразие на ,пж.туването си слtзохъ на спирката „Люти
бродъ". Минахъ по дървения мостъ на р. Искъръ, разположенъ подъ 
селото Люти-бролъ, въ мtстностьта „Литритt". 

Казаната мtстность е една стръмна урва, прtкосена право нaropt 
като литри на кола отъ два варовити гребена, които минаващата линия 
прtсича Ср двt малки тунелчета. На сж.шата мtстность четата на поета 
рев,олюционеръ и туриста Ботевъ, слtдъ убиването на войводата й 

' на „Околчица" е била окончателно разбита отъ турския аскеръ, който 
е билъ разположенъ при воденицата отвъдъ Искъра. Отидохъ въ 
близкото село, разположено на баира срtщу, ,,Литритt"- на една 
доста хубава мtстность, отдtто се вижда ясно течението на Искъра; 
а ropt надъ „Литритt" веJiичествено стоятъ вtковнитt ~свидtтели 

на трагичното эагинване на Б.отева - ~ Окщ1чица", ,, Купенътъ" и 
,,Волътъ". Въ селото пр~нощувахъ, като оставихъ да спо~одя мона
стиря на другия день. 

Сутриньта рано се изкачихъ надъ селото, завихъ налtво .но 
колния пж.ть, минахъ прtзъ прорtза и не слtдъ много се намtрихъ 
въ една долина, кояrо отдtля надtсно една развалина. Сrюредъ 

прtданието, това било кале на царь Иванъ Шишмана. Налtво 
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стърчи единъ каменъjкръстъ „оброкъ на св. Атанаса ", поставенъ въ 
1859 година, а надъ 15ръста се пери високия връхъ „ Баилъ-градъ и ·. 
Слtаохъ още надолу и прtдъ менъ изпъкна чудна гледка. - Горt 

налtво величествено се и3дига високиятъ каменистъ връхъ „ Шишма
новецъ ", на който царь Иванъ Шишманъ се билъ сражавалъ съ не
приятеля си, пакъ споредъ прtданието; долу надtсно, отвъдъ Искъра, 
е върхътъ „Заградъ". Шумливиятъ Искъръ се извива край „ Заrрадъ" 
и образува отъ него нtщо като полуостровъ. Вrлелашъ ли се по
надолу, вищдашъ монастирскитt прtкрасни картини. · Сега прtжи
вtвамъ щастливи минути и все се движа къмъ монастиря. Минахъ 

край „Орницата" и влtэохъ въ прtградието на монастиря. Виждамъ 
обитель скромно гушенъ между два върха - ,, Високата-порта" и 

,,l\:lоrилата" . 
Игуменътъ иеромонахъ Метод11й бt много любезенъ. Той ме 

разведе по всички кж.тове на монастиря и най-послt бtхъ шастливъ 
да чуя отъ него, че саблята на Ботева се пазела още. Азъ останахъ 
изненаданъ отъ тая новина и бързахъ да видя чародtйната сабля, 
съ която неустрашимиятъ герой е давалъ команда на своята чета да 

влиза въ борба съ. петвtковния тиранинъ. Иrуменътъ ме въведе въ една 
стая, дtто откачи отъ стtнаrа една сабля и ми показа, че това е 
светиня отъ врtмето на българскитъ народни борби. Саблята е 
обикновена и отъ двtтt страни на острилото й има ромж.нски 

гербъ. Слtдъ като разгледахъ монастиря и околностьта му, опжтихъ 

· се за спирката „ Черепишъ". При тази спирка е построенъ монастир
·ския хотелъ, който лtтно врtмо се пълни с·ъ гости отъ околнитt 
градове, дqшли тукъ да се любуватъ на балканската природа и да 
бждатъ далечъ отъ градския шуменъ и маскиранъ животъ. Качихъ 
се на трена за Мездра веселъ, бодъръ и съ желание пакъ да спохо
дя с.жщитt мtста и да с-е порад~амъ на омайнитt природни картини. 

Bpaua, 8 май 1908 r. 

Отчети на клоноветt» на БТ д за 1907. r. *) 

Брациrовски клонъ "Родопи". 

Въ нашия край има благоприятни условия да сжществува ту

ристко ,дружество. И дtйствително, прtди 2 години се основа такова 
дружество въ градецътъ ни, но то слабо вирtе, неговото сж.ществу

ване, зависи отъ отдtлни личности, защото голtма часть отъ мtст-

ното население не чувствува нужда отъ този спортъ. _ · \ 
Въ началото на отчетната година клонътъ ни броеше 22 члена, 

прtзъ годината напуснаха 12 - едни за·минаха да продължатъ 

*) Вж. БТ, . rод. VII, бр. 3. 



образованието си, . друrитt - като чиновници - бtха прt!'.iВGтени въ 
различни кжтове на България. 

Прtзъ годината клонътъ е уредилъ само 3 излета. П ьрвиятъ 
стана на 15. юлий до с. ,. Чанакчиево, мtстностьта „Бобеково блато" 
и обратно. Посtтенъ бt отъ малко туристи. Вrориятъ захвана отъ 
13. авrустъ и продължи до 23. сжщи м-вс. съ слtдния маршр,уть: 
Брацигово, с. Фотянъ, покрай rраниuата, казармата „ Ташъ.1.Боазъ" 

и „Беглика", мtстноститt „ Суисуза", ,. Ахмедъ-бейовитt юртове". 
,, Сютке ", ,, Тилли-дере", с. Баня, с. Лжджане, с. Ракитово, с Батакъ, 
мtстностьта „Еледжикъ", Пещера. Участвуваха всичко 10 души, отъ 
които трима туристи бtха отъ Софийския клонъ „ Алеко Констан
тиновъ ", единъ отъ Врачанския клонъ „ Веслецъ", трима отъ Браци-

. rовския клонъ „Родопи" • и . трима rостн. Третият~:! 1:1злетъ се из
върши на 30. септември, до мtстноститt : ,, Суоджака ", ,, Павла
пещера"' и „Зандана" . Присжтствуваха 4 души туристи и 12 гости. 

Прtз'h годината членоветt имаха всичко 1 годишно редовно 
събрание и 4 извънредни. Занапрtдъ има се надежда, че клонътъ 
ни ще се засили и ; може би, ще бждемъ щастливи да посрtщаме 

другата година делегатитt ' на IX туристовски сборъ. 

Прtзъ отчетната година имаме приходъ : записнина отъ 9 члена 
- 18 л., членовина за цtпата година - 96 л, остатъкъ отъ 1906 r. · 
-12 л. ; всичко приход'Ь - 126 л. Разходъ : приносъ за централ-
ната каса - 42 11., канuеларски - 14 л ; , разноски по излети и др. 

- 30 л., на лице - 40 л. ; всичко разходr, - 126 л. 

З~ прtдседатель: И. 

Долнобансни нлонъ „Ибъръ". 

Клонътъ „ Ибъръ" отъ БТ Д е проявилъ слtдната дtйность : 
Прtзъ сезона на излетитt направи многодневни излети до 

· ,,мусала", ,,Ибъръ " , ,,Чемберлия" и „Чамъ-кория", а еднодневни до 
,, Кара-баиръ", с. Костенецъ, Радуилъ и Бистрица, 

Прtзъ сезона на седtнкитt се направиха три официялни се
, дtнки, на които се четоха материяли изъ историята на с. Долна
Баня и описания на излетитt. 

При пу1.<ване на пролtтьта дружеството ни ·взима инициятивата 
да възбуди въ земледtлцитt, овощарит-в интересъ къмъ почистване 

дърветата отъ врtдни насtкоми . 
• t 
Въ изпълнение прtдписанието на чл. 2 буква r и чл. 39 отъ 

устава на БТ Д клонътъ основа двt чети отъ юноши-туристи, 
съ които • прtзъ пролtтьта даде игри и други забави въ театралния 

салонъ за f!Олза на читалището „Рила". За тtз11 юноши-туристи; до 
сега еж уредени два. излета-до с. Радуилъ и до Костенския водопадъ, 



За тtхъ е набавено : барабанъ, флагчета, тояжки и бухалки. 
И момчета и момичета сж.~въ еднаква носия. Въ черква и nb полето 
се извеждат-ы отъ туриститt. 

На юбилея „ Св. Стефанска България" дружеството ни взе най
живо участие въ тържествата и банкета. 

Сезонътъ на излетитt (25.Ш) се откри тъ_ржествено, заедно _съ 

колоездачитt, съ сtмеенъ излетъ до „Градището", съ.стезания за 

дружественото знаме, шествия изъ улицитt, а вечерьта - другарска 
срtща въ театралния салонъ. -

На 15. аnрилъ клонътъ ни устрои сtмейна срtща за туристи, 

колоездачи, членове на читалището и родителитt на юношитt-туристи, 
която се посtти добрt и прtкара най-весело дори до съмнало, а на 
23. аnрш1ъ (Герrьовдень) устрои „Гергьовски курбанъ" за члено
ветt си край р. Марица. 

Въ изпълнение пъкъ прtдписанието на чл. 11 отъ устава на 
БТ Д дружеството ни влtзе въ сношение съ интедигентни xQpa въ 
rp. Ихтиманъ, за да се основе и тамъ клщ1ъ отъ БТ Д. За тази цtль 
веднага имъ се изпрати нашия уставъ съ отдtлни упж.твания. 

Клонътъ ни брои 30 души · членове. Отъ тtхъ новозаписани 

еж: Костадинъ Г. Симоновъ, Петъръ Пашевъ, Вълчо Добревъ, Тома 
Стояновъ, Алекс. Фурнаджиевъ, Станиславъ Георгиевъ, П. Пчела
ровъ, Паско Поповъ, Тодоръ Анастасовъ, Стефанъ Костантиновъ, 

Никола Златаровъ, Стилиянъ Луковъ, Илия Дебеляновъ, Георги Стоич
ковъ, Георги Яневъ, Никола Петринъ, Димитъръ Янакиевъ и Мария 
М. Н. Владикина. · · 

Списанието „ Б. Туристъ" е получавано отъ всички членове, а 
за пропагандиране идеята едно течение отъ него е давано даромъ 

на читалището „Рила". За дружествената библиотека се_ получава и 
сп. ,, Родина". 

За насърдчение и широка обява .1<:лонътъ ни въ разни врt
мена е раздалъ 5 дружествени значки на чуждестранни туристи 

и околосвtтски пж.тешественици. 

На 30. мартъ дружеството ни щtэ. общо годишно събрание, 
на което настоятелството даде отчетъ за миналата година и се np11e 
слtдния бюджетъ ва 1908 година : 

Приход ъ. 

Членски вносъ - 25 члена по 6 л. 

Наличность въ касата 

Случайни приходи 

Отъ прtдставления и др. . 

Отъ недоборъ . 

Всичко прихоцъ. 

л. ст. 

150·-
54·-
20·-
30·-
20·-

274·-



Разходъ. 

Приносъ за централната каса 25° / 0 • 

Д ългъ на централната каса 
За ,делег,~ти на сбора въ В.-Търново • 
Уреди за юношитt-туристи • • . • 
За канцеларски потрtби • • • . 
За водачи и поздрави . 
За сбирки . 
Непрtдвидени . -. 
За уравнение1 излишъкъ . 

Всичко разходъ. 

ЛВ. С1' . 

37·50 
8·-

35·-
50·-
5•-

10,_;_ 
10·-
20·-
98·50 

274·-

Събранието избра ново настоятелство въ слtдния съставъ : 
Прtдседатель Атанасъ Цвtтковъ, подпрtдседатель Вълчо До

бревъ, -секретарь Никола Златаревъ, касиеръ Костадинъ Г. Симоновъ 
и домакинъ Паско Поповъ. · 

Въ централната каса еж внесени за записнина на 18 нови чле
нове - 36 л., приносъ 25°/о върху 150 л. приходъ - 37·50 л. и 
старъ дыtrъ' (вмtсто 25¼ върху 60 :11ева отъ миналата година вне
сени 20°/о) - 3 лева; всичко внесени - 76·50 лева. 

Ьставатъ у дружеството 5 значки, за които .се ходатайствува да 
бждатъ минати на смtтка на Централното Настоятелство, а не на 

клона ни. 

Прtдседгтель : . А. Цвrьтковъ. 
Секретарь : Н. Златаревъ. 
Касиеръ : К. Си.моновъ. 

Мноrодневни изпети пръзъ ль тния сезонъ. 

За да се даде възможность на туристИ1t да прtбродятъ хубави 

кжтове на Рила, Стара-планина и Срtдна-гора, Софийскиятъ клонъ 
„ Алеко Константиновъ" ,урежда три многодневни изJ1tти съ точно 
оnрtдtленъ маршрутъ. · 

Първи излетъ - срrьща съ врачански и берковски туристи 
на в. ,, Ко.мъ ". Тръгване 01ъ София на 3 i. юлий, 1 О ч. вечерьта, 
съ влака София-Варна. Слиза се на станция „Своге" (нощувка). 
На 1. августъ въ 6 часа сутриньта се минава прtзъ мtстото, дtто 

ще се строи санаториума „ Фердинандъ I" и се стига въ с. Искрецъ, 
а оттамъ прtзъ с. Сухобрайковци се поема . пжтя за Петроханъ, 
дtто около 5 часа слtдъ пладне се срtщатъ софиянци съ врачанци 

и берковци (нощувка). На 2: възкачване на в. ,,Комъ" и слизане 
въ Берковица (нощувка). На 3: въ 6 ч. сутриньта софиянци fi вра

чанци се сбогуватъ съ берковци и се отправятъ къмъ врачанскитt 
бани (почивка~; 'сж.щия день софиянци nрtзъ Долна и Горна Бtла-
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рtчка и прtзъ седлото Осиково-Дупни-връхъ слизатъ на станщ1я 
,, Лакатникъ" и съ вечерния тренъ пристигатъ въ София. 

Излетътъ трае три дена. Главатарь И. Сандовъ. 
Втори излетъ на Pи'Jla. Тръгване на 2 авrустъ, 5 ч. сутриньта, 

сборенъ пуктъ: каменния мостъ на пж.тя за Духовната семинария. 

Обtдъ въ с. Желtзница, нощувка въ с. Ковачевци. На 3 : тръгване 
въ о ч. сутриньта, обtдъ подъ върха „ Дебелецъ", възкачване на 

върха, отдtто се вижда Дупница, Самоковъ и Кюстендилъ; Сапарев
скитt бани (нощувка) . На 4: въ 6 ч. сутриньта се тръгва изъ Рила 
планина - прtзъ „Паничище" и „ Перущица" се стига при Седемтt 
езер~ (нощувка и единъ день почивка). На 6: възкачване на Еленинъ
връ~ъ, Рилския монастирь (нощувка и единъ день почивка). На 7: 
по Илийна рtка за Рибнитt езера (нощувка). На 8: прtзъ Марин
ковица за Демир1>-капия (нощувка). На 9: възкачване на Мусала, сли
зане прtзъ Царска Бистрица за Чамъ-кория - срtща съ самоковци 

(нощувка). На 10: с. Радоилъ (посрtщане отъ долнобанчене и закуска 
съ пъстърва на дървени талерчета), с. Долна-Баня, станция „Костенецъ"; 
въ 1 ч. прtзъ нощьта тръгване съ влака за София. 

Излетътъ трае 10 дена. Главатарь до седемтt езера Ат. Джа
нановъ., софийски туристъ, а _·оттамъ до станция „ Костенецъ" 
Пантелей Заха риевъ, самоковски туристъ. 

Трети излетъ по Срtдна-гора. Тръгване отъ София на 11 
авrустъ, 1 О½ ч. вечерьта, съ пловдиския влакъ и слиз;ше на станция 
„Вакарелъ" (нощувка) . На 12 : дружно съ връщащитt се отъ II излетъ 
прtзъ в. ,,Арамлиевецъ", с. Поибрене, с. Мечка, Оборище, за Пана
гюрище (нощувка). На 13: прtзъ Бtлотрупъ, Конска, Бичъ, за 
Копривщица (нощувка). На 14 : прtзъ в . ,, Богданъ" за Карлово 
(нощувка). На 15: разrлеждатъ се околноститt на Карлово, водопада 
,,Сучурумъ" и пр. На 16: Калоферъ, Каиоферския монастирь (н<>
щувка). На 17 : с. Габарево, с. Шипка, Цlипченския -монастирь, Казан
лъкъ (нощувка). На 18 : с. Мъrлишъ, по р. Тунджа за Кортенскитt 
бани (нощувка). На 19: Сливенскитt бани, Сливенъ · (нощувка). 
На 20 : въ околностьта на Сливенъ, възкачване на „Българка". На 
21 : съ влака за Ямболъ и вечерьта за София. 

Излетътъ трае 1 О дена. Главатарь Н~ Бозовъ. 
Всtки излетни1<ъ трtбва да има топли дрехи, горна дебела 

дреха за покривка, малко одеяло за постелка, зрави подковани обуща, 
гега или здравъ бастонъ, раница, канче за чай, храна поне за 2 дена 
и други по-второстеnени nринадJiежности, които за него еж неебхо

дими и може да ги носи. Желателно е всички туристи да б.ждатъ 
въ пълна туристовска носия. 

Нуждно е да се прочете таблицата на излетнитt знакове (сиг
нали) и правилата за излетитt (вж. БТ, год', 11, бр. 6). 

Дългъ се налага на всички клонове отъ БТД да дадатъ наR
широка гласность между обществото за nроектиранитt многодневни 

излети, да посрtщатъ излетницитt въ най-близкитt пунктове и да 
даватъ нуждното съдtйствие. 
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Всtки клонъ трtбва да съобщи на софийския си събратъ 
дена по-рано имената на туриститt, които ще взематъ участие въ 

излетитt. Новозаписанитt членове ще се ползуватъ съ сжщитt права, 
1 

ако си платятъ на клона членския вносъ отъ нова година до нача-

лото на юлий (6 мtс.) и записнината. Нечленове не се приематъ въ 
тtзи излети. 

Софийсю{тt туристи се записватъ въ придворната книжарница 
Касжровъ. Записването свършва 2 деня по-рано отъ захващането 

на излета. 

Безплатнит'h ученишки спал
ни въ Търново. - Търновскиятъ 
клонъ „ Тра'п~зица" отъ БТД под
държа въ своето седалище, както 

е извtстно, безплатни, ученишки 

спални съ 20 легла, отворени само 
прtзъ лtтния ваканционенъ сезонъ 

мtсецитt юли й и авrустъ. 

Прtзъ миналата 1907 година тия 
първи въ Бълi·ария спални еж били 
посtтени отъ 60 ученици-туристи, 
които еж прtнощували по 1-3 и 
повече дни. Тtзи посtтители се раз
падатъ така: отъ Русенската гим
назия - 22 души, отъ Староза
горската прогимназия - 19 души, 
отъ Варненската гимназия - 8 ду
ши, отъ Сливенската гимназия -
5 души, отъ Плtвенската прогим
назия - 4 души и по 1 отъ Сви
щовската търговска гимназия и 

Ескиджумайската прогимназия. 
Когато се уредятъ такива спални 

и въ друrитt градове на отече
ството ни, тогава и посtщението 
имъ ще се усили. 

Клонови настоятелства.-Въ 
своитt общи годишни събрания 
разнитt клонове отъ БТД еж из

брали слtднитt настоятелства за 
управляване дtлата на съотвtтнитt 
клонове прtзъ текущата 1908 год.: 
Врачански клонъ „Веслецъ". 

Прtдседатель - Ник. Алексиевъ, 
уч~тель, ' подпрtдседатель - К. 

Чорбановъ, учитель, касиеръ· - В. 
Т. Пtевъ, търrовецъ, дtловоди

тель - К. Тодоровъ, учитель. 
Сiвtтници - · майоръ Д. Алексиевъ 
и Ст. Радучевъ. Контролна коми

сия - Д-ръ Чапъровъ; воен. лt
карь, и Т. Павликеновъ. 

Долнобански клонъ "И-
бъ ръ ". Прtдседатель - А та насъ 
Цвtтковъ, подпрtдседатель- Въл

чо Добревъ, секретарь - Ник. 
Златаревъ, касиеръ - Костад. Г. 
Симоновъ, домакинъ - Паско По
повъ. 

Софийски клонъ „ А. Кон
стантинов'ъ ". Прtдседатель -
Н. Бозовъ, учил. ин-ръ, подпрtд

седатель -- Хр. Рачевъ, чиновникъ, 
касиеръ - Петъръ Радучевъ, чи
новникъ, домакинъ - Панайотъ 
Георrиевъ, чиновникъ, секретарь 

- Павелъ Анастасовъ, чиновникъ. 
Съвtтници - Дtянъ Дtяновъ, Тод. 
Петровъ и С. Красевъ. Контролна 

комисия - Г. Радевъ и К. Шише
джиевъ. 

Търновски клонъ „ Трапе
зица". Прtдседатель - Г. Коза
ровъ, архитектъ, 1юдпрtдседатель 

- Рафаилъ Поповъ, аптекарь, ка

сиеръ - Дим. Гриrоревъ, чинов. 
Б. Н. Банка, секретарь - Георги 
Петковъ, чиновникъ, домакинъ -
Леонъ Филиповъ, чиновникъ. Съ
вtтници - Георги Ганчевъ, нота-



риусъ, Димитъръ Багриловъ, учи- еж за записнина - 36 лв., приносъ 
тель, и капитанъ Ионковъf Кон- 25°/ ~ - 31·50 лв. и дългъ отъ ми-. 
трольоръ - Димитър~ Щърковъ, налата година (разница между дъл
чиновникъ Б. Н . Б. жимия приносъ 25° / 0 и внесения 
Горноорi>ховсниклонъ . Прtд- 20¼) - 3 лева. 

седатель - Ив Мирчевъ, търго- Отъ Софийския клонъ „А . Кон
вецъ, подпрtдседатель-Панайотъ стантиновъ" -- lQl л. (26 л. за
Паскалевъ, търговецъ, касиеръ - писнина и 75 л. nриносъ за 1907 r.). 
Спира Анастасовъ, търговецъ, се- - Отъ Търновския клонъ, ,, Трgпе- . 
кре~арь - Рачо Бошнаковъ, тър- зица" - 90 л. (50 л. приносъ за 
говецъ. 1907 г. и 40 л. записнина за 1908 г.). 
Пост я1шили суми. - Въ ка- - Отъ Самоковския клонъ „Рила" 

сата на Централното Настоятелство - 62 л. (29 л. заuиснина и 42 л. 
еж постжпили напослtдъкъ слt 11- приносъ за 1907 r.). - Отъ' Бер
нитъ суми: . ковския клонъ „Комъ" - 86 05 л. 
Отъ Долнобанския клонъ „И- 1 - Отъ 1 абонаментъ БТ за 1907 г. 

бъръ" - 76 ·50 лева. Отъ тtхъ - 2 л. 

Бъпrаринъ, ·руски туристъ, приелъ туристска обиколка прtзъ 
въ отечеството ни. - Това лt- Цариградъ за България, отдtто ще 
то посъти столицата ни прtдседа- посъти Алпитt. Придружава се ртъ 

тельтъ на Ялтинското отдtление госпожата си и двtтt си дtца, за 
отъ Руския Кримск9-Кавказски Пла- да ги запознае съ своето отече
нински Клубъ r. Асtнь Тянковъ . ство. Въ България не е билъ по
А. Тянковъ, полковникъ отъ руския вече отъ 20 години и я намира 

генераленъ щ~бъ, е родомъ бълга- сжщественно измtнена, особено 
ринъ. Прtзъ размирнитъ врtмена столицата, въ която не може да . 

..., въ 1886 гад. той напусналъ оте- се ориентира ~ '"' 
чеството си, женилъ се за рускиня Колоездачно надбъгване. -
и останалъ да _живtе въ Русия Редакц11ята на „ Български колоез
(Булrаръ-Конакъ, Ялта). Тянковъ е даченъ вtстникъ" урежда на 3. ав
отличенъ туристъ; той е обиходилъ густъ сег. гад. въ София шосейно 
цtлия Кримъ и много е съдъйству- надбtгване. Програмата ще се съ. 

валъ за напрtдъка на туризма въ. ! общи наврtме. Кандидатитt. се за -
този край. Рускиятъ туристъ е прtд- писватъ въ редакцията на вtстника. 



\ Туристска поща. · 
' 

Статията „ Ученишюi пжтувания", изпратена отъ Търновския , 
клонъ „ Трапезица" <;ъ писмо No 21 отъ 24.IV cer. r., ще се печати 
въ ·бр. 5 и 6 на списанието; ще се извадятъ и 5000 'отпечатъка за 

·продань съ благотворителна цi.ль. 

* 
Рефератътъ на г-на Г. Козаров'Ь (прtдседатель на Търновския 

КЛОJ!Ъ „Трапезица") ,, Какво тр,ьбва да правим'Ь", четенъ прtд ъ 
делегатитt на VIII туристски сборъ въ гр. В.-Търново, ще се печати 
въ бр. 6 и 7 на списанието. 

* 
Централното настоятелство на БТД крайно благодари на ува-

жаемия · другарь-туристъ г-нъ Д-р'Ь 'п. Стоянов'Ь, въ Варна, за не
говата готовность да прtведе отъ нtмски и допъ.11ни брошуркитt : 
1. ,,Хигиената на туриста" и 2. ,,Храната _на туриста". 

* -
Централното настоятелство на БТД взе грижата да дtйствува 

прtдъ Министерството на Т'Ьрговията и Земед,ьлието да се из
пратятъ по-скоро отпуснатитt на нtкои клонове помощи за залt
сяване. 

• 
ИЗВ-SСТИЕ. 

Туристиката изобщо има възпитателно значение за народа и е 
постжпна за цtлата , маса. Тя допринася много за културното развитие . 
на този народъ и значително може да подкрtпи народнитt му идеали. 

Голtма часть отъ нашитt другари - турисtи щшълно разбиратъ това 
значение на туристиката и желаятъ на първо врtме да се открие въ 

~ органа на туристската задруга отдtлъ за патр.11отичното възпитание на 
българс~ата млад~жь. Редакцията, като има прtдъ видъ това желание 
на туриститt, рtши за въ бждеще да приема и статии съ подобно 
съдържани~. ' . 

Въ случая ще бждатъ доста заинтересувани туриститt-офицери, 
на ко11то Военното Министерство едва миналата година разрtши да се 

• ааписватъ за чле1юве ~на туристското дружество; а сега задругата 

брои значително число отъ тtхъ. · 
Отъ редакцията. 

· Rжm~водum~п,ь . 
· на rp. Велико-Търново и. околностьта му, съ 

ствено изработени образи и една карта на Велико-
Търновския окржrъ. 1 

Издание на В.-Търнqвското , туристско дружество „Трапезица," 

Цtна 3 лева. · Велико-Търново, 1907 г. 
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т Никола Георгиевъ, ул. "Сердика" 
УРИС'ТСКИ ШИВЗЧЪ , № 26, София. Шие по мtрка ту

рисrски и обикновени дрехи о:гъ български шаекъ и тиролски 
лоденъ. Цвна за туристски костюмъ около 35 л . Поржчки мо
rатъ да се правятъ и чрtзъ Централно го Настоятелство на Б Т Д. 

ПОДПИСКА 

за ~аписване абонати за Х. годишнина на 

,,РОДИНА" 
илюстровано списание за наука и литература. 

Излиза всtки мtсецъ. Струва 5 л. (въ странство 6 л.). 
Отъ м. януарий 1908 r. ,, Родина" измtни досегашния си фор

матъ и се обърна въ илюсrр:)ван0 списание. Независимо отъ това 
абонатитt, които ·внесатъ въ прtдплата абонамента си, ще получатъ 

прtзъ течение на годината и слtднитt премии : 

1. ,,)l{ивотътъ на знаменития композиторъ Ваrнеръ" и 
2. ,, Тайната религиозна философия на Индия". 

Адресъ : сп. ,, Родина", кварталъ "Банишора", София. 

Продължава • се под·писката за година . VII (1908) 
НА 

въnrв1rе1кn ty1rnetъ 
Списание за туризъмъ и природоописание. 

Орrанъ на Българското Туристско Дружество. 

Редакторъ : С. Д. Скрински. 

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

Записването · абонати става въ София въ пр1:1дворната к·нижар
ница Касж.ровъ и редакцията на сп. ,,Родина", а въ провинцията 
въ /<ЛОноветt отъ БТ Д и при телеграфо-пощенскитt станции. 

Приематъ се за послtдната страница на списанието об~шления 
отъ хотелжии, гостинничари, продавачи на тСофrски ве_щи и т. п. 

при най-1:1зносни utни. 

Печатница на П. , М. Бжзайтовъ - София. 
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