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Изл.нза мtсечно (освtнъ юлиЯ и августь). Струва за нечленове годишно 2 л·ева, 
за членове - 1 п„ въ странство - 2·50 франка. 

Всичко се 11зr1раща: София, .Бълтарtко Туристско Дружество•. 

Год. IX. София, май 1910 r. Брой 5. 

за Х. сборъ на Българското Туристско Дружество въ сто
лица София. 

По силата на 'IЛ . 72 птъ пружествения уставъ и възъ основа 
на рtшеннто на IX. тур. сборъ канятъ се всички членове на друже
ството на Х. редовенъ туристовски сборъ въ ст. София на 27. 28. 
И 29. ЮНИЙ 1910 ГОД 

Всtки клонъ е дъпженъ да бжде nрi;дставенъ отъ повече '!Ле
нове, независимо отъ делеrати.t, които изпраща (чл. 16 отъ устава). 

l{лоновитt настоятелства ще съобшать на nрtдседателя на Со
фн.йския клонъ . Алеко Конс1·анrиновъ• десеть дена nрtди сбора ••и• 
слото на сборянитt, за да имъ се прнготвятъ квартири. 

Числото на сборянитt ще се съобши прtдварнтелно и на цен
тралното настоятелство. 

Участннцитt въ сбора ще бждатъ въ пълна турнстовска носия 
или поне съ туристска шапка и значка. 
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Членоветt тури1.-ти ще пжтуватъ съ 75¼ намаление отъ обикн. 

цtни по бълr. държ. желtзницн. Които отъ тtхъ имам. нужда отъ 

отnускъ отъ цt:нтралната власть въ София, моrатъ да се обърнатъ 

эа съдi;Аствие къмъ централно·rо настоятелство. 

Програма на сбора 

/. Сжбота, 26. ю1шй. 

Въ 9 ч. и 18 м. вечерьта посрi;щане на гарата турнстит1; отъ 

l l11r,вднвъ, Кавакли, Брацигово, Т.-Пазарджнкъ, Долна-Баня, Бмово, 

Самоковъ и други Тракийски се11ища, а въ 9 ч и 50 и . с.жщата ВС• 

черь посрtщане турис,·ит1; отъ 1ого-западна и сtверна България -

от ь Провадия, Търново, Горна-Орtховиuа, Елена, Пл1;венъ, Враца, 

Дупница (присти1·атъ nо•рано и чакатъ) и др. Настаняване на квартири. 

11. Нед,ъля, 27. юнш1. 

Въ 8 ,,аса прtди об1;дъ отl(риване Х. редовенъ сборъ на БТд 

въ салона на 1. Софиl!ска държавна ма.жка гимназия. Засi;данне при 
дневенъ редъ : 1. отчетъ отъ централното настоятелство и докпадъ 

на контролната комисия за 19 1 О г ; 2. б1оджетъ на централното 

у11равле1tие за L91 О г.; 3. приема11е нови клонове въ дружеството; 

4. четене рефератъ отъ д-ръ 11 Ив. Стояновъ; 5. nрtд11ожения отъ 

ч11еАоl!етt; б. избиране мtcro за XI. туристовскн сборъ; 7. избиране 
11ови членове эа централното настоятелство (съгласно чл. 22. отъ 

ус·rава). - Въ 12 часа свободенъ обtдЪ. 
Оrъ 2 часа спtдъ обi;дъ прод·ы1жава ва~tданнето. - Закри• 

ва11е сбора. 
Вечерьта банкетъ на сборянит1; отъ Софиl!ския клонъ „Алеко 

Константиновъ•. 
111. Понед,ьлниuъ, 28. юниii.. 

Отъ 9 ч. прtдъ обtдъ разглеждане бtпtжнтоститt на сто11и

uьта - сборен·ь пунктъ градската градина .Александъръ J, • Слi;дъ 

обtдъ пос-tщаване ю 1sшкитi; игри. 

Въ 9 ч. вечерь1а излетъ до Черни връхъ на Витоша, устроенъ 

отъ Софиl!скин l{ЛОНЪ .Апеко Константиновъи. Сборенъ пунктъ "Мал

кото казино• (локала на СофиАскитi; туристи). 

lV. Вторни1СЪ, 29. юю1й (Летровдень). 

Около 8 ч. прtдъ обtдъ на ЧерF1и-връхъ. Разглеждане пла11и

на1а н с11изаве около 3 •1. слtдъ обtдъ. Въ 10 ч , изпращане сбо

рянитt на Софийската гара. -----

Прtзъ тритt дtна на сбора (27., 28. и 2:). юни!!) ще има ту• 

ристооска изложба въ сапона на !, Софийска мжжка гимназия. 

Два дена прtди сбора ще бжде издадена подробна програма 

за посрtщане сборянитt и за излета до Черни•връхъ. 

3д-рав-Ьйте / 
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В. Образописовъ. 

Излетъ до Перущица. 
(Продъ11ж. отъ бр. 2 н З). 

Когато стигнахме до банрчето, на което е ра,толожена Перу
щнца, бtiue вече сумра1СЪ. Лазейки по стръмнината, ние съарtхме 
въ вечерната дрезгавина, че кра/.1 селото се мtркатъ нtкаквн човtшки 

·фиrурн. Послt раабрахие, че това бнли познати на нtкои отъ тури 
ститt, конто узнали за пристигането ни и излtзлн да ин nосрtщнатъ. 
Като стигнахме до краАннтt кжщи на селото, вие ваехме обикно• 
вения при минаването ни прtзъ всtко населено мtсто редъ, запtхме 
походна пtсень и влt1охме въ ceJJoтo. Улицата, nрtз·ь която минахме, 
се изпълни съ любопитни селяни и селннки, а наn-вече съ дtца, На 
мегдана на селото, ко/.lто поради гроздобера бtше nрtтъnканъ както 
отъ тамошни, тъА н отъ външни хора, бtхме nосрtшнат11 най любезно 
отъ кмета н нtкои видни селяни и разквартирувани наА-rрижливо. 
Ползувамъ се отъ тоя случаА да констатирамъ факта, че nepy• 
щанци еж едни от ь наА-rостолюбнвитt наши съотечественици, за 
което заслужаватъ всtка похвала. 

Споредъ съсгавената отъ nn-paнo nро1·рама, на другия день -
14. сеnтемврнй - намъ прtдстоеше да посtтимъ гробищата и;~ за
гиналитt в ь възстанието и да оставимъ тамъ донесенин отъ насъ 
Аtнецъ; nocлt да се нзкачнмъ при ш1метннка на из1очната страна 
на Перущнца 11 наn nocлt да опщемъ до мtстото на стария, но сру
тенъ сега мо 1,1астнрь - около 4 километра на югъ отъ сжщото село. 

М·l>стото, на което еж nоrрtбани многочисленитt. жертви на 
турската свирtnость, се t1аю1ра на сt.верння край на селото. l{ато 
вървtхъ към1, това мtсто, което крие толкова свети жертви, азъ 
Gtxъ всецtло обзетъ отъ безкрайно чув1..-тво на благоrовtние и по-
11итъ къмъ ония смt11ящ1 , конто, макаръ и да нtмаха друго надежно 
оржжне освtнъ праяото и други П('Мощници освtнъ самоотвержеи 
ностьта, се бtха рtшили да излtзатъ насрtща на единъ несраоr1ено 
110-силенъ н съ най-звtрскн инстинкти протнвникъ. Мисленото ми 
11рtнасяне къмъ ония страшни врtмена и ужаснитt картини, на които 
'тt еж били свицtте1111, лравtше да nъJJзятъ по тtлото ми безброА 
тръпки не само отъ ужаса на страданията на възста11алиu робъ, но 
11 отъ рtдката и nотресаюша кървожадность на мноrовtковния мж
читель на на111ия народъ. За самото мtсто обаче, дtто еж прибрани 
на вtченъ покой останкитt на ония, що показаха нечуванъ геро1,1зъмъ 
11 оставиха рtдъкъ прнмtръ на самопожертвувание, 11 nомисъль ,,е ми 
ндtше. Но когато достнгнахъ до това мtсто, право да си кажа, азъ 
бtхъ краАно изненадан,,. Прtц·ь насъ нtмаwе друго освt11ъ едно мtсто, 
прилично на 11tкой запустtлъ селск~1 дворъ. Тая картина ме страшно 
нъзмутн и азъ си рекохъ : ~ Това е повече отъ срамно, това t: просто 
rptxoтa tv Паметникътъ, коАто 11осtтихие no-nocлt, тоже не прtд
ставлява нtщо по,утtшително. ТоА е една камарёs оrь земя и камъни, 
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натрупани въ нtкаква nирамида11на форма . Би каttалъ човtк., че това

е просто една подигравка. Аии какво да се каже и
 за оня бурянъ, 

дърволаци и разни нечистотии въ самия храм·
ь, въ коАто еж ставали 

нечуванн въ историята на човtчеството подвизи, д1по е разиrра

ванъ нечуванъ ужасъ, дtто мжжъ жената си е уб
ивал-ъ, баща дtцата 

си е эастрt11ва11ъ, за да не паднатъ въ авtрскитt л
апи ва безми11ост

ния тиранинъ ! Дtто угасна живота на толкова души, за да в
ъзкръсне 

днешната наша свобода ; дi;то се почерниха днитt на то11Кова не

щастни , за да се просвi;тли слtдъ това цtnата ни татковина отъ 

ве11иката радость на свободенъ и истинно човi;шки животъ I Нима 

тридесеть години не еж. достатъчни, за да съзнаемъ една 
отъ наll

свещенн11тt си д11ъжности : - да отдадемъ 11риличната почить на 

ония, що станаха жертва за нашето наА-rолtмо бла1·0, за нашата 

чесrь като бъ11гари н за нашия жнвотъ като човtuи I Докога тая 

не11ризнателность, докога тона прi;зрi;ние, бихъ каза11ъ I И11и ще ча

каме да доАде нtкоА чужде11ецъ да ни изругае въ очитt и да ни 

науми, че, обхванати всецt110 отъ апчность, парти
занство и всi;какъвъ 

родъ дребнавости, ние вършимъ една несправедд
ивостъ. една небла

rодарность, една нечувана лодлость I Стига сме труфили тtлото си► 

за да блеснемъ прtдъ чужден11нтt, нека помисл
ииъ и за душата си. 

И ако направих.ме чудесии , за да украсимъ достоАно българския 

Иерусалимъ, нека и на лобното .мrьсто поставимъ
 поне едииъ прн-

111.ченъ кръстъ ! А Перущица, Батакъ и цtла редиuа други селища 

въ Южна България отъ тъА наречения IV-революцн
оненъ окра.rъ еж. 

наистина мtстата, дtто духа на бъ11rарнна нзтъ
рпt кръстни страда

ния и смърть, за да възкръсне по-послt въ новъ свободенъ животъ. 

Идете въ Клисура, Копривщица, Панагюрище с-ъ неговото славно 

,.Оборище", дi;то българинътъ наново заяви своето
 с&шествувание, 

ндете въ Батакъ, дtто ужасътъ на мина11010 е ост
авилъ незаличими 

слtди, идете въ Браuнгово, вие ннкжд1; нtма да срtщ11ете нtщо, 

което достойно да увtковtчава чудната епоп
ея на априлското въз

стачие. Добрt че носите въ себе си нержкотворення паметникъ на 

дивнитt случки, та духътъ ви се радва и национ
алното чувство тър• 

жествува прн спомена на тия величави
 по своя трагиченъ rероизъмъ 

и съ св1;тли сi;тнини случки; ннакъ скр·ьбнит1; и жалки развалини 

отъ мнналото биха навtвали само скръбь н тжrа
 на душата ви. Азъ 

съмъ билъ по тия мtста и съ учен.11ци и, право да
 си кажа, много 

стидно ми е било, когато съмъ се мжчилъ да нодtl
lствувамъ на тtх

нитt чувствител_ни сърдuа и да нзвикамъ признате
лность къмъ борцитt 

и изобщо къмъ жертвитt за свободата, като нtма нищо, отъ което 

да видятъ, че и по-възрастнитt, по-умнитt отъ тtх:ъ еж. засвидt• 

тепствувапн по нtкой реа11енъ начииъ тая прнзнате
лность И ние се 

чудимъ, защо националното чувство у нашето юно
шество е тъА слабо. 

Не, тс1ка не се възпитаватъ поколtнията. Убi;жденията н rолитt 

фрази, па б.1111н тt изказани и отъ наА•висшата катедра, иматъ ни

щожно дtАствие. Нека дадемъ примtри, нека даде
мъ реални дока

затепства, че уважаваме миналото и цtннмъ настоящ
ето. Само тогава 

ще ни повtрватъ. 
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Но да се нърнемъ на 11рtдмета. Азъ оставнхъ читателя да си 
прtдставлява жалката картина на гробищата на жертвитt . На ср1;дата 
на тона иtсто по случаА нашето дохаждане бtше забученъ единъ 
черенъ дървенъ кръстъ, на ко/;lто ние сложихме донесения отъ насъ 

вtнецъ. 1 lрtдседательтъ на клони ни, треперящъ отъ душевно въл
ненне, каза нtколко дълбоко прочувствени думи, конто трогнаха 
всички ни до сълзи, а хорътъ отъ турнститt нзпt трикратно пвtч• 

пая па.меть •. 
Като отдадохме приличната почитъ на мжченицитt за свободата, 

ние съ чувства на поклонници на нtкоя светиня бързахме да посt• 

,имъ и черквата, въ която прtзъ днитt на възстанието перущанци 

nphбt.rнaxa като до послtдно сигурно мtсто за отбрана и спасение 
отъ смъртоноснитt турски куршуми. Но както е извtстно, и това 
солидно здание не можа да усто~ на тежкнтt гранати и бtсння шуриъ 

на разсвирtntлнтt турци, та стана театъръ на наА-потреснн сцени, 
Разгледва/;lки съ благоrовtнне тая исторична сграда, която е 

запазена съ сж.щнтt разрушения, каквито и еж прнчнннл11 турскитt 

топове и пушки, nъкъ и всеразрушающето врtме, ние внимателно 

слушахме и почти невtроятннrt разкази на r. С. Гнневъ (инте11и• 

rентенъ nерущанеuъ, синъ на единъ отъ най- Вhднитt възстанницн) 

за всичкия ужасъ, който се е разиrралъ тука. Разказътъ на r-нъ С. 

Гинева l'itшe простъ, безнзкуственъ, но така живъ и по~съртителенъ, 
както може да би.де разказътъ само на единъ nрисжrствующъ при 
всичкитt ужасни сцени, нtщо повече - на едннъ, коАто по чудо 
се е спаснлъ не само отъ турския ятаrанъ, но и оrъ родителския 

куршумъ; зашото бащата на r. Гинева (както еж. правили и други), 
за да нзбаsи отъ ужасна смърть отъ турцитt нtкои оrъ своитt 
наll-близки и наll-мили, е турилъ кра/;1 на живота имъ, и малкнятъ 
тогава Сnасъ Гиневъ е можалъ да се избави отъ тая участь благо• 
.дарение на това, че билъ скритъ отъ нtкои отъ наход·щитt се въ 

черквата перущанuи. Слушашъ, настръхвашъ, пъкъ не ти се вtрва 
н си мислишъ, че това може да еж нtкакви фантастични приказки •.. 

Запазването на черквата въ сегашното и сьстоянне, струва ми 
се, е не само умtстно, но и необходимо; защото въ тоя си вндъ 

тя наll-добрt свидtтелствува эа м1-1налото, най-добрt освtтява настоя• 
щето и наl!-добрt уnжтва эа бжджщето; защото -гака тя на/;1-наrледо 
припомня страшниq тероръ и скжпитt жертви, върху коститt на 

които е изградена .анешна-га наша свобода; защото така тя наА•добрt 

наумява всичкото уважение, което дължатъ днешното н бждещнтt 

поколtния къмъ ония, що пожертвуваха себе си за своиrt близки, 
за своя народъ, за едно свещено общечовtшко право н наll-послt, 

защото така тя на/;1-добрt учи, какви задължения се налаrатъ, както 

1:1амъ1 тъll и на нашнтt потомци эа запазване скж.питt придобивки 
отъ страдното минало. Да, тоя съ nptroлtиo нсторико-национал1ю 

значение храмъ трtбва да се запази нъ тоя си величественъ въ своето 

обезобразяване вндъ, защото ::амо така може да запази своето ис
тинско значение, своята истинска важность за дълги, В'hчни врtмена. 

Но ако всичко това е така, още не значи, че вжтрt въ неrо и вънъ 
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внте какво roдt понятие зя небиваnО'rо rероАство и невtроятна упо
рнтось, n конто Перуwнца еднч е11инствена между всичкнтt възста
напи градове н села - нtкои отъ конто естествено по-укрtnенн и 
nо-иедостжпнн отъ нея - е во.11и11а доста дълга борба съ свирtпнтъ 
турци, макаръ и явно ца е виждала, че краятъ на тая борба не може 
да б.жде освtнъ безуспtшенъ, освtнъ краАно неwастенъ. 

Тукъ на това м·J;сто е и nаметникътъ на парлвментьорнrh, които 
били изпратени отъ възстанницитt до нача11ни1Са на редовната турска 
воАска, но не сполучили въ мисията си и на връщането имъ билн 
вtропомно застрtлянн. Внечаrпеннето ин отъ внда на тоя жапъкъ 
паметннкъ, както н иислитt, които кактn той, тъ/.1 и всичкитt перу
щански светини извикаха въ vенъ, читательтъ ще намtрн въ no-nъp
внrl; редове ни тия ми бtлtжки. Тукъ не намирамъ за нуждно да 
прибавя нито една дума, топкозъ повече, че искамъ да се освободя 
отъ досегашното тжжно настроешtе н заед1iо съ читателя да вкуся 
и отъ насладата, която доставя гледката огь сжщото това мtсто сега, 
ори свободния животъ и прн сравнително цвtтущето състояние, въ 
което се намира ю11сrо Перущица, тъя и почти цtпата видима от
тука nкошюсть. 

Часъ,ь е около 10 nрtди обtдъ. Никакво облаче не се мtрка 
на небосвода. Слънцето rpte весело и смегчава небесната иодрнна, 
та я прави особено приятна за 0•1итt. Въздухъn. е чистъ, пекъ про. 
враченъ. l<акъ дълбоко и сладко се диша и какъ широка разно
образна и чарс вка е гледката на земната по11ръхность, що се открива 
отъ тука ! 

На/.1-близко до насъ на юrъ се изnигатъ масивни ридане и дъл
боки долищз ту по~-рит~1 съ висока зелена гора или низки шубар
лацн, ту rош11 обрасли съ трtва, ту натрупани съ грамадни скали, 
или пъкъ покритн съ стръмни сипеи. - Ж11вописно разнообразие, 
което мами погледа, у1:111ича душата и радва сърдцето 1 

На заnадъ и изток·ь on, насъ no низкитt; попи на Родоnскитt 
склонове почти всичко е покрито съ лазя, чиито ф:~рми ясно се очер
таватъ за окото. Ние виждаме отчет1111во и многочисленоrt; дръвчета, 
що внасятъ тъ/.1 приятно разнообразие въ зеленинитt, гжсти и съ 
наЯ-раэлични посоки редове на лозИ1t. 

На сtверозападъ н11зко подъ насъ се разтнля самата Перущица, 
чиито спретнати и угледни кжщици еж. накацали твърдt живописно 
по хълмистата мtстность на селото. Лжчитt на до~:та яркото слънце 
сега се отражаватъ силно отъ бtлнтt стtни на кжшитt н придавать 
още по-голtма хубость на общата гледка на това село. Прострешъ 
ли пъкъ взора си все по еж.щата посока, но nо,далечъ, тн виждашъ 
малко, но нашарено съ че<."fи и угпедн.н купчинки отъ дървета поле, 
което благодарение на изобилнитt поточета, що слизатъ отъ родоn• 
скнтt склонове и го поятъ с„ своЯтl; води, е запазило .и досега 
nриятенъ, зеленъ цвtтъ. Задъ това nъкъ, заградено отъ три страни 
съ по-високи или по-низки продължения на Родопнтt, поле се почва 
широката и почти необятна rJ1едка на Тракийската равн,,на. Тукъ 
зелениятъ цвtтъ приема жълти, кафяви и други оmнъцн и нall-
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послt се прtлнва въ снвъ, та, като nptcкoчtt прtзъ едв11иъ забt

лtзваннтt контури на срtднеrорскитt и балкански върхове, да се 

слtе съ синия цвtтъ на 11ебото. 

Тихо е и навредъ хубаво, навредъ приятно и весело. Струва 

ти се, че цtлата прнр:ща почива, смtе се, радва се, празднува ...• 

А и ние сжщо бt.хме весели. Тжгата, която изпитвахме вжтрt. въ 

селото прн l'ipoдeнero изъ светнннтt н неволното и всецмо прtна

сяне въ скръбно1'о минало тука nрн тоя макаръ и жалъкъ nаметннк-ь, 

но и при тая височина и при вида на тая раакошта гл
едка, при която 

неволно ни се налагаше съзерцание на настоящето, нашнтt души се
 

проясниха и озариха отъ тс.>nлнтt и свtтли зари на свободата и на•
 

nрtдъка, що възникнаха върху мжкнтt, теглата 11 rробове1·t на хи

лядитt жертви. Малки nерущанчета, коиrо ни б-tха прнпружил11 до 

тукъ, се щуркаха нзъ шубрачкитt около паметника, na току нк no• 
даваха букетчета отъ нtкакво хубаво, нtжно и съ розова боя цвt • 

тице, каквото друrадt не съмъ вижпалъ. Kolt знае, може би това 

цвtте е почнало дз расте тука, слtдъ като това мtсто е било оро• 

сено оть кръвьта на убититt върху неrо възстаtшцн-парламентьори. 

Нашнятъ фотографъ, който бtше намtри11ъ за нуждно да си 

залазниъ по-жнвъ споиеnъ за посtщението и на паметника, аа,ювtда 

да се наредимъ и nрtзъ едно 11орядъчно дълго врt.ме да станемъ 

мирно срtщу снnното и почти парnиво сnънде. Слtдъ като се свърши 

тая доста неприятна операция, дружината изново доби своята весе

лость, и за да изрази настроението си, запt съ нстинс.со въодуше
вле

ние безпретенциозната, но тъ~ много говоряща на едно истинно-бъл

гарско сърдце ntсенъ .Горда Стара-планина". 

Една 01 ь второстеленннтt точки на нашия иаршрутъ бtше и 

посtщеннете на монастнря св. Тодоръ, коАто се намира или по • 

право се е намнралъ на югь отъ Перущица. Слtдъ посtщеннето 11а 

паметника наиъ прtстоеше да иэпълнииъ и тая точка отъ марш
рута 

си. Азъ не бtхъ ходи11ъ на тоя монастирь, нито nъкъ знаехъ нtщо 

за него. Като помолнхъ да мн nосочэ.тъ иtстоrо, дtто се намира, и 

1Сато насочнхъ бнноКJ1а си къмъ това мtсто, азъ вндtхъ на едно 

разстояние отъ 3-4 клм. и върху една тв1,рдt прнвлtкателна мtст

ность нtколко стърчащи стtни н развалини отъ нtкоrашни сгради. 

Поr.лt узнахъ, че тоя ионастирь бнлъ рэзрушенъ отъ турцитt по 

врtме на възстанието. - За да се отиде до ионастнря, трtбваше да 

се nрtхвърлн единъ дълбокъ долъ и слtдъ това да .се върви по 

единъ доста нанагоренъ и не много удобенъ nжть; а слънцето, раз

бира се, печеше силно и разполагаше повече къмъ лtность и почивка, 

0тколкото къмъ бродоне иэъ урви н сипеи и минаване на дълги раз, 

стояния. Дружината бtше обзета от·ь нер-tшителность. Меиъ обаче 

мtстностьта на монастнря ме заинтересува и силно привличаше къиъ 

себе си. Като не искахъ при това да губя и врtме, азъ оставнхъ 

другаритt да довършатъ разискванията си и да рtшать, каквото имъ
 

е угодно, и се спуснахъ нэъ дола по иа11равление къмъ ионастнря, 

Нанадолу неволно се бърза. Така е н въ живота н въ природата. 

Ето вашо и азъ с111;дъ нtколко само минути бtхъ на отсрtщната 
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·страна на criycкa и веч~ се катерtхъ по твърдt трудния, макаръ и 

.доста широкъ п&ть. Въ сжщото това врtие вндtхъ да се отдtлятъ 

,отъ компанията вснчкитt дами и три-четирма кавалери и да поематъ 

nжтя надолу. Нtкой, може би, ще каже, че женското любопитство 
'6t, ~соето караше туристкитt къмъ тоя мъничъкъ подвиrъ; азъ обаче 
твърдя, че това се дължеше на цtлата женска природа, която е по

чувствителна, по-възприемчива и nо-увлt.кателна къмъ хубавото, прt

красното, възвишеното, па било то и въ подавляющата човtшката 
личность външна природа. 

3.J монастиря водtли и други по-удобни и на по-открито вър
вящи пжтища, но азъ сыrь тръrналъ по наА-низкия, който върви 

изъ дъното на долинага, образувана отъ малката вадичка, що минава 

край монастиря. Безъ да ща, азъ съмъ увлtкъпъ по сжщня пжть и 
слtдящата ме дружина ; но ни го азъ, нито друж11ната се каехме за 

това, че минахме no него. До~инката .бtJlle тъй красива съ своитt 
постоянни извивки, издигнатини, вrлъбнатини, живописни и обрасли 

съ шубрачки бptrчera краА малката вадичка и тъА приятна съ своята 
хладинка, щото неусtтихме, кога се отзовахме прtдъ она11 чаровна 

гледка , каквато прtдставл11вз вь д'tйствителность мtстото, на което 

е билъ поставенъ монастиря. 
Ималъ съмъ случ~А да посtтя много отъ монастнритt въ цt

лата ни хубава татковина и съмъ се убtдилъ, че еж построени на 

най-хубавитt мtста, както относно района, въ който се намираrъ, 
тъ/;1 11 относно цtлото пространство на отечеството ни. Пъкъ това 

е така не само у насъ. СN.щото виждаме и у друrитt страни. Взе
мете Рилския монастирь, Бачковскня, Соколския, Петропавловс~сия, 
Дрtновския, мноrочисленит1; манастири около Търново, Станимака и 
пр. и пр. Не еж ли всички сrушwи въ най-разкошнитt нtдра на 
високит't планини и тtхнитt прод~,пжения? Не c.v. ли кацнали на 

наl! -жнвописнитt и съ омаАни r11едки тераси? Не еж ли съградени 

на най -хубавнтt мtста, на каквито се намират·, н мноrочиспеннтt 

ТЪ/;1-наречени .Оброчища•, на които нашия язичникъ-прадtдо, на
вtрно, е поселявалъ евоитt божества и въ 1tхна честь е извършвалъ 
рел.иrиозни обреди? Каква роля иrрае прtливанието на езическия ре 
пиrнозенъ кулrъ въ християнски и дали това прtпи-вание има нt1еакво 

участие въ историята на построяването, а1ео не на мно1·0, то поне 

н1 нtкои монасrири, не ми е извtстно; но фактътъ, че монастиритt 
C.lll. поставяни на сжия мtста, които на/;1-яс.но свидtтелствуватъ за Бо

жията сила, велем.ждрость, величие и пр. въ дtлото на с-вtтотвор

ството, явно со•rи , че и при и3биране мtстото за монастиритt едно 

отъ наИ важнитt с-ьображения е сжщо такова, каквото виждаме и 

при осветяването отъ язичницнтt на едно или друго мtсто, а именно 

търсене на особенното присж тствие на великаrо и всеб11аrаrо Боrа. 

Та това най-по.:лt е и въ естествата на самата оrшелникова психо
.поrия, който се отрича отъ свtта 11 се прtдава на служене Боrу. 

Подложнмъ лн пъкъ разглеждания фактъ на оц'tнка отъ общо 
човtшко и културно становище, не можемъ да не доАдемъ до за.клю
чения, които rоворятъ твърдt ласкаво за интелекта изобщо и есте-
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тичната култура въ частности, ако не на всички, то на повече отъ 

основатепитt и обитатепитt на нtкоrашнитt и сеrашми ионастири. 

Защото, дtl!ствнтелно, да се отстранншъ отъ суетата и бtсння вoit 

на всtкндневння живот·ь и да търсншъ успокоение на душата си въ 

служене на Бога чрtзъ съзерцаване величието и омаята на битието, 

или да бtrawъ отъ дребнавоститt, nодлостнn, пороцитt, rptxoвeтt, 

що nълнятъ житеlkкото море, като кацнешъ и свиешъ гнtздо тамъ, 

дtто обитава царьтъ на въздуwннтt обитатели, - не ще каже да 

бж.дешъ човtкъ заблуденъ, или заrубенъ за човtчеството с,1, а още 

по-малко - човtкъ, коАто е измtнилъ на наА-цtнното. на боже

ственното въ сжщностьта на чов1;ческото. Исторняrа на много чужди 

и наши отшелници явно с11идtтелствува за това, а и историята на 

наwитt наlt-велнки пустинници, нtкои отъ коюо се върнаха въ жи

вота и играха такава важна роля въ него, потвърдява сжщото. Св. 

Иванъ Рилски, Прtnодобни· Теодосии, Патриархъ Ефтимин еж наlt 

свtтлитt отъ тоя видъ личности . . . . 
Но азъ се отвлt.кохъ. Да се върнемъ nакъ на иt.стностьта на 

монастнря се. Тодоръ. Казахъ, че гледката на тоя монастнръ t: ча

ровна, а сега ще добавя, че тя е едИа отъ ония мtстностн, конто 

заслужаватъ не едно, а чести посhщения и не кратко nрtстояванне, 

при което само раздразнявашъ чувството си къмъ хубавот.J и вели

кото, а нtколкодневно даже и по-дълго обитаване, за да можешъ да 

посtтнш ь всtка долина, която л~обовно те мами къмъ своитt таин

ствени обятия ; за да можешъ да се облеrнешъ на всtка полянка, 

която щедро те пои съ аромата на своиn красиви цвtтя и привtт• 

лиьо те кани на отдихъ и почивка , и най-nослt за да можешъ да 

се nокатеришъ на всtка скала, която настоlt.чнво ти кима 1<ъмъ своитt 

плещи, ва да nолазишъ по тtхъ, да опиташъ и упражниш1, силнтt 

си и да се t1аrледашъ на необятни пространства . . . . 
Utлoro монастирише nрtдставлява една терасовидна поляна, 

обградена отъ изтокъ и заnадъ съ леки възв1tшення, които не npt
'laтъ да rледате далече, дори до Стара-планина. Оrъ юn, ионасти

рншето е заграеено съ една естествена висока каменна стtна, нзъ 

която като баралефи се издаватъ два величественни пирамидални ма

сива. Горt надъ главитt на тня великани съблазнително надничатъ 

разкошни зе.11еии полянки и буАни, едри rорск11 обитатели. И хубаво, 

н весело и съживително I Ето защо и дошлнтt тука тур1tстн не ио

жаха да се въздържатъ да не дадатъ естественъ нзразъ на радостьта,
 

задоволството н възхищението си ; не можаха да не запtятъ, да се 

не r1ровикнатъ тъй, както се nte и провиква тогава, когато ти е 

леко на душата, когато се чувствувашъ доволенъ отъ жннота и yct• 

шашъ силно желаоне да живtешъ, много, вtчно да живtешъ, защото 

и въ тоя свtтъ има минути, когато човtкъ може да изr~ита истинска 

не смущавана отъ никакво съмнtине рад~сть, да вкуси истинско ща• 

стие тамъ посрtдъ хубавата, невинната, божествената природа •. . 

Обtдътъ н11 бtше разкошенъ, а връщаннето ни отъ Перущицв, 

разбира се, не така славно, както пристнганието. Трtбва обаче да 

сме доволни, че то бtше nоне доста nочтtно. Казвамъ това, защото. 
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Перущица съ своето гостоприемство nонtкога го nрtкалява н просто 
разглезва своитt гости. Ние сжщо бtхме доста разглезени, при все 
това патежалитt ни глави, а още повече е1омаси ыожаха да стиrнатъ 

здрави и qнтави чакъ до l<ричнмската гара и отъ тамъ. дори до 
самия нашъ многогърбестъ П11овдивъ. 

Гр, Пловдивъ, септемврий 1909 год. 

Отпразднуване десетгодиш • 
нината на Софийския клонъ 
„Алеко Константиновъ•. - На 
20. юлий миналата годи!!а софий• 
скитtтуристиотпразднуваха :кром• 

но десетгодишнината огь основа

ванието на клона и началото на 

турнстс1Сата организация въ Бъл

гария. Вечерьта на тоя деn:ь настоя
телството 11а клона уреди за чле -
новетt си и за тtхнитt гости 

mypllcmoвcua седrьниа въ тог~ваш

tlИЯ дружественъ локалъ "Са нъ
Стефано •. На поканата се отзо
ваха 50 души туристи ft гости, 
между конто низше н 10 дами. 
Скромната седtнка се откри отъ 
прtдседателя на клона r-нъ д•ръ 
Т. Дtдовъ, rнмназналенъ учитель, 

който поздрави събралитt се ту

ристи съ праздннка и нмъ пожела 

весела туристовска седtнка. Слtдъ 
това секретарьтъ на клона, г-нъ М. 
Десимировъ, rимназиален·ь учи

тель, разказа накратко, как·ь се 

е образувало първото туристско 

дружество у насъ, сега клонътъ 

„ Алено I<енстантиновъ •, и каква 
е била неговата десето1·одишна 

дtйность. Въ програмата бtше 
nрtдвиденъ да се чете и рефе

ратъ за ползата отъ туристскитt 
дружества, но по важни домашни 

причини референтътъ не можа " да 

прнсжтствува на седtнката и да 

прочете своитt бtлtжки 

Прtзъ врtме на веселието 1Са

з1ха се кратки рtчи за празднеи 

ството и отъ туриститt : каnитаuъ 
Нtмск1-1, Икuномовъ и Сандовъ. 
flиxa се наздравици за присжт
ствующитt основатели• членове на 

дружеството. Изпратиха се и по
здравителни телеграми на първия 

пр1;дседатель на клона, архитектъ, 

г. Г. Козаровъ, и на r А. Теодо• 
ровъ Баланъ. Веселието се про
дължи така и слtдъ полунощь. 

По случай тоя празnt1икъ кло

нътъ получи вечерьта поsдрав11-

телнн телеграми отъ турнститt: 
Василиео ь, I<озаровъ и Ивановъ, 
отъ Търновския клонъ • Трапе
зица• и отъ Пловдивския клонъ 
• Калояновъ връхъ •. Сжщата ве
черь се получиха и нtколко nоздра-

вителни писма. 

Новъ клонъ отъ БТД. - На 
1.11. с. r. на гара Бtлово е осно
ванъ но11ъ КJJонъ оrъ БТД съ име 

.Юндолъ• . На първо врtие еж. 
се записали ва членове l 7 души, 
сетнt се прибавили още 5 -
всичко 22. Юндолци още прtзъ 
първитt мtсеци отъ сжществува

нето на своя клонъ еж проявили 

особна туристовска дtйность. По
желаваме ycntxъ на Бtловскитt 

си другари. 

ьъзобновенъ клонъ отъ
БТ Д. - Приятно ни е да съоб•) 
щимъ, че Плtвенскиятъ клонъ отъ. 
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-турнското ни дружество е въэоб

.новенъ на 23. 111. с. r. Сжщнятъ 
день е набрано настоятелство въ 

съставъ : 11рtдседатель - Ив. Ген

-чевъ, адвокатъ, касиеръ - П. Нен• 

ксвъ, бнблнотекарь на градската 

библиотека, секретарь - П. Вър

бановъ, учнтель, съвtтннци - Кр. 

,Антоновъ, директоръ на мжжката 

гимназия, н Д,ръ Войчевъ, лtкарь. 

Настоятелството на възобновения 

клонъ се е загрижило вече за по• 

блtскаво nocptwaнe на славян

скнтt rостн, конто ше наnравятъ 

нэлетъ до историчния П11tвенъ 

-слtдъ закриване на славянския 

сборъ въ София. l<aкro Плtвен

ски - Търновския иэлетъ, тъn н 

друrнтt нэлетr1 на славянскитt 

rостн по различни направления нзъ 

царство България ще б&датъ рж• 

•ководенн отъ бълrарскнтt туристи 

въ чийто раАонъ стават,,. 

Нови клоновн настоятел

ства. - Софийския клонъ • Алеко 
1Конставтиновъ• въ общото си ГО· 

аиw,ю събрание на 14. мартъ с. r. 
избра настоятелство въ съставъ : 

прtдседатель - Д-ръ Ал. Теодо• 
ровъ Баланъ, професоръ, подпред

седатель - Д-ръ Т. Дtдовъ, учи• 

тель, домакинъ - Б. Сълnлиевъ, 

каснеръ - Гр. Хнновъ, съвtт

ннци - Хр. Рачевъ, П. Радучевъ 

и Ст. Тодоровъ. 
В.-Търноаскиятъ клонъ • Трапе

зица• въ общото си годнщно съб• 

ранне на 4. апрнлъ с, r. е из

бралъ настоятелство въ съставъ : 
прtдседатель - Г. Козаровъ, архн

тектъ, nодnрtдседатель - Леонъ 

Фнлнnовъ, секретарь - Ив. Г. Нн

коловъ, каснеръ - Ст. Атанасовъ, 

доиакннъ - 1<. Воденнчаровъ, съ• 

вtтници - М. Ив. Заяковъ, П. 

1<. Гжбевъ и Г. Ганчевъ, контро

льоръ - каnнтань Молловъ. 

Похвална инициатива. -
Пловдивскиятъ клонъ • l<аJiояновъ 
връхъ • е nоискалъ разрtшение 

отъ Дирекцията на българскитt 

държавни желtзннци да устрои на 

27. юниА т. г. по случай Х. ту

рнстски сборъ въ София увесели

теленъ тренъ Пловднвъ-София н 

оЬратно. 

ТУР И С Т СКА ll О Щ А. 

Получиха се 11ъ редакцията изnратенитt отъ r на д•ръ П. Ив. 

Стояновъ (Варна) клишета за статията му .Хигиената на турнета• . 

Останалнтt за сжщата статия клишета ще се поржчатъ тукъ, София.
 

* 
Умопяватъ се ч11еноветъ на СофнАскня клонъ .Апеко Констан-

тиновъ • да съобщаватъ наврtме на клоновня прtдседатель новнтt 

си адреси, за да нмъ се изпраща дружественото списание редов,-ю. 

* 
Настоятелството на Софийския клонъ .Апеко Константиновъ• 

съобщава, че е направена вече отъ финансовия раnоненъ ннсnек
торъ 

ревизия на бившия касиеръ на клона, г-нъ Самсаровъ, и му е съста

.венъ актъ за нередовннтt смtтки на кпоновата каса. 
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№ 71. До клоноввтt : на БТ Д. 

Господине П р,ьдседате.лю, 

Извtстно Ви е, че комитетътъ no уреждане славянския сборъ. 
въ София nроектнра между другото редъ изпети на спавянскнтt 
гости, на конто ще се 110.кажатъ нtкои бtпtжити паиет.иицн, какт0, 

и различни интересни мtcra и градове въ България. Въ този хубавъ. 
nроектъ на комитета е отредена на Българското Турнстско Друже-. 
сrво почетната роль не само да навърши то една приятна услуга на 

гостнтt, но въ такъвъ едннъ тържественъ моментъ да напълни и 

своята цtль, като открие на славянския свtтъ каквото има хубаво. 
въ природата на нашето отечество н ннrересно въ живота н нравнтt. 
на нашия народъ. 

Централното настоятелство вtрва, че членоветt на БТД ще се 
отнесатъ къмъ тая работа съ онази любовъ, ревность н добросъвtст
ность, каквато може да внушава хубавата цtль на нашата органи, 

аацня. Още вtрва, че тt, както съ въодушевление куптнвнратъ внсо•. 

кнтt чувства на любовь къиъ хубавото, интересното и живописното 

въ природата II въ бита на нашия народъ, съ сжщото въодушевле

ние ще се nотрудятъ да сnоиоrнатъ, щото нашнт'k гости да се, 

nрнобщатъ къмъ тия тtхнн чувства и интереси, аз да се завържатъ 

и чрtзъ тtхъ ония културни връзю~,. които този сборъ има за цtль 
да развива. 

Гостит'k ще nосtтятъ слtднитt краища на отечеството ни: 1. Со
фия-I<юстендилъ-Дупннца - РиJJски монастнрь и обратно nрtзъ 
Дупюща-Радомир;,-София (нtкои, може би, ще се върнатъ прtзъ 
Пооова,шаnка-Саиоковъ-Софня); 2. София-Ст,,Загора-I<азан
пъкъ-Шипчанския монастирь Калоферъ - Карлово-Пловдивъ - Со
фия; и 3. Софня-П11tвенъ-Порднмъ-Търново и обратно. 

Централното настоятелство готви малъкъ 0Атеводите11ь за слу

чая ; въ него еж дадени само кратки бtлtжки за нtкои бtпtжитостн. 
Обръщаме се къмъ клоновитt настоятелства въ София, Дуn

ница, Самоковъ, Пловдивъ, Плtвенъ и Търново съ молба да бждаrь 
полезни и услужливи на гоститt-славянн съ своит1; ц-tннн свtдtния 
за бtлtжнтости, 11аметннцн и пр. 

Екскурзиит1; ще почнатъ отъ 30. юни/.1, 
У11оляватъ се клоновитt настоятелства да съобщатъ веднага на. 

Софийския клонъ .Алеко I<онстантнновъм имената на всички членове. 

ко/.lто ще до/.!датъ на сбора въ София, за да имъ се аиrажнратъ.. 
наврtие легла. 

Оть цеитралното ttастоятелстви. 



1 
1 

- 78 -

111• Ннг;vлъ ll. Бововъ. 
На 29. май т. r. се помина слtдъ кратко боледуване въ София 

учительтъ по естествена история въ 11. Софийска държав11а м.жжка 

гимназия Няи;лъ П. Бозооъ. Извtстието за неговата сиърть се раз• 

несе съ свtткавична бързина между учителитt въ София. Още една 

ненаврtменна жертва изгасна за винаги I Въ неговото лице българскитt 
учители и туристи rубятъ единъ незаиtннмъ друrарь, единъ благъ 

характеръ, единъ книжовенъ работникъ само за идея, неrовитt уче

ници - своя любнмъ наставвнкъ и добъръ учитель, а сtиеАството 

му - своя nрнзнателенъ сннъ, обиченъ братъ, чичо и вуАчоl 

1 
1 

__________________________ .. 
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-------------------------. Няrулъ Бозовъ е роденъ на 24. септември/:! 187 4 r. въ rp. Коприв-
wнuа. Първоначалното си образование (1885 r.) и това оrъдолния курсъ 
на 1·имназията ( L888 r.) е получилъ то/:! въ родното си мt.сто; сетнt 
е свърwилъ реалния отдtлъ на Пловдивската държ. мжжка гимназия 
.Александъръ I• (1893 r.) съ добъръ успtхъ, дtто с·ь своето трудо
любие и добъръ характеръ е оставилъ добри спомени ъ~ежду другари 

11 учители. Тру долюбивиятъ Няrулъ не се задоволилъ съ това си 
образование, а nостж:nюrь на държавни срtдствз в~ СофиАскня уни
верснте'ГЬ - физнко-мате"атиченъ факултетъ, специално по есте

ственитt. науки, които завършнлъ прt.зъ 1897 r. сь добьръ усп1;хь. 
Сжщата година младнятъ естественикъ станалъ учнте11ь въ Копрнвщен
ското IV-класно мжжко училище, nрtз·ь 1889 r. б1~лъ прtмtстенъ 
въ Старозаrорското Vl-1macнo училище, а другата rодиt1а го прt
мtстнли въ Трънсw:ото Ш-клас1ю училище, дtто стоялъ около единъ 
м·l;сецъ и сетнt станалъ стеноrрафь въ Народното Събрание (София). 

Тая длъжность то/:! заемалъ до l.IV. 190З 1·., слtдъ което nакъ 110-

стжnилъ учитель въ 1. СофнАс1<а държ. мжжка гпыназ~1я . Пр-J,мtст
ванъ е н въ li. Соф~/:!ска мжж1<а 1·имназия, а nрtзъ 1908 и 1909 r. 
бtше СофиАски окржжеlfЬ учнлищенъ инспе,пор ь. Слi;дъ като н11• 
пусна инспекторската си д11ъж1юсть, постжпи учнтель пакъ въ П. Со

фийска м.юкка гимназия, но не б J; щастливъ да доискара учебната 

година н да каже 11ослtднитt си съвtти на своитt. любими ученици. 
Бозовъ по-рано бtше прtдседатель 1,1а Софийския клонъ .Алеl(О 

1 
Константнновъ • отъ Ьълrарското Туристско Дружество, а на11ослt- 1 
дъкъ - подnрtдседатель въ централното настоятелство на послt.дното. 1 

Няrулъ Бозовъ обичаше горещо с11оето отечество, което е 
к1п,стосвалъ нав.:tкждt, н знаеше, какво крие то въ н-J;драта си, 

■ какв1i душевни наслад11 даааrъ неrовитt планински прtлеспt. Tcf.! бtше 
rолtмъ л~об11тель на екскурзиитt. И отъ врtме на вр·l;ме спохuждаше 

славянс1<нтt аеми. Постоянно брод·l;ше нзъ п~:;иродатг , описваше я 11 

съобщаваше своитt впечатления на бъл1·арското общество чр·!;зъ вtст
н tщит·J; и списанията. Той И)tаше б11аrъ н веселъ характеръ; ва насъ, 

турнстит·J;, тоА бtше отличенъ и незамtнимъ друr·арь, б·l;ше ид"еаленъ 

работникъ ва разпространf1ване' туризма въ България. Покойният,, бtше 
сътрудш1къ на с11исаннето ни пБЪIIГ. турнстъ•, но сега вече съ тмrа на 

душата ще б,кде заличено неrосото име оть тоя сn:исъкъ - ;1юбезнИ1t 
му дру1·арн-туристи никога вече нtма да чуятъ отъ неговнтt уста 

блаrозвучнитt му думи и нtма да четатъ не1·ови нови поетични 011и
сання, които се пишеха съ особна чувствнтелность Нtма вече, дру• 
гарю, да се качваме съ тебе по Мусала, Черния-връхъ и Мурrаша 
н да слизаме съ приятни спомени, добити от·ь веселия нн животъ и 
nрtкраснитt простори на rранднозннтt върхове 1 

Пе11аrанитt ыу съчинения еж : 
1. • Израждане•, 2. ~ Днешното есествознание и психологията•, 

190i r., 3. ,.Въ какъвъ духъ трtбва да се възпитава нашата мла
дежь •, 1906 r. и други. 

------------------------
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Останали въ раtкописъ : 
1 .• >Келt.знит-t; r~ жтища и мореш,аването на изпоженнето въ 

Милано•, ~ . • Форма н наорава на тt.лото•, 3 .• Борба срtшу уни

щожението на горитt. •, 4. • Какво наслtдство ни оставя изтеклия 

вtкъ", 5 . • >l<ивотътъ 1◄а растението •, 6 . • Наслt.дственость н исто

рнята u• н 7 . • Въ Карета • . 
НаА-послtnното му още непечатгно произведение е статията 

. Въ Карета •, писана току прt.ди да захванатъ нервн rtтt. му удари 

и изпратена вед1◄а1·а за печатане въ сп .• Бъ11гарски туристъ". 

Освtн·ь нзброенитt произведения покоАниятъ учитель е писалъ 

н редъ други статии, помt.стени въ различни вtстници и списания. 

ТоА бtше сътрудни 1<ъ t1a списания.та: • Бъ11rэрски турист~,• , • При

рода", .Поука•, . СtмеА110 огнище•, .Заря•, ,Пробуда• и др. 

Нумолимата смърть грабна ъtит1я ни пругарь, коltто трtбваwе 

още много да ж11в-kе. ТоА потопи въ неутtшима скръбь маltка, братя, 

сестри, друrар11 н ученици. 

Покло11ъ ва праха ти ски.пи и везабравими .nругар,о 1 

о 5 Я 5 11. 
1\\. ОсЬ f rtres. 

Magasins pour fournitures par Tourisme1 Sports ek 
4. Rие du Marc!Le, Oe11eu. Suisse. 

Jl аЯ-стара 11 прочу,:~ 

кжша за туристскн по• 

трtби, както II за потрtб,1 

за разн11 с11ортове: сю1. 

шеАна, nати11ажъ, домаш

на и снuбоn11а rимнаст11ка 

колояэл.енr. Костюм11 за 

тур11стl', ЭЛПННIIСТI\ 11 пр . 

Има клоиоое оъ други S 
г11авн11 rpanoвe на Швеn

uар11я Каf,!,11озн и обясне

ния даромъ прн 

щ,рго 1101 екване. 

Солидность •t работа 

rаранn1рана. 

Цtни умtрени. 

l l1:чатн11uа на П .. М. 


