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н. к . 

·Ра1{манлийсната розова котловина . 
. ,, България нtма ни 11ритезания, ни класически въспоменания на 

Елада и Италия, нито пъкъ изключителната и дивна природа :на тая 
послtдната, за да служи за удивление на народигk; но тя има право 
да иска отъ своитt синове да я знаятъ, да я обичатъ и да и се 

радватъ". Не, ще прибави ~, ъ ние· ; не нашата страна има . пряво да 
иска да я обичаме и да й се . радваме, ами ние сами сме длъжни, 

принудени сме, тр~бва да я познаваме, за да не сме чужденци въ 

пазвитi; на родната си майка, да ' не мижимъ 11рtдъ нейнитt непо
знати намъ природни хуб.ости, а въздишаме за ония на· чуждитt 
страни, да не тжпчемъ богатствата й, а живtемъ просяшки, да не я 
rлождемъ и rрозимъ само мащески, а и да я красимъ и оплодотво·
ряваме . Тогава ще стане тя за насъ и Швейцария и Калифорния, 
а ние - и и~тински нейни чеда, и истински нейни rоспопари. И ако 
ние днесъ малко обичаме · земята си, защото малко ни храни и радва, 
то е, че малко познаваме хубоститt 11, които би ни насладили, малко 
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nознаваме богатствата и, които би ни ползували. Жалко, че и днесъ 
,еж ~тъй вtрни думитt на r-на · вазова: ,, Всtко словце за България 
ще бжде новр за насъ, всtки нейнъ долъ, скала, връхъ забtлtженъ, 

,описанъ, ше бжде Колумбово откритие. България - това е една 

·градина, изъ 1~оято вървимъ мижишкомъ, една обетована земя, въ 
•Която живtемъ оскждно. ,tiейнитt външни · богатства ги обезважава 
нашето · нехайство, както невtжеството ни - съкровищата, които се . 

•Криятъ въ буйнитt й гърди ,". Макаръ, покрай друго, и нашитt ту
ристки дружества вече десе~:ь години 11 да обръщатъ внимаt1ието на 

•българина къмъ неговата чудна земя, да разстварятъ божествената и 
·обична нtдра на българската природа и да залtгатъ, коJiкото 1,югатъ, 

да опитомяватъ и разхубавяватъ, та по-зараво да привържатъ бъл
:rарскитt сърдца къмъ тtхното красно отечество", все още дъJJrO 
.врtме „ всtко словце за България ще бжде ново за насъ". 

Не да кажа нtкое кой-знай колко „ но1ю словце за България," 
.а да обърна още еднажъ вниманието на българския туристъ върху 

поменатия хубавъ, накиченъ съ рози кжтъ отъ нашата хубава татко

:Бина, давамъ тукъ едно_ бtг ло описание на Рахманлийската розова 

·котловина. 

Рахмашшйската розова котловина е въ пазвитt на срtдногорския 
·връхъ Самодивецъ - най-високия (1200 -м.) връхъ въ източна Сър
нена или Старо- Загорска Срtдна-Гора. Тя е малка (6 км. цълrа и 
4 тир.), но очерователно · хубава котловинка, въ южнитt гънки на 

поменатия връхъ, 01·радена отъ стръмнйт-Б спусъци и на бJiизкитt 

по-низки ср1щно-rорски великани-Сливово-градище и Братанъ. Както 
показва и името и, почти половината Рахманлийска долина е наки
·чена съ розови насади - гюлове, които държатъ едно пространство 

<>тъ 3180 декара; останалата половина (3750 декара) .е заета отъ 
ниви и лозя. Главниятъ поминъ-къ на жителитt и слtдователно е земе

дtлие и особно изкарване на розово масло. 

Рахманлитската розова долина е оживtна отъ с. Рахм·анлий 
,(съ 440 згради и 2,400 жители), разположено на пжтя Пловдивъ - ~ 
Рахманлий-Казанлъкь, който пжть е твърд-в важенъ и въ . еконо
:мическо отношение, че свързва двtтъ богати полета -- Пловдивско 
и Казанлъшко, а и въ стратегическо, че той най-кж.со свързва 

:Шипченския nроходъ прtзъ Срtдна-гора · съ Родопитt. 

Прtди да продължа по-нататъкъ свъдtнията за с. Рахманли·й и 
'Неговата розова долина, които свtдtния еж отъ интересъ за туриста, 
·бързамъ да изплатя своя дългъ на признателность къмъ стария учи-

1ель r-нъ Тодоръ Пейчевъ, благодарение на любезностыа и услу
титъ на който моята екскурзия прtзъ Рахманлий за Самодивеuъ из

лtзе тъй приятна и тъй полезна за запознаване:rо ми съ тоя дивенъ 
розовъ кжтъ на България, че повече нtщо едва ли може да се же

.лае . Сtки туристъ, желающъ да rюсtти Рахманлийската розова до
-Л и на, е желателно да запомни името на прtлюбезния r - нъ Тодоръ 
Пtйчевъ, който, като познава и обича своя ·роденъ кж.тъ, съ еж.щата 
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.любезность и · еж.щата rотовность ще услужи на всtки истински 

туристъ*). 
Тъй като туристътъ е не само поклонникъ на хубоститt на 

~ ,отечествената си природа, а него интересува и миналото и истори

·ческитt спомени, запазени въ неговата татковина, зат0ва трtбва да 
,ви кажа най-»апрtдъ нъщо и за миналото на с. Рахманлий. 

Кога и кой пръвъ е забилъ колъ~за заселването на с. Рахманлий, 
не се знае. Прtдполаrа се, че селото е осн0вано слiщъ падането на 
България отъ нtкой си Абдулъ Рахманъ, отдtто е и името му 
Рахманлий (Рахманово) . . Споредъ едни, Абдулъ· Рахманъ е билъ 
-турски светецъ, на чие1:о име еж. кръстили селото въ това хубаво 

,срtдноrорско кжтче. А споредъ други, той билъ единъ . отъ за
воевателитt на 61:лrария. Той се е казвалъ още и шахъ и е билъ 
родомъ отъ Баrлатъ. Нему · се харесала тая ~убава розова и окрж.
жена съ много калета долина, та засели,'lъ въ нея село и го кръстилъ 

· на своето име. 
Закътани въ скрититt пазви на Срtдна-rора, рахманлийци еж. 

аапааили своя свободенъ народенъ духъ : въ църквата на това село 
не се ~ чувало гръцка молитва. Гlрtди освобождението тукъ е имало 
и мж.жко (отъ 1843 r.) и дtвическо (1865 r.) училища, . които еж. 
изгорtли въ въстанието. Сегашното училище е отъ 1898 rод., а 

- църквата е отъ 1882 r. Тукъ има и ученолюбиво дружество още 

отъ 1882 r., и читалище „Зора", и аемедtлческо дружество „Класъ", 
и общо еснафско дружество „Съгласие". 

Пловдивъ, 1908 r. (Слtдва). 

С. Д. Скрински. 

Спортнитt дружества въ България. 
Неоспоримъ фактъ е, че спортнитt организации въ България 

1не се познаватъ помежду си, нито пъкъ еж. правили активни по

стж.пки за конфедерирането си, тъй като главната имъ цtJiь е една 

-и еж.ща. Прtди нtколко години нtкои членове отъ централнитt 

настоятелства на ·tпортнитt организации бtха си ужъ създали идея 

*) Г-нъ Тодоръ Пейчевъ е роденъ въ Рахманлий прtзъ 1859 r. и е билъ 
учитель въ родното си село още въ турско врtме. Твърдt лю'бознателенъ и 
недоволенъ отъ скромнитt си познания, слtдъ руско-турската война той пакъ 
се повърналъ на ученическия чинъ въ тогавашното Пловдивско реално учи
лище да допълни образуванието си. Слtдъ това г- нъ Пtйчевъ е учителству
валъ въ Сърненоrорското околийско четворокласно училище въ r. Брtзово. 
Въ сръбско-българската война той е билъ доброволецъ въ ученическия ле
тионъ и е награденъ съ сребъренъ мецалъ. Слtдъ войната непрtкж.снато е 
учителствуналъ и директорствувал~ въ трикласното училище въ родното си 

село. Слtдъ 19 годишно учителствуване, отъ 1. септемврий 1899 r., е пенсио
.ниранъ. Освtнъ учителствуване г-нъ Пtйчевъ е биваJiЪ избиранъ и за окрж.
женъ съв1пникъ, а и народенъ прtцставитель въ IV. Велико Нар. Събрание. · 



112 -

да се образува общъ спортенъ комитетъ въ София и да се направи 
спортенъ клубъ. Дtйствително, прtкрасна идея е това, и при едно 

по-rолtмо съзнание и жертвуване повече трудъ отъ страна на прtд
ставителитt на сiюртиститt би се реализирала тя, но както се съз-

- даде, тъй и побърза да се забрави. Отъ врtме на врtме ту въ 
конгресни разисквания , ту въ нtкои статии въ органитt на спорт
нитt организации въ Бълr;lрия <.е изказваха златни мисли въ полза 

на конфедерирането на спортнитt дружества, но това скоро се за

бравяше, не се чувствуваше, види се, нужда за . това. И все лро~ 
дължаватъ да ра_ботятъ отдtлно, безъ да се познаватъ, пакъ пов

тарямъ, помежду си . Ала всички спортисти забравяме народния 
девизъ: .,, Оьединениf!то прави силата". Ако всички спортни орга
низации у насъ бtха въ общъ съюзъ, най-малкото, което може да 

се _ направи, е това, че . добитото единъ пж.ть - било то нtкакви . 
привилегии, било помощи или нtщо друго нt~аше да се отнема, и 
по този начинъ ще се създаде традиция за извtстно нtщо, която 
ще крtпи организацията и ще привлича все повече и повече нови 

членове. Сега какво виждаме? - Доденитt слtдъ толкова мж.ки 
привилегии се отнематъ само с_ъ една заповtдь ужъ въ интереса на 

държавата и слtдъ това пострадал_ата организация_ протестира, на· · 
ново харчи енергия да убtждава, за да доnие пакъ и'згубеното, и 
не е сигурна въ скорошенъ успtхъ. Така стана съ намалението 50° / 0 

по желtзниuитt за насъ, туриститt, така стана съ облtкчението во

енната повинность на колоездачитt, пакъ така ще става и занапрtдъ 
за още неизгубеното и за нtщо, което би се придобило, ако 
всичкитt спортисти не се проникнt:мъ часъ по - скоро съ идеята за 

общъ съюзъ между всички спортни организации у_ насъ. Подобни 
мисли еж. изказвани и въ нашитt, туристскитt, сборове и всичю1 
туристи би спомогнали да се реализира тая идея, стига другит t. 
спортисти да подадатъ рж.ка и така дружно и, разбира се, сигурно 

да прtслtдваме общата цtль -- да се развие спорт11m'Ь в'Ь нашия 
райски кжто. , 

Ето вече единъ нашъ по-старъ спортистъ, r-нъ Никола Ко
стовъ, сега у-ль въ Пловд. държ. м. rимн., въ органа на бълr. ко
лоездаченъ съюзъ „Бълr. колоездачъ", брой 14, год. Х, се провиква 
тъй: ,,Въпросътъ за конфедерирането на сnортнитt дружества въ 

България е повдиrанъ и отъ ловци ( сп • .,,Ловецъ ", rод. VI, бр. 5), 
· и отъ юна-uи (Протоколи на 11. · редовенъ . конгресъ прtзъ 1900 г. 
въ София", стр. 67 и т. н.), и отъ колоездачи (вж. протоколитъ 
на IV. · редовенъ колоездаченъ конгресъ въ Плtвенъ прtзъ м. ав
rустъ 1907 г.} Ала и до днесъ по тоя въпросъ не е· зела оконча
телно рtшение ни една отъ нашитt спортни организации. Една отъ 

причинитt за това азъ съзирамъ и въ обстоятелството, че тия ор
ганизации малко познаватъ дори себе си сами, а още по-малко -
своитt сестри. Актътъ на конфедерирането на нашитt спортни ор
ганизации трtбва да бж.де прtдшествуванъ отъ редъ статии изобщо 
по въпроса и специално по тtхното взаимно опознаване. Като за 

- начало на това подирно дtло азъ ще се опитамъ съ наст~ящата си 
' 
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·работа да запозная бълrарскитt съюзни ·колоездачи съ I<)нашката 
организация въ България и съ нейния пети редовенъ конrресъ, дър
жанъ въ rp . Варна отъ 27. юлий до 1. августъ т. r. - Като спор
тисти, бълrарскитt съюзни колоездачи знаятъ плодъ на що еж. 
·изобщо спортнитt дружества и орr~низации, та се догаждатъ лесно, 
плодъ на · що еж. и юнашкитt дружества, плО'дъ на що е и юнашката 

•организация . По това тукъ не ще се сп_ирамъ много". 
Туристътъ, юнакътъ и колоездачътъ Н. Костовъ още отъ ма

лъкъ е спортистъ , продължава · и ще продължава да бж.де такъвъ. 

Той милtе - изобщо за спорта у насъ, желае да бж.де поставенъ 
-на здрави основи и да прtдставлява една сила, която все да при• 

добива, а не да губи придобитото или пъкъ да не може никога да 
пости гне желаното! Г-нъ Костовъ въ редъ статии ще за позн11е 

спортиститt съ отдtлнитt спортни организации, за да изтъкне необ

ходимостыа отъ конфедерирането имъ. Ползувайки се отъ това не
тово изявление въ органа на колоездачитt, очакваме и ние, тури• 

ститt, да получимъ . статия · за положението на друrитt спорrни 
-организации·. Въ брой 16 (сж.щ. гад.) на спис. "Бълr. колоездачъ" 
уважаемиятъ нашъ друrарь-туристъ говори и за нашата туристска 

·организация - съобщава на бълr . колоездачи, каква е цtльта на 

туриститt въ България, съ какви срtдства прtслtдватъ тt опрi.дt
.лената utль, каква е дtйностьта имъ и т. н . 

~Fernand Honore. 

Изкачване -на Монбланъ. 
Единъ часъ приблизително слtдъ като се напусне гостинни

uата на Пиеръ Поанетю, разположена на 2057 метра височина и 
дtто може да се отиде съ муле, дости_га се по една камениста пж.

тека ледника „ Босонитt". На него се възлиза лесно, но въ из~t
•стни врtмена се срtщатъ голtми изненади. Прtди 20 години на• 

· правихъ първото си възкачване на Монбланъ до Грандъ-Мюле; 
това бt една проста разходка. Оттогава насамъ повръхностьта на 
.ледника се е много измtнила ; отъ самото начало срtщаме едно на
трупване на ,.ледени блокове, които ни напомнюватъ отчасти гората 
на Фонтенебло или Бретанскитt брtгове. Въ . четвъртъ часъ се . прt
:минава този ледникъ, като че ли за щастие е разпщrоженъ тукъ, за 

да ни подготви за бждещитt мж.чнотии при изкачването; слtдъ 
туй излизаме на „ равния ледникъ", дtто може да се ходи съ конь .. 
Ма11ки поточета, образувани отъ глухото събиране на водата, и пар
четата отъ мряморъ и серпантинъ промушватъ повръхностьта на за

твърдtлия снtrъ; тукъ-тамъ набраздяватъ пж.тя пукнатини, широки 

нtколко сантиметра, по отвtснитt стtни на които се рисува кульо

·ра на небесната дж.rа. Сегисъ-тогисъ се откъртватъ камъне отъ 
скалитt и съ пискливъ шумъ се търкалятъ къмъ долината. Често 
пжти алпинистътъ е избtгвалъ смъртьта съ снишаването си въ нt
iкоя вдлъбн·атина въ момента, когато търкалящ,иятъ се камъкъ е ми-
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навалъ надъ него. Трtбва да се обръща внимание на движението 

на тtзи алпийски . гранати, на които, за щастие, жертвиrt еж много 
рtдки. Прtзъ този пжть, дt.то човt.къ има възможность свободно 
да наблюдава наоколо, изrледътъ е доста оrраниченъ. Погледитt, 
като прtлитатъ долината покрай „Ежи-ружъ" и „Фланера", се спи• 
ратъ върху Шамони. fiaдtcнo ледникътъ слиза стръмно до пж.тя, 
който върви паралелно на Савойскитt планини ; отпрiщъ и налtво 
полукрж.глиятъ масивъ ви затваря като въ ,единъ грамаденъ сж.дъ, 

чийто размtри напраздно еж сё опит-вали да измtрятъ. 
Достига се до прочутото „скачване", точката, дt.то ледникътъ 

,, Таконасъ" се сблъсква облически съ онзи на „ Босонитt". Ледни
питt, както се зн~е, еж истински рtки, на които замръзналата 

маса се плъзга бавно, но непрtкж.снато по скалистdто легло. Дви~ 
жението имъ се измtрва лесно чрtзъ колове, на които прt.мtствс,t 

нето се наблюдава спрtмо една постоянна точка, взета отъ стръмния 
край на дола. За Босонския ледн,икъ то . постига 01<;0ло 15 м. въ 
годината, или 4 сант. на день. Както сливането на два пороя , така 
и срtщата на двtтt ледени рtки, които си оспорватъ пж.тя, причи
нява ужасни сблъсквания. Промушениятъ и разпук_анъ ледникъ из-

1 
глежда една грамада отъ развалини, която се раздробява и пада 
отъ различни страни къмъ долината. 

Прtминаването на тtзи ледници за едно мал~о по-подвижно 

лице отъ единия или отъ другия полъ не прtдставлява сериозни 

мжчнотии. 

Жозефъ Вало, директорътъ на обсерваторията , на Монбланъ,. 
при изкачването си на този връхъ е трtбвало да мине по седемь 

подобни стълби, поставени надъ такива вдлъбнатини ~ На пж.тя се 
изпрtчва голtмата вдлъбнатина. Като я прtминемъ, . изкачваме се по 
едно бърдо, което е . покрито_ съ дебелъ снtгъ и се свършва до 
скалата на „Грандъ-Мюле". Най-послt слtдъ 3 часа пж.туване по 
ледника достигаме до гостинничката. Върхътъ на Монбланъ и свода 
на Гуте се показватъ насрtща на около 5-6 километра птичи по
летъ, ала отъ прозрачния въздухъ и отъ бtлата повръхность това 

растояние изглежда още по-малко. 

' Тая гостинничка (на ;3020 м. височина) не се намира на най• 
високото мtсто на Алпитt. Не далеко отъ нея се издига на 3370 м. 
колибата-хотелъ „Жанъ". 

Изъ L'lllustration. (Слiщва) . . 

Прtвелъ: П. Търн,евъ. 
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Н. Додовъ. 

Дупнишка Рила планина. 
(Продължение отъ бр. 7): 

; Езерото Паничище и р. Скакавица. - На 2. юлий група 
туристи отъ Дупница, снабде11и съ храна за 6 дена, оnж тихме се за 
Седемтt езера и вър. Мусала. Слtдъ 3 ч. умtрено nжтуване съ 
смtхъ пристигнахме въ с. Г.-Баня. Близу край селото жетварки жъ
нtха, а слънчето залtзваше, та бt позлатило западния небосююнъ. 

Три жетварки - моми, възхитени отъ тая природна гледка, викнаха 

та зantxa идилична пtсень, съ която поздравяваха заходящето слънце . 

И ние останахме за дълго вр·15ме подъ впечатлението на тази иди 

дилична картина ! 
На 3. юлий 5 ч. зараньта тръгнахме · за Седемтt езера. Тънки 

облаци прtлитаха къмъ планината. Температурата / на въздуха бt. 

18° С. Три nжтеки водятъ къмъ езерата; най - удобната е прtзъ Ва
лявица и Скакавица, по която тръгнахме и ние. Пжтьтъ отъ селото 
излиза по течението на р. Валявица, чиято долина е дълга 4-5 _!<м:; 
долу тя е широка около 300 м. и постепенно се стtснява на ropt, 
като се завършва съ една пространна ливада. Долната половина на • 
тая долина е безлtсна: високи канари, подъ тtхъ сипеи и долу ка 

менисто пасище ; а горната половина е гориста : лtска, габеръ, букъ 
и боръ, наредени на пояси. - Движимъ се бавно, защото е все на 

горно. Стигнахме извора на . Валявица въ 6 ч. и 40 , м. Темnер. на 
възд. е 13° С . , а на · извора - 7°. Водата на този изворъ сигурно 
е отъ езерцето Паничище. Славейчетата още огласяваха долината! 

Оттукъ на лtво една nжтека води за Паничище, а друга - 
направо къмъ Скакавица. Минахме прtзъ Паничище, за да видятъ 
новитъ ни другари тая очарователна мtстность. Слtдъ 12 мин. бtхме 
при езерцето. Неволно "ура '" изхвърква изъ rжр.цитt на всtки ту~ 
ристъ, когато зърне прtзъ боровата гора блtсъка на езерото въ 
дъното на една огромна паница (за което е и наречено Паничище) , 
дълбока около 70 м . и обрасла по срtдата съ борова гора! Отъ 
страни се издигатъ върхове, обрасли изцtло съ борова гора. Всtки 
учитель, като види тая прtлестна мtстность, казва си: "Ето мtсто 
за учите11ски санаториумъ ! " - И, дtйствително, тукъ е мнаго 
удобно за санаториумъ, защото е закрито отъ всички вtтрове и 
може да се направи бш~ато шосе отъ Баня до тукъ. Надъ езерото 

има друга равнина - Гьондера, сжщо закрита отъ вtтроветt. 
-Водата въ езерцето изглежда като мжтна, но въ извора на Валявица 
е бистра като сълза ! Обиколката му е пълна окржжность с ь дъл
жина около 600 крачки, дълбочина има отъ 1 до 4 м. Водата въ 
това езеро се събира отъ снtrоветt, дъждоветt и отъ малки извор
чеrа наоколо. Въ него изобилствуватъ гущероподобни риби (Triton 
cristates). М-tс·rностьта е издигната на 1200 м. надъ морското равнище. 
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. Оrъ Паничище нaropi; отивпъ двt пжтеки: дtсна, която се 
съед1;1нява съ валявишата пжтека, и лtва, която отива къмъ р. Джерманъ • 
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Ние прtкосихме въ д-tсно прtз~ гората и нагазихме пжтеката; 
която води за Скакавица. Боровата гора е rжста. Тукъ-тамъ се явя
ватъ малки полянки, изобилни съ ягоди и боровинки. На нtкси мt

ста · пжтьтъ е равенъ, щпо че JIИ е нивелиранъ, та о~разува nрtлестни 
с-tнчести алеи; а друrадt свободно се дtли той на 5 - 6 пжтеки, 
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които наблизо пакъ се сливатъ, Прtминава с~ nрtзъ двt малки рав
нини ~ върхове, .. които се надвtсватъ надъ Джермзнъ, и прtзъ 
I}ерущ~ца-рtчица, чиято вода лесно може да се nptкapa въ езерото' 
Паничище. 

Въ ·9 ч. и 25 м. бtхме вече въ долината на р. Скакавица. ·и, 
съ това Иr,te - .,,Скакавица"" се доказва, че нашиятъ нарсщъ умtе" 
да дава nод~одщци имена на своитt _ рtки и мtсrности. Скакавица; \ 
главенъ притокъ на Джерманъ, има 8. голtми и много малки водо• 
nади. Тя изтича изъ малко езерце и ,събира водата си отъ източ •: 
нитt склонове на в; Едришавица (2534 м.). Скакавица, като ·напуска, 
най-горното плато, ёпапа въ котловинката "С кака вица" съ водопадъ ' 
около 1'5 м. високъ. Сетнt тя -се спуска по една грама /J на те расо-

. видна скала, та образува· три по-голtми водопади и нtколко прагове. 
Най•голtмиятъ,.,.водопадъ (о~оло 20 м.) се забtлtзва отъ 2 - 3 км., : 
защото водата му" е пtнлива --- при хлъзга1:1ето си по акалата се 
блъска о ма·лкитt и прагчета. Слиза Скакавица надолу въ .,, Говедар-: 
_ника" (2-3 . км. дълъгъ), дtто си отпочива малко, · . за да · се спусне · 

, съ нова сила ИЗЪ, ·стра_шния ·тtсен?'> проломъ, обграденъ съ гигантски~ 
отвtсни канари и изпълненъ съ прагове и . в_одопади. · може би изъ 
цtла Рила, която е . богата съ дълбоки и тtсни проломи, • тоя про
ломъ да е най-тtсния и най-_нелр_ист,;ю1ния. 

Тоя дивенъ проломъ не ми бt познатъ f!РИ първитt ми из ; 
лети. Заинтере<;уваха ме най ~мноrо рибари отъ Дупница, като ·ме , 
увtряваха, че тукъ е имало водопадъ 80 м. · високъ. Оrъ тогава съ. 
нетърniшие очаквахъ случай да обиКО/IЯ тая мtстность. На 20~ .юлий 
25 . души - _дами- и мжже, посtrители на Саnаревскитt бани, излt
зщ.ме _въ долната котловина, на Скакавица. Това бtше около пл_~дне ~ 
Сл·lщъ обtдъ съ пет.има другари тръгнахъ да търся_ гол-tмия водо

падъ·. Нtкои отъ останалитt другари . ни .. увtряваха, че , мtстото. при 
водопаца е непристжпно, че 'МНОГО врt111е ще и'згубимъ безъ да 
успtемь да се приближимъ до него, · но това не ни разк9ле9а, а ; 

напроrивъ, - усили - желанието ни да го ~идимъ . 
. Отначало попаднахме на ·една пжтека> която в9ди локрай рt

ката; около 20 минути·· пж-~:еката ни води по бил9то надъ рtката 
(100 м. ' високо), та шумътъ . отъ водопадитt. не ~се чу,ваше ясно. 
Сетнt напус.нахме пжтеката и П04,нахме да слизаме . по отвtсенъ 
наклонъ къмъ ;рtката, за да ХОДИМЪ все низъ течението и~ Минаваме , 
между борове и скал11} като на 13сtкз крачксJ се надtвахме · да · Се . 
хлъзнемъ и слетимъ прtзглава в-_ь рtката. Хемъ ~слизаJ\.fе,' · хемъ ' си 
пр·вговаряме, какъ ще се изкачваме послt, . като се връщаме. Тов.а 
отчая три11;1а отъ друг;~ритt, · и тt не сл"tзоха долу· вi ,рtката. Оста
на,штt трима съ постоянно прови·квще,; , за~ -да се не изгубим1-, и· да 
Х6ан~мъ по разни страни, слtзохм~ в/ъ . рtката. ~ тръгнахме низъ .. 
течението и. Неочаквано прtд,ъ менъ се яви ro.iitмъ продомъ, отъ✓ 
което заключихъ, че тукъ ci. водопадитt. Заriочнахъ да викамъ и 
да насърдчавамъ другаритt си да вървяrъ къмъ менъ: 

Най-сетнt събрахме се и тримата и застанахме на . една канара 
въ рtката. Прtд.ъ насъ е дълъгъ (2 K!',f.), дълбокъ (2_00 --· 500 м.) 

\ 
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Най-долниятъ Скакавишки водопадъ въ Рила планина. J 
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и тtсенъ (5-50) nроломъ. Отстрани канари, борове, насрtща въз
,1шшението „Св. Духъ", а долу - пропасть f Трtбва отъ друrадt 

. да nогледнемъ, за да видимъ, какви еж тtзи водопади, що изпъл
нятъ съ екота · си цtли'я nроломъ. Пiргавиятъ ми другарь се закатери 
по ·епна скала : Тqр~и nжтека да слtземъ подъ канаратз. Сл1щъ 
малко радостно извика той и останалитt двама да вървимъ . nодиръ 

·него. Възкачвахме се 15 мин. нагорt и слизахме 30 мин. надолу
прtдъ нас:ь е вече грамадна чешма, която бумти въ дълбокъ виръ, 
засtнченъ 01ъ канари и борове. Тоя водоnадъ има 10 -- 12 м. ви• 

сочина. - Подъ насъ какво има? -- Слушаме шумтението и на 
другъ водог1адъ. Пърrавиятъ ми другарь е вечь при него; вика, въз~ 

хищава се той I Обикаляме и ние по една nжтека съ голtма nрtд
лазливость, за да не слtтимъ набързо долу. Тука има друга ·кра

,сота: ·по широка скала разлива се цtлата рtка и -тъй разлtта спуска 

се около ·5 м. водопадъ, подраздtленъ на стотина водни ивици и 
хиляди дребни ка11чици се отблъсватъ напрtдъ и въ страни. - - Виж

даме началото , на трети водопадъ, но цtлъ не можемъ да го раз

гледаме! Надвtсихме се надъ пропастьта доловени здраво о едно 
борче ; видtхме и срtдата. на този водопадъ : една правилна ка-• 
менна коруба, йзъ която водата се спуща съ шеметна бързина .. 
Тръпки ни побиха I ако се прtкърши борчето, и двама ще слетимъ 
изъ корубата съ ·свtткавична бързина! Другарьтъ се затича да 

търси изходъ за · гази водопадъ. Намtрилъ той нtкаква пжтека. 

Випtхъ я : епна много тtсна уличка съ 70° наклонъ, 'изъ която съ 
пы1зене ще може да се стигне до улея на водQпада, а нататъкъ!?
Задоволихъ се засега да фотографирамъ само rорнитt два водопада, 

:а доJ.Iния водопадъ ще трtбва да обходя от долу при другъ излетъ. 

·Нагласихъ апарата да обхване двата водопада . Заеха и д;у
,гаритt м'и своеобразни пози и мирно! - свърши се 1 - Но сtтихъ 
се, че не бtхъ докаралъ · въ фокусъ картината ! Второ стъкло! То 
до нtйдt добрt излtзе.*) ' 

Бързаме -да се върнемъ f Но бърза ли се нанагорно? На 
-5- 6 мtста ночивахме, докато изгребемъ до билото надъ пролома~ 
Слtдъ единъ часъ бtхме вече при цtлата компания, която ни ГОСТИ 
съ малини. отъ срtщнитt канари. На връщане цtлата група · се фо

тографирахме въ Перущица. Смtшникътъ въ тази ни компания -
С-ровъ, софиянецъ, често се провикваше: ,,жени - свине! ;· ,,жени
,свине" ! - така въ Трънъ свинарьтъ сутринь Вhкалъ на женитt да 
,изкарватъ сRинетt за паша. Вечерьта всички прtдоволни се · вър-

нахме на банит~ . · 
(Слtдва}. 

*) Виж. l{артr.tната на стр. 118. 
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Г. Козаровъ . 

. Какво трtбва да правим~. 
(Продължение отъ бр. 7). 

з·. Материално осигуряване на клоновет'h. Както и 
съ човtка, _ така и съ дружествата ни - сигурность въ_ успtха и 

свобода на дtйствие ще има само материално осиrорениятъ. Въ лип
сата на материални срtдства се корени главно · неуспtхътъ на нашия 

дружественъ животъ. С,амо материално осигур,еното дружеств.о е по
ставено ·вънъ от-. вли~нието на периодичната пром-J;на на чис1юто на 

дружественитt членове. Веднажъ эа винаги трtбва да разберемъ, че 
членскиятъ вносъ не е въ състояние самъ эа себе · си да поддържа жи
вота на кое да е наше дружество, особено пъкъ туристско, сж.ществу• 
аането на което е съпряжено съ CfMa материални разходи. Тежко е 

• на оная организация,' която гради бж.днината си на миэернитt 50 ст. 
членски вносъ ! Всtки клонъ, , който милtе за 6-ж.днината ~и, който 
иска да прави каквато и да е дtйность въ щ>ле;то на туристиката, 

той трtбва да си осигури странични постоянни приходи, а на член• 
ския -вносъ да гледа като на случайни постж.пления. Да се постигне 
това не е толкова трудно, достатъчно е малко повечко тру дъ и съо• 

бразителнuсть. Клонъ, дtйствующъ въ rрадъ или област ь, за който 
не сж.ществуватъ пж.теводители или карти, каквито еж всичкитв та
кива въ България, эа да си създаде приходи, . той може да изд_аде 

,, та,кива за града или областьта си - разхода да събере като по

мощи отъ общество,то, а прихода . отъ продажбата да задържи за 
раз.аитието на клона си, както въ случая прави „Трапезица". Ако 
има въ нtкой . хубавъ кжтъ сгодно мtсто э·а · гостинница, кр'ъчма, хо-

. телъ, нека иска отъ респективната: община и окржrъ безвъзмезиното 
· отпускане на мtстото, да влtзе въ спораэумtниf съ нtкой конце

сионеръ и безъ да похарчи ни стотинка да нанрави строежа, бж.де
щия приходъ отъ който. ще служи эа · поддържа1;1е живота на клона. 

Колко сгодни аа подобна цtль еж. мноrобройни1ъ пещери, минерални 
бани, балкански кж.тове и пр., тъй изобилни , въ отечеството ни! 
Чешкиятъ ·туристски клубъ, дtйствующъ въ това направление, осиrу
рилъ си е прихода, като е сrрадилъ сума хижи, разrледни, хотели, 

гостинници, закупилъ е чифлиuи, павилионъ · за постоянна туристска 

цэложба, даже · е построилъ планинска желtзница н-адъ Прага, кояrf1 
срtдно му дава годишно 4,000 крони приходъ, а прtзъ врtме на 
послtдната . JОбилейна изложба му донесе чистъ приходъ отъ 65,000 
лева f Азъ зная, че това, що еж извършили чехитв въ 15 - 16 го
дишенъ дружественъ туристски животъ подъ натиска на чуждо пра
вителство, ние, бълrари.тt, при собственото си правителство, ще ~о
жемъ да извършимъ това много по-лесно, но, както казахъ, за това 

трtбва повечко воля и съобразителность. , -
Красотата на Швейцария и удобствата эа комфортабленъ жи

вотъ на французката Ревиера, както и . на всички култ.урни центрове 
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изъ Европа, има мн_оrо да благодарятъ на неуморния -туристъ. За
това и ние, бълrаритt, ако искаме да се прtпорж.чаме като културна 

· нация, очакваща часть отъ прогреса си на частната инициатива, врtме 
,:-: е българскиятъ туристъ да заеме мtстбто си и изпъ,!Iни тая кул

турна работа, опрtдtлена отъ нает.вшилата нова ера. 

4. Непостоянно членство. - Никое българско дружество 
не може да се похвали съ постоянно членство. Като народъ съ по~ 
слаба култура, . непостоянството и смtткаджийството личатъ въ всtко 

~ неrQво дtло. рриливътъ и отливътъ на членоветt отъ едно друже
ство въ друго е периодиченъ ; записванията . и отписванията ставатъ 
не поради идеята, а отъ симпатия или _антипатия къмъ р.жководите

литt на дружеството. Пазената кат·о светость традиция въ герман
ския общественъ животъ - эаписанъ членъ въ едно дружество, 
прtживtлъ въ него извtстно врtме, той го подпържа и се грижи 
за успtха му прtзъ · цtлия си животъ, е непоня_rна за българина. 
Ние сме , навикн,али -да изреждаме . всички дружества и никж.дt да не 
се эастоцваме, когато l'ерманецътъ, записанъ въ · едно дружество, до 
края на живота с~ ·го поддържа, nаже традицията отъ башата м1-tнава 
върху дtuата и не е никакъ чудно да виждаме цtли поколtния като 

чл·еновt отъ едни и еж.ши корпорации. Съ констатирването на факта 
ние сме далечъ отъ мисъльта дя правимъ отъ бълrаритt германци 

- това лежи в1-, кръвьта на нацията, ние caa:to отбtлtзваме дtйстви
телностьта на нашttя дружественъ животъ. Фактътъ, че организацията 
ни прtзъ осемгодишното си еж.шествуване въ редоветt си е запи
сала; _ може би, десетина хиляди члена, а днесь се е спрtла , е!{вамъ 
на петстотинъ, потвърдява, думитt ми. Налага ни · се въ обя~аность 
да вземемъ мtрки срtщу това прtл~тничество ; това, що е въ раэ
рtзъ съ българската натура, трtбва да се постигне нtкакъ, си съ 
изкуствени срtдства. · · 

Прtди всичко нуждно е да се развие по-rолtма дtйность и да 
се запознаятъ ·членоветt•туристи съ цtJiитt на организацията ни. 

Сдушеностьта между членоветt е крайно желат·елна ; а за . цtльта 
отъ ro1Jtмa полза еж сtмейнитt излети, эимнитt срtщи, скаэкитt 
и др. При'вилегиитt за туриститt по желtзници, rостинници, хотели, 
бани и пр. и при покупка прtдпочитането издtлията на туриста
търrовецъ J.J · еснафъ сч'лно насърдчава написва~ето и поддържането 
на членството. Нека не се забравя . че всtки туристъ срtщу внесе
нитt си 6 лева годишно членски вносъ въ замtна получава отъ ор
ганизацията десетократна полза .. Ето ви единъ примtръ изъ живота 

на Търновския клонъ „ Тр·апезица 11
• Миналата година туриститt отъ 

„Трапезица" срtщу плаrения си 6 лева членски вносъ получиха отъ 
клона: 2 лева - срtщу получавания даромъ „Бълr. Турист:ь", 3 л. 
- срtщу п.ж.теводителя на rp. В.-Търново и околностьта му, 0·50 л, 
--- срtшу •Картата на В -Търновския окр.ж.rъ, или всичко 5 л. 50' ст. 
У строени бtха два излета съ №елtзницата по 50 и 751) / 1)· намаление 

до градището „ Никюпъ II и до_ rp. Варна. Членоветt разполагаха 
съ читалня . и съ едно о!брано общество . за срtщи и излети, въ. което 

.... 

.r 
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винаги се намира братски приемъ. Значи всtки членъ срtщу внесения, 
си . скроменъ членски . вносъ е получилъ десетократни облаги. 

Споменитt еж приятни на човtка, особено пъкъ цtнени отъ 
туриститt. За насърдчение постоянното членство въ общия ни уставъ. 
специално ,~ прtпвиденъ членъ 41 - даване отличителенъ знакъ или 
дипломъ за споменъ срtщу нtколко годишно редовно членство. За 
насърдчение излетитt трапезичани даватъ подаръци на неуморимитi; 

си излетници - наредба достойна за попражение отъ клояоветt. Съ 
горtсть на душата спомнямъ _ си за нtкои мла.цежи, бивши прtданни 
ратници на организацията ни, които, благодар.ение на непохватностьв 
ни въ това отношение, бtха иэпустнати отъ редоветt ни за винаги. 
Скжпене насърпчението о·тъ страна на ржководителитt се е отразило 
твърдt элt върху успtха на дtлоrо ни. Юнашката и колоездачна 
организации не оставатъ неотбtлtэано, ненас1 рдчено ни едно по
лезно, добро дtло на членоветt си, напротивъ, ние съ Зевсовско 
око поглеждаме къмъ полеэнитt дtла на прtданнитt наши членове. 
коит-0 работtха съ вж.трtшно желание · за успtха на организацията 
ни. Додtто прtдседательтъ на чешката - организация е почетенъ rраж
данинъ на rолtма часть градски и селски общини въ Чешко, додtто 
юнашката tt колоездачна организации провъзгласиха повечето си 

дtятелни лиuа за почетни членове, ние пысъ въ това направление 

сме голtми икономисти и спрtхме се само на пвамина и то на лица, 

които не еж имали и не ще да иматъ никога н_tщо общо съ нашето 
туристско дtло и не възнаградихме тъкмо 01:1ия, които заслужаватъ 

това. Туристската майка е мащеха спрtмо прtданнитt си пилц,1 1 за
това и често я виждаме сама осиротtла, проклета да свие съ мно

гочленното домочадие своето rнtздп. 

5. Разширение туристската задача. ~ Въ насъ 1юдъ ду
мата туристъ се разбира пtшеходеuъ, затова и публиката е свикнала 
па смtт~ за по-добри туристи ония, шо взематъ :~tшкомъ повече 
пж1ь. Това е криво и едностранчиво схващане utлитt на туристи

ката. Прtди всичко туристиката е повече наука, отколкото спортъ, 
именно съ това се · отличава тя отъ раэнитt алпийски и пtшеходни 
.аружссrва. оезъ да съмъ ' противъ излетитt, тt не еж главната и 

единствена туристска цtль; тt еж. по-добрt срtдство къмъ цtльта. 

Даже излет~, неизползванъ турнсгски - непридруженъ съ нужното 
описание и бtлtза11е, като основа за бждещи пжтеводители, пж.те
по~азатели, агитационно · срtдство къмъ цtлитt на туристиката, е 
еrоистиченъ излетъ; споредъ менъ, по-добрt е да се не устройва 

такъвъ. Трtбва да се прави разлика между иэлетитt, правени отъ. 
туристи, и расходкитt на обикновената -публика. Цtльта на тури
стска-та организация е· много по широка, отколкото тtснитt рамки на 

-нtколко излета, , правени въ форма на обикновени празднични раз
ходки. Туристътъ прtди всичко трtбва да бжд~ културтрегеръ въ 
всtко свое .дtло. Той е банбрехера за естественика, геолога, архео
лога, худощника, иконома и пр., затова и организацията ни, за да 

се постави на подобающата се висота, на каквато е трtбвало от
давна да бжде -да привлtче всичко, ще трtбва да се интересува отъ 
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природни и художествени хубости, отъ народенъ битъ, поминъкъ и 
пр.; належаще нуждliО е при клоноветt да се създадатъ отъ самитt 

турисrи отдtлни чети: археологична, украсителна, залtсвателна, за 

насърдчение гостуването, за пазенето на природнитt и художествени 
монументи и пр. Принципътъ - всtки дружественъ членъ да върши 
работа, която подхожда на занаята му, -rрtбва да намtри приложе
нието си при туристската организация. Сжществуването на спомена
титt чети е напълно възможно, тъй като диренето на самостоятелни 
дружества съ подобни цtли · въ нашитt малки градове е почти не

мислимо. Съ врtме, при· развитието на обществения ни животъ, че
титt ще моrатъ лесно да се развиятъ въ самостояrелни тtла и да 
послужатъ за основа на бждеши 'организации, като : залtсвателна, 
украсителна, археологична и нр. 

Както въ римско врtме форумътъ е биJiъ центъръ, за врtмето 
си, на интензивно развития римски културенъ животъ, така и нашат~ 

организаци~ трtбва да бжде подслонъ на дtловата българска интели
генция-вдъхновителка на всtко културно народно дtло. Туристската 
организация, като най-ново спортно тtло съ научна подкладка, за 

внрtенето си . прtдполага отзивчива, културна срtда, затова и фак
тътъ, че между вс·ичкитt балкански народи тя е свила гнtздо само 
между българитt, говори за по-голtмата културность на послtдния 
прtдъ съсtдитt му : сърби, ромжни, турци и гърци. Тя е фаръ на 
истинската евро'пейска култура ·и пжтепоказатель къмъ народопо• 

лезни и отечестволюбиви начинания, затова намъ> туриститt, се пада 
левския дtлъ - внасяне · култура въ народнитt слоеве и реклами
ране дале1<0 и nлизко чудесно хубавата българска земя. 

В.-1ърново, юний 1908 r, 

Д-ръ Ст. Н. Чомаковъ. 

~зпетъ до Бtлоградч~с:китt скали. 
(Продължение отъ бр. 7). 

На уtрtшния день по изгрtвъ слънце събудихъ се тихичко 
слtдъ единъ продължителенъ, дълбокъ сънь, населенъ съ смж тни 
блtнове и съ величествени и тайнствени образи и видtния. Тtзи съ
нища се въртtха, щурtха се изъ главата ми. Азъ всецtло имъ се 
отдадахъ . и се мжче-хъ да си припомня всичкитt имъ особенности и 
подр J бности. Дълго врtме се излежавахъ въ леглото въ безмлъвно 
удивление; на напрtгнатитt ми отъ приятнитt сънища очи всичко 

се виждаше бtло, блtдно, въ нtкакъвъ си неясенъ, смжтенъ видъ, 
цримtсено съ видtнията и образитt на съ·нишата, които като че ли 
водtха въ полуспящата ми душа борба съ впечатленията отъ дtй
ствите.лния миръ. ьудностыа, · трtзвостыа постепенно почна да ме 
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одоляв~. Ахъ колко гро:tенъ, отнратителенъ ми се показа дtйствител• 
ния миръ слtдъ този цtлъ сонмъ сънища. 

Слtдъ като се облtкохъ, иэлtзохъ на балкона. . Първото впе~ 
чатление отъ · гледката, t<оято се откри внезапно лрtдъ очитt ми, 

бt силна, поразителна. Азъ пиехъ, поглъщахъ съ очи картината, що 
се открояваше въ простора. Това бt „Вtне.ца" съ стърчащитt въ 
нtдрата му ГОЛ11' гранитни великански канари. rози склонъ на "Вt
неца", който въ обятията си обгръща часть отъ граца, е изпъстренъ 
тукъ.-тамt по долинкитt, урвитt· и хълбоцитt съ джбрави ~ 

Тоя день небето бt чи·сто, лазурно, кат·о че ли анrелитt го 
бtха · мили още отъ сутриньта. Една благотворна свtтлина слазяше 
отъ небет.о и - даваше единъ лъхъ . на живата природа, която съ тре
петъ -- · трепета на живота се събуждаше. Слънчевитt зари като че 
-се прtчупваха въ кристалния въздухъ и даваха смtсени отражения 

на иэу~руди, топази-, брилянти, смар~гди, сафири, яконти. Не можешъ 
да се нагледашъ и насладишъ при изrрtва!fето на слънце!о до пъл
ното стоплюван~ на най-;. долнитt въздушни пластове, на гледката на 

тtзи свtтли прtливания и вълнения на шароветt при тайнсrвения 
трепетъ на въздуха, на петнитt и неуловими тонове · отъ , теченията 
на струитt на съгрtваюшия се въздухъ, н_а тайнствения шеп0тъ на 
зефиритt, на небесния лазуръ, размtсенъ съ шароветt отъ отраже
нията на слънчевитt зари, на тайната стихия, що господарува въ 

мtстностьта, която би внушила поету най-въсторжею:t пtсни, що 
може да извлtче природата отъ лирата му, и н~ пламването на цtли 

живописни маси отъ листа въ джбравитt · по склона на вtнеца, отъ 
ослtпителнитt удари на слънчевитt зари. 

Слtдъ едttнъ ~асъ, прилруженъ ' отъ моята съпж.тница, доктор• 
ката, военния лtкарь при 15. пtхотенn полкъ, квартирующъ въ 
rp. Бtлоrрадчикъ, Д-ръ Димитриевъ, бивши мой съученикъ въ 
Ф,ранция, капелмайстора на музиката на 15. полкъ, Димитровъ -
единъ доста начетенъ моиъкъ; и градската акушерка г-ца Д .. потег
лихме прtзъ главната улиuа за каменнитt бърда. Въ главната улица 
прави впечатление гражданския клубъ съ своит-в колони до входа, 

малкия площадъ прtдъ него, воен. офицерски клубъ и училищното 
, здание. Стигнахме гърлото, отrд-вто Ломското шосе с.е спуска на 
зиrъ-загъ въ пропастьта на първото устие всрtдъ надвtсилитt се 
отъ двtтt страни огромни чутовни канари, които образуватъ гигант• 
ски стtни, напластени хоризонтално. Това е ·първия, най-близкия . 
районъ на прочутитt по своята поеrичность канари. 

Минахме по една ископана 1 поуравнена и посипана съ чакълъ 
пжтека, обградена отъ двtт-в страни съ двt редици млади фиданки 

01ъ калинки, ясенъ и rаберъ, посадени по канавкит-в, изправени за 
изт11чане водата отъ пороитt. Тая пжтека змиевидно се вие около 
единъ камъненъ зидъ, заrраждающъ двора на едно отъ казарменитt 
здания, въ който има ра~садникъ _на клинове на фиданки и цвtтя, 
и се е задълбала съ страшния яръ надъ канаритt на десеть крачки 

надъ него. Тtзи канари образуватъ една масивна дебела кора, която 
()бвива -откъмъ -эtющата -бездна въ боаза цtлия- баиръ на височина 
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150-200 метра. При . политt му н-а ~исочина · до 100 метра тая об
вивка е увtнчан1 съ надвtсени, nолетtли къмъ пропастьта канари, 

.напластени хоризонтално въ разнообразни пластични, непласт-и.чни . и 
·груби форми. · Въ вглъбна~инитt на този баиръ и урвитt му къмъ 
върха му тукъ-там~ еж. разхвърляни на цtли групи масивни . канари 

-отъ хоризонтално напластяване, които му даватъ единъ фантастиченъ 
декоръ. А на най-високата точка на билото му стърчи въ· необятния 
просторъ е.цна стръмна · коничесvа чука, полузат жпtла сега въ бtлиз
нявъ прозиренъ, приличенъ на омара пушекъ, . който слабия вtтр~цъ 
-е подrонилъ и закаралъ ·тамъ отъ града . 

По-натсtтысъ по посока на сtвероизтокъ, налtво отъ насъ, като 
продължение на баира, по чиито склонове вървимъ ние, други ви

•Сочини, голи, раздрипени, увtнчани съ зжбери се губя1'ъ грациозно, 
кокетно въ завtсата на утрtшния думанъ. · 

П.жтечката, по която _ вървtхме, ни · заведе на прочутия „Мис
.ленъ-камъкъ" - една канара отъ еж.щата формация, отъ която еж 

всички бtлоrрадчиски канари, които иматъ произхождението си отъ 
,морски и рtчни наноси и утайки. За доказателство, че . тt еж отъ 
·морски и рtчни наноси, служи фактътъ, -че тt еж образувани отъ пла~ 
стове валчести, топчести, гладки камъчета · съ кафявъ цвt-тъ и отъ 
пtсъчни зрънца отъ сжщия цвtтъ, -споени като ·съ циментъ, а та
кива пластове могатъ да се образуватъ само отъ морскитt . талази и 

,отъ рtчнитt води въ продължение на хиляди години. Мисленъ
•Камъкъ е крайния пунктъ _ и любимото мtсто, до ксето правятъ ве

чернитt ,си разходки чиновщщитt, слtдъ като излtзатъ отъ тъмнитt 
задушни канцеларии. Той е тtхната утtха и растуха въ горчивитt 
и теrостнитt ч~сове, когато човtшката душа, уморена, наранена отъ 

. измами, оскърбления, неправди, неволи, жадува за самотия и уедине

ние всрtцъ лоното на природата, чието поразително величие ги плt
нява, разсtва тжrитt и скърбитt имъ, поrлъща мислитt имъ и ги 

:устремява къмъ възвишеното, идеалното, прtкра.:н9то, отдалечава ги 

оть .g.tйствителния мир:ь чрtзъ събуждане на · въображени.ето имъ, 
-благодарение на· прилива на чувствуванията и впечатленията, що имъ 

. дава и ги прtнася въ друrъ миръ на блtнове и мечти, лtто човtкъ 
само нам:ира подслон~:, и и : бавление отъ вълнитt на буритt на жи-
тейското море . _ · 

Колко горчиви думи, потопени съ сързи, еж про~знасяни въ 
подножието на тоя камъкъ ! На колко възцишки, стонове . проклетии 

-е _билъ той свидtтель I Ахъ, ако би моrълъ човtкъ да разбира нt
мия езикь на тоя невъзмутимъ, страненъ свидtтель на толкова пе

·чални сцени !' Колко спомени, колко приятни моменти на забвение и 
упоение еж свързани съ това мtстр? Колкq душата се терзае, когато 

. за послtденъ пжть трtбва да се разпрости и раздtлн съ него, по-
неже го почита като светиня поради гостоприемството, коет:, е да

,валъ въ минутата на разочорованието ! Мисленъ-камъкъ е пристанище 
на житейското море. Съ неутtшнма и ·неизразима скръбь човtкъ на-
0пуща за пос-лtденъ п.жть тона мtcro, символъ на спокойствие, утtха, 
:усамотен'ие, забвение, относs.йки въ душата си неизrладимитt-. в:ьапо-
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минания отъ блаженитt минути, прtкарани тамъ въ съзерцание вели
чието на природата. 

Тоя Мисленъ-камысъ, който като паметникъ служи за емблема 
на отдихъ и миръ, има канари отъ хоризонтално напластяване, коиrо

обраэуватъ единъ видъ пиедесталъ, върху който е кацналъ камъкъ. 
Тtзи канари се продължаватъ до надвtсенитt канари надъ бездната 
и uбразуватъ по тоя начинъ една дебела обвивка на стръмния склонъ. 

Отъ Мисленъ-камъкъ се отдtлятъ нtколко кози шктеки по 
-раз1:1и направления, отъ които една отива э~ с. Боривица, 6-7 килм. 
до града, разположена задъ баира, политt на който еж. облtчени съ 
каменна броня. Тоя баиръ съ единъ долъ се раздtля на двt части ; 
едната отъ тtхъ, по-близката до Мисленъ-камъкъ, с~ нарича „ Пла-_ 
ниница•, а другата, по-отдалечената, - ,,Гюлъ-тупанъ". Тая по слtд
нята се простира до изхода на дефилето между канаритt, въ дъното 

на което е задълбано ломското шосе. Изходътъ на дефилето се съв-

пада съ изхода на дефилето оrвъдъ канариr-Ь, прtэъ което е мина
валъ стария римски пжть за римската крtпость . Планиница и Гюлъ
тупанъ еж. просtяни съ стърчащи надмtнно, насищено цtли групи 

масивни канари, които по формитt и съчетанията си прtдставляватъ 
силуетитt на разнитt групови алегории въ пиедесталитt на тр~ум
фалнитt арки. 

Цtлъ часъ ние стояхме до Мисленъ-камъкъ захласнати прtдъ 
гледката на отсрtщното бърдо изключително отъ _масивнитt камъни-

конгломерати съ червено-кафявъ цвtтъ. Това бърдо въ напрtченъ. 
хоризонталенъ разрьзъ има форма на равнобедренъ три.жrълникъ, 
основата на който е по-малка отъ другитt двt страни и се допира

до баира, който загражда отъ противната на Бtнеца страна града и 
има ещ1нъ хълбокъ, който обхваща от дtс.но гърлото на дефилето. 
Връхъ на тоя три.жгълникъ . е точката на изхода на дефилето, дtто 
ломското шосе се съединява съ стария римски пжть отъ задното де

филе. Мълчание, тихо вдъхновение и мечrателность ни обзе прtдъ. 
романтичния му изrледъ. Това, което изпитвахме ние въ това мt сто,_ 

въ тоя часъ, отдалечени чрtзъ нашето въображение и нашитt мисли 
отъ дtйствителния миръ въ прис.жтствието на толкова нtми · свидt
тели на едно далечно прtисторическо минало, когато природ~итt 
стихии въ пълния си разгаръ се бунтували, вилнtели и свирtпству
·вали и отъ безформената земна маса още кзто каша или по-късно
при свиването на земната кора и при силнитt морски течения и про

мtни на · повърхностыа на земята с.ж образували всичката :тая маса 
канари, прилични на единъ океанъ отъ броняци, на спрtни вълни, 
отъ . iСамъни, които се ryбtxa въ хоризонта ведно' съ правилнитt хар
мони~ни . линии на високитt планински вериги, езикътъ не може да 

го прtдаде, за да не накърни и не наруши светостыа,_ тържестве-
ностыа на тая часть. · 

Впечатленията отъ величието на природата тукь бtха толкова 
си_лни и поразителни въ тоя моментъ, когато ние, подпомогнати отъ. 

фантазията, изслtдвах-ме вtкрветt, когато ние се прtнасяхме мислен() 
въ най-отдалеченитt епохи, _които историята, лi;тописитt и вtковетt, 
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напомняше, че прtдъ насъ изпъкваше и чувствувахме всичката ни-

шожность и дребнавость на нашитt „в~лики" · теории эа историята и, 
философията на човtчеството, съэцадено много · по-късно отъ тnя 
миръ, а така сжщо и това, което се пробуждаше въ нашата душа, 
въ нашитt сърдца отъ нашитt научни системи, теории и идеи эа 

свtта, а, може би, и нашнтt спомени и лични чувства. Това мtсто 
ми оrкриваше скритата смисъль на природнитt прищtвки и източника 

на пастушеската, първобитна, инстинктивна пое::1ия въ дtтинството на 
народитt и ми вдъхваше благоговtние и смирение прtдъ народнитt. 

стихии. 

И дtйствително, това камено, масивно бърдо бt чудото въ тоя
широкъ басеинъ отъ канари въ нtдрата на планинскитt вериги, които 
го заобикалятъ отъ всичкитt страни. ~Платформата му се намира на 
еднаква · височина съ основата на нtколко гигантски блокове, които 
на половината еж откжснати отъ основата, нагънали еж се и еж по

летtли или провиснали къмъ пропастыа. Тия канари увtнчаватъ всич
китt рж.бове на платформата откъмъ дефилето ' така, че тt служатъ. 

като гарнитура, като галони ·по крайшата на платформата. Нtкои отъ 
тtхъ иматъ правилни геометричес~и форми и изrJ1еждатъ като дt• 
лани и като че ли очаквать нtкое поколtние гиганти да доАде ла 
ги вдигне и употрtби. 

Върху тая огромна платформа се намиратъ най-фантастичнитt, 
най-оригиналнитt, наА-разнообразнитt групи отъ канари съ съчетание 

и форми, каквито с~мо въображеН(1$ТО може да твори. Tt еж букета 
между всички- други групи изъ околнитt бърда и заематъ uентъра 
въ каменния басеинъ. Никакво неро, 'никакеа четка на художника,: 
никакво изкуство не може да прtдаде впечатлението, което само 
единъ погледъ на окото дава на душата : грамадни блокове, групи 
камъни - червени и сиви еж продънени съ прохоци, сводове, пе

шери, дупки, врtза~и съ дълбоки пазухи, въ които еж израстнали• 
пълзящи ра~тения и храсти, ползуваши се отъ гостоприемство. Тtзи 

_блокове еж натрупанитt въ видъ на отломъци· отъ колони, капители,. 
стълбове, корнизи, фронтони, готически балдахини, архитрави, антични 

. вази, грамадни статуи и бюстове на мадони, антични богини, на за
бtлtжителни военни, духовни лица и учени - ту изправени, ту по
легнали или наведени къмъ земята, ту съ заплашителни жестове, ту · 

съ горда поза: 1:У навъсени или пъкъ съ сияющи отъ радость лица, . 

статуи на раз1:1и чудовиша и митологически сжшества, като минотаври, . 

цербt:ри, rигантни титани, свинксове, обелиски и други - всичко 
това за погледа перспективно ,·е прtдставлява размtсено въ хаосъ 
и въ -безпорядъкъ, въ настръхналъ видъ, на мtста на гранити, на 
мtста разпръснато отломъчно и като че еж останки отъ лавата на, 

единъ волканъ, който би изригналъ цtлъ миръ отъ ст_атуи на странни 

еж.шества и чу дови ща отъ митологическата епоха. 

Азъ црtкарахъ въ съзерцание дълго врtме. Въображението ми; 
прtдставляваше цtлия тоя камененъ с·вtтъ ту като символични, да• 
дени отъ природата, ту извикани на борбата върху тая каменна арена, 
отъ нtкаква си магическа · сила прtдисторически или баснословни ми--

ь 
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· т<,>логически с.жщества, ту ()Станки отъ храмове и · капища -3аедно съ 
• ндолитt и кумиритt, които едно си„1но 3емлетрtсение е съборило на 
· 3емята и ра3пръснало върху платформата на бърдото; ту изкачили 
- 1:1а повър"'ностьта гигантски с.жщества да ни ра3кажатъ 32 събития 
-отъ вtкове, които историята не помни и не познава и 3а които е 

· и3губила вёtкакви слtди и току . 3а единъ мигъ, прtнесенъ, захлас• 
натъ всрtnъ тая непонятна таинственость и величие на тоя камъненъ 

_ - свtтъ, прtдъ очитt ти става. илюзията на живи сж.щества и чудо

• Вища, - всичко се одухотворява, и лирическото настроение,· иэблика 

, на чувствата, въодушевлението, възторгъiъ минзватъ нсtк::~кв~ прtдtлн 
и човtкъ 3ахваща · да е достоенъ на особни чувствувания непо3нати 

· нему. Азъ - изпитвахъ ецно чранно чувство вслtдствие ненадtйния 
, напливъ на силни пора3ителни nпечатлен1tя, катn .. че моята душа бt 
· еnинъ неи3мtримъ, безкраенъ океанъ оrъ чувства, въ които е потъ-
налъ utлиятъ тоя камъненъ свtтъ, неб то, 3емята и цtлата вселенна. 

Срtшу „Мисденъ-камъкъ" въ най-близкитt групи личеше въ про• 
·филъ бIQ :та на дtno Цанковъ. Отдtсно на то~и бюстъ се виждаше 
-бюста на - Сократа съ своя типиченъ профилъ, стояшъ ttеподвижно • 
нtмъ, гледашъ сж.nбинитt на човtчеството. Откъмъ другото дефиле, 
задъ каменното · бърдо, главата на Сократа има изглед.ъ на калугер• . 
ски бюстъ, когото шеговититt бtлеградчани нарекли Фирминияновата 

• глава. По-долу о·тъ дtдо Цанковия бюстъ, залънена и3ъ в.жтрtш
нитt групи, се виждаше Г/Jавата на Бисмарка, обърнатъ съ лице 
къмъ насъ. 

-Отъ „Мисленъ-камъкъ" · се отправихме по боровичкия п.жть 38 
. мtстноститt „Планиниuа" и „Голъ - жупанъ", по чиито стръменъ 
скщ>нъ е вдълб„нъ боровичкия п.жть. Стигнахме до козята пж.тека, 
която се отдtля-отъ него, и се оп.жтихме по нея. Изъ нtкои отъ 

,цtпнати ,нитt · на отсрtщнитt канари · и изъ дълбокитt имъ пазухи, 

повечето окичени съ зеленина отъ израстналитt по тtхъ храсти и 

пълзящи растения, шурти, клокочи вода, която, пидвtвана отъ вt

търа, се пръска на облачета от:ь мtхурчета и рь3ни кристални кап

· чици, които прtчупватъ слънчевитt л.жчи и даватъ отражение на 

, седемтtхъ шарове на д.жrата Шумътъ отъ шуртенето-: на волата, 

носенъ отъ ~t.търа, .правtше въ пропастьта хиляди скока, вслtдствие 

·-многобройнитt изпъкналости, хълбоци, дълбеи, пещери и паэухи въ 
канаритt и достигаше до насъ като едно мърморене, подобно на 
далечно звучене на камбаненъ звонъ, което послtдва ехтежа на 
ударитt. 

Всич1,итt тия групи канари заедно съ полетtлитt към'l. про
пастыа скали по ржбоветt _ на . платформата, върху която тt с.ж на
грамадени, както и хълбоuитt на бърдото откьмъ прошiстьта, се ри
суваха перспек-rивно съ една мила, чиста и строго очертана картин

ность, която поразяваше прtхласналия се · поглецъ. На всtка крачка 
все нови и нови видове групи се откриваха прtдъ · погледа, които 
се изрез~аха въ блtдносивия хоризонтъ съ една вълшебна пъстрота и 

tразнов1-1дность на формитt. Tt прtчатъ на погледа въ този тtсенъ 

. ~хоризонт.:ь въ . .нtдрат-а на -nланинитi; да ра3личи въ пространството. 



дt се свършва · този свtтъ отъ камъни, гигантски колони · съ корнизи• 
oтropt · и статуи на чу дови ща госnодствуватъ надъ цtлото товз море 

отъ камъни. Тt се рисуваха въ блtдния прозиренъ просторъ като,. 
нtкакво . си въадушно капище съ жертвенникъ, около което· еж на-
редеliИ идолитt·, за да иэвършватъ , тзмъ божествената си служба, 
а жертвоприношенията - нtкакви си гиганти идолопоклонци. Чо
вtкъ неволно чувствува блаrоговtние прtдъ тtзи гигантск~ статуи на, 
чудовища, стоящи съ такава самонадtяность и невъзмутимо спокойствие. 

Когато стигнахме на крайната точка на този склонъ, застанахме 
върху една тераса всрtдъ н'kколко групи отъ канари, които образу
ватъ едно масивно цtло, а. не разхвърлени въ безпорядъкъ. Отъ 
тая тераса в_ъ края на каменното · бърдо между различнитt групи отъ 
канари се различdва статуята на Наполеонъ Бонапарта, · окр.жженъ . 
съ цtлия си щабъ и свита отъ маршали и генерали. Той съ бинокълъ 

- наблюдава перипетиитt на едно сражение и съ единъ- повелителенъ 
жестъ дава нt'ка!<ва си эаповtдь за нови маневрираниs~ на неговитt 

армии нtйдt далечъ изъ ·,полето, на изхода на този планински край J · 

отвъдъ цtлата върволица ппанински вериги. · 
По една стръмна пжтека, която се катери между канаритt по 

малкитt циклопски отвtсн~-; урви, ние слtзохме на 1!Смското шосе 

тъкмо въ точката, дtто се слива съ стария римски п.жть, който из

лиза изъ другата - задната котловина. Ние се отпраFихме по де
фил~то обратно къмъ града между два реда гигантски каменни стtни,. 
КОИТО на _ВЪрХОВетt СИ СЖ УВ'БНЧЗНИ СЪ Надвtсени ПОЛетtли КЪМЪ 
пропастьта хоризонтално напластени канари като съ корнизи. Шо
сето се извива като змия въ тtснитъ аавои на щф1-tлето и посте

пенно се възвишава до гърлото, аадъ което е разпот жен1;~ града .. 
Изъ пукнатинитt на канаритt въ . подножието имъ бшн<атъ I шур-

тятъ бистри извори съ -изоб11лна вода. _Въ ~ъното на дефилето тече 
едно малко поточе, което събира вon111t на . всички1t иэвqрчета. То 
се стича въ р. Ломъ, която тече изъ друrотэ деф11ле 3 - 4 кило
метра отъ града. Тtзи стtни на много мtста бtха продъне ни съ 
проходи и пещери, на които корниаитt се наклоняватъ едни срtщу· 

друrи, като оставятъ къмъ небето единъ отворъ отъ десетина растега. 
Когато стигнахме до гърлото, капелмаАсторътъ и 'ааъ· поехме една 

пж.тека по баира, който ~ започва 'отъ гърлото и се съединява съ ка
менното бърдd, а докторътъ, докторката h акушерката останаха долу 
на баира. · Тая п.жтека води ,прtзъ · цi>лъ ре·дъ ст.жпала, р.жбове, кри-
вини върху хълбоцитt и изрtаитt на канаритt къмъ пиедестала на 

бърдото. На мtста п.жтеката е ТЪЙ стръмна, че ние трtбваше 'да ' се 
влачимъ по ·корем.~ си, като се залавяхме за нtкой · тростъ, случайно 
изникналъ тамъ ·въ подслона на канаритъ, а понtкога тъй полегнали 
се наклонявахме и почти овисвахме надъ- пропасть:га, ьсобно · к·огато 
трtбваµ.~е да се мине по врtз·ани l.ТЪлбички или малки р.жбове - на, 
нtкой досrа издаденъ навънъ хълбокъ, по, който и · дива коза не 
може да ·се катери. · 

Най-лослt ·стигнахме на пiнiтформата. Чудно, неописуемо apt.; 
лище прt;цставлянатъ канаритt· t' Колкото повече· ги доближавахме,, 

...... 
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·то~кова повече се уrолtмяваха, удължаваха и приемаха постепенно
постепенно по-голtмъ обемъ въ пространството. На една голt.ма те

·раса, макаръ ~ уморени, ние захванахме да тичаме по разни посоки, 

като сж.щеврtменно викахме и произнасяхме разни възклицания и 
,викове, прилични на дивашки ревове., Тtзи викове огласяваха цtлата 

околность съ безбройно много екоти, които се разбиваха и отласкваха 
,и изчезваха като единъ смtсенъ, · непонятенъ шумъ, приличенъ на 

мърморене. Всичкитt т-ъэи статуи съ хармонични, чисти контури, 
,които ние виждахме отъ отсрtщния склонъ и отъ „ Мисленъ-камъкъ", 
се изгубваха и изглеждаха единъ хаосъ отъ грандиозни канари, за
валtнн: или . стърчащи въ безпорядъкъ, по обемъ 9- 10 пжти по• 
-rол·tми, отколкото прtдставляваха по-рано, и въ тtхъ врtзани и из• 
дълбани сцtпки, дълби, ржбове, стълбички, обраснали съ мъхове- и 
.лишеи. Върху · нtкои отъ тtхъ има малки площадки, а върху други 
- пъкъ тронове или кресла. Ние се възкачихме върху една . малка 
тераска на една отъ многобройнитk- канари, отдtто полегнали прt
,карвахме въ съзерцание въ тая тържес_твеиа 1 Эа насъ минута. 

Внезапно единъ мелодиченъ, меланхоличенъ, тържественъ шумъ 
изпълни дефилето, ехтящъ въ дълбокитt пропасти и завои. Това бt 

единъ 11ерковенъ мотивъ изъ онера „ Хуrеноти ", изпълняванъ отъ 
,МОята съпжтница, докторката, която имаше звученъ като арфа rласъ, 
и отъ докторъ Димитровъ.. Екотитt отъ тtхната пtсень се разбиваха 
о · сцнклонски отвtснитt каменни стtни на дефилето, о хълбоцит't, 
носоветt и из11ъ·кналоститt имъ, · проникваха въ зtющи rio тtхъ дупки, 

,въ пещеритt, въ rолt'митt дълбеи и пазухи и долитаха до насъ като 
-едно мелодично мърморене1 което излъгва слуха и на човtкъ му се 
струва, че въ всtка пещеря, върху всtка по-rолtма птица или ржбъ 
на канаритt има по една калугерска килия, монастирь или · черква и 

-едноврtменно въ всички тtзи молитвени домове черковни хорове из

пълняватъ един ь и с~щъ мотивъ, пtятъ една и еж.ща молитва. 

Никакво перо не може да прtдаде впечатленията и чувству

·ванията, които ни покрътваха. Чувството, което ни обладаваше прtди 
,малко, когато, полегнали върху тераската, съзер'цавахме всрtдъ ло
·ното на природата съвършения покой, мрътвата безмодность, rра
,мадностьта и необикновеностьта на · размtритt на тtзи самоти-и, пу- . 
•стинашки канари, и което ни даваше илюзията на. единъ чуденъ, 

·тайнственъ · миръ, въ който човtкъ се чувствува плtненъ, отк.жснатъ 

-отъ останалия миръ и му се струва, че никога нtма_ дз се върне въ 

-свtта, се зам'tсти съ друго едно жизнерадосно чувство: намъ ни се 

,струваше, че всtкж.дt, дtто поrледътъ се спираше, виждаме про

пасти, дефилета, канари, qещери да се одухотворяватъ, като че ли 
,чов:вшкиятъ гласъ е властеt~ъ надъ цtлата пр.ирода и я буди и съ• 
живява и всичюпа оная в-вчна каменна маса за единъ моментъ пра• 

вtше впечатление на · мtсто за молитва и съзерцание; прtхласнати 

ние нtколко · минути прtкарахме въ вдъхновение и изпитвахме с.ж

щото възхищ~ние, което биха и~питали онtэи небесни _домове, които, 
. като долетятъ за пръвъ пжть на земята, която мислятъ за пусrа, 
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,биха чули върху тая еж.щата платформа на масивното кJменно бърдо 

първитt молитвени химни на хората. 
Дълго се ~ скитахме 110 платформата. Трtбваше при ' наА-голtма 

-опасноеть, страхове и рискъ да пъплимъ по ржбоветt, ивицитt и 
стж.палата на канаритt, додtто стигнахме до баирз, койrо се съедli• 

;нява съ каменното бърдо, и по неговото било слt.зохме въ града. 
Жадни за нови впечатления, безъ да усtщаме умора, ние слtзохме 
-отново въ дефилето, 3а да пропължимъ екскурзията си и съ оста

на11итt другари надолу до изхода му, дtто се срtщатъ ломското 

шосе и, стария римски пж ть отъ отвъдното дефиле и по това по

~лtдното прtзъ селата Долния и Горния Чифликъ до Бtлоrрад-
чиския баиръ: · 

Всички бtхме обзети отъ неопи суемъ възrорrъ, викахме, крtс
кахме, тичахме по змиеобразното шосе, което се отбива край полиrt 
на каменното бърдо. Нашитt викове даваха екотъ на зигъ-заrъ от
тласкван~ отъ двtтt колосални стtни на дефилето по цtлото' му 
протежение до изхода, отдtто като изъ хуния се раздаваха далечъ 

изъ долинитt въ подножието на планинскитt вериги. 

Не слtдъ дълго стигнахме до точката, въ която се съединя-

, ватъ и двtтt дефилета. Прtди ' да поемемъ римския пж.ть по .lipy
roтo дефиле, спрtхме се да се полюбуваме на глепката, KOSiTO прtд

ставляватъ отдtлнитt групи канари въ · подножието на бърдото 
„Голъ-тупанъ ", съ което се прtсича въ правъ ж.rълъ. Поrледътъ не 
се насища отъ това зрtли ще. До самото шосе, което опа С1ва подно
жието на баира по всичкото му протежение, додtто погледътъ разли

чава платното на · шосето. отдtлни rруппи коло с ални канари, наредени 
въ редица и прилични на фарове и обелиски съ нетолкова правилни 

-очертания, се проточили и образуватъ· заедно съ шосtтата една алея 
съ гигантски колонади до крайнитt линии на хор}fзонта въ тая по

-сока. Макаръ и доста отдалечени една отъ друга, тt ни припят
•Ствуваха да вилимъ, дt. свършва тая верига отъ колони, които гордо, 
власrително, вече безъ съперниuи, като отдtлени отъ голtмия блокъ 
стърчеха и~ се ryбtxa въ простора, освtнъ отъ силния лазуръ на 

.небето. Една отъ тtзи канари колонади въ профнлъ приличаше на 
главата на жерафъ съ дългата му шия . Когато се застане срtщу тая 
грамадна канара, която има 50-60 метра височина, фигурата, която 

· тя прtдсtав.тiява въ Лhце, изглежда да е глава на една мечка, която 
реве и се муси. 

Задъ масивнотс каменно бърдо по дефилето минава старъ 
·римски пжть, който , води за римската крtпость надъ самия Б1;ло
rрадчикъ. Рtка Ломъ, която взема главата си отъ балкана ·надъ Бt

.лоградчиската котловина при с Стакевици, тече отлtво на шосето . 

.Двtтt малки селца •- Долния и , Горния Чифликъ еж. разположени 
·въ котловината около маткат-а на р·Ьката. Отлtво котловината се об~ 
,гражда отъ най-близката верига на прtдrорията на Стара-планина 
....:... Бtлогралчиския баиръ. Поrледътъ блуждае по кривинитt, по лжка• 

· тушенията на планинитt, които. като ивици отъ зжбери или рж.бове 

,изпъстрюватъ стръмнитt скло~ове на тая планинска верига. При 
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политt на тая верига по нестръмнитt урви еж посадени часть отъ. 
бtлоrрацчисt<итt лозя. Склоноветt и на много мtста еж издълбани
съ долч,инки ~ падини, а на мtста еж. съединени и съ редйщ1 чуки,. 

които еж. разхвърлени при политt i:J· въ хаотиче.ско безредие.- Крж
rозорътъ откъмъ балкана изчезваше съ ли~ииrt на билото на вери
гата. Селата: хвърлятъ грозота въ дивната панорама на това пустин-
но дефиле. -

Lлtдъ половина часъ · пжтуване стигнахме до една козя пжтека, 
която се · отбива отъ стария римски пжть и · води до старото 
римско ·кале. Развалинитt и часть отъ стtнитt на това кале се 
виждатъ -отъ Мисленъ.:.камъкъ -катр зжбатъ гре_бенъ, обаче - тt се 
затулятъ отъ ' първитt каменни групи откъмъ I'рада, въ които личатъ. 
бюстоветt на дtдо Цанковъ и Бисмарl(а. Отъ тая точка, както и 
отъ римския пжть по всичкото протежение на дефилето, канаритt по 
пиедеста_ла и склононетt на каменното бърдо нtматъ този романти• 
ченъ иэгJ1едъ, може би, порапи близостьта -имъ, като не позвол~ватъ 
да се отличаватъ контурИ1t и очертанията .имъ, за да се види, какви, 

форми образуватъ тt. Като че -ли по нtкакъвъ си каприэъ приро
дата е запазила поразителния романтич~нъ 1:1зrледъ на цtлия този 
каменtнъ свtтъ за откъмъ другото дефиле, отдtто се виждатъ мно• 
го повече фигури и образи. Като че ли една стихийна вълна е за
влtкла цtлия тоз1-:1 фантастически свtтъ по посока къмъ другото 
дефиле, къмъ което ~ж обърнати ~ съ лице всички образи, страшили
ща, чудовища, бюстове, статуи. 

Пжтеката криволи, лжкатуши по ржбощ~, по малки тераски на 
шеметни канари- и по стръмни сипеи., Най-nослt стигнахме до пло
щадката на ка_лето~ обградена съ срутинитt. на стtната му · и просt
~на съ правилно дtлани камъни, които не еж влизали като материалъ 
на постройката. Тtзи останки - нtми свидtтели нэ едно далечно,. 
малко познато минало, събуждатъ - въ луmата на човtка цtлъ сонмъ · 
спомени и тайнствени образи. Фантазията~ която не поэна~а ни гра
ници, ни врt.ме, ни пространство, захваща мъгляво ·да ти рисува ту-

. силуетитt и виковетъ въ епохата на римското · владичество на този 

зкрополъ и всичкитt фортификационни фстройк'и, оtъ които· еж. 
останали -само ·жалки, блtани остатъци, ту цtли пълчища и легиони 
римски в·садници и пtхотнйци, ·вървещ~ шумно изъ ,дефилетата и rю 
стръмнитt подет жпи на _ крtпостьта, въоржжени съ копия I и прtпа
с_ани съ дълги, кръстообраз_ни мечове, ту яростното нщ1адение на 
крtпостьtа -всрtдъ о·rлушителни ревове . и ·викове на дивашки орди; 
които се катерятъ по канаритt откъмъ пропастьта , и пр. 

Слtдъ такава силна умора- отъ впечатленията ми прtзъ този 
паметеiiъ день, азъ седнахъ -на : трtвицата на рж.ба на този площадь 
на калето, ' rледахъ разсtяно на ди13ната картина на природата; която 

· се открива nptд взора, :к~то почнешъ оrъ планинскитt вериги от
лtво-- въ анфитеатраленъ , видъ, като продължавашъ да разхож.nашъ 
погледа c1i · но· ридове, гори, друмища, рtки, села откъмъ полето по 
пос9ка на ломското шосе, · ·които се · рисуваха съ една . чиста, строго 
очертана карти_1щ миниатюрность и свършишъ съ каменния блокъ,. 

.. 
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-дефил.ето и окр.ж.жающитt Бtлоrрадчиски бърда. А3ъ се наслsжда
•вахъ съ албаритско · сладострастие, съ удоволствията и приятноститt 
за очитt, аа сърдце1:о и душата, що ми даваше тая гледка. Нне 
ост&нахм~ т&мъ до заникъ слънце, когато картината, добила ново 

~ в-:ьлшебr-тво отъ баrрилката на послtднитt румени аари 11а слънцето, 
приличаше на блtнъ, на ферия, неописуема и фантастична. Оrъ тая 

,багрилка всички тtаи чудовища, страшилища, обрааи, бюстове и ста
туи прцличаха на бронзови съ по-правилни оqертания. 

Спуснахме се въ дефилето по с.жшата п.жтечка и продължихме 
п.жтя си къмъ изхода му надолу по течението на рtката. Когато 
стигнахме до .жrъла на- каменното бърдо, дtто се срtщатъ ломското 
шосе и римския п.ж1ь, нощниятъ мракъ бtше покрилъ вече земята, 
свода небесенъ и обсипваше съ милиарди свtтящи звtзди и луната 
въ пълнолуние пръскаше сребриста свtтлина изобилно и даваше единъ 
особенъ обликъ, една особена_ отсtнка и осi;нение на всички статуи 

на чудовища, на животни и пр., на бюстоветt; сфинксоветi; и пр. 
Ние застанахме на една точка, отдtто най•иарааително и най,-живо

,писно се вижда групата Наrюлеонъ Бонаriартъ, заобиколенъ съ сви
тата си генерали и маршали. Блужпаюшата ивица свi;тлина, която се 
образуваше като ореолъ око1ю всичкитi; статуи вслtдствие отраже
нието на свtтлината н~ мtсеца, даваше по-голtм'а - и3раэителность и 
яркость на чертитt имъ и помагаше на оqитt да видятъ прtдмета 
тъй, както си го прtдставлява умътъ или въображението. 

f lри такъво лунно освtтление колкото повече човtкъ се взира 
въ този камененъ свtтъ, толкова повече се усилва въ него 'впечаиле
нието отъ тайнственната стихийнос1 ь на тая мtстность и туку за 

-единъ мигъ по една илюзия . 1:1а очитt като въ миражъ виждатъ 
-Всички тня чудовища, титани, циклопи и грандиозни статуи да се 

-одухотвоQ_яватъ и като въздушна войска · отъ rигантни страшилища 

захв_ащатъ да се носятъ изъ въздуха, застрашително насг.ж.пвап, и 

като че ли с1: себе си унисатъ цtлото бърдо, а по-късно струвами се, 
че цtлиятъ камененъ свtтъ се движи на талази напрtдъ 1 и нааадъ. 

Слtдъ мал1<0 всички дружно търгнахме за града. Изъ п.жтя 
.азъ nомолихъ докторката и доктора, пригласяни отъ капелмайстора, 

щ1 изпtятъ ,още единъ п.жть черковния мотивъ ,отъ операта „Хуrе
нота", за · да чуя екотитt на , тая божествена мелодия въ самото де
ф .• ле, дtто ефёктътъ е съвсtмь различенъ отъ оня, когато се слуша 
отъ височинат.а на Ц.[Jатформата на бърдото. 1\.зъ застанахъ нащ1рt 

:на сто крачки отъ импровизираниs~ . хоръ. Слtдъ малко една ангелска, 

сладка, покръrителна мелоаия, изпълнена съ чувство и страсть, се 

раздаде, най-напрtдъ тихо, изъ цtлото дефиле И го и_зпълни. Слtдъ 
-това додtто началнитt нотки постепенно-постеиенно се усилваха отъ 
многочисленитt еко1и, послi;дующитt ги догонваха _ и се свиваха въ 

едно силно мърморене отъ сблъскването на екотитt отъ хълбоцитt, 
.аавоитt и пешеритt, което поради rолtмата дължина се прод1:лжа• 
ваше вълнообразно, усилваше се, отслабваше, аам_ираше и съживя
ваше послtдователно, отговаряше само на себе си и дълго врtме, 

·слtдъ кат_о хорътъ прtстана да пtе, беэбройнитt екоти но проте• . 

- J 
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жение на дефилето до изхода му повтаряха нtжната меланхолична 
мелодия. Тая мелодия като че се втургаше въ душата ми и менъ ми 
се . струваше, че всtка нотка изразяваше едно чувство или една въз
дишка на човtшкото сърдце въ това усамотено мtсто, посрtдъ 
този нtмъ камененъ свtтъ. Дълго, -дълго, възбудени отъ онази искра 
отъ в.жтрtшна поезия у насъ, съ което провидtнието е надарило 
всtки човtкъ, за да може да величае всичкитt му творения и при 

родата, ние слtдихме екотитt на тая мелодия, които непрtставахме 
да чуваме и слtдъ утихването имъ, като че ли тt намираха ехо въ 
душата ни. 

Настана гробно мълчание. Шосето бt затулено отъ канаритt и 
свtтлината на мtсеца не проникваше до него. Наближихме града. 
Нtкаква си т.жга подиръ · цtли сънища отъ впечатления и спомени, 
подиръ толкова силни чувствувания почна да налtга душата ми. 

Всички тия прочути по своята романичность канари дрtматъ въ заб
вение и нито екскурзиянти, нито учени п.жтешественнци, нито люби
тели, нито почитатели на природата и нейнитt хубости ги посtща
ватъ, мислt:~t.ъ си азъ. 

Дупница, 1908 r. 

Д. Стеревъ. 

Въ околностьта на Бургазъ.-
На югъ отъ Бурrазъ се издигатъ върховетt Росенъ и Бакър

лъка*), богати съ мtдна руда. Една английска компания е вече зела 
тая мина на концесия, построи11а е здания и е изкопала нtколко 

к.т1аденци. 

Съ другаря си К. Б, рtшихме да видимъ мината. Съ такава 
цtль се качихме на параходчето, отидохме въ Созополъ · и оттамъ 
прtзъ созополскитt лозя къмъ западъ се отзовахме до политt на 
Бакърлъка. Послtдниятъ се издига усамотенъ, цtлъ облtченъ, отъ 
глава до пети, въ зелена дреха отъ смtсени платове. На юrо•източ. 
му страна се синtе каменна глава, едничка всрtдъ общата зеленина. 
Коларски пжть се извива откъмъ сtвернитt му поли и продължава 
наоколо до · в.жзела, който съединява двата върха. Тукъ налtво въ 
гж.сталака е свито здание - жилището на работницитt. Ние поехме 

.1 надtсно отъ зданието по пжтека _ нагорt, подъ сtнката на разнооб-

~.. разна горичка. Виждатъ се тукъ-тамt само отк.жслеци отъ небе. Между 
тия млади дървета се срtщатъ и roJ1tми липи, разклоцени, посър

нали и вече отживtли своя златенъ вtкъ. Тукъ газимъ по земя -хлъз
гава, безъ цвtтенце и бубулечки. Дори не се чува и гласа на птич

китt и насiкомитt. Слtдъ половина часъ бtхме вече на върха, при 

*) Група върхове отъ Странджа планина, които се издигатъ надъ море
то на височина 200-270 м. 

'!il 
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самитt скали, надвtсени надъ по-ниаки и весели д0линки и върх0ве .. 
Окото можеше да гледа далечъ на иатокъ къмъ морето, дtто аадъ . 
ниаки гребенчета блtщукаха еаерца и заливчета, и още по-далечъ . 
въ необятенъ синь просторъ еж. Анхиало, Месемврия и Емине. Тукъ
тамt изъ доловетt се издигаше пушекъ - вжr леннитt пещи бtха 
запалени. Ние рtшихме да отидемъ въ селото Мехмедъ-кьой, което
лежи въ долината между Бакърлъка, Росенъ и Алла-тепе. У дарихме 
изъ гората надолу безъ пжть, защото нtмаше такъвъ, - вървtхме

по направление. Нtкждt стжпвахме на пжть коларски, повървимъ 
по него 10 - 15 мин., сетнt навлизаме пакъ ,въ rжсталакъ и пжтя 
се изгубва съвсtмъ, като че ли волове и кола еж хвъркнали. Хайде 
пакъ мушкане изъ rжсталакъ, изъ тръне и драки. По Странджа, 
планина*) може да се ходи и безъ пжтеки. Слtдъ половинъ часъ 
скитане стж.пихме на коларски пжть, който ни изведе право въ се

лото: Това селце е малко - около 50 кжщи, бtдно и неуредt:но. 
Двороветt му еж обрасли съ тръне и бодили ; а можаха да бждатъ 

засtти съ аеленчукъ и овощни дървета. · На сtв.-зап. отъ селото се .: 
из:диrа Алла-тепе, по-малъкъ братъ на Бакърлъка и Росенъ. Прtзъ 
нощьта спахме въ една стая на селската кръчма и сутриньта рано

рано се опжтихме , за аязмата и минитt на Росенъ. Току-що излt
зохме отъ селото, отбихме се надtсно, край една горичка, по · ко
ларски пжть и слtдъ десетина минути бtхме вече при аязмата -
една кжщичка съ кладенче вжтрt, а отвънъ тече чешмичка. Окол
ното население вtрва въ цtлебната сила на тая вода и я пие като , 

цtръ противъ извtстни болести. До кладенчето еж навързани раз

ноцвtтни и отъ различни материи · парцалчета ; тукъ вtрующитt . 

палятъ и свtщици. 

Оттука ние потеглихме за минитt на Росенъ, но не знаемъ. 
точно, на кое мtсто еж. Вървимъ на посока къмъ върха съ надежда,. 

че ще rи намtримъ. Ударихме на изтокъ, прtзъ гората, безъ пжть, 

разбира се, правихме зиrзаrи, въртtхме се, обикаляхме, като нtйдt 
се задънвахме, отминавахме настрана и хайде пакъ нaropt, докато 

най-послt излtзохме на върха, дtто ·гората е по-рtдка, но се вижда 
пакъ само rжсталакъ и синьо небе. Да се губи човtкъ изъ rориститt 
мtста на Странджа планина и да се скита по цtли часове безъ 
шкть е нtщо обикновено. Тамъ не може той да се ориентира, за~ 

щото не -' 'вижда нищо вь страни, нито пък„ има високо дърво, на 

което да се покачва и .да гледа околния просторъ - намира се ка

то въ дъното на широкъ кладенецъ. 

Отъ върха слtаохме право надолу по източния склонъ и пакъ . 
прtаъ гора. Не слtдъ много насрtща, на една rюлянка, се мtрна-1-
едно отъ зданияrа на минитt ; · а слtдъ половина часъ бtхме вече--: 

при тtхъ. Съ поаволението на пазача тамъ разгледахме добрt по- 
стройкитt и · ру днитt кладенци и сетнt бодри и весели поехме пж тя . ~а 
~урrазъ. (Оттукъ до Бурrазъ вж. моята „ Туристска библиотека" No 6). 

Бурrааъ, 1908 r. 

*) Тя е богата ·съ ловъ : чакали, сърни, фазани, диви свине и др. 
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;f\, Г ечевъ. 

Една - разходка изъ Чаушовската- планина надъ 
гр. Станимака. . 

1 

Спомнямъ си съ необикн9вено чувство на възторrъ ония пр~-
ятни часове, прtкарани съ една волна комгtания изъ Родопитt, чув
ства, които и досега се възобновяватъ съ сжщата сила въ съэна

, нието ми, коrато, отрупанъ съ житейски грижи, замечтая пакъ за 

,воленъ животъ, за чистъ въздухъ, за _ хубава балканска вода, · за 
дълбокъ дtтински сънь, които тъй много ни липсватъ н1 насъ хо

.рата на прашнитt градове, на rолtмнтt суетни грижи. 

И дtйствително, гората ме възражда. Тя има магическата сила 

.да ми възвърне душевна бодрость, да освtжи дух? ми! Може би, 
уч~нитt ще кажатъ по-просто: тя ви набавя само по-голtмо коли

·чество кислородъ, заради това Тl , Й добрt се чувствувате въ нt:я. 
Азъ пращамъ ученитt в ь химическата .r~аn6ратория, когато ' почув
ствуватъ душевна умора и нужда отъ душевно освtжаване ; а азъ 

.ще отида въ гората съ пълното убtждение, че това, което на мене 

ше даде гората, тt никога не ще то получатъ въ лабораторията. 
Съ такива приблизително разсжждения азъ напущахъ · единъ го-

_,рещ ъ юн..:ки день щумния и прашенъ град ъ Сlловдивъ, придруженъ отъ 
нtколко души мои колеги отъ гимназията. О rид охме въ Чаушовската 
планина. Тоя непознатъ н:рай отъ Родопитt, който ние ежедневно r ле
да ме изпрtченъ срtщу централната улица на Пловдивъ, , стоеше прtдъ 
насъ съ всичката омая на нtщо неиз:Jitдвано, което увлича като 

гатанка И той ни се струваше невъобразимо по-примамлинъ вечерыа, 
,когато бавно крачехме изъ пжтекитt, коцто водятъ отъ Станимака 
за привtтливия монастирь св. Петка, дtто бtхме опрtдtлили да 
прtкараме първата вечерь въ Родопитt . I<расивъ е тоя край 1 Още 
щомъ напуснете полето и започ/iете да възлизате нагорt, чувствувате, 

0какъ природата щедро · ·награждава понtкоrа, балкански -въздухъ, . 
тиха вечерна прохлада и слабо лунно освtтление. И азъ си прiщ
ставяхъ , ония врtмена, когато рж.ката на културния българинъ ще 
се прострt навж.трt да създаде всички удобства, които биха пра

,вили подобни екскурзи,11 по-приятни и по-полезни. Наистина, тя ще 

смути дtвственостьта на природата, която тъй много се харесва сега, 

,ще наруши и покоя· на отшелниuи, като тия отъ монастиря св. -.Летка, 
но срtщу това ще се даде по-rолtма възможность на всички люби-
тели на природата да се наралватъ на хубавитt краища на нашата 

.родина 1 _ . 

Късно вечерьта, уморени отъ трудния пж.ть, ние съзрtхме от

далеко слабата манастирска свtтлина; кучетата бtха подушили отдалеко 

лрииждането на чужденци и ни посрtщнаха не дипъ гостолюбиво; 
,само симпатичниятъ отецъ Гологановъ, комуто по-рано бtхме съоб

щили за нашето пристигане, ни дочака прtдъ монастирскитt порт"и
.зарадванъ, че ще има да общува поне за малко съ r.акива добри 
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гости изъ тия пущинаци. И добрt се бtше заrрижилъ тоя добъръ. 

старецъ. Ние заварихме такава разкошна вечеря, каквато рtдко се
слага дори · прtдъ rоститt на нtкой пръвъ ресторанъ у насъ. По
степенно вечерята се оживи, започнаха се разговори на най-разно

образни те.ми, ·отъ които се позна, че любознателниятъ · отецъ Г. не-· 

е останалъ много надирt отъ своитt съвръстниuи,. които щивtятъ 
даже и при много по-благоприятни условия -за саморазвиТ,ие. Особе
но ·ме зачудиха неrовитt разсжждения по въпроса за автентичностьта . 

на Верковичевата „Веда Словенахъ"; той · съ възмущен1:-1е отхвърли 
всичкитt слухове за нtкаква Jiитературна измама, направена отъ . 
неговия сродникъ Гологановъ. 

(Слtдва) 

Книжнина~ 
Всрtдъ Рила. - Стр Крин- Интервсъ.тъ на прtдставенитt·. 

чевъ. Стр. 34, цtна 40 ст. София, карти·ни се със1•ои главно въ да-
1908 год. депото имъ положение. Нtкои отъ. 

Въ тавrодишния многодневенъ тtхъ еж само скицир:ши, други 
ивлетъ ивъ Рила, обявенъ въ бр . . прtдставляватъ отд1шни части, 
4. на списзнието 6Т., ввеха уча- трети иматъ черти и положения отъ 
стие мновина турис..rи, между които други картини и т . н. Така, въ . 
бtше и авторътъ · на брошурката вторат~. картина - .,въ царството 
,, Всрtдъ · Рила". на клека", ако равдtлимъ~, равбира, 
Въ тая книга се описватъ впе- се, описанието на картини има 

чатления, добити отъ пжтуванията украqи и отъ първата . . . ,,тукъ-: 
и н◊щувкитt , по хубавата и вели ~_ там-в между клонитt прони-ква ра
чествена Рила планина. Авторътъ достната усмивка на слънцето 
. ни рисува природни картини, • да- (I к.). ' Ние отдавна сме навлtвли, 
ва ни той моментални снимки отъ въ царството на клека ... ~II к.)." 
планинския животъ и отъ приклю Ивглежда, че бtлtжкитt еж пра
ченията на групата туристи. Тукъ- вени въ rолtмъ промежутъкъ и съ . 
там:t еж - описани и природни явле- припомнюване 
пия, наблюдавани, достатъчно . Авторътъ нtй. iJ,t се опитва .съ 

Туристътъ най-напрtдъ ни прt- свободенъ равкавъ д,а. прtдст-ави, 
дава виечч~ленията си отъ дефи• лекъ х.уморъ, ва да повлияе на" 
лето „Валявид:1" (надъ . Саnарев· дрtмливитt · лtнивци · по кафенета, 
скитt топли м~rнерални бани, Дуб и кръчми (ако случайно прочетатъ, . 
нишко) послt · споменува' ва живо- равбира се), които нtматъ б'лаrо
писното еверце „ Паничища" *) и род ви чувства и велики вамисли, 
оттамъ постепенно пи рисува _при- които пор:щи васtднuлия си животъ 

роднитt картини по направление еж достатъчно овлобени противъ . 
къмъ Седемтt евера. Доста живо еж всичко благородно и въввишево, но 
прtдадепи и rледкитt отъ Еденинъ- съ такава форма на иврава по- . 
връхъ, Мусала и Рибнитt евера. мжчно се постига цtльта. Дtйстви-

1 · тел,но, авторътъ е ув:Л.tченъ отъ 
*) Вж. картината на- стр. 116~ l ~rуристската И-;ЦfЯ, но само това не е-
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:достатъчно, ва да може той да обек• 
~тивира въ художес'l'вена форма рав

кава си. 

Снимкитt въ „Бсрtдъ Рила jl не 
· еж поетически - въ равкава лип

· сва мувию:~лность и техника, обаче 
това никакъ не намадява вначе

· нието на 1шигата. Въ нея равка-

вътъ ивобилствува съ истински 

прtживtни чувства, въвбудени на· 
право оrъ природпитt. хубости. 
Брошурката на r-нъ Кринчева ва
сл:ужцва да бжде прочетена отъ 
всtки любитель на спорта. 

С. Д. С-ки. 

tl э в t» ст и е. 
Туристиката изобщо има възпита1:елно значе~ие за народа и е 

. достж.пна за цtлата маса. Тя допринася много · за културтото разви-

тие на тоя народъ и значително може да подкрtпи народнитt му 
, идеали. Голtма часть отъ нашитt другари-туристи напълно разбиратъ 
· това значение на тур.истиката и желаятъ на първо врtме да се открие 
, въ органа на туристската задруга отдtлъ эа патриотическото възпита

, ние на нашата младежь. Редакцията, като има прtдъ видъ това же

. лание на туриститъ, рtши эа въ бждеще да приема статии съ по• 
добно съдържание. 

Въ случая ще бждатъ доста заинтересувани туриститt-офицери, 
· на които миналата година Военното Министерство разрtши да се за
,писватъ за членове на туристското дружество. 

Отъ редакцията. 

До к11оноветъ на БТ Д. 
VIII. редовенъ сборъ на БТД, като взе прtдъ видъ, че внос-

1 китt на · клоноветt въ централната каса на дружеството не могатъ 
сда покриватъ всичкитt разноски -по издаването на дружественото спи
. са ние, рtши : за наnр1Ьдъ списанието „ Б. Т. 11 да се изпраща на 
вс1Ькu дружественъ членъ ср!ЬЩV единъ левъ абонаментъ, а не да
ромъ, както е било досега. 

Като се съобщава това на клоновитt настоятелства, поканватъ 
се да събератъ въ най-скоро , врtме абонамента на списанието за се
гашната година и да побързатъ да изпратятъ събраната сума въ цен

тралната каса. 

Съ това ще се осигури редовното излизане на списанието, кое
то е тъй необходимо за разпространяване туристовската идея и да 

,-ее държатъ въ свръзка , дружественитt клонове. 

Отъ Централното Настоятелство. 



Пж тевоннтел~ 
па гр. Велико-Търново и окол
ностьта му, с1, 30 худож. изра
ботени образи · и една харта па 

Велико-Търповскил окржгъ. · 
Ибдание на Велико-Търновското туристско дружество „Трапезица•. 

Ц'ВНА 3 ЛЕВА. ----·---- В.-Търново, 1907 г. 

УЧЕНИШКИ ПЖТУВАНИЯ. 
Издава В.-Търновското туристско дружество „Трап е з и ц а " . 

Цtна 15 ст. В.-Търново. 

Пжтни бtлtжки на Стр . Кринчевъ. Стр . 34, цtна 40 ст. 
София, 1908. 

·уури[I[КИ шивачь Никола Георгиевъ, ул. ,, Сердика" № 26, 
• София, шие по мtрка туристски и обикновени 

.дрехи отъ български шаекъ и тиролски лоденъ. Ц tна за туристски 

костюмъ около 35 лева. Порж.чки могатъ · да се правятъ и чрtзъ 
Централното Настоятелство на БТ Д. 

'~ Продължава се подписката за 

р ад.: . ИПА - :~:~с::не ,,:~;::иа~~ :л::т~~: 
- вано списание за наука и ли-

-, f . ~е;;;~~~ ~з(::э~т;;н:~:0t~е:j: 
Отъ м. януарий 1908 г. ,,Родина" измtни досегашния си форматъ 
и се обърна въ илюстровано_ списание. Независимо отъ това або
-натитt, които внесэтъ въ прtдnлата абонамента си , ще получатъ 

прtзъ течение на -годината и слtднитв премии : 1. "Животътъ 
на знаменития композиторъ Вагнеръ" и 2. ,, Тайната рели
гиозна философия на Индия... Адресъ: сп. ,,РОДИНА" , 

,кварталъ „Банишора" , София . 



Маршъ ,,БЪЛГflРСК~ , ТУРИСТЪи,. 
ХОРЪ ~А -ЧЕТИРИ ГЛАСА. 

Поезия оrъ "ирилъ Хрf1СТовъ, музика отъ Ив. Еонстантиновъ, 

Издава Българското Туристско Дружество. - ЦЪНА 1 ЛЕВЪ. 

.JЛ у р а G т с k и -JYi ар ш 1,. 

( пtсень-походниuа) • 
Поезия отъ Б. Цоневъ, музика отъ Ив. Константиновъ. 

Издава Бмгарсuото Турисtпско Д.ружество (отпечаm'ЬК'Ь _оm'Ь сп~ •. _ 
,,Бмгарски турисm'Ь", год. V/1,. бр. 2) Ц1ша 1~ ст . - София .. 

Продължава [е попnи[Ката -1а rопина VII (Ш~Ю на· 

iъ .nrl~ [ки Iу~и [Iъ 
· Списани.е за туризмъ. 
и природоописание. 

· - . Органъ на- Вълrар .. 
· - Туристско Друж.\ . 

РЕДАКТОРЪ: С. Д. СКРИНСКИ. 

Излиза tvii3ceчнo (осв-в·нъ юлий и августъ). Струва за не-. 

членове, годишно 2 лева, въ странство 2 50 фр. - · 
· записването -абонати ста'ва въ София въ придворната КНИ·. 

жарннца -Касжровъ и ред~кцията на cri. ,, Родина", -а въ про-
винцията - въ клоноветt на БТД. и . при телеграфо-пощене

скнтi3 станции. 

Приематъ се за посл1щната страница на списанието• 

обяви отъ хотелджии, гостинничари, продавачи на турист- 

ски вещи и т. п , при най-износни ц1ши. 

- [.Jечатница на П. М. Бж.зайтnвъ - С9фия. 
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