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А. Д. Цвtтковъ. 

ttзъ Македония. 
(Про11ъnже.ы1е on, бр. 4). 

Завихме 1<paU оърховетt Манчу (2157 м. оисокъ), Юрущки
чал·ь (27715 м.) и Налба11тъ (2640 м.). Прtдъ насъ се изправи като 
колосъ връхъ Демиръ-каnия (2545 м.), а на заnадъ отъ него -
Рибниrk езера, nодъ които е сгушенъ секретния 61:лгарски nостъ -
при самото начало 11а Бълн-Искъръ. 

Около поста воU!iици и цно11111н1 nасатъ овнн. Послtдt~итt би• 
ли контрабанда. Разбо/.!11нцн. помаци, откра11нали отъ българска те
ритория овни и коне, а въ эаиtна на това наwитt погранични вла
сти прибрали стадо опни отъ турско, ко,·ато минали въ б·ьлгарска 
стра~, а, и обявили 1111 Турция, че ще повърнатъ тtэи овнн тогава, 
когато се намtряп, и понърнатъ българскнтt. В·ь такава смис1:ль 
сега дръ11ка телеграфа ~,ежnу Цариградъ и София. Поканиха ни да 
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,оrидеиъ при овннтt, дtто щtха да ни изпекатъ единъ на шишъ и 

да ни наr0стятъ съ млtко и „бtлъ-мжжъ", но ние прtдпочетохме 

да се мушн.:мъ въ една отъ rънкитt на Демиръ-капия при бистри 

извори и тамъ да прtнощуваме. · 

Разположихме се на завt.тъ около два буйни огньове отъ смо

писrи клекови дърва. Ето отъ границата се смъкнаха четирма офи

цери съ войници 11 коне. Tt 61.ха много уморени отъ деликатната 

и пс1тр;1отична мисия, съ която бtха натоварени отъ началството си. 

Като видi;ха, колко е весела дружината ни, прtдnочетоха да нощу

ватъ nодъ открито небе при насъ, отколкото да отидатъ на □оста. 

Проводиха воllникъ съ обседланъ 1<O0:ь на □оста, за да донесе rостба 

-отъ дива коза и пъстърва и да п.окара болника, ако е минала трес

ката му. Направихме хубава седtнка - оrънь бJJизу до небето, 

шеги , приказки, каламбури, nодwаждаt1и съ кафе, колкото щешъ, 

смtхове до просълзяване, докато ни обори съня с ь усиив1<итt на 

ус'fата. 

Рано още uастиритt, недоволни, че имъ не отидохме на госте, 

донесли 11лtко въ тул-уми. Всtки отъ насъ се разбужп.а съ снощния 

смtхъ на устата. Сега вече всички - офицери, туристи, войници и 

пастири станахме нtщо като едно тtло, една душа - повече <Jтъ 

рОдf-lини и приятели 1 
При такова настроение подnоручикъ И. извика: • Весела дру

жи но, приемате ли ме съ Васъ да дойда въ Македония инкогнито? 

Прtдъ Васъ нtма да скриемъ - имаме nоржчка да nрtкроимъ и 

снемем·ь картата на тtзи мtстности, както и да изучимъ, дt и i<aK• 

ви воl-tскови части еж натрупани изъ Македония 110 начинъ и срtд• 

ства, канвито си избере.АtЪ • Удобрихме. Захванаха се приrръщания. 

Подnоручикътъ съблtче военннтt си дрехи, и н11е му намtрихме пал

то, r<аскетъ, панталони, царвули II калцуни - реформирахме го цtлъ 

до неузнаваемость. Само ни издаваше малко офицерскиятъ иу nан

тапонъ, обутъ отъ един1, наш·ь туристъ и небрtжно прtnасанъ подъ 

шубата му. Другарьтъ ни об·J;ща, че нtиа да сва11я шубата отъ гьр

ба c1,i н въ нalt. rолtма горещина nод·ь nрtдлоrъ, че е боленъ, но 

все се страхувахие малко. 

Доловихъ, колко рискуваме 1 •••• Еднажъ узнато, че тукъ има 

nрtоблtченъ офицер . отъ д'tltствуrощата армия, ние сме r1раво въ 

тrориата и nрtдъ nо11ев11я воененъ сжд·ь и безъ обвннителенъ актъ. 

Съ що ще се оправдаваме ? - Всички ще бждеиъ nодъ еднакъвъ 

знаменатель. 

Но дружеството ни има sи цt11ь възпитание и на патриотич

ното чувство - развиване пюбовь къмъ отечеството. Днесъ сме пр,ьдъ 

изпитание tl ,tto.Ateнmъ, 1<0rато именно намъ се пада жребието п.а 

вмъкнемъ едного офицера въ Македония съ рискъ. безъ коllто той 

не можеше да изпълни своя дъпrъ къмъ отечеството и брата си. 

Като е така, кolt смtе п.а му откаже ? Дадоха ни се п.ваиа воRницн, 

юнаци, които да дебнатъ nр1;дъ насъ нsъ скалитt, за да не попад• 

немъ на нi.коя турска засада. Съобщиха ни, че началиикъ на тур

ския nocrь на „ Сtмково • билъ нtкolt си Мутишъ ефенди. Съгла-
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сихме се де казваме на подпоручика бali Малджиевъ - това е името 
ва забол1;лия туристъ, вnисанъ въ билета. 

Отлетt веселостьта, за да се аамtни съ загриженость. Но не 
сме само ние загрижени. Подъ сжщото настроение останаха и офи
цери и войници. Не эабравяliте, ч,е сме безъ паспорти, безъ отпуСJСЪ 
и минаваме прtзъ пост-ь, коliто не е пропускателенъ, коliто само 

варди и бие. Окуражнха нн друrнтt офицери, че тt нtма да се 

отдtлятъ отъ rр11ницата, докато с~ не върнемъ, и че ще слtдятъ за 
нашата участь съ силитt, съ конто разполагатъ. 

Лодъ неизпитвани друrъ пжть такива ~строеннsr, слtдъ горещи 
,изпращания и блаrопожелаuня почнахме да крачиыъ къмъ облацитt, 
noкpaR шуменъ водоnадъ, снtжнн пtтна и пtнестн ручеи. Издит

,нахме се н надъ пояса на клековнтt растения, за да плуваме по 

онзи на чаловетt. А върховетt поннкватъ ли, ноиикватъ, види се, 

за да бж.дат ь нtмн свидtтелн на онова, що има да се случи съ насъ. 

Още иалко, и ние сме на вър:ха Демнръ-каnу - тамъ е н гра

ницата. Като напукъ, мъгли изврtха и почнаха да ни обсrрtлватъ 
и обхождатъ като артилерия. За МhГЬ плtниха ни. Но тукъ билъ 
курсътъ на вtтровеrt, фабриката на облацнтt I И наистина, ако 
жеравитt ни СЛ\. учнтелнтt на воАводствата и фалангн.t, жабитt -
на хоровитt пtния, робнтt - на cтpor.toвe.t и церемониялнитt мар
шове, то, безпорно, мъглитt трtбва да ни еж пъкъ учителитt на 
обходитt, атакнт·k и nлененията. 

Tt, влди се, познаха колебанието нн и пожелаха да го про
пждятъ. Изведнажъ повелительтъ на в·l;троветt им:~, изкомандува: 
.Мъгли по мtcra 1" И тt Абtrомъ" потънаха въ доловетt, а онtзн, 
1<0нто кацнаха по върховетt, отметна ги t<ато шапки отъ r лавнтt 
имъ. Насъ ни поздрави Божественото око, и откри то галерията съ 

всичкитt й картини. Рила е капризна. Тя всtкиму се не О1'крнва. А 
,зg насъ хвърлl'I булото си, откри .tлото си и ние я видi;хме гиз
дава, прtмtне1:1а, величава, мила, ll'kвствена н съблазнителна. Наоколо 
ни е изправила грандиозни върхове, кoli отъ кой съ 1ю-чудни прt
мtни: наА-внсокнтt еж ажбести, nо-ниэкнтt еж обрасли съ трtва 
- богати nac~sщa, а иаА-низкнтt ,еж засtненн съ гори и шумаци -
бо1·ати сtчища. Всн~китt еж nодnрtнн на гранитни пиедестали, нз
подъ конто клокочатъ жнводарни извори. Между тtхъ страшенъ адъ 

,се вижда, като че зем11та се е продънила, и въ вратоломнитt и бездни 
и урви като подплашени се хвърлятъ и разбнватъ планинскитt по
тоци и ручеи. 

Истина, Рила е най-велечавата и красива планина. AICO ху
бостьта моминска се крие въ скромностьта и, то хубостъта на Рила 
е въ неliното величие и грандновность; ако чернитt · и живи очи 
-fЖ украшение на момата, то бистрнтt и кристални езера tж прt
лесть на Демиръ-1<апня. Слънцето я rpte oтropt, извлича мернзмата 
изъ трtвицнтt и суши роснцата, която мъглата прtдн малко по
пръска по техю1rt листенца, а цвtтята внасятъ въ душнтt на ту
риститt благодатно успокоение ·н имъ говорятъ за миръ, любовь н 
поезия. По неliнитt урви и върхове се катерятъ еленитt н дивнтt 
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козн, не за да мждруватъ и кроятъ планове, защото тt живtятъ 
въ самата мждрость, а да съзерцаватъ твореца на вели•шята, да ле

тятъ къмъ високото и непостижимото, да спушатъ симфониитt 
подъ небесата . .. . . Ето защо промислнтельтъ нмъ е далъ очи -
rолi;мн кжлба, крака - жива стомана и уши - провъртени съ rо

пtмия свърдепъ. Какъ да не еж тi; тукъ бодри и сипни? Ами напи 
бапканътъ е изворъ на болростьта и силата 1 

По-низко въ нея обитаватъ rпухаритi;, конто прtзъ любовния 
сезонъ така увпi;чено ni;ятъ, щото и съ топ·ь да rърмишъ - не чу

ватъ, и които повцнтi; изпебнуватъ само въ момента на онова ко

пi;но отъ ntсевъта имъ, когато тt си вирнуватъ rлавитt назадъ. 
- Въ тоя уносъ тt се бияrь беэъ спиръ, а въ друrъ изчезватъ като 

св'tткавнца. А още по-долу съ що не е 11ъпна Рида? Вие бройте и 
кажете 1 

И ако ние наричам~ ,.диви животни• тия рилски обитатели, 
които еж свободни и се кжпятъ въ зефира, то колко повече право 

иматъ тt да наричатъ „диви" ония, които живtятъ долу въ nрахъ 
и смрадъ и еж роби на човtшкн наредби и закони 1 Може JIH да 
ба.де дивъ тоя, който тука живtе? Не бихъ жепапъ да с·ьь,ъ Ка
пигула, та да отсtка отеднажъ r;1авата на човtчеството, за да ос
тана само азъ да добрувамъ, а .жепалъ бихъ да имамъ ржка милион
нопръста, та да хвана за якитt всиrит, 1<оито кнснатъ въ смрадшши 

кръчми, да ги изведа тукъ, да ииъ посоча Бога и природата съ 
прtлеститt и, па да имъ река: • На, зяпайте и дишаJ!те J • А това 
като сторите, ще извикате: ~Не трtбва n.ортуrапецътъ да ми се 

ropдte съ Лисаронъ, нито италиянецыъ съ Неаnолъ, нито англи
чанинътъ съ Енrлезн .•... , а .коJ!то не е видtлъ Рила, не е 
штъ отъ води1i; на Искъра и не е в1<усвапъ отъ пъсrьрвата на Ма
риuа, той нищо не знае 1" Ела, сине майчивъ, да сравняваме Рила 
съ Швейцария, па ако щешъ сравнявай я съ небето и съ рая : 

Зяnахъ дълго врtме. Рипскитt миражи ме вашемедиха, списаха 
ме и азъ забъркахъ, дt бtше изтокъ и дt запад·~, откждi; до~!дохъ 

и се качнхъ тукъ и на коя посnка ше пжтувамъ. 

Свестихъ се. Дишаме вече nоrраниченъ въздухъ, но не можемъ 

да раз11ознаемъ, кой е турски и кой български. Защо пи природата 
не се поnч!"нява на човtшкитt капризи 1 • 

Тръгнахме нtкакъ страхливо - гузни. Роrъ не свири. Това е 
поrрани•,на зона, дtто само куршумътъ говори · и страшно сжди. 

Още малко и ние сме на послtдння връхъ, който царува и който 

ще закрие цtлия сtверъ. Много се обръщахъ да погледна още ед
нажъ тtзи картини, мн0rо се ма.чихъ дано да ги фотоrрафирамъ, 
та .в,ьчно" да си ги rледамъ и да имъ се радвамъ. О щастие 
неуловимо! 

Сцената отведнажъ се промi;ни. Ето насрtща ни Пиринъ. ~ 
долу? - Братята ни. Кой отъ насъ не е спушапъ за тебъ, све• 
щений и rероичеиъ Пярииъ, rробнице и спасително прибtжище на 
жертви и борци I Ти ми се видt сега кървавъ, стори ми се стра

шенъ и траrиченъ, хвърли ме въ, мисли, история и меланхолия 1 
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Долу подъ тебе ыожешъ да живtешъ и да си честенъ и уменъ, 
само ако си боrатъ и подълъ, а на върховеп ти и сиромахътъ 
и робътъ иматъ царски права. . . . . Само на „ Елъ-тепе• Пи
ринъ има алnиАска природа, а друrадt - юрска. 

Долу се подава rористъ връхъ съ поляна, а на нея се виждатъ 
като rж.би 4 турски чадъри - хуно-татарскн стилъ. Во/:!ницитt се 
наложиха въ едни скали и, за да не бждатъ 1юзнэrи, снеха бtr.итt 

си фуражки. Tt ни заявиха, че по-нататъкъ нtма да отивитъ, за
щото на насъ могли турцитt и да не стрtлятъ, а на тtхъ - си

гуръ, и ч~ оттукъ щtJш да наблюцаватъ всичко, каквото стане сь 
насъ, за да д:оложатъ на бъ11rарскит-h погранични власти. Ециниятъ 

оrь т'hхъ добави още, че ако ни откриятъ турцнтt ог·ьнь, ние да се 
заложимъ съ нашнтt пушки, а тt щ·!;ли да отrоварятъ на огъня 

имъ, докото долетятъ на помощь отъ заставата, и щtли .снгуръ• 

да ни избэвят1,, Това с1юми куража въ н l;кои отъ дру1·аритt ни. 
Събрахме се на съвtтъ на мtсто, дtто сме сгодна nрнцtлна точка. 
За nослtденъ шкть взехме въ съображ~нне всич5'и перипетии н 
тръгнахме, н.о кон.етrь н.апрrьдъ, nъкъ и эа .зоръ заманъ• и пушки 
rотвимъ, ача 11 бtлъ барякъ 11ма nрикаченъ на ед·на гега, Турскнтt 
войници наизскачаха . . .. , върнаха се за пушки и почнаха да пра
вятъ лоши движения. /{ритичниятъ моментъ настжпи. Една эа

nовtдь - 23 жертви, или едно хладно обмислю11ане - ние сме въ 
Македония, готови да признаемо коnституцията Li, и при това 
когато поискатъ и бел, вс,ькакви ко,шzен.сацuи 11 ратuфикации. 

Въ този критнченъ моментъ единъ оrъ друrаритt избързалъ 
наnрtдъ, скрилъ се и, когато го д<Jбл-нжихме, извика: ,,Дурунусъ /" 
Изтръпнахме. На нtкон и .чивиитt" щtха да иахвръкнатъ. Ако 
бtхме малко по-далечъ, щtхме да го кръщаваме эа тая му страшна 
шега, но тукъ ...• шуми ли вълна въ сакуля ?• Ободрихме се, като 
видtхме турсю1п в0Иниц1t 1-1ар~дени прtдъ чадъртитt си и не мър

датъ. И ние смирено „яко ов•tак rръгнахме право към:ь тtхъ. Колко 
ми се видt го11tма поляната 1 Колко бавно врtмето тече I А сърдцата 
туnкатъ, та nърщятъ дори. Смtйте се сега да Ви видя, де I Пи
тайте сега, турската ли вода е по-мокра или българската, де 1 Ka
paflтe да ви викатъ .байчо" ония, конто еж. свършили хлtба си и 

искатъ аалъrъ отъ васъ за хатъра на извора, де I Извика единъ : 
,.Дурунусъ орда 1 бири сени rелъ ! • Хайде, де ... , защо не при• 
казвате сега по турски ? А нали всички изъ пжтя бtхте учители по 
турски езикъ и се учехте, какъ ще отговарят~ и питате, за което 

и гората се смtеше съ васъ. 

ОпрtдtJJеннятъ r1арламентьоръ отиде напрtдъ, прtrоворнтt се 
почнаха. А друrитt - сtщайте се r Ахъ, мжчителня минуm I Ахъ, 
да11И ще сме честити пакъ да се върнемъ, та макаръ и nрtзъ Со
лунъ да е, та макаръ и „стапнимъ nорядкомъ• да е, .салтъ• да е! 

Парламентьрътъ дума, глава върти, съ ржцt маха, съ пръсти сочи, 
небе показва, само по земята съ кракъ не смtе да тупне, че е 

турска. А rръбнякътъ му? Елате и бройте - nрtвнва се на 124 
мtста, види се, толкува еж nрtшленит'k му, 
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Познахме, че на чаушина уврt главата, защото по едно врtме 

си подаде ржхата на о.арламентьора и заедно тръгнаха къмъ наС"Ь. 

Първиятъ стжпяше тежко, бавно, важно, а вторияrь - тъR, като че 

въ обущата му еж игли Nабити, а въ rащитt - мухи пуснати. 

- .Яшасънъ инлетъ 1" - ,. Идемъ да ви nоздравимъ съ свобо
датаq, подtха по-а1СЪлннт'k и сърдч0ватнтt, жълти като иннзухаръ. 

Окуражиха се, но много no-nocnt.. 
- ,.Буюрунусъ комшуларь I ожъ rепдиннсъ 1" Олекна ни. Съ 

поздрави рабсии бi;хме заведени всрtдъ чадъритi; и настанени въ 

една бесtдка. Ние извадихме коняци, ракии, папироси, а тi; донесоха 

студена прtсна вода и чаши - едни пълни съ спиртни напнткн, а 

други - съ вода. Съ еднаква жажда се иtтаха и едннтt и друrитt. 

Чаушинътъ даде заповtдь да се разтоварятъ конет-t. По това по

знахъ, че сме арестувани. Но арестътъ е свобода и побtда прtдъ 

страха и куршума. Попитахме повторно: .Ако Ви е угодно, прие

мете ни като госте, а ако пи вашитt наредби не позволяватъ това, 

позволете ни да се върнеиъ•. Слtдъ това извадихме удостовtреннето 

си, написано на турскн и български и подпечатано, но нито единъ 

не внае да ro прочете, И тукъ има и началници и подчинени I Ето 
въ кахвн pжui; е повtренъ имота, живота и честьта на нашитt 

братя отатъкъ Рипа, И тtзн простаци били отговорни за сторе

ното точно тъR, както nрtдпнсватъ иеждународнитt договори I Отго
вориха ни, че ще ни пропуснатъ навжтрt, но понеже сега било 

.карашмалъкъ", та за безопасность щtли да нн .придружатъ• до 

Раэлоrа (Мехомия) н оттамъ вече свободно - сtшаИте се 1 „Щtли 
да ни придружатъ•, а не конвоиратъ, - това е все отъ депикатность, 

за която много имъ блаrодарнмъ. 

Чаушинътъ, Мутишъ ага, даде заповtдь да се обуятъ 5-ма 

войници и избърза ржка да имъ прнготвятъ nи.пафъ. Всичкfl сво

бодни отъ нарядъ воАницн (боен, дрипави) се натрупаха око,1O насъ 

и ни утрупваха съ въпроси. Станахме приятели. По планетитt имъ 

пъDnятъ въ изобилие осъ~окраки прасета ; по прехитt имъ иожеwъ 
да и3учншъ цtлата rеоыетрня ; гопитt ииъ меса вкусватъ отъ nпо

доветt на всички вtтрища, а боснтt имъ крака приемаха поздравъ 

отъ всi;кн трънъ. Неблагодарно отечество I Кои 5, кои 7 години 
спужатъ и nитатъ наивно, дали ще rи увопнятъ сега. като иматъ 

. хурнетъ". Увtрихме rи въ това и много се зарадваха rоркитt. Tt 
просто обожаватъ бълrарскнтt наредби н убпажаватъ воАницитt нн. 

Дисциплинарна рота нtмапн, но коRто се провннtпъ въ нtщо, заличавали 

му вснчкото изсужено врtме до деньтъ на uросrжпната и започвалъ 

„отново" да служи като новобранецъ. Ако пн нtкоА сполучи чрtзъ 

руwветъ да се уволни прtди ивтичане срока на службата му, то на 

негово иtсто тикнатъ нtкоR изслужилъ вече нещастникъ, като 

ro довпtкатъ отъ друга воАскова часть, и той служи забравенъ, н 

на протеста му никоя не обръща внимание. Пъю, въ Турция про

тестъ никога не моrъл·ь да пробие пжть до преса и централна власть. 

Донесоха и запознаха ни съ пуwкнтt си, разказаха нн одисеи'Гk си 

- цtлн нещастници. Турска работа, източна оправия. Много еж на

задъ останали rоркитt 1 
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Насрtдъ поляната имаше гимнастически уредъ. ToR се състои от,s. 
набитъ въ земята внсокъ днрекъ, ка върха на който е надtната дъпrа 
греда съ чивии на краищата, Ще се свапи еди.ниятъ и край и по 
коремъ единъ ще се обпеrне на него между чивиитt. ToR 
ще се т11асне силно съ краката въ земята и ще отлети високо въ 

въздуха, за да слtзе до земята другия край. Моментално ще легн~ 
на него другъ воАникъ и той ще 11итне въ въздуха, ва да се 

сниши първия и да даде новъ тласъкъ на гредата. Турцнтh показаха 

тtзи мурафети на нашчтt друrарн, конто веднага почнаха да маннпулн
ратъ, докато двама се издигнаха въ въздуха, за да пнщятъ тt ropt„ 
а ние да имъ се смtемъ долу. 

Мутншъ ефенди, чаушннъть, този безrрамотенъ човtкъ, който, 
тукъ е и uарь и самодържеuъ, който тукъ има власть и да ни 

распне и да ни пусне, който досега ыожеше 100 11жти да ни избие, 
стн.rа да пожелае и да дадеше ваповtдь за това, - даде заповtдь, и 

всички сые на пжть прtзъ вtковна борова гора, съсипана нtид-k 

отъ бури и пожари, а насрtщната е само иура. Като нмъ казваме, 
че у насъ всtко Tlll(OBO дърво струво по 2 лири, тt се чудять. Изъ. 
гората тукъ-тамt забtлtзваме хора, които nравять катранъ съ тази 
са.ио разлика отъ шведския, че тамошниятъ се консумира чрtзъ 

аптекитt като лtкарство, а тукашниятъ - чрtэъ катраницнтt на ки
раджиитt, эа да не скърцатъ колата им:ь. l{олко право въ старо 
врtме жнтетпt на този край еж. носtли името _смоляни !• Tt еж. 
по-мургави - татарски типъ. 

Тежко е, наистина, да те конвоиратъ 5 турски войници съ 
300 закръпкн, но, за наше щастие, тъ бtха твърдt любезни и вни
мателни къмъ насъ. - Де.~икатнос.т1, rол'kма, учтивость прtвъзходна 

и мисли здрави забtлtжнхме въ тtзи роби на природата и режима. 
Често се вглеждаха въ орюкията ни и . офицерския панталонъ, което 
ни доста безпокоеше, но не се сърдtхме, эащwо това е тtхна длъж
ность и право. 

Бtлнца I Ето ни въ това първо село на робска Македония. 
НакраR се11ото с.ж харманитt. По тtхъ св1,тъ много. Познаха ни 
инозона българи, които въ врtме нсt въастанието nрtзъ 190:5 rод. 
бtха емиrрt.рали въ с. Д.-Баня и хранени на казанъ ОlЪ държавата и 
съ волни подаяния. Всtки напуща хармана си, рабо'l'ата си и тръгва 
съ насъ. Защо? И тt още не еж си отговорили. Извадиха пушхи 
и револвери и заrърмtха. Отъ що? , . . Още не еж се сtтили Цt
лото село е на крак-ь, и ние триумфално се двнжимъ по улнцитt 

и едва ля не сме носени на ржц-в, но не знаемъ, кждt отиваме. 

Народътъ знае, той командува. Мнозина се спущатъ да ни приrръ
щатъ и плачатъ, ала не думать и не пущатъ. Ние се вълнуваме, 

едри сълзи се търкалятъ по бузетt на мнозина, войннцнтt се сли

с.аха. Нtма, нtма човtкъ отъ посрrвu.ачит-k сълзи да не рони, а мнш·о 
дущн познаха отъ насъ роднини, хазяи, бла~ од-kтели и спасители 

прtзъ врtме на емиграцията имъ. Т-t еж. nрим.рнати и зпt при
тискани въ обятията. Пусто българско сдърдце I Що правищъ тъй ? 
Нали още дума не сме размtнили I Каква ли е тази магическа сила, 
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•която те бодна и раздвижи, развълнува? Подъ влиянието на кое 
таинствено чувство ти затупа и зад'tйствува ? Толкова лн нtма мtсто 
това чувсrво у тебе покой да намhри, ами веднага прtл't, избликна н 
вавлаца ц'tлата тtлесна природа I Гол'tма и топла е отплатата ти, 
братко 1 . • • Въведоха ни въ кръчмата на братя Влздимнръ и Мн
-ханлъ Ив, Кут,ши. Веднага, още не седнали всички, донесоха вода 

прtсна съ стомнитt, ракия люта съ бардучетата, кафе съ канитt, 
тютюнъ съ кърпит't, сирене съ сждоаетt, въ конто е наложено, 

я!;!ца съ кош1uщитt, масло съ делвит't, пиперки н хл'tбъ съ 
торбитt ... - всн•1ки трулатъ, вич1<н 11ринасятъ, всички черпятъ, 

'Всички rотвятъ, всички шетатъ .• . , а ние сме заобиколени отъ 
свещеници, учители, търговци, мw.же, жени, дtца - яАце нtма кжд't 
да 11алне; прислуга толкова ис1<ренна, каквато н~ можа да се сънува 

въ никой палат~,, дtто тъне всичко въ з,,ато и nypnypь. - Всичко се 
поднася съ тонли чувства и блаrосовн,1. Тукъ диктуваше сърдцето, 
.а ра-аумъть мълчеше. 

Дtдо попъ Иванъ попъ Матеевъ · В.!IИГНа ржка да ни блаrосови 
'И отвори ycra да вк позд.рави. Помня само, че каза: .Щастливи сме, 
че имаме свобода, а днссъ е зн.амение за Б'tл1ща . . , Тя досега е ПО• 
сръщала само турци и заптии и отъ tiеволи е плакала, а днесъ 

пръвъ пжть оrь 50u години поср'tща свободни братя и плаче отъ 
радость. Пом1:tя, че само еднажъ л-вдu владика посрtщахме, но и съ 

него заптиит't бtха, а днесъ щастливъ съмъ, д.оволенъ съмъ. Петь 
па.ти на заточевие съмъ пращанъ, nрашаха ме меч1<н дано ме изедатъ, 

но азъ мtчката убихъ и мечетата и у торбата турихъ и свъраахъ ... 
ще умра сега съ затворени очи и спокоенъ•. С.1i;лъ тня несвързани 
мисли· отъ вълнение сълз11тt му почнаха да текатъ по-силно и по-свър

зано да rоворятъ, устата му едва успt да извика: .Да жнвtе народа 1• и 
захлупи очи н горко ваnлака, .а наоколо всичко хълцаше н обилни 
сълзи истриваше. За да турна 1<ра.й на тази сцена, високо поnитахъ : 
"Д-вдо поnъ Иване, 1<ол1ю българи и колко турци брои вашето 
село?• - • Прiщи да изгорнмъ, синко, българи б'tхме 3 l 25, а тур
цитt не зная, понеже не см стадо отъ .моята 1'0utapa •. И изново 
заплака бtлобрадияп, старецъ, 

Старо и младо каю1 : "Ручайте и пийте, скжnи госте, насъ не 

rледаl!те, сити сме ние, защото никога въ живота си не сме до• 

qекзали и гощавали такива добри госте •.. НиР. все турци досега 
сме гощавапи ; ге,щава ли сме н комити, но скришно и отъ страхъ 

не сме могли да нмъ пошетаме свободни". 1 /маше rостби - паница 
до uаница, и хлtбъ - филия върху филия, и вино - съ бакъри. 
Вдигнаха се три тоста. На всички rлаватарьтъ ни отговори съ толкова 

прочувствени и ·rроrателни думи, щото настана форменъ, явевъ, 
плачъ. Всичкн бtха вече прави и съ отложени калпаци благоrовtеха 
и думаха : • И това не бtхме чули, живи бtхме и това шrдi;хме• . 
НаА-посл't се пи наздравица и за виновницитt на свободата, като се 
почна отъ живитt борци, Богь да прости умр'tлит't и се свърши съ 
Султана, който я прокламира. Това nосл'tдното бtше оть съобрази
телность - за угода на войн.одит't, които ни конвоираха .• Ура• за-
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цtпи възnуха и гърмежи оrлушихз всичко живо. Направи се забt
лtжка, че не имъ е приятно да слушатъ наздравици за Султановото 
дъ11rоденствие. Желаятъ да слушатъ само „ да жнвtе народа•. Но 
тази забtлtжка направиха ония, коит@ не бtха разбрали нашето по

ложение сега, А турскитt войници гледаха всичко, питаха се, истина 

ли е това, що става прtдъ очитt ииъ, и формено се напиха. По
искахме смtтка, .Що, смtтка л~1? Вие нема ни не обичате?• бtще 
отrоворът·ь имъ. Съ зоръ приеха 2 лева, като ги увtрихме, че не ги 
даuаме за ядене и пиене, а ги мол!Шъ да куnятъ съ rtxъ свtщь и 

да я запалятъ въ изrорtлата черква прtдъ св. Великомученикъ Георги. 

Може ли да бж.де по-радушенъ н по-тоm,11ъ приемъ отъ този ? 
Можехме ли ние да го заплатимъ? Възможна ли е по• rолtма при
знате11ность за услугитt, направени прtзъ врtме на емиграцията имъ 

у нась? Възможно ли е така лесно горещи чувстве да взематъ връхъ 
надъ хладния разумъ? 

Селото Бt11ица е разположено 01-, една тtснина надлъжъ no 
течението на едноимею:а р11ка, притокъ на р111<а М11ста. Отдi;сно и 

отлtво кжщитi; му еж. наредени амфитеатрално. Само центърътъ е 

1-1а малка равнина. По-голtмата му часть е изrорtла въ врtме на 
възстанието пр·lвъ 1903 rод. и сега 11рtдставлява грозна картина 
отъ пепелища и развалини. Почна:nи еж наново да го възобновяватъ 
и затова се виждатъ много здания започнати и недовършени, неизма

зани •1 nолуr1окрити. Насрtдъ селото, надъ рtката, е ~Хансю,я мостъ" 

(площадъ за конгреси и важни рtшения) съ пе~!ки и отъ двtтt 

му страни. На този мостъ еж. имали право да с1щатъ самп турцитt 

и nривилиrированитt чорбаджии. Iia него еж биели, бtсили и за

стрtлвали „ неблаrонадежднитt елементи". Той е нtщо като площадъ 
на Бtлишката гилотина. Турскитt махали еж. uовече запазени отъ по
жара и въ тtх·ь стърчатъ сел~:ки часов1щкъ и джамии. Голtмата 
черква св. Великомученикъ Георги, единствената по rолtмина и ар
хитектура въ цtлня Разлогъ, е иагорtла. Стърчатъ само голи и 
опърлени стtни съ чудна живош,сь. Нейната „зография• е прt

възходствувала оная на Рилския монастирь, родена отъ четкит11 на 
прочутитt въ 1861 лtто 11зоrрафи: Христо, Исакъ и l{узыа - ар
наути. >l{ителитt се заннмаватъ повече съ эемедtлие, но земята нмъ 
е постиа. Голtиа часть отъ тtхъ странствуватъ - едни като ки

раджии съ коне, други като ха11ваджии и бозаджии по Бъ111·ария и 

Ромжння, а трети като градинари по Русия и Австро-Унrария. Отъ 
дtвственитt борови гори вадяrъ само катран·ь, а дърводtлство нtма 

никакво. Всички стари и срtдни хора са. съ турски фесове - само 
нtколко интелигентни момчета видtхъ съ сламени капели. Специално 
здание си иматъ за училище - .Св. l<ирилъ и Методнй", което се1·а 
имъ служи и за мо11итственъ домъ. Има 180 ученици, раздtлени иа 
,IV отдtления съ двама учители и една бавачка. Единиятъ уч:итель 

получава 18 лири годишна заплата, а другиятъ - 15. Общината ПО· 
лучава 23 лири помощь отъ Екзархията, а останапитt разноски се 

посрtщатъ съ .капа-порезъ•, плащани съ rотовность и редовно. 

'Учебната година се почва на „l<ръстовдень• и свършва на „Св. Ки• 
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рилъ и Методий • съ публнченъ иэпить въ nрисж.тствието на мжжетt 

и женитt. Изnнтътъ е голtмъ nраздникъ за селянитt и сrоденъ 

случая за обс.ж.ждане обществени въпроси. 

Рогътъ изсвири. Земахме сърдечно сбоrомъ. Виното почна да 

се лtе и да се поднася и изъ упицитt. Utната му не знаемъ. Само 

правtше впечатление, че мtркитi; имъ еж. оригинални. Свtтъ много 

- всички изпращачи. Всички каиятъ навръщане пакъ да посtтимъ 

селото имъ, но да имъ „сторнкъ хаберъ 110-рано• . Всрtдъ гърмежи 

раздtлихме се съ махания кърпи и шапки. А турс.китt воl!ници вър• 

вятъ, кпиматъ глави, чудятъ се и .цъкатъ", като отъ врtме на 

врtме въздъхватъ съ по едно дълбоко „ашъ-1'удсу.мъ" . 

Смъкнахме се край рtка Изток-ь. Идеалътъ ни бt да се ок&

пемъ въ пиринска вода, и топпнт-в тtла заплуваха въ студенитt n води. 
Добрt че нtмаше лtкарь съ нас:ъ. 

Подъ впечатленията на видено и чуто крачимъ къмъ гр. Ме

хомия. Ние стигнахме на ваходъ слънце. Учтиво ни помоли чауши

нътъ, Мутишъ ефенди, да чакаме на края, а той отлетt въ града 

за инструкции. Utлъ мжчитепе1п, часъ. Неопрtдtленостьта много ни 

мжчи. l<акви ли не мисли ни минаха прtзъ главитt. А каквn е док• 

ладвалъ за насъ Мутишъ ефенди, той си знае. 

Зададе се цtль кортежъ : едни бtха съ голtми чалми и д1:лги 
долами, други - съ бtnн куртки и червени фtсове, трети - съ черни 

чохени сюртуци и лъскави сабnи . . . , а слtдъ nхъ - низами. По• 

знахме, това е офнциялния свtтъ. - ,.Буюрунусъ комшуJ1аръ ! • Настж

пиха церемон_иитt на запознаванията и прtдставянията. Задвижихме 

се куnно с-ь .аташнраннтt• при насъ официални личности nрtзъ 

криви, тtсни, калдърмени улици. Прt,цъ голtмо здание cnptxмe. Дали 

не е това 1юрма ? Тъмнината ни nрtчи да го познаеиъ веднага. 

Изкокнаха низами, взеха ни дрехитt, разтовариха н11 конетt, цtлия 

баrажъ внесоха вжтрt и поставиха часовой, а насъ церемониално 

въведоха нъ широка свtтла зала съ 1<анапета по кюшетата и турски 

карти оо ст-kнитt. Познахме, че това не е нито тюрма, нито каушъ, 

нито участъкъ, а - училище. Олекна ни. Започна по единично .3аnоз11а

ване, а слtдъ него - кафета, тютrонъ •• . и прииждатъ нови офи

циални личности. Питатъ ни, разправяме : - Кои сте? - Туристи. 

- Откждt идете? - Отъ върховетt. - Защо сте съ нишани (знач• 

китt)? - Защото сме дружесrво. - Какв9 ще рече това дружество? 

- Капабапъкъ, компания . .. -Защо ви еж тия тояги (rегнтt)? - Да 

се катеримъ по нърховетt и да се спущаме изъ урвитt. - Друга 

работа нtмате ли? ... ? Разправя!! на дървото, и ако то те разбере, 

то и тt ще те разбератъ. Хемъ еж тt каRмакамн, кадии, кятипи, 

ходжи, ефендии, rосъ-башии, бинъ-башии, мнралан, ннзамн, суварии, 

орманъ-мемеру и пр. Боже, що да наnравим·ь, какъ да имъ о'бяснимъ, 

та да имъ увратъ гпавнтt I Онова, което не можемъ на турски, до• 
nъпнуваме съ български ; не може пи и по бъпrарскн, обърнемъ 

мимически • . . Ама що е джумбушъ, що е картина ! Едно най• 

много ни обпегчи - когато поискаха извинение, че тукъ сега ще 

ни гостятъ само съ дини и сирене, н почнаха да си взиматъ сбо• 
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rомъ. Сега пръвъ бъпrаринъ се яви при насъ. Той бtше Макси
мовъ, учитепь. Внесоха се маси, наспаrаха храна, и всtкнму nplt• 
спуrваше аскерлня и полицай - така вtжлнво, каквото моrатъ да 

направятъ само турци. 

Учнтельтъ Максииовъ ни покани да прtнощуваме въ неговия 
ханъ. Отидохме тамъ, отдъхнахме си и слtдъ това въ двt стаи на
търкаляхме се 24 души подъ покрива на изпарения, лрахъ и раэ
вапенъ въэдухъ. Дt си рилска атмосфера, жали~ъ всички ва тебе 1 

Срtдъ нощь е . • Жъденъ конь мжтна вода не rледа•, нито 
пжтникъ - раэваленъ въздухъ и твърда постеля. Всички хъркатъ 
- дълбоко сnя'I"Ь. 

Захва.на силенъ трtсъкъ по врати и прозорци, ка110 че сме отъ 

хуни нападнати. Уплашихме се, нарнпахме. - Кон сте? - Отва• 
ряАте скоро 1 - Молимъ, не се пи намираме въ свободна конститу
ционна Македония? - Защо питате? - За да ни оставите спо
коАни да прtнещуваме, че сме морни, и утрt въ съмнало елате да 

ви дадемъ обяснения 1 - Отваряйте скоро, ви казваме, за да не счупимъ 

вратата и да влtаемъ насила I Отворихие. - Що желаете ? - Вие сте 
комити. Откждt идете? Кой ви прати? - ,. А бе, евреинъ комита 
става пи? азъ съмъ евреинъ•, обади се единъ шеrобиецъ отъ на
шитt. Това rи малко смеrчи. На мнжещата свtтлИJ:1ка видtхме си

луетитt на два:ма цнвншrи хора, а эадъ тt.хъ стоеха въоржжени ни

эами. Запознахме се - казаха си имената С-вски и Б- новъ и доба
виха, че комитетски хора „бt.rомъ" имъ съобщили чакъ въ с. Барс1со, 
че чета се смъкнала отъ планиннтt, и тt изтреп.али коне н хора по 

тъмниниrt., за да долетял. тукъ. Обясн1tхме имъ, че не сме чета, а сме
туристи, които и11емъ 11а ги nоздравимъ съ свободата. Подкрtnихме 
това съ знакове, 1·еrн н официялни книжа. Като се не задоволи х:а 
съ тtзи доказателства, тt се взираха въ лицето и каяфета на всt
киrо по отдtлно, само зжбитt ни не rпедаха; най-послt добавиха, 
че еж вкарани въ заблуждение, и нзл1;зоха, но извинение не поис

каха. Възмfтени отъ nостжпката на тtзн неканени rосте и отъ из
дадничеството на хазаина ни, изново налеrахме, но съньтъ вече мал

цина хвана. 

Още рано туриститt на групи излtаоха изъ града да пиятъ 
кафе и да рааrледатъ забtлtжите11ноститt. При всtка rpyna се при
сламчуваха личности, които наА-n·ьрао, питаха : • В:ьрховисти ли сте?· 
Кой ви изпрати прtзъ балканитt ?" Разбрахме, че това еж дидек
тиви, Tt, като rледать у насъ бинокли, оржжия, рогови тръби, 

карти, бtлtжници, чанти и np., плюсъ това, като се научили и за 

приема 11и и рt.читt въ Бtлица, nодозрtпи, едва ли не, нtщо като 

контра революция. 

Лойдоха полицаи и поканиха rпаватаря да се яви прtдъ но

щешнитt rосnодиновци. Отидохъ. Хладно, rрубо и отсtчено ми 
обявиха : • Вие сте говорили слова, викали сте да живtе Султана ; 
отъ оълrария всtки день се иэnращать хора да нн убиватъ, у васъ 
довtрие и1;маме и не ви допущаме да отивате 1ю-нататъкъ да бун
тувате хората, затова справете се веднага да си заминете обратно: • 
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Азь декларирахъ : • Не сме ние хората, които сме дошли тукъ да обър• 
немъ работнrk наопаки. Ние сме чисти отъ всtкаквн подкладки. 
·увърявамъ ви, че ние сме туристи и идемъ съ чистиrk намърения да 
поздравимъ братята си съ свободата и да изучимъ тtзи мi;стности. 

Съ тая цi;ль сме толкова трудъ положили и отъ името на друrаритt. 
си моля вн да ни дадете възможность да отндемъ поне до изво

ритъ на р. Изтокъ, конто еж толкова интересни, и до селата Бан• 
ско и Баня, а за да бждете гарантирини, дайте ни ваши хора да ни 
придружаватъ, ние ще имъ плат,югь и драговолно ще се подчиняваме 

на вашия режииъ пръзъ всичко1·0 врtме и прtзъ цtлия ттжть ; иначе 
ще се поnръчи на цt11ь'Га ни н ще ни бж.де много мжчно" .-.Зая
вяваме Ви, че нашитt хора ва пари ие служатъ .. Каквото щете, така 
тълкуваАте нашата постжпка, ние вардимъ кожиrt си, ние у васъ 

се съмннваме и категорично за6раю1ваие да се мръднете по-нататъкъ, 

ако ви е милъ живота", отс·t.коха тt. - .Щомъ е така, ние на
сила не можемъ да отидем 1,, но ви эаявявамъ, ,,е по сжщия пжть 

нtма да се върнемъ. Позволете ни поне за връщанt> този маршрутъ : 
„прtзъ селата Бtлица и Я1<уруда, оттам,, по р. М t.cra, та на върха 

Бt.лмекенъ." - .Свободни сте да минете по този пжть, но откждt 
го знаете вие'?" - . Оrъ турнстическата ·школа". 

Върнахъ се. докладвахъ на дру>ю1ната, а тя остана 1<ато rръм

наrа, попарена. П1'ржчахме общъ об·sдъ и излtзохме по по1,упки 
за подаръци, като прt11варнте11но рtшихме да nоздравниъ телегра

фически бълrарската турнстовска организация изъ консrитуци:>Нна 

Македония. Телеграмата се състави, удобри се и се 1:1аnиса съ па- .. 
тински букви. Занесохъ я- на сrанцияга, но ме върнаха да я nрtведа 

и напиша по турски. За тая цi;ль отидохме въ най-главното кафене, 

дtто сърба кафето си наА-учелиятъ мехомийски свtтъ. По-лесенъ е 
билъ прtвода 1:1а Библията отъ 70-тt тмковници въ Пrоломеово 
врtме, а по-и.жченъ - на нашата телеrраиа I Събра се учениятъ 
свtтъ. Никой не може да намt.рн въ турския езикь подходящи тер-
мини за думиrk: туристи, дружество, здравtйте. Пратиха за рtчникъ. 

Повикаха 1·ърци и евреи. Казаха ни, че още снощи управницнтt тър-
силн въ рtчннка да виднтъ, що значи туристъ. За освtтление и 
упж.тване дадохме и.11ъ нtколко броя отъ списанието .Български 

туристъ", пакъ не върви. Дълго врtме и бабуваха. НаА-послt rор-

диеРия възелъ разсtче единъ евреинъ съ помощыа на полицейския 

присrавъ, който все се мжчеше да долови да не е нi.каква шифро-

вана телеграма. Какъ я прtведоха и напнсаха, тt си знаятъ. Зане-
сохъ я пакъ на телеграфа. Тук-ь отидоха да се допитватъ. Върнаха 
се н ми казаха, че оrъ насъ н за насъ нито могатъ да приематъ, 

нито да прtдаватъ телеграма. По-послt всички отидохме на стан-

цията и поискахме отворени писма. Отидоха пакъ да се допитватъ . 
.Върнаха се и ни 1<азаха: • Нtма писма, до снощи имаше, ама 
сега се свършиха". Тръгнахме по щокянитt да си купимъ кар-

тички поне. Купихме, написах:ие и отидохме да нскаме марки да ги 
об11tпи.11ъ. Пакъ съвtщание I Изъ задната стая на телеграфа излt-
зоха нощешнитt С-сю1 и Б-овъ, взеха отъ i>жutтt ни картичкитt, 
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четатъ rи прtдъ очитt ни и разрtшават-ь да нмъ се лепнатъ лн 
марки или не. А бе достове, чакайте поне да си излtземъ, пакъ 
тогава rн четете I Виждаме по д1окянитt б'Ы1rарскитt вtстннци скла
дирани така, както еж си съ връзкн-гt изпратени. - ,Защо rн не 
разпродавате и ра:inръсквате между гражданитt да се четатъ ?• -
.Защото С-ски и Б-онъ не позволяватъ и ние не смtемъ, страхуваме се/" А 
тt actкora се раэхождаrъ важ.но, даватъ заповtди налtво и надtсно, 
държатъ въ pJ,щtтt си всички учрtждения, турнали подъ контрола 
си всички чиновници - отъ наll-rолtмия, до наА-малкия, пръснали 
свои очи и уша по вснчки геометрически направления и турнали въ 
рес11ектъ всички - всi;ки трепери, нtиtе и слуша безпрtкословно, 
а слtдъ тtхъ воllннци и низами честъ 11мъ отдаватъ и заповtдитt 
имъ изnълняватъ. Офицнялиитt власти - граждански и военни сл 
обезличени. Гледатъ хората и дори имъ се не вtрва нъ това, що 
внждатъ да се върши. Чухме да казватъ много хора на „ конститу
цията• .. разтурията". l{олко □раво 1 

У тия ядове съftшникъrь Яко рече да сюрпризира пакъ насъ и 
тия, които имаха власть . - • Чакаflте, за джумбушъ и ядове ще ида 
да nодамъ телеграма, - жената да иде на 6аю~, та да видимъ, 
цалн поне такава телеграма ще приемат·ь отъ нас·ь. Рече и веднага 
отиде. Казаха му : ,Отъ Мехоиия за Б·ьлrарня телеrрафъ нtиа, у 
Джуиая има, оттамъ я пратете - ще я ударятъ". Като имъ вдигна 
една гюрултия, - свtт ь се събра. Долетtха пакъ С-ски и Б-онъ, 
турнаха я подъ цензурата н Яко плати за нея 14 и зола, отъ лира 
турска 108 гроша. Тоя поиска разписка, а rt му отговориха, че у 
Турция разписка се не даRа. И това е свобода, и това е модерна 
У.онституционна държава I Тая болесть на македонския робъ, която 
е минала всички оернодн вече - цtрена е с·ь мехлемъ и съ вода, 
ст111·11ала е до ножа, както казва nати,нската 11ословнца: "Болесть, 
която не се цkри съ вода, цtри се съ иехлемъ; ако мех.11еиъ не 
помага, цtри се съ огьнь; ако и оrънь не помага, цtри я ножътъ." 
Такова е положението. Сравнено това положение въ Македония съ 
това у насъ и Енропа, ще се убtдииъ, че народитt, както и част
ни1t личности, еж сами тиорци на своята сж.дба. l{онституционнняrъ 
режимъ е 11рn,с1&окнатъ ту1&ъ: скокътъ е орtминалъ оrь деспоти
ческия режнмъ 11р1ь31, гърба н.а конституцията и е nадналъ въ 
една организация, която 6рои въ редоветt си такива водители, които, 
като се отнесатъ хората къмъ тtхъ за поука - да узная.rъ н се 
научатъ, що ще каже турнстъ, какви цtт1 нмат·ь туриститt и защо 
еж. дошли тия туристи, от1·оварят·ь имъ така: • Туристи ще каже •. . 
ииъ иаАкатаf • И каnмакаинньтъ люто ми се оплака, че тукъ нtиало 
свобода, а имало само терор·ь отъ организационни 1 t ноднте11и, н мн11иоtrЬ 
па.ти се изв11нява, че при. свободата, съ която ги поздравляваме, тt 
а насила засrавени отъ С-с,(и и Б-овъ да ни не допускатъ да отн
демъ по-нататъкъ, да ни оrраннчаватъ, да н.и върнатъ, едвали не. 
да ни интерниратъ като пос11tдни зподtн. Тая изповtдь я направи 
човtкьтъ, когато отидохъ въ канцеларията иу да nонскаиъ съдtА
ствне и очисrпане на лж.тя ни отъ нехранимайковци. ТоА съ удо-
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вопствие нн турва ва раапопоженне „пждаро•реформаторскитt" полн 
.цаи Спасъ и Османъ. 

Като се върнахъ въ кръчмата, заварнхъ всичкитi; другари на 
гул11А съ млади турци, които цtлуваха всtкнго по уста и рамена, 

чepntxa ракия изъ котелъ съ 1Вю1скн чаши и поздравляваха съ .иша• 

сънъ милетъ". Нt.кои се бtха 11адр·ьнкапн и танцуваха. Щомъ ме 
видtха, наскачаха, почнаха се заrюзнавения съ nрнгръщания, .яша

сънъ мнлетъ" и nрасъкъ отъ цtлувки. А позата нн nри11ичаше на 
Севлиевски шишета, кога ги чукатъ съ ракия. Всtки -rурчинъ ти 
поднася ракия съ вивена чаша, и ако откажешъ, ти не сн се радвалъ 

на тtхната свобода, която била r-олtма, 1·011tма, гол1;ма! -Откато се обя
вила, мнозина не си ходили по домоветt, денонощно еж пили и л-tели 
и никои ги не безпокоелъ ; а пъкъ при сrари11 режимъ, шомъ се 

напивали, 110111щантt ги тикали къмъ участъка, страшна тирания било. 
Тежко тн, народе, ако така разбирашъ конституuионнитt свободи ! 
Това се вика : "H!I келава rлава пауново перо." - ,. Въ водата мо• 
жешъ да вид11шъ своето лице, а въ виното, чуждото сърдце". Кар• 
тината б-tше гнусна : едю. се залюл-Ьли като nonoв~f калимавки в..,, 

бунаръ - танцуваrъ, други се разn-:С.нявили - пtятъ, трети заре
вали - .ишасънъ милетъ" . . . Вс-tки има право да те цtлува и 
улигави, и ти тр-tбва да му върнешъ цtлувката отъ приличие и 
учrивость съ .честито•. А nъкъ мутри ли бtха за цtлувки ! Цt• 
лували ли сте цигански голъ ох11ювъ I Щешъ не щешъ, ще пиешъ; 
щещъ не щешъ, ще те цtлуватъ и ще цtлувашъ; - това е сво

бода, това е ,яшасънъ милетъ• - ,,хуриетъ•, не е шега. А исто
рията на революц11онното прокламиране на конституцията тукъ е 

много интересна. Рtшено било да се обяви тя и датата теле1·рафи
чески опрtдtлили. Срtщу тази дата вечерьта изпратили кавалерията 

по всички села съ заповtдь - nр-tзъ нощьта д'l доведатъ всички 

пъj:венци въ тр. Мехомия подъ nрtдлогъ, че Султанътъ е умрtлъ 
и народ·ьтъ трtбвало утрt рано да nрогласи новия Султанъ, защото 
безr, това ще се сб1111тъ многото nрtстолонаслtдници и лошо ще 
стане. Другия день рано се събра11и на площада пр1щъ т.-nощен
ското управление 11р1щставителитt на цtлия Разлогъ и гражданитв 
отъ Мехоми11. Въ това врtме офицеритt довели въоржжени роти, 

съ които заприщили всич1<и уыщи. Слtдъ една кратка рtчь тt з.~
повtдали на воАницитt да зарtжатъ пушкитt си и дали за110-
в-tдь всички присжтству1ощи да 1:1икатъ „да живtе конституцията !" 
Войницитt захванали да гърмитъ въ въздуха и зурии и тж.пани 

п11снали прtдъ изненаданото общество, което тръгнало да пие 

,.кр·tчма" за свободата. 4етницитt пъ1<ъ свлtкли четt1тt си отъ Пи
рина, станали „всiхъ и вси", а друrит-t ги слушали безъ прtкословно 
и играели, както имъ свирятъ. Кои пие, кой плаща и какво ще 

стане, това никоА не знае. Всtки тръпнtлъ и пиелъ загриженъ за 
бждещето. Този площадъ е кръстенъ „ l{онституция". 

Мехомия, топ11ата въ зеленина и раэкошъ, е разположена всрtдъ 
високото Разложко поле, въ което лозата не внрtе, тъкмо на онова 
мtcro, дtто се сливатъ тритъ рtки - Бtла-рtка. 4ерна-рtка и Яза, 
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най-rолtмата, която съ шумъ извнра на голtми маси подъ политt 
на Пирина. Градътъ е съ криви, тtсни и калцърмени улици, плув
нали въ вода, н здания счупени, на конто и дяволътъ не може да 
олрtдtли стила. Въ двороветt му еж издигнати високи дървени 
пердета, за да се не гледатъ харемнтt. Всtки дворъ се съобщава 
съ другитt съсtдни чрtзъ малка вратница, наречена .комшулукъ". 
Прtзъ т-l;зи .комшулуци" можешъ да обиколищъ цtлата махала, 
безъ да излtзешъ на улицата. На това обстоятелство се дължи укри 
ването и изnлъэнуването на четнт1; изъ pж.цtrt на обсадитепитt и 
лотеритt . Градътъ брои 5000 жители, отъ конто 1/ 3 еж турци, а 2/ 8 - българи. Само 95 бъл1·арски кжщи еж иэrорtли въ врtме на 
въэстаннето. Градътъ изобщо е запазенъ. Има Пl-класно училище 
съ 8 души учители, отъ които двама поддържа Екзархията, като 
имъ плаща 11 О лири на двамата годишно, а на остана11итt плаща 
общината по 18-30 лири, изплащани редовно. По селата 11мало 
уч1пелн и съ по 7 лири годишна заnлота. Черквата е малка и стара, 
джамиитt еж велнколtпни, а nо11нцеАскиятъ домъ, въ коАтс, се ломt• 
щаяатъ всички учрtждения, е голtмо двуетажно масивно здание. 
Аптеката не можешъ да разлнчишъ отъ единъ бакалски д1окянъ. 
Кафето и почерпкнтi; еж оо 5 пари, а динитt и тютюна се nрода
ватъ на ока. 

Повечето отъ туриститt си накуниха и нахлузиха фесове. Ге
гитt, бнноклитt и въобще странното ни снаряжение правtха да се 
трунатъ хората около насъ като около мечки, а оакъ ние обичзх'dе 
повечко да се трупаме и любуваме нв изтегналитt се 1<ато цари
градски кучета около джамиитt II шащ,аванитt дрипави и боси 
турски вой~;ицн. Дисциплина J Ориенталщина 1 - Межцу офицера и 
войника, бея и д1;ловия човtкъ има rолtма разлика въ оънкашиостьта. 
Това е печата на режима. 

Роrът-ь ни вдигна. П1-1яннтt турци останаха долу да играятъ 
и rуляятъ по конституционно, да подражаваrь на • шемендефера • 
и np., а ние се качихме ropt, наредихме се ва обща софра и, въо
ржжени съ вилици и ножове, почnахме операцията. 

Пладне е. <..:irънцето силно нече. Нарадвахме се н.а свободата, 
признахме конституцнятя I Хората ни обичали, но конституцията ни 
не щtла. Щомъ е така, и ние разочеровани тръгнахме неволно 
обратно. А хорята скърбятъ повече отъ насъ ва тая жестокость отъ 
ония, които се борятъ за свобода, братство и равенство. Това личи, 
то се чете по лицата на турци и българи - изпращачи. За населе
нието, на което чувствата се не уnравпяватъ отъ организации и ди
nлоиацни, ние nакь сме сю1ши госте. - Като почивахме при една 
нива съ царевици, изкочи една жена, която, като ни поздрави, извика: 
• Честита била моята нива да почиватъ до нея такива скжпн госте• . 
Всtки мжжъ и жена ни поздравляваха и иолtх.а да ииъ разкажемъ 
нtщо за Българиа . Tt ни разказвах:а, че тtзи дни видtпи и • шеАтанъ 
арабаси", карани nакъ отъ българи, .хубави като анrе11и". Укичвах.а 
ги съ крилt ли не, съ душа ли не, съ колата на св. Илия ли не, 
съ какви ли чудатости не, - а това били трима наши колоездачи. 
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Изъ пжтя нашитt пж.даро-реформаторски полицаи ни казаха, че имат, 

инструкции да не минаваме пакъ nрtзъ с. Бtлнца, а да минемъ 

„кестерме • за с. Якуруда н тамъ слово да не държимъ. Отъ ядове 

намtтахме се въ рtката да се кжпеиъ, а тt, джандармитt, ни пазятъ 

дрехитt и ни се смtятъ на дtтннскиrt закачки и на веселостьта -

ние сме за тtхъ ~банба~и1'а uнсанъ•. . ·;~-.,~ 

Пр·l;зъ баири и долове крачнмъ къмъ Якуруда. I<огото питаме, 

все ни казва, че имало 6 часа до селото. Ходнхме 4 часа, патаие, 

nакъ имало още 6 часа. Ше вtрвате ли, като ви кажа, че тукъ, въ 

този край, н1;ма копни пж1ь I Тукъ човtкъ още не е стжпилъ въ 

борба съ природата - онова, което е било пжть, сега е корито на 

рtка, на която не е казано, тукъ е иtстото ти, а това е моя nж.ть. 

Рtката е пртиснала 1~жтя и е накарала 11овtка да се катери високо 

край неАнитt ровини, за да сл1Jзе пакъ долу. А пжтенъ данъкъ 

плащали всички 1 
Само въ Турция не трtбва да се чудимъ, защо не се ц'!нw 

врtмето, защо се кара виното въ ту11уии, ващо rрънчаритt каратъ 

грънци ва пазарь на самаръ; защо в11ждаие тукъ-тамt кола и то 

съ прtдница, по,голtми отъ задницата и натоварени не съ повече 

отъ 60 оки товsръ; защо носятъ житото на воденица въ тулуми, 

задtнати с.ъ вжжя на гърба ; защо нtматъ иостъ, който да се не 

люлtе оть човtка, като го задруса ; защо всичко се измtрва съ 

конски товаръ, а не съ тонове н кубици. 

Наети.пихме въ територията на „бабяu~китt по•1ацна. Tt жи

вtятъ II по върхове и по полове на Родопнтt - дt 3, дt 5, дt по 

1 О кжши съ дебели зидове и итвори въ тtхъ за стрtлба, наричани 

,. мазrаJ1н •. Вс.tка к_жща е арсеналъ и укрtnление. Безъ хлtбъ из

лиза и лtra поиакътъ, а безъ пушка и ножъ не. Тtзи помаци еж 

кюрдитt въ Европа. О1ъ азия.тскитt страдатъ арменuитt, а отъ 

европейскитt - българитt. Пжтннкъ, коАто влtзе въ страната нмъ 

и нзл1;~е жнвъ и необранъ, се сч11та за наново роденъ. Нtма р.ень, 

въ който тt да fl e еж съзпа11али главоболия на властит1; и въ двtтt. 

страни. Наnравятъ прtстжnление въ българско, бtгатъ въ турско

Иди ro гони и удостовtряваl! саиолнчиостьт~t му I Всички са. кърво

n11Ицн и разбойници, всички еж ятаци - ,.единъ за всички и всички 

за единъ•. А грозната поиакнна се крие подъ съдраната nрtстилка~ 

за да не видиwъ илtчното и щще. 

Крачнмъ силно подъ впечатлението отъ разказитt за страruнитt. 

подвизи на тия помаци - звtрове въ човtшки образи. 

Късно е. Най-сетн'k блtсъкъ on лампи и огньове издаде, дi; 

се гуши село Якуруда. Нова изненада I Полиuаитt Спасъ и О~манъ 

ни обявиха, че иматъ инструкции да ни прtдадатъ на полиц. участъкъ, 

за да ни интерннратъ прtзъ пункта „Аврамова•. А дt е обtща

ннето на Мехоинl!скнтt деребеевци? Дt е тtхиото позволение? 

Това ли значи да декларирашъ и разрtwишъl 

Тържествено обявихме, че искаме да нощуваме въ ка.щата на~ 

дtno попъ Филипа, лично познатъ на нtкои отъ насъ. Това сто

рихме. Тамъ вече заобиколихме дtднцата като дtца, конто се оалак-
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ваrь на татка си, а тоА, за утtшение и насърдченне, ни снабди и 

съ ракиАца, и съ топла вечеря, н съ червено винuе, и съ чисти по

стилки. lli;eмъ ние, nte и дtднцата, а полицаитt пиятъ ли, пнятъ 
на наша cмtlfкa. Утрt, ако уnорствуватъ, ще ги вържемъ, само дано 

не доАде н'kкое отдtленне rаджали отъ тукашния постъ. 

Тъкмо по вечеря доАде синътъ на дtдо попа, едннъ интелк• 
rентенъ момъкъ, и съобщи, че хей_ сега трима български офицер11 
въ униформа съ нtколко въоржжени войници сп1;зщt отъ балкана, 

вл'kзли въ турската казарма н останали rос.те на турскитt офицери 
и ще имъ носятъ вино, провизии .и пр. Това изв1;стие като топъ 

пукна, като бапсъмъ падна. Сrюмнихме си веднага тtхното об1;щанне 
на 8демиръ-капня • , че нtма да се мръднатъ отъ границата, докато 
пакъ не ни видятъ, и че отблизу ще слtдятъ за нашата участь Взехъ 

книга и молнвъ и имъ написахъ това, що н.и тегнrьше н.а душитrь. 

Сжщиятъ момъкъ разбра, почервен15 и каза : • Бждете с.покойни, тая 
бtп1;жка ще отиде по адреса си хей сега и ще се прtдаде безъ да 
угади нtкоА ! • Речено и свършено. Изхвръкна той и сетнt докладва, 
че тt за насъ дошли, като се nр1;сторипи, че гонятъ контрабандисти, 

Олекна ни. Хеменъ почнахме да се чувствуваме, каrо че сме сн у 
дома. За тая блага вtсть дtднцата поржча повече винце. 

Хубавъ день. Срtщу буйна чешма на пейки и столове пиемъ 

си кафето, Моми и булки хрисимо поздравпяватъ, лукаво и иэ11ита
телно погледватъ, напнва,ь зелени стомни и бtли мtнци и си оти

ватъ. Един 0тъ другаритt по тtхъ зяпатъ и коментhратъ, а други -
по карикатурrt1t и афишитt., притурки на Стамбодскитt вt.стници, 

налt□ени по стtнитt . Меж11у тt.хъ лнчатъ и чупни в1:звания съ по
чуденъ езикъ, озаглавени така : "Оrлашение•, "Да се знае и за
помни• и лр. Tt не еж. интересни саио з~! ония, които зяпатъ по 

бу;1китt и момитt. Чуватъ се тежк1:1 стжпки и дрънкания на сабли 
rю каманацитt. Ето цtпъ щабъ офицери - български, сжщнтt на 

.Демиръ-капня•, редомъ съ турски, укичени съ знацит-1; на юл, ката 
революция, облtчени въ коприна и чоха, само по сюртуци, а нашитt 

бt.ха коА съ куртка, коА съ шнне11ъ балкански; а слtдъ тt.хъ вър• 
вtха войници (турски и бъдrарски) на почетно разсrоявие. Стар
шнятъ отъ бълrарскитt офицери ни прt.дстави на турскнт·J;, като 

каза : • Тtзи еж туристнтt, за които ви nрнказвахъ, че официалнит-1; 
военни н граждански власти ги много любезно приели въ Мехомия, 
а др!fги ,ю а1е'hллии отъ властитt ги връщали, като имъ отниматъ 
свободата и искатъ да ги изтезаватъ още цtлъ день и половина 
пжть прtзъ "Аврамова• . А старшиятъ отъ турс:мнтt офицери любе<1но 
и учтиво запита: • Какво е вашето желание?" - Молнмъ Вашето 
разрtшение да се върнемъ въ България r1рt.зъ р. Черна-Мtста (Су
ванъ-дере), та на връхь Бt.лмекенъ и оттамъ прt<1ъ Костенскнтt 
езера, А~tрянъ-дере, СакардЖа и въ Долна-Баня. Откждt вие знаете 
тtзк м1;ста ? - Туристътъ е дълженъ да познава отечеството си 
изобщо, а въ подробности - кленовата область на ntАствня Тоя ни 
потупа по рамената и каза : • Ще бж.де споредъ же11анието Ви 

• имате свободата си•. И пожеда да се разговоримъ и uочеринмъ по 
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едно кафе въ любимото му кафене, построено на една височина. 

Отидохме тамъ. Завърза се р.азговоръ помежду ни за нашата ту

ристовска организация, за цtлитt й, за програмата и патилата ни. 

Дадохъ му турнстовска значка за споменъ и нtколко броя отъ 
сп. ~ Български турисrъ •, а той извади книга и написа заnовtдь до 
всичiСн официални личности и учрtждения и постове да ни даватъсвобо
денъ пропускъ и съдtRствне. Сетнi; се изкачихме на балкана, отдtто 
като оrъ птичи полетъ се вижда цtпото село и околноститt му, и с~ 
продължавахме да се смtемъ отъ шегитi;, пущани отъ друаря ни 

Яко. Т-kзи шеги ни сближиха и ни направиха нtщо повече отъ прия
тели и роднини съ тия бла.ги турци. 

Село Якуруда е сгушено въ една отъ диплитt на родопитt, 
които го rояrъ съ балканския си въэдухъ и 11оятъ съ кристалнитt 
води на р. Мtста. То брои 800 кжщи (еднатs половина бъмарски, 
другата половина турски) съ 4500 жители. Въ въстанието не е го
рtло. Улицитt му еж. криви, тtснн, калд·ьрмени съ надвиснали надъ 

nжтя двуетажни кжщи, изградени съ каменни стtни като крtпостн. 
Гиздавъ балкански свtтъ. Издига се двуетажно училище съ 200 
ученици, разnрtдtлеии въ 4 отдtления, и трима учители. Главниятъ 
учитель получава 25 лири, а 11омощниц11тt му - по lб, плащани 
само оть общината, и разхвърляни само върху ония селяни, които 

пращатъ д1ща въ училището. Черквата е малка съ двама свещеници, 

а сега се гради голtма модерна, на която постройката е врtменно 
спрtна по липса на срtдства. До рtката еж. наредени rолtмн ка
зани, дървени и каменни к0рит·а за общо ползуване н за пране. Паза
рьтъ за едъръ и дребен-о добнтъl(ъ е въ петъкъ. НакраА селото 
има голtма нова ка.зарма съ балкони, nрtдъ която е поставена 

будка за часовоя. Когато се яви нtкоЯ, часовнятъ дърпа едно вжже 

отъ бутната, което раздрънква голtмъ звы1ецъ. По тозн сиrналъ се 
явявам, офицери, конто поканватъ rocra въ общия салонъ, мобилиранъ 
съ миндерлъци; тамъ черnятъ кафе, тютюнъ н се захваща разговоръ. 

Баба попадия и снахнтt й сrот~или ни хубавъ обtдъ, но и 
хубави пари нмъ дадохме. На о6hда ни пожела да присжтствува и 
Сабрн ефе~щи, богать землевладtлечъ, nрtзъ горитt и пасищата 
на когото ниа да пжтуваме половинъ день. За направената ~у 
честь тоя даде бtлtжка цо главния кехая на мандритt му да ни 
подари една пита прtсенъ балкански кашкавалъ и да ни приеме 

като драrи госте за нощувка отъ негово име. 

Роrътъ свири, турнститt с& подъ пълна пара . Изпращачи, 
почерпки . .. Полицията пасув.1; тя е просто зрителка, а ние сме 
свобоцнн. Съ ntсни, и гьрм:ежи отъ любеэиитt изпращачи, ние 
потеглихме право на сtверъ, за да починем·ь тамъ, кждtто се съби• 
ратъ Бtла и Черна Мtста. Купихме си оризъ и захаръ да nравимъ 
вечерьта сладъкъ оризъ на влашl(итi; мандри. 

Пладне е. При студена чешма правимъ генерална почивка и се 

кжпемъ эа послtденъ nжть въ р. Мtста. Еди11ъ влахъ ни е водачъ. 
Оттукъ почзаме да се възкачваме по Родопсккrt височини, и вър
ховетt никнатъ като rж.бн пр1щъ насъ. Посрtдъ борови лtсове се 
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зеленtятъ обширни морави - едни разорани, други оставени ва ли
вади, а трети с.ж. пасища. Всрtдъ всt;ка такава морава се мж.дри 
кжща съ оборъ и сламеникъ, въ които се прибиратъ добиrька, 
хранитt и стопаннтt нмъ прtзъ работното врtме. Това еж. лtтннтt 
вили на помацн'Гt. Макаръ че е половината на августъ, косид
б11та сега почва, а до ж ьтва има още врtме. Искашъ ли да видишъ 
природни хубости, загрозени отъ помаци и помакини, ела туw:ъ I И 
още се криятъ де ги не видишъl По тия мtста всtкоrа вървА съ 

другари и се дръжъ за орж.жието си, за да имашъ по-малко страхъ. 

Сърдцето те заболява, като rледашъ много пространни голотии, 
които е направилъ пожарътъ, и тия гигантски борове, тръкулвати 
на земнта отъ буритt. А пъкъ като гледаmъ други цtли непроходни 
пространства само съ боръ и мура, зелени като коприва, конто 
сrърчатъ като копия къмъ небето, не ти се иска око да отдtлншъ. 
Богатства и -хубости кой ви прилично оцtнява I Кой васъ отъ лю
бовь и услада посtщава I У васъ се криятъ само роби безащитни и 
чети ратоборни, за да се спасятъ не о,ь звtрове, а отъ хора кър
вопнйци. Ние зяпаме високо, а р. М·l;ста ни пtе ниэко. Едннъ отъ 
турнститt nрtкарва криза - равновtсната му нерва страда и тоя 
едвамъ ходи и крака прtплита. Отъ мж.ка ли бt, отъ що ли биде, 
попита човtкътъ да се научи нtщо за боровитt шикалки, нападали 
по земнта, и за чемернка;а. Веднага въ услуга му еж. всички, като 
че еж се сдумали и му обясняватъ, че шнкалкитt б;~ли на мечкитt 

uаревицитt, а чемериката - тютюна имъ. Гледа rи болникътъ, гле!lа, 
кима глава, пъкъ почна да се см1;е въ този зоръ и да говори всt
какви думи. Отъ това се по-съвзе и бодрость пълна доби, когато 
му посочиха въ рtката боситt влахннки, които перtха въ леденитt 
води на р. Мtста. 

Въ една отъ влашкит-J; колиби сме мили гости. Всичко е на 
кракъ. Старида;а, влахинка, меси хлtбъ .• Бабо защо, не оженишъ 
сино11етt си, та снах11тt да ти шетатъ•, питахме ние - ,.У нашитt 

колиби, си нко, момн нtма, • кътъ са" ; снаха трtбва да търсимъ • 
отдалеко, а пъкъ сме сиромаси • , отговори тя. 

Много с.м. ма.чии женидбитt между тtзи планински чада. 
Всичко, ама почти всичко, трtбва да върши жен:~та. Това е причи
ната на nреждеврtменната имъ смърть, а м.жжътъ е монархъ, К()йТО 
саио стадото си гледа, и отъ това мжжетt у тtхъ еж винаги по

вече отъ женитt, а като така, и жената се скж.по купува отъ мжжа 

и продава отъ бащата. Между дtхъ женидба по любовь нi;ма. 

На мандрата сме. Стада, пастири, кучета, чудо I До студена 
ледена чишмичка, около два rолt111и огньове, върху меки влашки 

китеници пихме люта ракия, яцохме млtко, корокмачъ и кашка 

вала, подаренъ оrь Сабрн ефенди. Върху тtхъ полtх.ме вино червено. 

Тиха безлунна нощь е. Никакъвъ вtтреuъ не безпокои лис
тата. Небето е обсипано съ едри брилянтени зв-tздиuи . Далечъ в11а
ситt биятъ кашкавала, пt.я11ъ чудни пЬсни, въ конто се примtсватъ 

лай на кучатата, дрънкане ва звънци, пастирски провиквания, гър 
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.межъ съ пищови и пр., и приспнват-ь морнитi; туристи, които хъркам. 

оше на турска -територия. 

Утро е. Тихо безоблачно небе. Звtздмтt една по една угас
наха. Птички и магарета поздравиха веселото утро. Горt по небето 
се затръкаляха дut свtтила - слънцето, ·коете д~биваше жаровитъ 
цвtтъ, и луната - вехта• кръпка ва нови панталони. А долу на зе
мята ~урисrитi; вече бtха омахали нtколко копани попара. 

Напуснахме леглото си като зайци, а подиръ нtколко врtме-
.и пояса на rоритt. Настжпнхме въ чаловетt. Блнзу сме до грани
цата. Пусти каприаъ - ще ядемъ пъстърва отъ р. Мtста, турска 
пъстърва, па макаръ иебото н земята да се ставатъ. И серкмето 
почна да реже водитi; на вироветk, а ние изъ политt му гледахме 

1-вви прtкраснн голtми гадинки, създадени въ 5. день, беэъ да 
искаме и да знаем-ь, че налtво и надtсно се бtлtяrь чад1,ритi; 

на турскитi; постове. Пихме пос11tдно вода отъ Мtста иэъ саииятъ u 
изворъ, дt първи пжть тя вижда свtтъ. И оттамъ поехме по връхъ 
Бtлмекенъ. Колко п-tхие и викэхме тукъ нв rраницата, като гле
даме на юrъ Македония, а на с-tверъ - Долна-Баня. Радостыа ни 
още повече се усили отъ това, че тукъ нi.маше опасность нито 

отъ турци, нито отъ помади, нито отъ глупави водители на идеални 

организации. 

Гледахме, поглъщахме съ око всичко и, безъ да се наситимъ, 
смъкнахме се прtзъ боровинки, ягоди, малини и здравецъ вечерыа 

въ с. Долна-Баня - здрави, бодри и весели. 

с. Долна-Баня, 1909 г. 

Б. Образоnисовъ. 

До 5аt~ковския JАОнастирь. 
(Пжтн·и бtлtжки). 

Навtрно на мнозина, ако не и на всички отъ читателитt нн, е 
нэвtстно, че има една обитень въ Родопитt, която се нарича Бач
коsски монаст~tрь. Не!lиата навtстность порастна особно слtдъ про

словутата история съ откриването гро{;а на посл-tдния български 
патриархъ. Сжщата случ.ка извика на врtмето си въ нtдрата на тая 
обнтель гол-tмо число посtтителн отъ близv.итt до нея, па и отъ 
по-далечни мtста. Въ числото на тия посtтнтели е имало и мнозина 

внсокоиктелигентни и даже учени и съ вкусъ къмъ хубавото хора. 

Но обладани, види се, отъ високо патриотично настроение (което, 
казано между насъ, изразили между другото и чр-tзъ моментално 

общо хвърляне на кол-tнt, когато се чулъ отъ н,tк.ждt rласъ : ~ на 
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к.0Jrl;t1t, господа, прtпъ тая свtтиня f •) тt еж останали съвсtмъ 
безучастни къмъ р1щката по своята хубость природа, та затова не 
дадоха никакъвъ отзивъ за нейното величие и омая. Но.далечъ отъ 

мене всtкакъвъ упрtкъ къмъ когото и да било. Такъвъ упрtкъ 
тр:вбва да се отправи по-скоро къмъ българитt изобщо, отколкото 
к1,,мъ когото и да било отъ ч11еноветt на това равнодушно къмъ 
своята хубава земя племе . Безъ да отивамъ по-далече, азъ ше 110-

соч.а на себе си като на най-близъкъ примtръ. Шестнадесеть години 
има, откакъ съмъ дошелъ въ Пловnнвъ, безброй п.жти с1,мъ слу

ша11ъ както за нtкаква "чудесна• м:tстность на тоя монастирь, така 
и за нtкакво 8 Мноrо хубаво" дефиле, npiiзъ което се , отивало до 
монасrнря, и едвамъ тази година, прtзъ най-хубавия мtсецъ, когато 

даже и безсловесит'k животни не оставаn равнодушни къиъ прt• 
11еститt на прнроропата, се р l;шихъ да посtтя н азъ тоя монастирь 
и да пров'kря, дали наиr.тнна заслужава той случай110 долетtлнтt до 
мене отзиви, или пъкъ всичко това с~ похвали отъ нtкои сантимен

тадни nрнродосъзерцатели, каквито отъ врtме на врtме се обаж

дат1- изъ книжнината ни и като по чудо и въ необ11снима дисхар

мония съ общото равнодушие прtмиратъ отъ възторrъ даже н nри 
най-прозаични гледки, · 

Далечъ отъ да нмамъ иамtреннето да дамъ даже и едно ло
връхносrно описание било на дефилето, по което се отива отъ Ста

шн,rька до Бачковския монастирь, било на мtстностьта на самия мо
настирь, азъ ще сrtодtля съ любопитния чнтатель само нtкои отъ 
ония впечат11ения1 които добихъ както 11ри бързото ми пжтуване до 

ионастиря, тъй и 11рtзъ краткото мн стоене в·ь него. 

Прtдн всич'<о за тръгването. 
Нtколко дена прtди тръгването мн за Бачковския монастирь 

бtше направена една покана до rолt.мо число любители на природата 
или на р.азходкнтt въ хубавн мtста. ТъА поне се квалифицираха лицата, 
до които се оrнасяше поканата. Оrзивъvь на поканата бtще съчув
свенъ оrъ мнозина. Екrкурзиянrитt щtха да 11ръrнатъ въ три групи : 
пtшъ, съ файтони и съ велосипеди. Азъ щtхъ да замина съ пос
лtдната група. Уредникътъ на разходката еж.що. Когато насrж11и ча
сътъ за тр ьrване, азъ бtхъ на означения rборенъ 11унктъ Въоду,

шевлението ми по nАпя за това мtсто бtше rолtио. Азъ мкслtхъ, че 
ще заваря тамъ rолtма навалица хора, които се суетятъ.около замина
ването си съ шумъ. радость и а.еселке. Обаче нtиаше нищо подобно. 
На сборното мtсто намtрихъ само уредникътъ, ецииъ фанатизиранъ 
туристъ, и най-стария оrъ охотнициn;, единъ вс'kкоrа точенъ н вt
ренъ на обtщаннеrо си спортистъ. Азъ бtхъ третиятъ. Трtбваwе 
да се чакатъ и други. Прtзъ врtме на чакането наЯ- стариятъ отъ 
насъ ни разказа разни анекдоти изъ нравитt на нa1Шtrk спортисти 

н частно нзъ тия на туриститt. • Често nжти, каа11аше ,:ой, като не 
се. . явяваше нито един:ь оть по-рано явипиrk се охотници за екскур

зия, азъ сам:ь правtхь екскурзията,, само и само да се състои•. 
Измина доста врtме, но никой не дойде; поиимо това ние рt
шнхме да вървимъ, колкото сме, и тръгнахме. 
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Лжтьть отъ Пповдивъ до Станимака е твърдt еднообразенъ. 
Поrпедътъ ви се хлъзга бърже по правия н проснатъ отпрtдt ви 
като безконечна нишка пжть. Освtнъ това и отражението на ropt
mит'k слънчеви лжчи отъ бtлня прахъ, който покрива пж.тя, бtше 
много снпно, та уморяваше погледа ни и удвояваше и безъ това 

силната rорtщина. tlиe бпъскахме сипно педалитt и, залъгвайки се 
съ хубавнтt гледки, които изобилно ни даваха разкошнитt нана

долища на Родопитt и насипан1Итt 110 тtхъ села, бързахме да стнг
немъ въ Станнмака да си починемъ н заедно съ наст.жпването на 

слtдобtдната хладина да се доберемъ до още 110-хладното дефнпе 
на р. Чая, което води за Бачковския мояастирь. 

Ето ни вече въ Станнмака. Ние минаваме rrьрвия мостъ на 
Чая, впнзаме въ сърдцето на 1·рада н изпитваме силенъ дъхъ на 

гърцизма, който витае прi;днмно въ горната часть на града. Дапи 
поради вtковнитt бtди, които нашиятъ народъ е търпtпъ отъ тая 

артистично подпа нация, или поради нtкои други неясни за самия 

мене причини, но присжтстви.ето и въ една сравнитепно голtма маса 
въ едnнъ n.й хубавъ кжтъ на нашето отечество ме неприятно из• 
ненада. lie може обаче да не <!е констатира задоволите.линя фактъ, 
че българщината, която сега има надмощие въ тоя градъ, е подtй• 
ствувала силно за смекчението на несимпатачнитt прояви на rръuкяя 

характеръ, както и за заnово11ите11ното приспособяване на тукашния 

rръкъ къмъ условията, посрtдъ които е поставенъ да живtе, слt.д
ствие отъ което е и едно силно приближаване на двt.тt враждебни 
нации. 

На излизане отъ града, въ който се бавихме cal,(O около единъ 

часъ, ни обърнаха внимание rолtмото число паракписн, построени 

прtдииио по възвишенитt м-\;ста (чуки, канари) на голитt, стръмни 
и непрнвtтни баири. Струва ми се, че само Търново над

минава тоя rрадЪ по числото на своитt черкви и черквици. Дали 
тоя сипенъ стре.межъ къи1, общение съ Бога и тая набожность, из
разъ на която между другото се явява и съграждането на мно

жеството храмове и параклиси, е била нt.каква присж.ща черта на 

иашитt прадtли*), или пъкъ всичко това е било нtкакво проявление 
на византийщината, която на врt-мето си е влияла тъll мощно на близо 
и далечъ? Tъll или ннакъ, но 111ене се струва, че тая набожность е 
указгла силно, даже повече отколкото трtбва, влияние както върху 

възrледитt, тъй и върху нравитt, дtлата н иаll-важно върху успtхитt 
на иашитi; прад1;ди. Ако релн1·иовното чувство на послtдннтt бtше 
нtколко степени по-слабо въ полза на иа1111оиалното н воинствено 
чувство, от-ь това, струвjj ми се. иашитt прадtди биха имали само 

полза, а и свtтпитt страници на нашата история биха били неrли 
повече, отколкото еж сега. 

Слtдъ около 2 ки. пжть, който извървtхме отлtво и високо 
надъ р. Чая, като съ страхъ гледахме шеметно стръм11итt. спускове 
н:адъ силно бучащата въ дълбината водна маса, стигнахме до ActL 

") Особено царе-в и 6011яритt~. 
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новата крtnость. Единствениятъ достатъчно заnазенъ nаметникъ отъ 
многото сгради на това историческо иtсто е една черква. Като rле
дашъ това уц1;лмо nрtзъ много вtкове здание, струва ти се, че 

внждашъ нtко/:1 митически великанъ, ко/:lто гледа съ равнодушие на 

разрушителното дt/:lствие на nрироднитt ст1-1хии н се усмихна на. . 
суетата на гъмжащия по-близо или по-далече оrь него животъ._ 

Трtбва сами да се изкачите на на/:1-високото мtсто на крi;постьта, 
сами да надникнете отъ нtкой прозорецъ на черквата и видите 

страшната дълбочина надъ рtката, да разгледате самата черква 

и друrнтt изюродени остатъци отъ нtкоrашната велнколtnна и ве

личествена крtпость, да разгледате боаза както на югь, кждtто 
рtката се губи въ живописни планински хребети, тъй и на сtверъ, 
кждtто градътъ все тъll живописно эастиля цtлото, доста разши• 

рено устие н отпраща поrJ1еда ви далечъ нзъ траки/:lската равнина, 

- за да си nрtдставите всичката стратегичность и рiщка ома/:lность. 

на rroвa мtсто и да изпитате оно11а чувство, което изпитахме и ние 

и което изпитва, навtрно, всtки, който го nосtти, който има случа/:!: 

да се наслади отъ неговия кржrозоръ 11 неволно се 1Jрtдава на 
съзерцанието на неговото мниало. 

Веднага слtдъ Асtновата крtnость пжтьтъ почва да слиза и 

прави това почти толкова, колкото се и качва. Нашиятъ интересъ 

сега бtше съсрtдоточенъ освtнъ върху разнообразннтt извивки на 
бучащата и ntняща се д·ы1боко nодъ насъ рtка, но и върху на

ченкитt на онова nрtдnрнятне, което имаше за цtль да снабди 
Пловдива съ електрическо освtтление и трамваи, но свърши съ ка• 

литулнране на к.жсогледитt му 11рtдnриемачи. Груби хоризонтални_ 
брtзди въ отсрtщннтt стръмни н скалнстн хълмове и части оть 

акведуци лрtзъ честитi; дерета nоказватъ и.tстото, кждtто човtш 
11няrъ гении е искалъ да издигне всtкоrа пълноводната рtка, за да 

я направи послушно ор.ждие за свои нагоди. 

Като слtаете долt до рtката, оставатъ ви до монастнря още 

8 км. nжть. Отъ тука вие вече тръгвате по новия хубавъ шосеенъ 

nжть, l(ОЙТО е напраuенъ само до монастиря, прави се (nакъ така низко 
край рtката) за Станниака, а ще бжде наnравенъ дори н до Чеnе
ларе. Отъ ту11в нататъкъ вие ще се наслушате на стерянията на 

буйннтt рtчии талази и we се наситите на раанообразнитt гледки 
на на/:1-долннтt, обрасли съ разни дървета, части (нанадолиша) на 
високитt родоnск.и склонове. Макаръ и доста дълъгь, пжтя до се

лото Бачково и монастиря изминаваме съ истинско удоволстене и 

наслада отъ постоянно сиtняващитi;; се нови и по-нови и все уrледни 

и приятни картини. Обаче нерtдко трtбва да вдигашъ погледа си н 

по-високо, эа да не нзлуснешъ нtкоя отъ жнвоmtснитt гледки, що 
се открнва1ъ прtдъ васъ и rорнитt. и съ величава осанка части на 

скпоноветt. 
Около единъ километъръ до Бачковския монастирь ожтьт-ь 

лрtсича Чая по едннъ 11рость дървенъ мость и влиза въ с. 1::iач• 
ково. Това село е малко, но както и много други планински села 

около Пловдивъ, пъкъ и другадt, издава отъ себе си нtщо. което 
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ви наумява, ако не повече, поне краАна часть на н'tкоА rpanъ. Пъn 
не само това, по и в'ь самата външность, държане .н отнасяне на 

селяниrt. вие забtлtзвате rто-rол1.ма близость до гражданина, от
колкото въ което и да било отъ полскитt села. С·ьпровождани от• 
цtлъ бюлюкъ дечурлига, които се събираха ненмовtрно бързо и 
конто бtха съсрtдоточнли всичкото си внимание върху нашнтt 
.шеА1·анн" - както наричаха велосипеднтt - ние нзntзохме изъ 
селото, възседнахме колелетата и съ чувството, което изпитвашъ, 

кога си вече близо до желаната цtль, зачестихме ударитt по ry• 
менИ1t педали и се понесохме вихрено по гладкия и чудно хубавъ 
пж.ть . Не се минаха даже 2 - 3 мину'l'и и ние съзрtхме мона
стиря, коАто е кацналъ на края на една доста висока надъ нивото 

на рtката тераса, посрtаъ буАно разклонени и обтънали въ раз
кошна сладко-зелена шума малКlf и rолiн,1и дървета. На лtво отъ 
мон:1стиря, високо надъ насъ между тъмно-зеленъ 1·жстакъ отъ буАна 
гора, като надникнала надъ пжтя се из.с.ига • Костннuата ", зпание, 
което по мнtнието на нtкои било тъй старо, както и Асtновата 
крtпость. 

Общата гледка тука е вече доста широка, защото дефилето 
на Чзя на това мtсто се значително разширява. Като че ли нtкоя 
разрушима сила нарочно е създала това разширение, нарочно е 

скомбюrирала тая великолtпна панорама, за да си отдъхнешъ на по• 

rолtмъ просторъ и съ нови с~ди да поемешъ все сжщитt извивки 
на продължаващия нататъкъ, 110 течението на р-tката, пжть. 

Високата поляна, на която е построенъ монастиря, се простира 

на юrоизтокъ отъ него и е покрита съ красиви лозя и градини, 

DЪЛНИ СЪ ПJЮДОВНТИ и други дървета. На IОГЪ направо ОТЪ ПОЛЯК• 
ката се издиrатъ стр1.мни, скалисти и живописни възвишения, обрасли 
съ едри разновидни п11анинскн дървета. На източната пъкъ страна 
на поляната гордо и надмtнно се нздиrатъ още по-високи, гра

мадни скалисти и почти непрнстжпки ппанвнски масиви, конто еж. 

изпъстрени тоже съ едри горски обитатели и завършватъ вtнеца на 
чаровната гледка. 

Възвишенията обаче на отсрtщната страна на рtката еж. 
покрити съ дребни шубарлаци, на мtста даже съвсtмъ голи и доста 

неуrледнн. Като rлеrдате тоя контрастъ, тоже ви идва на умъ за 

нtкolt прtдумишленъ художнически похватъ. Единственото нtщо, 
което по длъжко спира погледа ви, като си обърнете главата къмъ 
тая страна, и даже ви прави да се позамислите, е ntдo на човtш
ката рж.ка. Това е единъ рtдъкъ п6 височината и изобщо по rрамад
ностьта си бtлъ, камененъ мостъ, коАто нtкоrа е служнлъ за прt
минаване на рtката по единъ твърдt старъ, стърменъ и отдавна иэо

ставенъ пжть, а сега служи почти само като памет_иикъ на р1щко 
строително изкуство. 

На 200-300 крачки .110 монастиря ние стигнахме до единъ 

салашъ, построен,., краА живописекъ водопадъ, и спtзохме отъ кq

лелетата, за да си починемъ подъ грамадния чинаръ, който прави 
дебела сtнка надъ цtлия построенъ надъ рtката кьошкъ. 
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Когато поехме възвишението къмъ ионастиря и дойдохме нt
колко кр.а'UСн до портнтt му, изъ монастирскня дворъ излизаше 

едннъ върволякъ патки, които се движеха бавно, спокойно и като че 

л.и съ съзнание на нtкакво си лично достоннство. Щом:ь достигнахме 

до тtхъ, тt обърнаха ходътъ си назадъ, като запазиха същия 
теашъ на движението и сжшото настроение. • Това еж нашнтt по~ 

срtщачн", эабtлtза съ· насиtшка е.динъ отъ друrаритt. И мене се 
струва, че тая шега съдържаше rолtма доза истина, защото 

имаше н хора и то въ разни посоки отъ насъ, но всички 

отиваха по рабс)Таrа си н никей друr·ь, освtнъ тия пернати, не се 
изпрtчи оть nptдt ни дорн дотогава, докогато се изкачихме по 
високнтt стълби на монастирската веранда н настойчиво изисквахме 
отъ едно момче (което нзrпеждаше да е прислужннкъ на i•остнтt) 

да се прtдставииъ на игумена или на веrовня замtстннкъ. 
Но за да не изпусна едно не безинтересно впечатление, азъ ще 

се повърна 40-50 крачки прtдъ монастиря, кждtто изпитахме една 
своеобразна изненада. - Вървимъ ние • по доста стръмния пжть и 
тикаме колелетата напрtдъ, а отъ разни страни долитатъ до насъ 

чудни и необясними звукове: ту дебели, ту тънки, ту дрезгави, ту 
пискливи, ту продължителни, ту прtсtкливи, ту меланхолични, ту 

възторжени, ту скръбни, отчаяни, ту весепн и радостни и по висо
чина отъ всичкитt степt'ни на гамата. Това бtше цtла гатанка за 

насъ, защото, колкото и да гледахме да вид.имъ нtкои хора, конто 

издаватъ тия звукове, ннкж.дt не виждахме такива. Стори ни се даже, 

като да се намнрзме въ нtкоR омаrьосанъ пж.ть, пъленъ съ пtящи 

ду,хове. Гласоветt и своеобразнитt над.пt.вн, съдържащи нtкакви 
непояrнн за насъ кратки думи - па-, па, па, ву, ву, ву и np., без
пнрно се точеха н усилваха, като че- лн съ явна умишленость все 

повече и по11ече да усилятъ нашето учудване. Ние все nродъпжа

вахме да търсимъ съ очи заrадачнитt музиканти и едвамъ накрая 

търсението ни се увtнча съ успtхъ. Задъ единъ зидъ (дуваръ) ние 

съrпецахме бюстоветt на ед.ио около 15 години съ напита отщеп
ническа фнзономия момче и на едннъ около 30 -35 години съ нео
стригана, буАно брадясала и червенд:алеста глава човtк·ь, които дър. 
жеха въ ржцtтt си по една книга. и съсредочени въ нея съ без• 
примtрно прилежание нареждаха своитt, коА знае, може би, съцър• 
жащи нtкой дъпбокъ смисъль, дълбока философия, - па, ву, га, ву, ia 
ди, га, ди., ие и пр. и пр. Дори сега се сtтихме ние, че в1- тоя 
монастирь има училище за псаптове, разбрахме, въ що се ~"1.стон ра

ботата. отдъхнахме си и се успокоихме. 
Какъ прtкарахме, т. е. какъ гостувахме въ монастиря, не е ин

терt:сно ; толкозъ повече, че ние не бtхме отишли да гостуваме, а да 
се попюбуваи.е н наспадимъ отъ хубавата природа. Ще забtлtжа само 
това, че бtхме настанени и нахранени доста добрt, което дължимъ на 
эаиtстника на игумена, отецъ ИгнатнА. 

Иrуменътъ отсж.тствуваше. ТоА бtше отишелъ въ Станнмака 
при монастирскня економъ, коАто, казватъ, държалъ въ рж.цtтt си 

.артериитt на монс~:стнря, нареждал·ь срtдствата му и, кажн, че раз-
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nореждалъ съ неговата участь. И въ тоя монастнрь ние бhжие сви

дtтели на оная пословична неразбория и неуредица, каквито вла• 

дtятъ въ много, да не кажемъ повечето, нашн мооастири. Колкото се 

отнася пъкъ до самитt калугери, тия послtднитt. г1равятъ впечатле• 

ние 11а твърдt отдалечl!ни отъ жизнения пулсъ на монастнря субекти и 

дпъжни да се rрижатъ само за правилния вървежъ на богослужението н 

своето лнчно вегетиране. 

Додtто разглеждахме детаltлитt. на монастиря въ двата му от

дt11нн двора и зяпахме по оригиналната живопись на една 1·олtма 

стtна въ главния дворъ, нашитt ушн постоянно се наслаждаваха отъ 

хармонията на лавутадичеекит1; упражнения на бж.nещн rt лсалтове. 

Сжщото бtше всtкоrа н навсtкждt въ т1;сния раl!онъ на монастнря. 

Даже когато отидохме да виnимъ мtстото на прочутия rробъ и раз

питвахме калуrеритt за историята на откриването му, нескончае

мото па, sy, га не ни оставаше на мира . • Е, та тукъ билъ rробътъ 

на патриархъ Евтимия, а? • лнташе единъ отъ иасъ. - ,. ТъА зеръ, 

тъА, тукъ се намtрн единъ 'rроб·ь съ човtшки кости вжтрt и с-ь ар
хиереll.ски одежтt", отговаряше равнодушно запнтаниятъ калуrер·ь, а 

сдtдъ неговия отrоворъ като нtкакво ехо се точеше дрtэ1·авото 

прнрtване на едннъ псалтъ: ди, ди, ди, у, га, ди, 

Като се събудихме отъ сънь на слtдующата сутрннь, слън

цето rpteшe nривtтно и обtщаваше хубавъ день. Ние отидохме 

въ черквата Jla запалнмъ по една свtщь, а слtдъ това направихме 

единъ нзлетъ въ околностьта на монастнрн. Когато се върнахме, 

обtJ1ътъ бtше rотовъ Нахранихме се, nоJ1крtонхие снлнтt си и 

съ нtколко чашки манастирско вино и се от11равихме въ обратеиъ 

nжть. На тръгване нашнтt nосрtщачн бtха nакъ на nос-товит1; си. 

Своето настроение тоя nжть тt изразяваха съ nрисжшия тtиъ крt• 

съкъ : па, па, па; отъ странитt се обаждаха човtшки пригласи : 

sy, ву, ву, га, га, га, а nъкъ ние се качихме на нашит1; стоманени 

кончеrа и съ весели възгласи ~дии, ди, ди• се спуснахме стреми

Тt:11но изъ нвнаJ1олния, лекъ и приятенъ nжть. 

Плоsдиn, 1 О. май 1909 г. 
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Клоново настоятелство. -
На 21.VI с. r. Провадяiiскяптъ 
кловъ • Тnшъ-хпсnрБ" е ималъ ре· 
довпо васiщаuие, въ което е ив· 
браоо оастоятелство въ състввъ: 
ор,Jщuедателъ-Ст. Абаджвевъ, 11од 
nр,Jщседl\тель-Г:~пчо Кавалджвевъ, 
секретарь - М. Н. Са•ашrпевъ и 
касиеръ - - В. Д. Джамбааовъ. 

С,~ЩИЯ'l'Ъ КЛОНЪ е HBKJL101JИJIЪ ИВ'Ь 
редовет11 си по дnста серооввв прв
чиоn сл11дпит11 члепове: Вл. □. Ка
рапоевъ, Тодоръ Георrвевъ о Ив. 
Маривовъ. 

Излетъ на софиАскит1. учи
тели и юнаци въ гр. Кюстен
дипъ. - На 16. ыай с. r повече 
отъ стотина софийски учители и 
юнаци направиха първия пролt
тенъ нзлетъ съ желtэннца .110 ис
торическия Кюстенднлъ (стария rp. 
Велбжджъ). Гоститt бtха прича
кани на гарата отъ тамоwнитi; уч»• 
тели, юнаци и граждани, конто 

искрено ги позлравнха съ . добрt 
дошли" подъ звуковетt на воен
ната на 13. п. Рилски полкъ и 
градската музика. Посрtщането е 
станало тър>kестаено. Сетнt гос-

тиtil и посрtщачнtil ааедио С'}, му
зикнт-t еж отишли на дупнишкота 
шосе, дtто еж посрtщналн дуп
нишкитt юнаци. Трнтt юнашки дру
жества вечерьта задружно потег

лили нв1, града и спрi;лн пр1;д-ь 
държавното nедогоrнческо учили

ще, за да бж.датъ наt.-rаненн по 
квартири. На другия день, сутрннь
та, юнацнтt отъ трнт-t дружества 
и нtкон граждани се събрали на 
сжщия сборенъ пунктъ и поти-

лали за .Хис<Jрлъка ". олtскавото
шествне било фотографирано nрtдъ 
хотель • Царь Освободнтель •. Гос
тнтt и гражданнтt. на историчес
кия градъ весело се възкачвал1t 

по зигзачнитt улици на Хисаря, 
коf;!то е nрt.дставлявалъ nрtкрасна 
картина съ своята зеленина и съ. 

движението на множество хора. 
Излетннцнтt разгледали старнннт1; 
на Хисаря и сетнt, nр-tзъ борова
та гора и градската градина се 

завърнали обратно вь града. Проек
тнраннтt отъ по-рано юнашки 
игри за полето се далн въ театра 

поради лошото врtме. 

Балонъть на Цнnелннъ. - очаквало неговото ПJIИСтиrапе въ. 
Баловътъ .Ц11оеJП1въ • № 2 съ Берливъ, uo rраФъ Ципелв11ъ ва
rрафъ Циоелввъ в 9 други лица trратплъ въ 7 ч. в 20 11.· едоn те
паuрnввдъ па 16. мaii с. r. първия яеграма, съ която съобщилъ, че е 
св nродъ.пжителевъ ивлеть. To:ii е р'llшилъ да се върне вааадъ, и 
прt.-инЗJ1ъ вадъ Нюре11берrъ, Гера, п_рибавилъ, че па балона всичко 
Ло:iiоцв1·ъ п вечеръта при~тиl'оалъ б.вло блаrополучпо. Въ 31/ 1 ч. cJdiдъ 
въ Xane (Саксоовя). Валовътъ не пояу,юшь, ср1~щу 17. •ай, сжщвятъ 
се е с~rвралъ ПВ1t&Дi въ своя ва- баловъ орt1111 ва.11ъ падъФрао11фуртъ; 
.петъ. Въ 10 часа вечеръта се въ 4 ч. и 45 •· той билъ аабi-
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Jсl!ва11ъ падъ Вюртемберrъ. Графъ 
Ципеппъ въ 22 часово пжтувапе 
по въвдуха д:остиrпалъ Биртерфе:rrдъ 
(132 Kllt. отъ Бердипъ), като пр:11 • 
JIIПia.JIЪ едяпъ IJЖТЬ отъ 615 Kl!I. 

На 17 везерьта Циuеппъ се вър
палъ об.ратцо отъ Биртерфелдъ, 11() 
вслtдствие лн11сата па бепвин.ъ 

етап.ало нужда па другия депь па 

плад11е (uопедilлппкъ) да сл:l~ве ш1 
вемята rrpи КьопяIIГепъ, дi~то по 
вевппмапве на единъ отъ корачя

тt се случило пещастве съ балона 
при сливането му па земята. 

Въ вторuикъ сл1щъ об1щъ, въ 
4 часа, поrrравкитt бил11 свършени 
и въвдупшото 11лаване пакъ се в;1-

хванало. Балояътъ пр11карэ.л_ъ 8 цаса 
въ въвдуха и cJrfщъ това трtбвало 
по uеобходямостъ посрtдъ пощь ,ta 
направи второ шпrвапе на аеи.ята 

меж ~у Шемерберrъ и Впберахъ, по
неже ваrубата отъ rааъ е била 

твърдt эначителна - станало слtд
-етви11 пощп:~та хлаJiяна и иэхвър• 

ллвето па бепаи11а като баластъ„ 
Сетu1; накъ по·1·еглялъ б'алооътъ, 
но бавно - ва 9 часа явпш1лъ 
само 1 00 км. пжть 

Исторически надписъ. - Чле
новетt на тукашното археологи

ческо дружес1•во въ посодпия си 

ивлетъ до КюL"тепдплъ еж паll'hрпли 

lJЪ Бtловския мовnстирь едипъ пепв
вtстеоъ досега исторически пад

писъ отъ врtмето па деспота Дtява. 

Старини въ Балчикъ. - Вли
.ву до Балчиmката черква св . Геор
ги е откря•rа едва подве1111а по· 

стройкэ , вавtрво, rробввца, въ коя 
то еж 11ам11рени сл1щпит'.11 стuрппя : 
вtпци, покжщпва, 3 алатuи uръсrе
пи - едяпъ съ краспвъ камъкъ, а 

ua друrвn. ка11ъниn еж иапад;вюш, 2 
11аспвни мtдни пръстевд съ плочи

ци. oтropt, 1'.lщн.и лпеnи, вавв, rли-

нени сж.дове, стъкла отъ равличпа 

roлrJJ11ипa и мtдепъ ци;швдриченъ 

сждъ въ В\JдЪ па тенджера съ pt• 
шетка oтropt, а отстрани щ r.y• 
дож~ствепо ивработепи мжжкв и 
женски фиrури. Прt;tметитt еж 
прпбраuд въ поdщението па м.tст• 
вот11 кJrа~по учяJrИще. Ето ПQдх:о
цящо мtсто на па.vченъ ввJJ.етъ па 

турвстятt отъ бливъквтt юипове. 

Празднуване 1OO,годишнина
та -отъ рожден11ето на лордъ 
Гладстонъ. • На 16/29 декем
врий с. r. въ Лондонъ ще стане тър
жествено отrrразднуване стогодиш• 

кината от·ь рождението на извtстния 
политически дtецъ лордъ Глад• 
стонъ . По тоя случаи М-вото на 
вж.трi;шнитt работи е поканило 

всички общини въ България да аа
пишатъ помоши за купунането на 

еди нъ разкошенъ в с е н а р о д е. н ъ 

вtнецъ, който да бж.де положенъ 
въ тържествения денъ на гроба 
на покойния великодушенъ държа• 

венъ мжжъ въ знакъ на призна• 

тел«ость за успуrитt, що е сто
рнл·ь тоА на българския наропъ. 

Всеславянски сборъ въ Со• 
фия. - Изпълнителниятъ коми• 

тетъ на славянския конгресъ въ 

Петербурrъ (Русия) е рtшилъ бж.• 
дещиятъ общославянски конrресъ 

да бж.це свиканъ въ София. Това 
прtдложение е направено отъ про• 

фесоръ Бехтеревъ, 

Шведски офицеръ въ българ
ската армия - Шведското военно 
министерство въ съгласие съ наше

то е командировало въ 61-лrария вр
тн11ернйския капнтанъ Бендцъ, к0Ато 
на 19 май cer. r. се прtдстави на 
военния министъръ и на началника 

щаба на армията. l{апитанъ Веmщъ ,, г 
прtкара стажа си въ 4. алтилерий-
ски полкъ въ София. 



На работа! 

Другари, на насъ, като зa.npyra, прtдстои .na изу<JИмъ nрн-
родннтt богатства въ nланинитt, дол~,нитt и полетата на нашето 
отечество ! На насъ nрtдстои да направимъ достж.пни за човtшки1t 
кракъ непрохднмитt планини на nланинска България , да заnазиме 
nрнроднитt н исторически б'kлtжнтости въ страната; нalt-nocлt, 

като дружнмъ съ всички слоеве въ нашето общество и броднмъ въ 

всички кж.тове на Бълrария. налага ни се и дъпrъ да изучим·ь еко

номическитt условия, при които жнвtятъ и се развиватъ нгшнтt 
сънародници, и да подtАствуваме възпитателно на растещнтt поко

лtння, които трtбва да направимъ достойни эамtстници, и тогава 
не ще да има нужда изкуствено, само чрtэъ училищата, да култи

вираме добродtтели въ т-J;хъ. Опр1;д1;лена е цtльта на нашата за
друга и тя може д11 се постигне, ако работимъ постоянно, енергично 

и за.nружно. И.nеалtrата ни организация може да nptycпte само тогава, 
когато всi;ки неАнъ членъ работи съзнателно и по оnрtдtленъ nпанъ, 
когато, наА-послt, се подпомогне и отъ другитt спортни эадругr1 въ 
страната ни. 

Ние, туриститt, правимъ чести излети, но не ги използуваме 
всtкога тъй, както трtбва. Tt моrаrь да се изпо11эуватъ разумно 
само тогава, когато на вс1;ка крачка гледаме да нэучнмъ нtщо, когато 

пра.внлно наблюдаваме всичко наоколо ни и по възможность 1."Ьздаваме 
условия, при конто моrатъ да се развиватъ чувствата къмъ хуСавото 

и доброто и да се създаватъ обществени добродtтели. Обаче 1·озн 
редъ научаваме само отъ по-опитнитt 'Туристи и ако пжтуваме 

по-често . Ето защо обявяването на иsлетъ отъ оnитенъ туристъ 
трtбва да падне като камъкъ въ с-ьрдцето на всички неrови дру
гари, които безъ колебание трtбва дружно да изпъm~ятъ марш
рута му. 

Досега сnuрrьтъ изобщо у насъ се развива баRно , обаче 
това развитие може па се засили з11ачително, ако сnортнитt дру

жества дt~стува111:, задружно и си подnомогнатъ едно друго, още 
повече, като sнаемъ, че много пун1<тове отъ цt11итt имъ еж едни н 

сжщи. Задружната работа се налага и отъ обстоятелството, че въ 
селата и малк.иrt градове има малко интелигентни хора, конто раз• 
биратъ значението на спорта и съзнателно и беsъ егоистични ц1;ли 
nодкрtnятъ тая благородна идея ; пъкъ и колкото 11И има, ако се 
ра~дtляrь no отдtJJннтt спорт11и задруги, не моrатъ да направятъ 
нищо. Подобни случаи имаме много. Оrь какво ::тава това ? - Отъ 
неразбиране цtпьта на спорта изобщо. Какво прtчи, наприиtръ, на 
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,rурястътъ да се сдружtt съ 10нака, съ ловеца илп съ колоездача 

н да правятъ задружни излети I Нема членоветt на едно общо 
спортно дружество, раздtленн на nружннкн (ловцжнАска, турнстска, 

колоездачна, юнашка н пр.), не могатъ да прtслtдватъ цtлитt на 
-групата си · / Това може да стане, правени еж. опити и ще се пра• 
вяrъ, отъ резултата па конто всtкн ще се възхищава. При такъвъ 
ндеаленъ спортъ въ страната ни ще се запушаrъ устата на ония, 

конто обвнняватъ юнацитt въ акробатство, ловджиитt, колоездичн
тt и турнститt - въ бездtлttе. Оrъ друга страна пъкъ нуждата отъ 
-спортни клубове се чувствува все повече и повече и това наА
снлно на~ага да се захване часъ по•скоро задружна работа между 
отд1шнтt спортни задруги у насъ. 

Бъ11гарско Т уристско 
Дружество 

;Центраnно Настоятеnс:тво 
№ 164 

14. ноемврнй 1909 г. 
София 

с. д. с. 

@о gг ОС1'1.О~,'1,1,'Н,Q, 

аМ,,u. 'Н,'\.t С'И :.-ра. 1-Ш 8д~е С'И>\ ~с. -

'Н,'\,1. Vll\.'W -ъ-ра•';)·и, 1,1;.~VИ,~'У\1.а 

" е,ьо61.~1е-н.ияwtа., 

Господаие Манасrпре, 

Гlловаивскнятъ ю1онъ .Калояновъ връхь• отъ Бъл1·арското Ту
ристско Дружестuо на 13 и 14/IX с. г. устрои иэлетъ 1до гора 
• I<ричимъ •, с. I<уртово-I<онаре, Брtстовица, Перущица я др. , въ който 
участвуваха 63 души турнс;rи. Групата се е явила nрtдъ начал

ника на Пловдивската гара и възъ основа на правилника за управ
лението на държавнитt жеJitзници е поискала билети съ 50¼ на
-маление до гара "I<рич_имъ• и обратно. Обаче нача11викътъ на гарата 
неизвtстно по ка1(ВИ съображения отказалъ да nаде искаиитt билети, 

макаръ че и досега е въ сила наредбата за 50¼ намаление оть 
обикновеиатата такса на тури~::тска група наll-малко отъ 1 О души. 

Независимо отъ това поэ.воляваме си, Господине Мннистре, да 
nр:iвлtчемъ вниманието Ви върху едно друго обстоятелство, което, като 
засtга прtстижа на почитаемата Дирекции на желtзиицитt, причинява 
голtмн rтрtчки въ дtяностьта и живота на Българското Турист

ско Дружество. То се състон нъ това, че въnрtки Вашата запо
вtдь, из11адена прtди 3 мtс:еца въ синсълъ, що:rо група туристи 

най-малко отъ 5 ·аушн да се uолзуватъ съ 50°/
0 
намаление оть так

снтt по t>ългарск. държ. жсл'tзници, почитаемата Дирекция неизвtст
но по каw:ви причини и досега не е направила респективната на 

тази заnовtдь разпоредба до нзчалницитt на гаритt, маw:аръ и 

да сме оrnравялн нtколко .nжти молба за ускоряването и. 

Прtдъ видъ на всичко това и възъ основа на правилника, коllто 
позволява на група туристи наА •маnко отъ 10 души, или на частна група 

., .. 



- 127 -

наА-иалко отъ 20 души да се ползуватъ съ 50¼ намапение по Б. Д, Ж., наА-учтиво Ви мопнмъ, Господине миннстре, да разпоредите да се иъзвърне на името на Прt11седатепя на кпона • Калояновъ връхъ• отъ Б. Т. д. в·ь Пповдивъ надвзетата на пповдивскнтt туристи 50¼ свърхтакса при изпета имъ на 13 и 14. IX с. г. до гара "Крнчнмъ• и обратно и да направите потрtбното отъ Ваша страна, щото Дирекцията на ь. д. Ж. да съобщи веднага съ окржжно до началннцитt па rарнтt Вашата заnовtдь за отстжпката 50¼ отъ обнl(новеннт-t такси на група турисrн наА-иалко оrъ 5 души. 
Фактътъ, че Вие своеврtиенно разрtшнхте въпроса за тази малка привилегия на туристското дружество, ни кара да вtрваме, че Вие ц'kннте турнстското дtло, и ни вд·ьхва надежда, че не ше оставите безъ внимание и молбата ни да се отстрани това прtнебрtжение, което почитаемата Дирекция на жепtзннцитt показва съ забавянето на речената разnорелба. 
Урtрени, че занапрtдъ туркстовското дt110 не ще бн.де наложено така алt прtдъ обществото отъ страна на Дирекцията на Б. Д. Ж. и че наврtме ще му се да.на съдtАствие н улесн .ние, оста

ваме съ отпнчно почитание 

Б. Ангеловъ, 

прtдседателъ. 

За настоя rелството : 

Ат. Джанановъ, 
секретарь. 

Бнвшиятъ прtдседатель на Централното Настоятелство на Б Т. Д, г-нz д-ръ Христо Пиперовъ, дtятеленъ туристъ, ст.жnн въ бракъ на 12. априлъ с. г. въ rp. Хасково съ г-1,а B'tpa В Лазова. О·r·ь името на туристската орrанизац11я честитяваме вtнчалння обредъ на двамата млади - турнстъ и туристка. 

О Б Я В И. Туристическа библиотека 
,,f-ia , , ки. 4, Б, 6 - 1 20 пева. 

nж ть кн. 7, 8, 9 - 120 лева. 
Пк.туване наъ Стара п.1а 1 1и-

на, Родопитt, Сакаръ, Странджа. Прtкрано помагало 1ю отечествена 
география, за туристи и велоснпндистн. 

Десеть и повече ~книги по едннъ певъ. Изпращане само въ 
прtдш1ата или со наложенъ платежъ. 

Бурrазъ. Д. Стеревъ. 
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РЕдАКТОРЪ: С. Д. СКРИНСКИ. 

Отъ 1. януарий 1909 г. сп . • Български туристъ• влиза 

въ VIII. годнна на своето сж-ществуване. Днесъ то е един

ственото спортно списание у насъ, въ което се описва 
българ

ската природа и срiщствата за добиране до вея. 

Въ VШ. годишнина ще се застжпятъ отдtлитъ : /. приро

доописание, /1. турисmс1'и спортъ, 1/1. патриотично възпитание, 

IV. туристска хр01tи1'а, V. отзиви, VI. вrьсти, V/1. ющжнина, 

Vlll . разни, IX. туристсlШ. поща. 

Въ списването на „Български туристъ" прtэъ VIII. му го• 

дина ще взе&J3'ГЬ участие cлtднJ,lrl; сътрудници : Г. /{оэаровъ, архи

тектъ, д·р·ь П. Стояновъ, лtкарь, д-ръ А. Теодоровъ-Баланъ, nро

фесоръ, каnитанъ Добревъ, д· ръ Ст. Н. Чоъtаковъ, адвокатъ, Н. 

Боэовъ, Б. Анrелрвъ, д•ръ А. Златаровъ, Н. Костовъ, д•ръ Х. Ива

новъ, д-ръ Хр. Пиnеровъ, А. Гечевъ, Б. Обраэоnисовъ, Ф. Сплитекъ, 

Н. Додовъ~ А. Д. Цвtтковъ, д-ръ М. Панчевъ, Н. Апексиевъ, К. 

Чорбановъ, Д. Стеревъ, учи1е1ш, А. Д. Пановъ, Ст. Радучевъ, А. 

Джанановъ. И. Буреwъ и др. 

„Български туристъ• излиза всtки мtсецъ (освtН'Ь юли
й 

и августъ). Годишна цiша 3а нечленове на дружеството въ 

България е 2 лева, а въ чужбина - 2·50 фр. Членоветt го по

пучаватъ срtщу едннъ певъ. 

Записването абонати въ София става въ книжарницата 

на Б. Касжровъ и въ редакцията на сп. ,,Родина•, а въ про

винцията - въ кпояовеn на Българското Туристско Дружество 

и въ всички т.-пощенски станции. 

Приемат1, се за посл'hдната страница на списанието 

обяви оть хотелджин, rостинничари, продавачи на турист

ски вещи и т. п . при най-износни ц-tни. 

Печатница на П. М. Бм.заllmвъ - . r.vфия 
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