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(Пжтни_ бi;лi;ж1.:и). 

I<огато прi;sъ лi;тото на миналата 1910 г. попаднахъ въ нi;д

рата на Рила, в~днага ми дойдоха на умъ думитi; на Алеюi : ,,I<акво? 
Швейцария ли ? !" И колкото -повече пжтувахъ иsъ тая величествена 
планина, толкова повече оправдавахъ въsторга на ~ещастния „Щаст..: 
ливецъ". Увi;рихъ се на д-вло, че думитi; на неsабравимия творецъ 
на „Бай Ганьо" ивкаsватъ чиста истина. Така е, sащото ние, дi;й
ствително, имаме природа, която по 1<расота може да се мi;ри, а1<0 

искате, и съ швейцарската, станала вече пословична. И аsъ мисля, 

че и ние донi;кога ще се радваме на наша „индустрия qтъ чужденци" 
(Fremden - Jndustrie), като привличаме множество гости, - тогава, 
когато и у насъ се постигне това щастлщю съчетание · на висока 
.култура съ красива природа, което sабi;лi;sваме днесъ въ страната, 

която роди Вилхелмъ Тела, Цвинr ли и Русо, и когато, освi;нъ това, 

ние успi;емъ да раsбием·n прiдраsсждъцитi; и sаблужден.ията на чу

жденцитi; досежно нашата страна. И при най-строга вsискателность 

къмъ себе си ние пакъ сме принудени да приsна1:::мъ, че отъ тр~ще
сеть години насамъ сме иsвършили аначителенъ напрi;дъкъ. Но прi;д

ставете си : прi;ди 4 или 5 години единъ н-вмецъ-учитель се стра

хувалъ да дойде ~тъ Германия въ втората наша столица аа прi;по-
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д(.ватель въ • тамошното н1,мско училище, заiцото си прiщставялъ този 

край за дивашки ; въ него, напримi,ръ, хо'рата, въоржжени всi,1<0Га 
отъ глава ДО пети, се трепiши свободно изъ улицитi, посрi,дъ бi,лъ 
день ! Убi,дили го да се ~агърби съ тежката ~исия, и той тръгналъ 
за пом~натия градъ съ сжшото настроение, съ Rоето единъ християн

ски мисионеръ, вi,ренъ на своя дългъ и рi,шенъ на мжченишка 

смърть, заминава за нi,кой затънтенъ I кжтъ на Азия или Африка. 

Обаче младиятъ синъ на горда Германия останалъ очуденъ, щомъ 

пристигналъ на мi,стоназначението си : тамъ той вирiшъ хубавички 

булеварди, улици, градиии, намi,рилъ по е~ропейски облi.чени и 9бра

зовани хора, чулъ да се говорятъ чужди езици и пр. И той, - успо-

1<оенъ, си знживi,лъ весело, безъ да пише тжжни, оплаRвате'лни 

п_исма до свои ближни, ка.~то е правi,лъ· нi.кога си Овиди, заточ~нъ 
· въ дива Скития. Прi,ди нi,колко години ми попадна fla ржка пие~а 
на английски писатель *). Сюжетътъ й бi, изъ сръбско българската 
война отъ 1885 година. Въ В":ображението на автора нашата страна 

е ,>цшичка, но за туй ,пъкъ пълна съ поезия и романтизъ,мъ . . Като 
своя съотечественикъ Байрона, той · се поблазнилъ отъ таинствения 
и поетиченъ Ориентъ, само че кой знаr., отъ какво разстояние е 

наблюдавалъ послiдния ! Авторътъ такива невi,роятни работи раз

правя ,въ пиесата си за нашия животъ, . тъй некултурни ни рисува, 

щото възбуди у мене смi,хъ и съжаление .... 

А?ъ · се ;; стаповихъ въ Чамъ-кория, отличенъ нашъ курортъ. 

Като казвамъ отличенъ, азъ разбирамъ само природнитi, условия, 

защото ние тамъ почти нищо не сме направили отъ това, което е 

потрi,бно за единъ истински курортъ. Чистиятъ прохладенъ въздухъ, 

изпълненъ съ приятна , растителна меризма, не твърдi. рi,зката про

м·вна на врi,мето, липсата на силни вi,трове, бистрата, кристална 

вода, очарователнптi, пейзажи отъ поляни, гори, и планини: всичко , 
това, колкото и да сте придирчиви, ви каза да се помирите съ неудоб

ствата за живi.ене. Отъ Чамъ-кория азъ правi.хъ своитi, по:-ната· 

. тъшни - близки и· далечни - екскурзии все изъ , нi,драта на дивна 

Рила. Двi. отъ тi,зи екскурзии - µ.о Мусала и до Рилския мънаСТ,JiРЬ 
- ми бi,ха достатъчни, за да се запозная съ най-важнитi, •нейни 
кжтове и да мога да я сравня съ Швейцарскитi, Алпи, по които 

съмъ пж тувалъ. 

Едно ранно утро - къмъ срi,дата на юлий -:- азъ тръгнахъ 

за Мусала съ . двама другари. Слънцето не бi, огрi,ло дори и върхо · 
вете на околнитi, възвишения, дачн_ици - тi, още сп-вха кротко въ 
вилитi, си, когато ние, пi,ши, поехме пжтя нагорi,. Хубаво врi,ме се 
случи : ясно, прохладно, тихо. Прi,дния день бi, валi,лъ дъждъ, и отъ 
окжпаната нрирода дъхаше прi,снота, свi,жесть, младость. Вървi.хме 
по гладко пi,съчно , шосе, което води за дворцитi, : ,,Царска Бис-

- трица" и „Ситняково". Отъ двi.тi, страни на шосето се издигатъ 

*) Мисля на Бернардъ Шоу, драматурrъ. 

. / 
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-стройни ели и борове ; н'hкждi; 'тънкитi; високи и прави ели ирили
чатъ на корабни м.ачти, и вамъ се струва, че гледате отдалечъ 

. морско пристанище, въ което се спрi.ли· хиляди кораби. Гората вве 

.да се пробужда ; въ нея бавно просвi.тваше. Стигнахме до казарма, 
- твърд't солидно адание, въ ~оето може да се живi;е и аим"k. 

Войницитi. б-вха настанали и оживили двора. Тукъ пжтьтъ · се раз

.двоява' : л'tвиятъ клонъ води за „Ситняково", а д-всниятъ-за „Цар
-ска Бистрица", - малка гиздава вила, - ние напуснахме хубавата 
алея, за да поемемъ ·въ лi.во стръмната пжтечка, която води ва 

. Мусала. Въ началото · на пжтечката е прикована на дърво дъсчица 

- съ надписъ ! ,,Мусала. 4 часа". Високо надъ _ насъ стърчи грамадна 
• скала, наречена „Самарь", а надъ нея се издига върхътъ „Марко
.джикъ ". Ние влi;зох~~ скоро въ дефилето на р'tка Бистрица. Нi.кжд-в 
изъ пжтя съгледвахме дъсчици съ надписи: · ,,3абраненъ пжть ". Еди

, нътъ отъ другарит-в ми, - русинъ, ботаникъ, пжrувалъ много по • 

чужбина и останалъ у насъ отъ Софийския славянски сборъ, за да 

. , се запознае съ нашата флора, - попита, какво означават'J> тi.зи над -
,писи. :Когато му обяснихме, той каза, очуденъ: 

- У насъ това не правятъ. Дори и въ Ливадия пущатъ. 3ащо 
. аабраняватъ на публиката да пос-вщава тия пр-вкрасни мi;ста? ... 

Пжтечката, по която вървi.хме, е засi;нчена все още съ ели и 

, борове. Тукъ-там-в се виждатъ бр-взи и мури. Бр-взата се отличава 

·ясно съ · своит-в шумести дистца и съ своето бiшо като варь 

стебло. Мурата е твърдi. интересно иглолистно растение, което 

• съставяло рi.дкость . Листата й, сравнени съ тi.зи на 6-ора, еж по
. дълги, по-тънки и по-блi.ди; ОСВ'БНЪ това, Т'Б еж н-вжни'~ - не 60 . 
. датъ и излизатъ по петь отъ едно влагалище, а не по дв-в, както 

_листата на бора. Докато е млада мурата, тя има гладко стебло като 

' . лицето на млада мома ; остарi;е ли, ' стеблото u се сбръчква като 
лицето на стара баба; тогава то изгубва и по · раншния си хубzвъ 

•оловенъ цвi;тъ и добива сивъ цв-втъ като стеблото на бора . Рила е 

·богата съ гори ; иглолистнитi; дървета, примi.секи съ широколистни, 
,покриватъ гол:tми пространства по склоновет-в й. 3а съжаление, нi; · 
кж,дi; погледътъ ви се спира прi.дъ плачевна картина : стърчатъ 

.множество пожълтi;ли, изсъхнали дървета, жертва на нi.каква бо-

лесть, или - пъкъ се черн-вятъ стебла, станали на главни __:_ жалки 
-останки отъ унищо;кена отъ пожаръ гора; освi;нъ · това, и пакостната 

човi.шка ржка не малко е обезобразила вi.чно велената пр-вм'tиа на 

хубавата Рила. И на какво би заприличала тя, ако наврi.ме не се 

тури край на това зло ? 
_ Бистр iща - чиста, прозрач r: а нато сълза - бучи монотонно 

надолу, СВЛ'Б I{Ла въ коритото си огладени камънаци .. Ние напуснахме 

горит-в и се възкачихме въ о_бластьта на клека, - низко •·r ·юлистно 
растение, което пр-вплита сиви напукани клоне по земята. Прi.зъ 

мi;стность, обрасла цi;ла съ клекъ, минаването е невъзможно, за туй 

пъкъ това омразно на туриста растение ·образува сигурни скрива

. лища на дивит-t животни. По-нагорi; нагазихме алпийскитi; пасбища, 
·--'- широки поляНIJ, покрити съ сочна трi;ва, изпъстрена съ цвiпя ; 
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ту1<ъ-тамi; се аабtлtаватъ - като островчета--:- н11а1<и хвойнов11 . храсти~ 
Раа1<ошни еж тtаи пасбища. I<ато ги гл.едате, ааоби1<олени съ висо1<и· -
планин •• , по които се бi.лtятъ прi.спи вtченъ снi.гъ, напомняте си1 

аа Алnит-t. Едно само липсваше въ тоя 1<рай : стадата рогатъ доби
тъ1<ъ. Тия стада · допълнятъ красотата на пейважа. Научихъ се, че · 
на селянитt било забранено да_ си пасятъ стадата по тия мtста, аа: . · 
туй ту1<ъ царуваше мжчителна пустота и глухота. 

Неоча1<вано отгор-t -се вададо~а седемь войии1<а: / от1<ачили се · 
отъ 1<ааармата, тt ходили на Мусала, и се връщаха обратно. Отъ 
разни 1<раища на България бtха тия здрави, пъргави и весели момци. 
Ti. н.11 п9адравиха и се поспf)tха аа . мал1<0 при насъ. Единъ отъ: -,. 
тtхъ, 1<ато съгледа пълната съ цвtтя папка на другаря ни-русинъ,, 
попита: 

- 3ащо му еж тi.аи · цвtтя ? 
- Е, аа цtрь, - прi;бъраа да обясни другъ. 

I<ато имъ рааправихъ, че другарьтъ ни събира цвtтята, ва да: 
ги научва, първиятъ войни1<ъ _сви устни и 1<имна глава съ анаI<ъ на · 

удивление. _ 
- Ще пише 1<нига, бе ! - добави трети во~ни1<ъ, 1<ато го по- 

бутна съ ржка · съ видима гордость, че е по- ученъ ... 
Други хора-туристи не срtщнахме. Прi;ди да дойда , въ на- , 

шата прочута по своята величественость и 1<расота Рила, ааъ м·и

слi;хъ, че лtт-в нейнитt нtдра ще гъмжатъ отъ туристи. Сега се- · 
убtдихъ, че у насъ любителитt на природнитi. красоти се броятъ 
още на пръсти. I<а1<ъ прtкарва по-голi;мата часть отъ нашата ин

телигенциа лtтото, ~ говоря за онави, която разполага тогава съ

свободно врtме? Не убива ли врtмето си въ аадушливитt градове· 

въ дотеглива празнота, въ игране · на карти, табли, въ четене на , 
вtстници и въ дtлнични разговори ? Но и'нтер,есн·и еж в т-tаи наши, . 
пакъ ужъ интелигентни хора, кои:го отиватъ . лtтi · на дача, напри
мtръ, въ Чамъ-кория. Повечето отъ тi.хъ ядатъ. пият.ъ, спятъ и.,и 
се прtдаватъ на празни забав·и. И отъ вилитi; _ имъ лъха . лiшостъ,.. 

сънъ и скуt<"а. Ден-t въ двороветt на вилит.t ще видите, какъ дачниц'и, . 

обтегнали се на дълги столове, дрtмятъ, пров-t~атъ се или четатъ 
вtстници и леки романи, за да убиятъ врi;мето, което за тtхъ тъй · 

бавно тече. Надвечеръ дачницитt излазятъ тежко, лtниво отъ своитt
гнtвда ; н'tкои се -подпир.атъ съ дълги тояги, и по вървежа си съв
сtмъ не приличатъ на туристи, а - на владици съ патерици ; ~ас1щ-

ватъ послt на столове до маси, наредени по поляната до ресторанта„ 

и там·r чакатъ вечерята, обезпокоявани отъ рояци комари и мушици. 

Разговоритi; имъ се въртятъ все около- ядене, пиене. спане, карто

игране, вtстникарс1<и новини и т. н. Наистина. тия хора п·рt1<арват·ъ 
ужасно неподвиженъ, пустъ, скученъ животъ. И нtкои отъ тtхъ 
едвамъ изтрайватъ до края на сезона въ тоя благословенъ край. Не-
напразд~о старит"k римляни еж 1<азвали: ,,Difficiiis in „ otio quies" ... 

Ние продължаваме riжтя си по пасбищата ; нtкждi; обущата 
ни аатъватъ · въ мочури. Около насъ- тишина : нi:ма жива душа. И 

/ Бистрица вече не се чува : тя все повече намалява, докато се пр-t-
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mръща на вад_ичка. ,Отстр-kща и отстрани се изди•гатъ въ,рхове, закър

пени .тукъ-там-k съ б1ши «Р,ъпки ,. :- сн-kжни прi>спи. Наближаваме 
,езерата на Мусала, но Т'Б още не ' се виждатъ: Но ето, ние пр-kва- , 
.лихме малка издигната полянка, и пр1щъ наtъ бл13сна първото езеро 
~сжщи~скр ;,Морско око", ОТЪ, което изтича Бистрица. По-нататъкъ 
-:--още дв13, по-малки езера. Отд;всно се вижда дървена . барачка, на

·правена ужъ аа уб13жище . на вамръкнали или ·Rаварени о:гъ ,стихия 
турr1сти. · Тежко · ~а ,тия тури_сти, ако разчитатъ· на тази барачка ! И 
тукъ , се поя.вява нашето класическо нехайство : · сезонъ за екскурзии" 

.а надл-tжнит13 влас.ти ' не ' еж • се погрижили да поправятъ барачката: 
ТЯ. е ПQлуразрушена И СЪ ЗИХНаЛИ врата, КОИТО като ГОЛ'БМИ' . уста 

,биха 1щз.али на чужденеца мноrо, недобри Н'БЩЭ. за Н
0

асъ, българит'Б. 
:Какви ул.еснения се праватъ · на . западъ на туристит-k, осорено на 

·чу>1iденцит-k ! . . . Ние с~днахме на , почивка до първото езеро; вод~уа 
му е бистра и не твърд-t студена. Ср13щу насъ - въ бл-kдоси~ия 

,фон1, - се .изпр13чилъ Мусала:-скалистъ, остъръ, наsжбенъ връхъ. 

, Ло него се б'БЛ'БЯТЪ ' пр-kспи. По стръмна камениста цжтека ние се 
·покатерихме нагор13. Уморителенъ пжть. Сл-:ьнцето пече отгор13, а 

. ~долу краката ни гаsятъ 1тукъ-тамi, съ снi,~;-ъ-коравъ, набитъ пластъ, , 
Минахме · край четвъртото, по<:л-в край петото езеро. Послi,дното 
е най-гол-kмо отъ всичкит-k езера на Муса11а; то е и . доста дълбоко. 
_БодQ.та . му, която има · дивно· синьо;..зеленъ цв-kтъ, е тъй крист-ално 

·бистра, щото : камънiт-k се виждатъ по дъното и въ най-дълбокит-k 
.М'БСТа. fJo повръхностьта на езерото трептятъ . СЪ сребристъ ОСЛ'Б
,пителенъ блi,съкъ малки вълни, които отдалечъ изглеждатъ на 

гол-kми бiши рибени луспи. Ние се качваме все по нагоръ, . като ед
ваА'I.Ъ поемаме въsдухъ ; наврi,мени · се спираме, за да_ си отдъхнемъ. 

·Стигнахме 'пiосето, а подиръ малко - и седмото, -п~СЛ'БДНО езеро 
на Мусала, 1rоето 613 замръзнало : брi,говетt му ' сковаваше дебелъ 

,пластъ ледъ. :Къмъ , обi,дъ - подиръ единъ час_:ь катерене отъ пър

~вотр езеро - ние, най-посл-k, се ~и и.i;хме на връхъ Мусала ! Една ко
лона, образувана отъ натрупани · камъне и изглеждаща отдалечъ на 

1 • • 
изправенъ великанъ, и една металична надписана табличка показваха, 

·че тови е най-величествениятъ връхъ на ·нашитi, планини. Прi,ди 
,една година тукъ нi;мало никакъвъ писменъ знакъ. Чуждестранни 

:учени посi;тили тогава Мусала и останали о'чудени отъ · това. И 

-единъ съдържатерь на бакалско павилионче · въ Чамъ:..кория, ~-ато 
почув.ствувалъ националенъ · срамъ, поставилъ поменатата табличка. 

Практичниятъ българинъ искалъ, при това, да направи паметно и 
името си : на табличкста · до името на върха означилъ и своята 

,,фирма! 

По височина Мусала заема второ мi,сто между · върховетi, на 
Балканския полуостровъ ; първото М'БСТО се пада на населе.ния Н'Б- ' 
кога съ богове Олимпъ. Мусала с1тои I самъ, гордъ, отдi,ленъ отъ 

.другитi; възвишения съ страшни . пропасти. Той прилича на. царь, . 

около когото на почетно раsстоян'ие се мждрятъ, мълчаливи, сми

;рени, неговитi, висши сановници. Гледката отъ него е · грандиозна и 
• ' \ . - - . J ~ 

-о~аровател_на. Н~шиятъ, русинъ, дршелъ въ възторгъ, само викаше : 
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- Ахъ, ка1<ая прелесть ! I<а1<ая прелесть I Удивително 1 
Отъ всич1<и страни гледате пропасти и възвишения, които се

сливатъ съ небесата. На югъ, въ бездна, блещукатъ дв'k езерца :: 
отъ тtхъ извира Маµица. Втората по гол-kмина наша pi.1<a тукъ е· 

нищожна вадич1<а, която отгорi. изглеждаше на лентич1<а. По-нататъ1<ъ. 

се издигатъ все по-величествени възвишения, и най на югъ погледа, 

ви спира Пиринъ. На _западъ се вижда прi.красното дефиле Демиръ· 

капия, прi.~ъ което тече Бi.ли Ис1<ъръ ; по-нататъ1<ъ, дефилето на 
Лi.ви Ис1<ъръ, задъ него - платото -I<обилино-бранище, послi., връхъ . 

Попова-шапка, до кОЙ',О се бi.лi.е пжтьтъ за Рилския мънастирь. На 

:i.веръ, задъ прiщпланинитi. на Рила, се вижда Срiщна !'Ора, а въ 

фона - Старв планина. Дивенъ амфитеатъръ образуватъ тукъ" тия., 
п·ланини ! Слаба мъгла, като сиво, тънко було, едвамъ забулваше 

Старс:. планина. I<ъмъ сi.вероаападъ се синi.е Витоша. На изто1<ъ се · 

иапрi.чилъ голиятъ връхъ Сарж-гьолъ, а задъ него - други възви·
шения, 1<оито се свъраватъ съ Родопитi,. 

Студеничъкъ вi.трецъ ни брулi.ше горi;, и ние усi.тихме тръп1<и 

по гърбоветt. си. Отначало врi.мето бi. ясно, но изведнажъ запъп

лаха бi.ли облац:: насрi.ща. Ето, и подъ нас·ъ, оrгъ всич1<и страни~ 

започнаха да се дигатъ ~зъ безднитi. мъгли. Ti. се аагониха. Скоро,, 
небе, върхове и мъгли- всич1<0 се смi.си въ хаосъ. Величествена и . 

страшна сцена ! Азъ си припомн;,;хъ нi.1<акви подобни картини •изъ -
Дантевата „Божествена комедия", припомних'1: си и картината „Мо- · 
менти отъ сътворението на свi.та" отъ Айвазовс1<и. Да, ние като че 
б-tхме свидi.тели на ново миросъздание 1 . . . Но всичко скоро ее 

промi.ни : облацитt се дигнаха и разпръснаха, и ние пакъ видi.хме · 

бездни, възвпшения и небе. :Капризната вълшебница природа като 

че ли нарочно разигра прtдъ насъ тази сцена. 
Подиръ часъ и половина стоене горi;, изложени вече на по

силенъ вi.търъ, ние се спуснахме бързо надолу - прощавахме се 

съ Мусала. Отъ първото езеро поехме пжте1<ата на изтокъ по стръм

ния склонъ на Сарж-гьолъ. По върха-на изтокъ...,....съгледахме три 

езерца : по , тi.хно име е нареченъ и самиятъ върхъ. ГЬрi. пжтьтъ 

ни минава край 1<онусу,образния връхъ Чадъръ-тепе, обсипанъ съ 

дребни камънаци, послi, - по поляна, обрасла съ разкошна трi.ва. 

l<ато минахме прi.зъ досаденъ 1<лековъ храсталакъ, който обемаше · 

обширно пространство, ние навлi.зохме въ иглолистната гора на 

,,Ситняково", - прi.~~расенъ лi.тенъ дворецъ. Отъ „Ситняково' ", - ПО· 
образцово парково шосе, което яа едно мi.сто минава край хубави 

1<азарми, - ние се завърнахме подиръ заходъ-слънце въ Чамъ-кория. 

* * * 
l<ъмъ , края на юлий ааъ направихъ втората си по-далечна ек

с1<урзия изъ Рила; отъ Чамъ-кория до Рилския мънастирь прi.зъ .. 
мi.стностьта „Седемтi, езера" (Еди-гьолъ). Ние, -троица другари, -
пжтувахме па1<ъ п1,ши. И наистина, имали дt;угъ начинъ на пжтуваР.е„ 

който да доставя повече познания и · удоволствия на пжтника, откол

кото пжтуването пi.шкомъ ? I<огато пжтувашъ пi.шъ, ти се чувству--
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вашъ воленъ като птица, - щ1що не те ограничава ; отивашъ, дiпо 
искашъ ; спирашъ се и тръгвашъ, когато искашъ; наблюдавашъ ми
нералит1,, цвi,тята, дърветата, ~· .. ицит1,, стадата, р1,кит1,, езерата, 

кжщитk, хората ... ; съэерцавашъ i1 размишлявашъ, сиомняшъ си и 
мечтаешъ; наврi,мени чувствувашъ нi;ка~ъвъ приятенъ \гладъ и жажда; 

вечерьта, когато се установишъ уморенъ, спохожда те сладъкъ, укр1,
пителенъ сънь ; на утрото ставашъ съ избликъ на енергия, бодъръ, 

,· веселъ, жизнерадостенъ, и ти се струва, че цi,лата вселенна се радва, 
•смi,е и ликува отъ щастие заедно съ тебе. Справедливо Русо . см1,та 
тоя начинъ на пжтуване за „най-приятенъ", а Хюго - за „най
очарователенъ ". 

Зората се сипваше, или, както казва класическиятъ поетъ, ди

гаше своята нощна покривка съ пурпурнит1, си пръсти; ето, и сяй
ното слънце огрi, и позлати "Ърховетi, на дърветата. Ние вървимъ 

леко по гладl(ия п1,съчливъ пжть, засi,нченъ отъ дв1,т1, страни съ 
буки, ели, борове, брi,зи ~! разни храсти. Отъ Царска Бистрица пж
тьтъ завива вд1,сно на западъ, като минава край живописната м1,:::т

ность „Соколецъ". Нi,кждi, пжтьтъ о~страни с~ разкрива, и ние 
гледаме ливади, изпъстре?и съ маргаритки и други -полски цвi,тя, а 

п9-нататъкъ - х ьлмове, обрасли съ гори, или долове. Скакалци мо
нотонно скърцатъ въ хоръ. Твърдi, на често пжтя ни прi,сичатъ 

бистри п1,нливи поточета, които се спущатъ шумно надолу изъ ка-

1менисти т1,снини. 3а да съкратим:ъ пжтя, ние оставихме шосето и_сс 

пуснахме направ9 прi,аъ стръмна пжтечка. Неоча~<вано до насъ се 

донесе дрън~<ане на звънци и веселъ · разговоръ. Подиръ мал~<о на

срi,ща се зададе стадо волове, ~<рави и .коне, а задъ стадото-тълпа 

жени и мжже. Добитъкътъ, коЙт-) отиваше аа паша, б1, оправенъ, 

едъръ, а хората - здрави, красиви, весели - сжщи тиrолци. Стадото 

и хората заминаха нагорi,, смi,хътъ, глъчътъ и дрън1<ането ослабваха, 

в н~е се спуснахме въ долината на Бi,ли Искъръ. Недi,ля б1,ше, но 
ние все срi,щахме по п~тя много още работни хора : еди-и отиваха 

за дъ~:,ва, други да косятъ, тр'ети носеха въ ~<ошница риба-пастърва, 
за да я продаватъ на чамъ-корийскит1, дачници . . Пжтьтъ ни се про

така между сочни ливади, по ~<оито тукъ-тамi,, пасатъ стада овци. 

Наближа~аме селото Бi,ли Искър-ъ. 3адъ него на аападъ се издига 
„Шишманон_f!ЯТЪ връхъ". Споредъ прi,данието, тукъ се завършили 
посл1,днит1, страници на една ~зели ~<а епопея : турцит1, разбили о~<он
чателно царь Ив. Шишмана. Турцит1, дошли отъ изтокъ и въ де

филето на Искъра нанесли сждбоносния ударъ на Ив. Шиммана, i<ойто, 

раненъ на „седемь м1,ста", се оттеглилъ на върха, цi,то издъхналъ. 
На върха се намиралъ гробътъ му, отрупанъ съ камъне ; до не1 о 

клокочело изворче ... Насрi,ща ни се син1,ятъ Мънастирс~<ит1, плq
нини, а отл-zво - не далечъ отъ пжтя ни - се вижда входът"l- на 

прi,красното дефиле „Демиръ-капия". Грамадни с1<али - сЖ:щи · хс·р-
1<улесови стълбове - се издигатъ отъ дв1,т1, страни и образуватъ 

исполински врата. Въ дефилето се дигаше вече утренната мъгла, и 

то постепено се разкриваше. 

Откъмъ селото се зададоха шесть момичета, - босич1<и, съ сини 

сукманчета, подъ които се спущаха б"tли ризки ; бл1,до-кестеневитk 



28, -

имъ коси бtха прибрадени съ разноцвtтни кърпички : бtли, сцни, 

жълти, а тънкит1; имъ кръстчета притегнати · съ червени поясчета. 

Момичетата · носtха кошнички : отивиха за малини, ягоди и бороЕинки_. 
I<ато ни наближиха, спрtха се и ни загледаха любопитно съ синитi; 

си оч'ички. Въ ПL· гледа им1> се четtше плtнителна · доброта·, чисто-_ -
сърр,ечие и непристорщюсть. Tt се сtтиха, че ние отиваме на . Рил- ·· 
ски-я мънастирь, и ни помолиха навръщане да имъ донесе.мъ пода-

. ръци - - гривни и. · обtци. , · ' 
- ·Ами вие ще ни донесете ли въ Чамъ-кория ягоди и малини?' 

- попита,хъ азъ/ 

- Ч~мъ. ! Ч·?мъ ! отговори една отъ красавицитt и се по-

засм~. Бtлит-t u като бисеръ зжбчета се показаха между -мерджа
нови устни. 

I<ато отминахме, чухме задь насъ гласецъ: · 
- Па много здраве ; на Св. Ивана ! 
Азъ се обърнахъ да видя пакъ тия. мили, ненагледни създания, 

но т,в бързо, пъргаво поемс;tха. пжтя нагорt и се изгубиха. 
Когато с~ мъ i.1жту~алъ изъ · наши села -:- планински и полски, 

все ми е правила впеч~атлени: разликата, коSiто сжществува между 

' физическитi,1 И морални качества на жителитt · 'ОТЪ еднит1, села И 
жителитt отъ другитt. Планинцитt селяни, които се радватъ на \ 
чистъ ~ъздухъ, хубава вода и красива природа, еж, изобщо, по-снажни, 

, по- яки и по-кр-ас,ши'. Принудени постоянн9 да с.i:цша_тъ и ца се ~<ач
ватъ по в·исочини и да се_' борятъ съ всевъзможни опасности и стихии, • 
тt еж и ·по-пъргави и по-смtл ·и ; у т.tхъ и ч:vвството на свобода е 
по-развито : иsвtстно е, нап'римtръ, че тt, като указаха Нс.Й-голtмо 
съпротивление на турцитt при падането на България, прtзъ роб

с1-штt години живtеха сравнително по-добрt, ·а въ революц~юннит-t 

борби стоеха въ първитt редове. Освtн~ това, _тt еж и по-откровени, 
задушевни, привtтливи и романтични -:-- черти на, характера, които 

пакъ се дължатъ на условията на живота имъ. В'ижте, напримt·ръ, 

,,загорцитt", ·- жителит-t на габровскитt и тр"tвненс~и „колиби", _ _:_ 
вижте ги лtт~; когато с~ спущатъ въ Траки~ско поле и . отиватъ ·на 
жетва _ _:_ на „Румане" ! Цtла дружина здрави, червени, яки, п~ргави 
и красиви моми и момци ,' закичени съ цвtтя и - опнати съ цар,,вули 

' - наредени в:ъ стройни, войниl,llки редове, съ пtсни и свирни на 

гайди и гждулки, съ шуменъ глъчъ ,и см-вхъ, минаватъ пр·взъ заспс.
литt улици на еснафс1<итt · градче~а и докарватъ оживл:ение ! Жите- · 
литt на пол'с1<итt села еж други: тt еж обицювено по-слаби, по
неподвижни, по-мълчаливи и ·по-практичн~ ; тt · йроявяватъ и ПО ;
rолtма сериозность и хитрость. Цивилизацията тtхъ повече засtга, 
тt и_матъ по-развити нужди, коиrо се стараятъ да удовлетвоР,~тъ.
И мжжетt, и женит-l, отъ· т-l,зи села ~е мжчатъ да се , еравнятъ ·по 

rоворъ и тоалетъ съ гражданитt. Често пжти, наприм-tръ, ми се е 
падалъ случай , да видя слабоJ ивпито лице на тю<ав~ · селяш/а, не:г 
мtло нацапана съ бtлило и червило. · Ивобщо у тtви жители не 

виждаме оная първобитна, може да се каже, дtвствена просто.та въ . 
бiJTa, която все ощ,- се , забiшtзва у планинцитt. 
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Влi.вохм,е · въ селото Бtли Иск.ъръ. То нi.ма повече отъ 70 -80 
привiз'fливи кжщички съ червени, керамидени покриви. Населението 

му · се прtпитава главно отъ търговия съ . дървенъ материалъ, €КQ
товъдство 'и риболовство, : околноститt еж богати съ гори, до селото 
се раатилатъ пр'kкрасни ливади, ~ рtката иаобилва съ пастърва. По 
ливадитt стъ~чеха стотина купи сtно, и въадухътъ се иапълвашесъ 
приятна растителljl~ мери ама. Тукъ имало , и жел~вни рудници : въ 

турско врtме накарвали - ;;,оста желtво . . Само сгорията и черната пе
иель, що се ,ср'!,щаъ . ту·:ъ,..тамi., свидtтелствуватъ, че нtкога си въ 

т0я · край е вирtело рударство, а самитi. рудници сега еж съвършено 
вапустi.ли. Иаъ главната с~лска улица в·впаха · роякъ дtца : едни го
логлави, други съ кърпички или червени шапчици като фесчета, боси, 

по риаки, нечисти. Повечето дtца бtха оправенки, синьооки и чудно 
1<расиви. Покрай дtцата иа;ь улицата с;е щураха и други обитатели : 
«окошки, кучета, евини. ; . 

Минахме , рtката съ еж.щото име, която тече отъ . западна страна, 
и се нъакачихме по високъ гористъ хълмъ. 3адъ насъ се носtше 
,звънъ отъ стада - овци, евини, ковй и ' едъръ добит-в,къ, - кучешки 

лай и 'бученето 'на рi;ката. Ние вървимъ иаъ борова горичка : нi;
кждt бороветi; орiздi;ватч, и прtдъ насъ се равкриватъ широки по

ляни, 9бр,асли съ буйна трtва. Стада п. хора 'начесто срtщахме : явно 
-бt, че пжтувахме въ оживенъ; гжсто населенъ край на Рила . 

Наскоро се спуснахме въ друго село :..- Мала-цръква. По-рано 

,се наричало~ ,,Сръбско-село". Попитахме старъ селянинъ, ващо се е 
наричало тъй. 

- Е, па кой го внае ! - отговори той, като подигна рамtнt. 

Това село е по-малко отъ първото:. има · около 40 кжщи. Ули
цата, . прi.въ която ' върв-tхме, бt оживена : тълпа мжже и жени, 

прi;мiзнени въ 1срасиви пъстри дрехи, под,1;,ха отъ църква, която току

що . бt ' пусю;~ла. Отидохме въ църквата. Вжтрt видtхме мнОJ;-о инте
ресна сцена. Въ жгълъ - до прага на малка вратичка на олтаря·

се бi; -ивпра'вилъ свещеникъ, отъ ср1щна пора, съ твърд-в небрtжна 

в9нкашность ; въ едната си рж.ка той държеше кръстъ, а въ другата 
~ молитвениче. Пр'tдъ свещеника бt приклекнал~ , млада жена, която 

подкр'tпваше съ една рж.ка повито Аiзтенце, а съ друга държеше ва

палена восъч~а св'tщь. 3адъ нея стоеше висока мършава баба, която 
гледаше съ на~аленъ, плачевен'Ъ погледъ къмъ свещеника, ' въвдъх
ваше съкрушително и отъ врtме на врtме се кръстеше съ костелива 

рж.ка, като се пр'tгъваше нивко къмъ вемята и изправяше. · Свеще
никътъ четtше, но тъй лtниво . и неясно, щото не можеше нищо да 
се раабере . Авъ · пош~таiъ друга баба, която продаваше свtщи 

I 

на 
пангаря, ващЬ чете свещеникътъ на дi.тето? 

'- · Н-tщо н~фелно, лошаво. . . Па оно д'tт~ е, сине, - отговори 
тя · съ тр·огателна кротость ii добродушие ; подиръ това ми рааправи, 
че ·старата биш!: баба . на дtтето по баща, а младата - майка ; кава 
ми фамилията на послtднята .. 

· Каква вtра хранi;ха у се9е си тия добри, смирени страдащи 
хори·ца, че _то~, който се бi; изправилъ прi;дъ вратичката · на олтар я, 
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съ рошавата прошарена вече брада, съ черното натъркано расо, ще 

спаси болното дi.те, като . му чете надв-1,-натри отъ старото подвър 

аано книжле 1 • И тия хорица ще си отидатъ у дома си успокоени, като 
очакватъ подиръ тов'а края съ пълна реаигнация ! . . . ·11!1 

Напуснахме селото и минахме рi,ка Лi,ви Искъръ. I<ато прi,

валихме хълмъ, обрасълъ въ борове, слi,вохме на хубавото, гладко 

шосе, което води отъ Самоковъ за село Маджаре. Б'kше в~че 81/'J ч. 
сутриньта, когато се озовахме въ прi,красната котловина на това 

прив-1,тливо село, аапааено отвс-1,кжцi, отъ в-1,троiе . Мi,стото изглежда 
твърдi, здравословно, годно за поправка и отдихъ. Не далечъ отъ сещ>

то-на аападъ - тече Черни Искъръ. I<ато вливате въселото отъ из
точна страна, обръща ви- вниманието високата хубава цръквица съ 

' още по-висока камбанария. Въ селото около насъ пакъ се събираха 
роякъ дi,ца, - босички, рошавички, хубавички, повечето блондинки, но 
все нечистички, - момченца и момиченца ; послiщни·т-1,, особено, ни 

правi,ха впечатление съ своитi, жълти аабрадки, дребни равноцвi,тни 

пристелчици, сини сукманчета и червени кжси блуаки. Селото Мад· 

жаре, както ни казаха, н-tмало повече отъ 50 кжщи. 3ащо носи това 
странно име, не можехме да уанаемъ. 

Беаъ да спираме въ Маджаре, ние продължихме п.жтя си на. 
вападъ. Вървимъ ивъ долината иа Черни Искъръ. Врi,мето - тихо, 

топло, меко. Отстрани се разтилатъ ливади, по които безгрижно, 

спокойно пасатъ стада коне, рогатъ добитъкъ - все якъ, оправенъ. 

Н-tкжд-t- по брi,говетi, на Черни Искъръ, който тече qъ дi,сно, - -се 
виждатъ- бичкиджийници. Не б-tше ивминалъ и четвъртъ часъ, ко

гато стигнахме до друго село - Говедарци. Това село е доста голi,мо. 
Сигурно, то е наречено „Говедарци" поради хубавия робитъкъ, който 
се отглежда въ него. Ние се отбихме въ кръчма, която гъмджеше 

отъ народ~ : - едни прави, а други - насi,дали до маси - пиеха 
ракия и пушеха тютюнъ. I<ръчмата задавяше отъ тютюневъ пушекъ 

и алкохолна меривма. Очит-t на повечето селяни блещукаха отъ 

пиене. I<огато влi,вохме, тi, ни поиагледаха и продължиха пакъ пие

нето и оглушителни.я равrоворъ. Ние трi,бваше да си починемъ и да 

нам-tримъ водачъ за по-нататъкъ, - · сами не можехме улучи пжтя 

за „Седемтi, езера". Отъ Говедарци се отбива правия пжть за Рил
ския мънастирь .край върха Попова-шап.ки, който се издига на юrъ; 

аатова, .когато .кааахме на селяни, че искаме да отидемъ на . поме

натия мънастирь прi,аъ ,,'Седемт-t езера", • тi, останаха очудени отъ 
нашето намi,рение : то имъ се виждаше не само безполезно, но и 

опасно. Ни.кой отъ селянитi, не се наемаше да ни стане водачъ аа 

тамъ. Най-поел-в, единъ момъкъ ни съобщи, че познава едного въ 
блиакото селце, - Доспей · махла, който щ1шъ да се pi,rnи да ни заведе 
на Риш.кия мънастирь прi,въ „Седемт-t езера". . И ние, придружени 
отъ услужливия момъкъ, отидохме въ Доспей-махла, дi,то се сдо

бихме съ водачъ: · единъ бившъ горски стражарь. I<ато об-tдва'хме, 

продължихме пжтя си на аападъ къмъ „Седемт-t еаера". Бай Иванъ, 
- водачъ.тъ ни, сухичъкъ, но якъ мжжъ, - който се б-t отбилъ у 

дома си, ни настигна скоро. Той б-t прi,пасалъ торба на гръбъ и 
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окачилъ пушRа -берданка : ловецъ бi, и се надi,ваше да удари „нi,що"' 
-.- сърна или дива коза. 

Ние вървимъ все ивъ дефилето на Черни Искъръ. · Горещо. 8адъ 

насъ врi,мето. бi, ясно, а прi,дъ насъ - надъ високитi, върхове - ви

сятъ сиви об,лаци, които ни вадаватъ • страхъ. По , пж.тя ние прi,ми
нахме редица потоци на Черни Искъръ : Лопушница, Прi,ка, Мале

в~ца, Урдина. Въ дъното на долината, на полянка, заградена с~ 
борове и ели, до напусната съборена бичкиджийница, ние си отпо

чинахме : тр1.бваше да съберемъ сили, защото тежъкъ, уморителенъ 
пж.ть нaropi, ни прi,дстоеше• I<ъмъ 4 часа подиръ об1щъ ние остг.

вихме Черни Искъръ, като се покатерихме въ д-всно по височинит-в. 

Пжтеката ни е зас-внчена отъ борове, ели и мури. Скоро възвихме 

на юrовападъ и изл-взохме на от1<рита , полян1<а надъ Черни Ис1<ъръ; 
отъ нея се виж,:,аше 01<олностьта. На юrъ се издигаха величествени, 

върхове и чудно хубави зж.бати чу~<и, наречени „I<упнит-в" или „3лит-в
потоци". Поетътъ-народъ имъ е далъ твърд-в сполучливо име: т'Б,. 
наистин·а , приличатъ на ~<упи, по 1<оито буйни потоци еж изорали

дълбо1<и бразди. По-наблизо се вижда ......:.. ПОДЪ пр-вспа сн-1,гъ-долъ„ 
въ който се криятъ езерата на Черни Ис1<ъръ. На изто1<ъ се раз-

1<рива продълговатата долина, · въ която _еж накацали селата Доспей

махла и Говедарци. Тъ1<мо на с-вверъ се издига Витоша, а на западъ 

- пакъ н-в1<акви възвишения, отдi,лени съ страшни долове. ·: 3а наша 
радость1 вр-вмето се оправи : облацит-в се дигнаха и пръснаха и се 

rio1<aзa чистото, лазурно небе. Ние възлазяме все наrор·-в. Минахме 
хълмъ съ сл-вди отъ изrор-вла гора - б-1,ли пънове и черни главни ~ 

подиръ това навл-взохме въ областьта на кле1<а. I<олкото се по1<ачвгх

ме по-наrор-в, тол1<ова по-нови възвишения се явяваха прi,дъ насъ. 

По едно връме от1<ъмъ западна страна се показа неочаквано плат6 

съ пр-вспи снi;гъ по склона му ; подъ него шуми въ долъ р-в1<а 

Джерманъ ; п6 на юrъ погледа ни спиратъ редица син,J,ещн се чу1<и„ 

заl(ърпени тукъ-там-в съ бi3ли прi3спи. 

- Наближаваме езерата, каза ни ободрително бай Иванъ; 1<ато 

пр-вхвърлимъ баира, при т-вхъ сме. 

Слънцето се б-в надвi3сило на западъ задъ платото и, готово

да се с1<рие1 сип-вше снопове златни лж.чи, когато ние пристигнахме 
до първото езеро отъ rрупат,а „Се,демт-в езра". I<а1<ва· радость изпи
тахме, когато изведнажъ блесна пр-вдъ насъ rладI<ата му I<ато стъкло 
повръхность ! Въ това езеро, отъ 1<оете изтича рiша Джерманъ, се 

влива поточе, 1<оето1 сл-вдъ 1<ато изл-взе отъ друго езеро, разположено• 1 

на по-високо м-всто, образува шумещо водопадче. На юrъ отъ езерото 

· се издиrатъ голи чуки. Една отъ тi3хъ, прилична на 1<онусъ 1 е на
речена „Харемийска скала" или „Харамията". Тя, наистина стърчи, 
1<ато исполинъ-харамия, 1<ойто, мълчаливъ, неподвиженъ, l'lнушаващъ 

страхъ, бди въ усоит-в. 

Ние се настанихме · не далечъ отъ езерото - въ клекавъ хра

стала1<ъ. Тукъ прi3карахме нощьта. Буенъ оrънь гори, ~ ние сме се 

свили 01<оло него, 1<ато обръщаме ту една:-а си, ту другата страна на 
припекъ. 3адр-вмваме, събуждаме се скоро и гледаме: около насъ се-

! 
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чернi;ятъ· храсти, осв-tтявани навр-tме;"и отъ треперещия пламъкъ; 
цо-далечъ едвамъ се очертаватъ въ тъмносиния фонъ планински 

върхове, а надъ насъ се прострi;ло необятно спокойно небе, посипано 
съ безчетъ звi;здици. 

Небето! . Всi;ки пжть, КО[ато съмъ го съзерцавалъ сдокойно, 
несмущаванъ отъ . никого, то ми . е нав"hвало мисъльта за · в.1,чностьт~ 
и безконечностьта, за таинственостьта на миросъвданието и битието, 
и тази мисъль ме е ужася~ала, защото животътъ тогава ми . се е 

Струвалъ ТЪЙ суетенъ, flИЩОЖенъ И мимолi;тенъ ! ... . 

Огъньтъ понi;кога -догаря; н-:l,кой отъ насъ. се надигне и · на

трупа въ него дърва, приготвени на камара отъ вечерьта; огъньтъ 

запръщи, и . червени езици пламъкъ се дигнат:ь нагорi; съ пушекъ, 

ко~то се .пил-ве по . всички страни. Подиръ полуношь ние се отказ
ваме . окончателно отъ намi;рението да спимъ . Спи ли се! Студътъ 

става все по-с,иленъ и по-чувствителенъ. ~ие насtдаме около огъня 

и се грi;емъ съ удоволс~:вие, като отъ врi;ме на врi;ме рбръщаме 

погледа на изтокъ: очакваме съ н~търпiшие да съмне. 

· - Ето , зорницата! _: извика единътъ отъ другаритi; ми, като 
ПОКаЗваше на ИЗТОКЪ I ГОлi;ма ЗВ'Б2Да. 

- Ба! Не · е-- тя. Дi, е още ! -- възрази .авторитетно бай -Иванъ. 
И наистина, ран~ бi,ше. Бай Иванъ, пушейки цигара, прi,гърбенъ 

до огъня, туряше пржчки въ него и ни разправяше опасни приклю

чения пзъ своя ловдж.ийски ;:животъ: какъ убивалъ вълци и мечки, 
които нападатъ стадата. 

- . Ама · всi;ка · мечка н~ напада доб-итъка, добави той.; сам о 
мръсницата, - - тя напада на месо. 

Пе едно врi;ме неочаквано блавнаха кучета и изгърмi, пушка; 

n<;>диръ това се нададоха човi,шки викове. Колко таинствено страшно 

61; това при тая нощна глухота! 

- Ж-хж! На вълци хвърлятъ• Тждi3ва ·ги има - нападатъ 

стоката, обади се бай Иванъ и попипа берданката си, която стоеше 

до него. Не далечъ-подъ платото - се бi, с~рi,ло да нощува стадо овци. 
Опасностьта, види се, мина: скоро всичко млъкна и утихна, освi,нъ 
огъньтъ, който навр~мени пръщi,ше, и водопадчето, 1-:оето бучеше 

еднообр.авно и унисяше. Бай Иванъ побърза да ни ' успокои, като ни 
каза, че вълцитi, не . нападатъ при о~ънь. ' 

Небето почна да блi,днi,е. 3в·tздицит1, гаснi,х~ една по една. 

1 tfa изтокъ се бi, показала вече сияйната зорница, - прi3дв1,стницата 

на животворното слънце . Хълмоветi, и скалитi, почнаха да добив,атъ 

своя дневенъ видъ: контуритi, имъ ставаха по-ясни . И прi,спи се 
забi,лi,зваха. Тъкмо на разсъмване чистото до тогава небе се забули 

тукъ-там-t съ облаци; на _югъ върховетi, се покриха ·съ тънко було, 
I{Оето по едно врi,ме почна да се сгжстява . Поръси ситенъ дъждъ. 
Но наскоро врi,мето неочаквано се оправи, вi,търъ прогони близки:гi, 

мъгли, и прi3лестна пурпурна свi3тлин-а. ·облi, скалитi,. 
Алпийско освi3тление! извика възторжено едпнъ отъ дру-

гаритi, , 
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3адъ опр'БНИТ'Б скали облацит'Б . се rон1,ха лудо отъ западъ 
КЪМЪ , ИЗТОКЪ. 

· По вид'Бло ние тръгнахме - пакъ наrор'Б - за мънастиря в1> 
юж_на посо~<а. Слънцето ско·ро ни оrр'Б, стопли u ободри. Пр'Бдъ насъ 
вр1,мето б1, оправено, а вадъ насъ - ~-:ъмъ Витоша - се л1,еше силенъ 
дъждъ. Стигнахме второто езер9; ' подиръ него се показа третото, 
посл1, - четвъртото, което има форма на легнала буква Г. На за

падъ отъ него се откри петото; то е най-rолiмо и , има джrовидна 
форма - като подкова. Посл1,днит1, дв'Б езера еж · очаровтелно красиви. 
Небето, скалитi; и пр1,спит1, се оrлеждатъ въ кристална водна маса, 

та се образува дивенъ пейзажъ. Тоя лазуръ, тая вода, тия скали 
биха съблазнили гениалния Бьоклинъ, и ·той би ги възпроизвелъ съ 

четката си, като пусне въ водата сладострастни центаври, тритони и 

нереиди. 

Ние се покатерихме право наrор1, по стръмния връхъ, коvто 
се и вдига надъ петото езеро отъ западна с1tрана; закр~цяхме кра

ката ~и о камъне и се държахме съ ржц1, о високата жилава тр-tва, 
която покриваше салона. Твърдi; опасна работа: ние рискувахме да 

се плъзнемъ и ововемъ въ езерото, което , н1,какъ страшно се си

н1,еше долу подъ · насъ .. I<oraтo, пъплейки, се . изкачихме ropi,, въ 
дола, който се · откри на западъ, съгледахме. друго езеро: отъ него 
излиза рi,ка Скакавица. Ето че и вр1,мето бързо се развали. Отд'Б 
извр1,ха иsведнажъ толкова облаци? Дъждъ плисна. Чудно каприsно

вр1,ме! Въ н1,колко часа ·- на толкова близки разстояния - · колко 
.пжти се пром1,ня ! Ние се скрйхме под'ъ скала и почакахме да пр1,вали. 
Подиръ дъжда се упжтихме пакъ на юrъ, като възл1,sохме отново 
нагорi,; върв1,хме на ' пuсока~ защоао водачътъ ни сбърI<а пжтя. 
Изкачихме се, най-'подиръ, . на билото. Чудна, величествена гледка 
се откри! Отъ пропастит'Б и отъ склоновет1, на върховет-13 • се ди
гаха rол'Бми ~жлба 61,ли мъгли: сi,кашъ, че тамъ . се вод-tше стра
шенъ артилерийски ,бой'_ - само гърмежи не се чуваха. Бай Иванъ 
ни каза, че н'Бкога, въ бурно ·вр13ме, езерата играели, и плtсъкътъ 
на вълнит'Б имъ се чувалъ надалечъ като .топовенъ rърмеж'l\. Слънцето 

обстр1,лваше съ снопове огнени стрiши. мы;лта и н1,кжд'Б то, сi,кашъ, 
я раsкжсваше, 1, иsподъ нея се показваше ц1,ла галерия отъ · сини, 
св1,жи, окж~ани отъ дъжда възвишения, ясно отд1,лени съ пропасти. 

Отъ билото ние можемъ да иsброимъ вече всичкит'Б седемь езера 

- седемь пр1,лестни сини „очи:', много по-красиви отъ езерата на 
Мусала. На sападъ се вижда долъ, въ който тече pt.'I<a Бистрица, 
която отива къмъ Дупница; виждатъ _се по-надалечъ Дупнишкото 

поле и Радомирското, а на иsтокъ' се наредили върховет1,: Попова

шапка, 3лит1,-потоци и Еленинъ-връхъ. Ние продължаваме пжтя си 

все по билото, като rаsимъ н'Бкжд'Б пр1,спи. · 
. · - Ей отб1,rали снощнит'Б в-:ьлци ! - обади се ' бай Иванъ, като 

посочи .пр'Бсни вълчи стжпки по сн'Бrа. 

Ние търсимъ пжтя за мънастиря. Стана доёта студено СН'БГЪ 
дори почна да пр'Бхвърка. I<ато минахме надъ дола, въ който с_е 
намиратъ езерцата на р1,ка Ур,з,ина, :ние се спр1,хмс да си починемъ. 
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,Отъ ивтоI<ъ и sападъ се вадигаха гжсти непроницаеми мъгли; по 

,едно врi;ме т1; се срi;щ~аха и съединиха, и ние потънахме въ мъгляво 
.море, На десетина крачI<и нищо друго не се виждаше, осв1;нъ б1ша 

еднообравна маса мъгла. И таинствено, и страшно, и чудно_! Живо
тътъ - кой вJ:{ае защо -- въ тоя мо.ментъ ми се виждаже като 

,смжтенъ · сънь. . . Студенъ вi.търъ брули и ни пронизва. Ние пакъ 

тръгнахме, но накх..д-h - не внаех'ме. По едно врi;ме се ивI<ачихме 
на новъ връхъ, наричалъ се Дамка. Но п9сл1;? Байа Иванъ се обърка 

съвсi;мъ и само прою'шнаu::~ пакостнат'а мьгла. Ние вървимъ един-ъ 
подиръ други и виI<аме и свиримъ, ва да се не ивгубимъ; ненадi.йно 

н1;гдi; се ововемъ пр1;дъ винала пропасть, върнемъ се навадъ и 

ударимъ на друга страна; Чуваме, че бучи набливо р1ша, но д1; е и 
коя е т5" - това 61; тайна ва насъ. Спираме се пакъ и чакаме, 

дано се поравпръсне мъглата; ~о т? се' вастояла и не хае. Сму
тення·1"ъ бай Иванъ отиде да търси самъ пжть. Той се вабави, и ние 
се бевпокоехме да не QИ да се е провалилъ въ н-вкоя бевдна. По 

-едно врi.ме се вададе силует'}, · въ мъглата: ,б1;ше бай Иванъ. 
- Има ли пжть? - по1питахме. . ' 

Той кимна отрицателно глава. Ние тръгнахме назадъ. Неочак

вано на ивтокъ отъ насъ мъглата .ва мигъ ор1;д1;, и надъ бливка 

скала се мi;рна голi;мъ -.дървенъ кръстъ: той покавваше _ пжтя в2. 

мънастиря! 

- Ха, ето д1; · е пжтьтъ ! иввика радостно добродушниятъ 

б~й Иванъ. - Не го вид1;хме по-рано. I<ой ти внае, че имало на

самъ кръстъ! Скоро еж го турили. 

I<ръстътъ ни спаси; той 61; ва . насъ срас.ителенъ фа.ръ: ако 
не 61; той, ние, ивпотени, можехме да вамръвнемъ въ тоя дивъ край 

,бевъ дебели дрехи. · 

Бай Иванъ, вече ориецтиранъ, се спусна надолу въ ивточна 

посока; ние го подирихме. И тъй, сл1щъ като се , ивбихме повече 
отъ два чеса изъ страшната мъгла, ние най-посл1;, нам1;рихме пж1·я 

ва мънастиря нi;каква kовя пжтека, отбi;лi;вана съ ~<амъне . 
. Мъглит1; се гон1;ха б1;сно въ , доловет1;: ту ги вабулваха, ту ги от
булваха, и въ единъ мо.ментъ wие можахме да варнемъ въ д1;сно, 

·на югъ, великолi;пната четвъртита· сграда на мънастиря далечъ 

;въ долъ. 

Простихме се съ бай Ивана. 

- Хайде, съ здраве! - кава той. - Хемъ, кога ви падне пжть 

,пр1;въ нашето село, поп„пайто ва мене! 

Бай Иванъ се спусна надолу· въ противоположна посока. 

Ние почнахме да сливаме направо въ · мънастирския долъ. То 

-б1; трудна работа: стръмниятъ склонъ б1; покри,:ъ съ висока гжста 

плъвгава тр"tва, ивпъстрена съ цвi;тя, и ние начесто падахме, --; рис
кувахме да се пр1;биемъ. Долу н1;маше _ мъгла, - б1; тихо, ясно, топло, 
НО гор1; - ОI<ОЛ@. кръста - МЪГЛИТ'Б още б1;сн1;еха, ядосани, С'Б
кашъ, вад"tто се ивтръгнахме отъ т'i.хъ. Отъ тави страна гледката 

::1<ъмъ мънастиря е пр'l.красна. J;-Ia югъ и вападъ се ивдигатъ все 

е!1 
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върхове съ гори и алпи11ски пасбища; отъ изтокъ слиза р'kка Ри·ла 
а отъ сtверъ - Друшлевица, която тече въ противоположна посока 

на Урдина и се влива въ рi;ка Рила. 

Вл1шохме въ мънастирск~я дворъ прi;зъ източнитi; му врата. 

Въ двора сновi;ха млади и стари калугери съ безгрижни, спокойни 

лица; а по коридоритi; се м-tркаха ~ гости. Мънастирьтъ бi; сжщи, 

«акъвто го знаехъ отпр-tди двайсетина години, когато ме дове'"'.оха 
въ него родителитi;, дошли отъ далеченъ градъ на поклонение. Едно 

само ново мога да посоча: добрi; уредения исторически музей. Той 

прави честь на неговитi; уредници. Добрi; ще бжде, ако музеятъ 
разполага съ каталози - на чужди езици, поне '1а френски, та, . 
кога дойдатъ посi;тители - чужденци, да бждатъ уле.снени. 3ащото 

ето на какво б-tхъ зритель: 

Двама чужденци, образовани хора, · бi;ха вл13зли въ музея. 

Придружаваше ги младо офицерче. Нито чужденцитi; знаеха бългщ~ски, 

нито офицеачето _: френски, на какъвто езикъ се разправяха чуж

денцитв. Офицерчето показваше изложенитi; въ музея старини и се 

мжчеше да стане · понятенъ на чужденцитi;, като говорi;ше на н-t

,какъвъ см-tсенъ, френско-български езикъ, махаше ржцi; и правi;ше . 

гримаси. Чужденцитi;, види се, отъ учпшость не прихваха отъ см-вхъ, 

но 1шатi;ха глави, за да докаж '1тъ, че разбираха, какво искаше да 
имъ разправи офицерчето . .. 

Двi;- нощи трi;бваше да пр-вкараме въ мънастI-1ря, · въ нечиста 
,стая, атакувани безмилостно отъ дървеници, бълхи и плъхове. . . По
питахме и други гости - проходещи, какъ еж нощували. 

- Да ни пази Господъ ! Страшни изпитания! Други пжть не 

ст жпаме 1 - отговорихd ни т-в. 

Група гимназисти - ту;,исти бi;ха настанени въ стая, със-вдна 

на нашата. Цiша нощь не мигнаха уморенитi; младежи, ' но снов'kха 
отъ стаята си до коридора и обратно; невидi;ли м:ира отъ хи щнит-в 

нощни мънастирски гадини. Рано на утрото т-в отпжтуваха ... 

На вторто утро рекохме „сбогомъ ,/ на мънастиря и се упжтихме 
на изтокъ изъ пр-вкрасното дефиле на р-вка Рила . Връщаме се по 

обикновения пжть, .. който води отъ Рилския мън~стирь за Чамъs•кория 

край Попова-шапкi. Вървимъ пр-взъ гора отъ буки, борове и ели. 
Слънцето огрi; насрi;ща; лжчитi; му се промъкваха тукъ-там-в между· 

l{ЛОнет-в ·и озаряваха шумака. Въ дi;~;но бучи рi;ка Рила, бърза, пi;нлива ; 

въ коритото и се спр-вли грамадни отсi;чени стебла и с-i.боре и 01 -

н:t,кжд-в огладени камънаци. Гората ставаше все по-гжста; ивто ил I 

се нагорi; величествени, стройни буки и епи: еднит-в съ гладкн 

млi;чно-пепеляви стебла и зелени широки листа, а другит-в съ гра

па:и напукани тъмносиви стебла и тъмнозелени игловидни листа. 

Отъ слънчевит1>
1 

лжчи листата на букит-в добиватъ ~,хубаво св-втло
зеленъ цв-втъ. по· клонет-в на старит-в ели висятъ влакна сивъ мъхъ 
като бради на старци. Нi;кждi; исполински ели се съборили на земята, 
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и тъй се рушатъ и гниятъ, 'като ,забравени ' непогребани мъртавци на 

бо'йно поле; другадi, се катурнала ела и се _ опрi,ла п със1;дката си, 

като ра~енъ войникъ о рамото на другаря си. Ние се качваме по
степенно, нагорi. Тукъ:тамi, край пжтечккта ни се мi.ркатъ голi.ми 
камъне, които, обрасли съ зеленъ мъхъ, изглеждатъ като че еж 
обвити съ зелено кадифе. Гората е глуха, - много рi.дко се чува 

ц-чртi,не- на птици. По · едно врi,ме неочаквано прi.дъ . насъ св'kтва: 

ние · излi.зохме на дивно хубава, вълшебна полянка, наре<1ена "l{ир i'i
лова". Високи 1<онусовидни ели ограждатъ като вi.нецъ полянката; 
надъ ТОЯ в1;нецъ се И~дигатъ - J<aTO сценични декорации - гористи 
възвишения. Тази полянка ми напомни полянката на Хауптмановата 
фея Раутенделайнъ въ „Потъналата камбана"; липсваше тукъ само 
кжщичката, стариятъ кладенецъ и очарователната фея, разчесваща 

златнит'k си коси, - нам'kсто феята тукъ - дяволъ да го ' вземе! -
щастливецътъ конь си пасi;ше на воля, като вър_т-t.ше опашка ... 

Другаритi, ми се спрi;ха · настрана, а азъ застанахъ всрi;дъ по

лянката. И мжчно ми бi;ше да я напусна. Наистина, неизказано бла
женство изпитва ·човi.къ, когато влi.зе въ общение съ .природата. 

Природата не само укрi;пва тi;лото ни, като му дава здраве, но дi;й
ствута благотворно върху цi.лата наша душа: тя засилва волята, 
възвишава чувствата, облагородява желанията, окриля стре~ежитi;, 
обогатява въображенията съ обр'ази, а 

1

ума - с1; идеи~ и избистря 
разсждъка; при това, като създава у насъ в~трi.шна, душевна хар
мония, тя ни докарва спокойствие и утi,ха, възвръща изгубената ни 

вi,ра; надежда и бодрость; колкото и да сме се считали по-рано за 

нещастни, ние добиваме весело · разположение на духа: мрачнитi, ни 

грижи се разпръсватъ, като утренитi, мъгли пр1;дъ сияйното слънце; 

ние обикваме живота съ ' всичко, коети е красиво, иринно и добро 

въ него. За ' насъ ~ л;есно обяснима оная страстна, безгранична лю
брвь, коSiто прояЕs:1ватъ нi;кои поети къмъ природата, която, като 

одухотворяватъ и обожаватъ, считатъ за едничъкъ източникъ на 

поезия.*) 
Ние продължихме пжтя си, като влi;зохме наскоро ho хълмъ; 

гората вече . слабi;еше; нi;кжд'Б - покрай тънкитi, бор чета и елички -
съгле~дахме брi;зи и мури. Слънцето грi,еше _ ослi;пително отсрi,ша. 

Ние оставихме дефи~ето на рi;ка Рила и, като пр1шалихме хълма. 

стигнахме до Сухото- езеро. То е наречено така, защото прi;зъ нi;- · 
. кои ~i.та съвсi;мъ прi;съхва. Отъ източна_ страна въ езерото се 
втича б}!стро поточе, а на сi;~еръ шуми водопадче. Водитi; на . езерото 

минаватъ подъ земята и се втичатъ въ pi,~a Рила. Ние нас'i3дахме 

край езерото да си починемъ и закусимъ. 

Пжтьтъ ни по-на;rатъкъ riакъ бi; по каменистъ склонь, обра:.. 

сълъ нi;кждi; съ клекъ. Излi;зохме послi; на обширната мочурлива 

поляна „I<обилино-бранище". Студениятъ в'kтъръ, като че ни очаквалъ: 
той ни- забрули, щомъ се явихме въ тая открита м'kстность. Тукъ се 
намира интересенъ водоразд1шъ: е,дни потоци текатъ на запацъ и 

*) Напримi,ръ, "лакиститв" въ Англия начело съ Вордсворта. 
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изпращатъ водитt си. - чрi3зъ рi,ка Рила и Струма - въ Егейско 

море, а други - на иsтокъ и -:- чрi3sъ Искъръ n Дунавъ - из
пр~щатъ водитi, си въ Черно море. На едно мi;сто пжтеката се губи, 

и въ мъгляво врi,ме или sимi3 човi;къ би се убъркалъ много, ако 

нарочно натрупанитi3 тукъ-тамi, камъш: и изправенитi, каменни плочи 

не показваха пжтя. На сi;веръ се ивдига вэрхътъ Попова-шапка, бi3ло

санъ нi3кждi3 съ прi;спи; близо край него - по другъ, по-ниsъкъ 
·връхъ ;_,. захваща хубаво шосе, което криволичи н се спуща въ доли

ната на Ч,ерни Искър·ъ. Ние поехме шосето нагор-в. Отъ най-високото 

мi3сто на шосето, д-вто в-втърътъ ни брулi3ше по- силно, се виждаха 
околовръсть, познати и непознати намъу долини, пропасти и върхове, 

разхвърляни беsъ редъ; на сi;веръ се виждаше ясно и Самоковъ, а 

на иsтокъ - между . двата ю:она на Лtви Искъръ - се син1,еше 

езеро Йозола. 
По пжтя ни настигна старче, нисичко, съ сбръчкано брадясало 

лице и б1;ла като памукъ коса. То носi3ше на рамо праsенъ чувалъ, 

а въ ржка - тояга. Старчето идi3ше отъ овчарс1{а кошара. :Когато 

му разправихме, че пр1;ди два дни сме били чакъ при „Седемт1, 
езера", то каза очудено: 

-- Па кой ви кара татъкъ? 

На едно м1,сто, въ д1;сно отъ пжтя, съгледахме иsдълбанъ въ 

скала надписъ, вече доста иsтърканъ. 

-- :Какво пише тамъ, дi3до? -- попита единъ отъ насъ. 

- Я не знамъ книга, отговори · сухо старчето и ни отмина, 

като се спущаше надолу като Rosлe, макаrъ че на гърба му, сигурно, 

тежеха осемдесеть „ години. Явно б1;, че . старчето, угрижено въ своята 
работа, не искаше да се бави ~ъ насъ, - ,,слободни" хора ... 

Прi,хвърляйки вече височинит'Б, ние минахме край скалистия и 
остъръ като кучешки sжбъ връхъ . Будачица. · 

По обi3дъ, сл1;дъ като вървi3хме прi3sъ отекчителна безводна 

мi;стность, обрасла изпърво съ клекъ, а наподиръ - съ иглолистни 

нарi,дко и шумести - дървета, ние, най-послi;, слi;sохме въ топлата 

тиха долина на Черни Искъръ. По шосето ние се упжтихме право 

за село Говедарци. Прi,дъ селото ни посрi,щнаха д1;ц~, които искаха 
отъ ~асъ - споредъ обичая - подаръци „отъ Св. Ивана" . 

Ние се завърнахме късно въ Чамъ· кория: когато мрачна вi3тро

вита нощь б1, разгърнала своигв приспиващи . обятия. 

2 

:' 
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Д-ръ Ем. Файтъ. 

Изъ югозападна Мцкедония. 

При първото си ходене въ Македония въ 1889 г .. неволно 6-kхъ 
съпровожданъ при влизането си въ Солунъ отъ домороденъ евреинъ. 

Евреитi; въ Солунъ съставляватъ почти половината отъ всичкото 

население; тi;хнитi; прад"kди прои зхаждатъ повечето отъ Испания; 

отдi;то еж дошли въ XVI. столi;тие. Съ тi;хъ · ще се срi;щнете и въ 
l{остуръ, Битоля, Скопие и другадi;. По онова врi;ме тi; еж носили 

особено облi;кло, но днесъ то вече е хвърлено, · съ и~ключею~е на 

феса. Още по--рi;дко явление днесъ еж еврейки--танцерки въ забавни 
локали. Играта имъ не е такава жива и пъстра, Rакто на арапки- , 
нитi; напр. въ Каиро. Евреитi; срi:;щатъ голi;ма търговска конку

ренция отъ ерменцитi:;, които най-много прииждатъ отъ Цариградъ 

и се заселяватъ въ по--голi;митi; провинциални центрове. Нi;::~ои отъ 

тtхнитi:; моми се славятъ, като извънредни кр'асавици, които дълго 

врi;ме еж се обличали въ народна носия, но въ сегашно врi;ме тi;_ 

гледатъ да си присвоятъ френската мода, въ което, между прочемъ: 

нi;ма разлика нито между ерменкитi;, нито еврейкитi:; или гърюшитi;. , 

На югозападъ отъ Со 11унъ се простира твърдi; плодородна р,;1.в

нина, l{ампан11я. ,На прол·вть червенит~ ивици отъ макъ се редуватъ 
тукъ съ памучнитi; полета; до тъхъ се редятъ сусамътъ, царев1-щата, 

пшеницата и други житни растения, които даватъ надежда за добра 

реколта. По-малки части отъ нивитi; еж посi;яни съ карпузи, дини 

и други , зеленчу;J,и; тi;хъ обработватъ повечето градинари-българи. 
Гърцитi; отбi;гватъ тежката полска работа; нито албанцитi; я оби

'чатъ, като се sанима~атъ повечето съ дюлгерство и зидарство. 

Земята се намира повечето въ ржцi;тi; на мощни бейов.е, от

части _солунски, отчасти цариградски. Рабо_:гнитi; хора въ чифл;ицитi; 

, -е настоящат'а християнска рая, която трi;бва_ да дава на притежате
литi; имъ половината отъ . всичката реколта, 1 нарi:;дко една трета. 

Разбира се, че притежательтъ трi;бва да има свой впрегателенъ 

добитъкъ и сi;ме -за посi;въ. Недалечъ отъ пжтя ' между Солунъ и 

Енидже-Вардаръ израстнало малко бъл:арско село Постолъ, състояще 
- се едвамъ отъ 70 хижи, означаващи положението на нi;когашния 

старо-македонски r:радъ Пела. Прi;дпри:емчивиятъ краль Архелаосъ 
(412 - 319 пр. Хр.), който е билъ гол·tм'Ъ приятель '1а елинск~та н:ул- \ 
тура, прi;мi;стилъ сi;далището си отъ вжтрi;шния гоадъ Едеса (сегащ-
ния Воденъ) въ Пела; за да има надмощие на морския брi,гъ. Въ 
неriосрi;дствена fлиsкость на ближното село Алакилиса von Goltz 
е намi;рилъ отвi;сни входове, които водятъ към·t пqрsемни свободо
обраsни , сгради. На голi;мо пространство туrп. еж разхвърлени от

кжслеци отъ сi·ълбове, намi;рени еж основи на черква и изкопана 

е била полусрутена староврi;мска гробница. ' 

Споредъ оскждн:~тв остатъци, може · да се прi;дпол~га, че гра
дътъ е sаемалъ пространство отъ 4-5 квадр. километри и че е 
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•ималъ ui<oлo 200,000 жители. l{ралскиятъ палатъ-~<р-tпость се е ивди- , 
;галъ ивъ еверото, на мал~<о въвЕишение, бливу до бр-tга, и вим-t и 
.лtтt е билъ оби1юленъ отъ мочурливи води. Наблюдаванъ отдалечъ, 
-струвало се, че се слива съ долния градъ. Дори тогава, когато пжт

ни~<ътъ се е приближавалъ, могло е да се равбере, че палатътъ , е 
•-бцлъ отд-tленъ -отъ града чр-tвъ _единъ мость, който лесно е можал:ь 
.да се · дигне. Пленницит-t никога не еж могли да се ивбавятъ отъ 

тави :кр-tпость, и кралскит-t съ:кровища добр-t еж били тукъ скрити. 

•(Ein . Ausflug nаф Makedonien. Fr~iherr von der Goltz, Be.rlin, 
1894 год.). Градътъ е билъ С'1:единенъ съ моретр чр-tвъ каналъ. О~<ол
нос:rьта тр-tбва ца се е ивм-tнила вначи7елно отъ римско вр-tме, 

. ващото днесъ н.икакви сл-tди отъ еверо или мочури не се ср-tщатъ 

тукъ. Само името Пелъ се е вапавило, като навванието на малкото 
ханче Банякъ. . ' 

Въ околностьта на Постqлъ и на ц-tлото солунско поле се 
намиратъ много могили' (тумули), които ту се ивдигатъ ивъ самото 

·поле, ту отъ ·нивки хълмове; т-t ни се пр-tдставятъ всичкит-t въ видъ 

на пр-tс~ченъ · конусъ и на много М'БСта ивненадватъ съ своит-t ог- -
ромни равм-tри, достигащи пон-tкога до 30 м. височина. Подобни 

· ,,курrани" нами~)аме не само в:ь южна Русия, въ бившата область/ 
на скитит-t, но и на с-tверъ отц Кавка3ъ и въ туранската нивина 

· въ ср-tдна Авия. 
, Енидже Вардаръ, ниричанъ оше Яница, или най-често отъ 

простолюдието - Пазаръ, се равд-tля на двi3 части: горна - Варошъ 
и долна; посл-tдната е построена на едно равнище, прi,въ срiщата 

на което минава пжтя ва Воденъ и пр-tдстщ3я чар~ията -- тър
- говския кварталъ; жилищата еж равположени на въюшшение и 

турскит-t строго се отд-tлятъ отъ християнскит-t. , Паваръ е осно-
ванъ отъ неотдавнашно минало отъ турцит-t, а славянсюпt се

ляни по·сетн-t еж вапочнали тукъ да се васелватъ. Жите;и~:в му 
--еж на брой 9,500 души, отъ които 5,100 турцп. На ивтокъ отъ града 
ни посочватъ джамията св.- Петка или Бойника-джамия, на която 
минарето е построено пр-tди н-tколко десетки годин·и. Въ молитве

·ницата u се намира иконата на светицата, която и мусулманит-t 
почитатъ, като подд~ржатъ пр-t'дъ нея в-tчно кандило. Въ друга е-дна 

.джамия-,,тепе" съглеждаме гроба на Гази Обренозооглу и меча му, 
RОЙто е носилъ, когато покорявалъ околната м-tстность. Плит1<ото 
·паварско езеро, 1<оето се простира на югъ, е покрито съ тр-tви и на

прол-tть и есень доста силно наводнява околностьта, Rато обравува 

•барища ,- пл?дороденъ равсадникъ на тр-tската и други многобройни 

болести. 
(Слfздва). 

1-
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Отчети · на клоноветt на БТД 
за 1908 г.*) 

Вра~ански клонъ «Веслецъ». 

,Г9дишното събрание на клона се състоя на 27. V 1909 г ... 
Спtдъ като се прочете отъ прtдседателя отчета за · изтеклата го
дина, пристжпи се къмъ изборъ на ново настоятелсrво. Избраха се 
членове въ настоятелството: прtдседатель --- Н. Алексиевъ, учитель, . 
подпрtдседатель- К. Чорбмновъ, учитель, сенретарь -К. Теодоровъ, 
касиеръ - Т. В . Пtевъ, съ вtтници - майоръ Д. Алексиевъ и Ст. 
Радучевъ, контролна комисия - д- ръ Чапъровъ, воененъ пt.карь, и , 
Т. Павликеновъ. 

Прtзъ отчетна та година клонътъ е устрояRалъ чест11 излети до· 

близки и далечни кжтове на хубавата Врачанска околность, съ което· 
се е давало възможность на rражцэнитt да се радватъ на хубавата 
природа. Това се подтвърждава отъ факта, че излетитt, съ малки 

изключения, еж посtщавани отъ внушително мнозинство гости. Имало · 

е излети, въ които еж зимали участие 280- 380 души, напримtръ, 
до .,,Леденицата", ,,Плакалница", .,,Св. Ив. Пусти" и др. Това об
стоятелство радва клои; , особено като се земе прtдъ видъ, че: 

прtди 4-5 години излетитt еж посtщавани отъ 10-20 души ту-
ристи и гости. 

Прtзъ годината се състоях~ 18 из.чета - 9 пролtтни , 3 лtтни,. 
4 есенни и 2 зимни. 

Въ началото на отчетната година клонътъ броеше 32 qлена, 
прtзъ годината напуr.наха 13 - (промtниха мtстожителствоrо си), .. 
нови се ааписахз 36, сега брои всичко -55 члена. ' 

Касиерътъ напусна rрад·а прtзъ rопината и длъжностыа му·

остана да с.е изпълнява отъ nрtдсеп ателя Н. Алексиевъ. Мнозина 
отъ членоветt не еж изплатили още членскитt си вноски , и отъ това 

пострада значително клоновата каса . 

Положението на касата прtзъ 190& r.: 

. Приходъ: qленски вно~ъ за 1908 r. -94·50 лв . , недоборъ отъ. 
членски вносъ - 57 лв. , помощь - 10·10 лв . ; всичко nриходъ -
161·60 JJB. 

Разходъ: д-ълrъ отъ 1907 .г.-19·80 лв . , за делегати за VШ .. 
турс. вборъ - бО лв. , на центрмната каса за 1908 r. - 38·87 лв.,. 
на централната каса за 1907 r . (дълrъ) _-32·13 лв., за прислуга-

*) Продължение отъ бр . 4, rод. IX. 
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12· лв., непрtдвидени 
;раэходъ - 189;80 лв. 
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16 лв. , щ1нr1еларски - 12 лв.; всичко 

Събраннето гласува слtдния бюджетъ эа 1909 r.: 

' Приходъ: членски вносъ отъ , 40 члена - 240 лв., 38ПИСНИ· 
на отъ 1 О нови члена , -- 20 лв., недоборъ отъ 1903 r. -- 70 лв. , отъ 

· эабавлен ;; я - 40 лв., случайни постжпления - 20 лв . ; всичко приходъ 
- 390 лева. ' 

Разходъ: эа централната каса-77·50 лв. , эаписнина отъ 10 
, нови члена - 20 лв., эа делегати за IX. тур. сборъ· - 60 лв., за 
прислуга - 24 JIВ. , канцеларски - 16 лв . , эа излети - 24 лв . , за 

:-мобели-30 лв., за библиотеката -:__ 20 лв., за уращнение - 118·50 
лв. ! всичко раэходъ - 390 лева . 

Прtдседатель : Н. Алеt<.сиевъ. Секретарь: к. Теодоровъ. 

Долнобански клонъ «Ибъръ». 

. Прtзъ зимния сеэонъ нашиятъ клонъ устрои три фамилярни 
, седtнки, които бtха посtтени отъ сtмействата нз всички туристи и 

:много госте. 

На 35. мартъ 1909 r. се състоя общото годишно събрани е, въ 
което настоятелството даде своя отчетъ и стана изборъ на ново 

настоятелство. Членоветt на настоятелство еж : А, д. Цвtтковъ, 
•,прtдседатель, П. Па шt:въ , ' подпрtдседатель, Н. Златаровъ, секретарь, 
-.1{. Симоновъ, касиеръ, и Г. Луджовъ, домакинъ. · 

За комисия по прtrлежnане смtткитt на настоятелството се 

избраха туриститt: Ив. Христевъ и Ал. Фурнаджиевъ. 
Отъ клона се отписаха членоаетt : Вълча Добревъ , Т. Анаста

совъ, П. Поnовъ, Д. Ммджиевъ, С. Георrиевъ, Т. Стоя новъ, 
Cr. Константиновъ, . Ст. Луковъ и Д . Янковъ, пон~же r1ромt-

1Ниха мtстожителстиото си, и Д, С естримски, Ив . Поповъ и З . А rю 
. столовъ се отказ-аха да бждатъ членове без 1 всtкаква причина. 

Нови членове прtэъ годината еж запнсани 81 души: Ив. Хри
стевъ, Ал Баровъ, В. Геровъ, _ Г. Луджовъ, Ан. Дамяновъ, Г. К'ръс
тевъ. З. П . Геор·иевъ и подпоручнкъ Д . Икономовъ. 

На 12 априлъ клонътъ направи дРудневенъ иалетъ до „Елед

жикъ", на който зеха учгстие и мноr::; селяни отъ с. Васю1ица, ва 
· чело _.съ свещенина си Илия Добревъ. 

На Спасовдень дружеството ни отпразнува своя прззникъ мно
го весело, като юшрави сtмеенъ излетъ до оброчи щето „Св. Сnг съ" 
въ балкана. То сложи тамъ обща трапеза за гости . и туристи. 

Прtдседатель: А. Д. Цвtтковъ. 1 Секретарь: Н. Златаровъ. 

Самоковски клонъ «Рила». 

Въ началото на годината к;;онътъ е броилъ 41 члень; запt1-

••саха се прtзъ годината 8, отказа се 1, - всичко члевове има 47. 

: ! 

r' 
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Настоятелството е избрано въ редовното годишно събрание на:. 
5. мгй ' 1908 гол. въ съставъ: прtдседатель - Л-ръ С. М. Хрис
товъ, nоппрtдседатель, - Хр. Бутиловъ, касиеръ -- Пvвелъ Ко
кош·ковъ, се ,~ ретарь - С. Зах~ риевъ. 

Настоятелството е имало с11:мо 3 редовни sасtдаР.ия. 
Прtsъ лtтния сезонъ се състоихз 4 общи излета,..., отъ които l_ 

сtмеенъ до мtстностьта „Соколецъ". Прtзъ зимния сезонъ клон_,ътъ , 
даде 2 вечеринки. ' 

Клонътъ прtsъ тая година разшири тур и ·с т с кат а r р ад и н 8· 

и я эалiси съ дръвчета. 

Полсжението на: 1<лонз , прtзъ 1908 r. : 

Приход ъ: наличность отъ 1907 год. - 60·90 лв., членс1<и· 
вносъ о~ъ 41 r-1ленъ - 243 jJв . , записюша отъ 10 нови чле: на · __ 
20 ле., прода,:ени 2 значки - 4 лв., г. омощь . оп , министерството на 
vърговията и Земr.едtлието _:_ ~00 лв . , нг емъ оtъ клоно вия шши
лионъ - 120 лв., отъ продажба на трtвата въ клоновата гралива 
-60 лв . и чистъ приходъ от1о вечеринкитt - 177·58 лв.; всичко · 
Пpl-lX'°: ДЪ - 885·54 ЛВ. 

Р t'I 3 ход ъ: за ' направа кс1налъ въ павилиона - 44 лв., заrлатени 
надници въ Г1,> :i! дината - 102·45 лв._ за платено юи разсил:енъ и за · 
телеграми -- 2·05 лв . , амортиззш1я на заема - 309 лв.,. лщсви на 
дължимата су м~ - - 77 лв, обгербова не на задължителнигв- 3 · 90 лв., · 
едно кълбо бод лнвъ тель за ограда на градината - 12·50 лв., ре
шетr{а за поливане градината - 2 лв. , мобилировка и поправка на . 
павилиона -- 51 ·70 лв., некролоrъ за починалия Ив. Спасовъ - 3 л . , 
nриносъ въ централната каса 3 8 1907 r. - 42 ·30 лв., за 10 значки 
- 20 лв: , куфар и, резета и гвозп.еи за вратитt на павилиона - 11 · 1 о,, 
лв., з ~:1 с траховка на пав11лиона - 7·20 лв., за 69 др1-:вчета Ra гра

д~ната - 16 · 75 JIB _, за уравнение (чистъ приходъ ) - 189·59 лв.; всичко 
разходъ - 885·54 лв. 

Прtдсеnатель: д-ръ с. м. Христовъ. ' Секре,тарь: с. ЗахариеВ!з· 

Софийски клонъ «Алек() Константиновъ». , 

Клонътъ се е управшшалъ прtзъ отчетна та година , отъ настоя 

тел::твото: Н. Боsовъ, црtдседатель , Хр. Рачевъ, подпрtдседатель, . 
П. Радучевъ , ка сиерь , П. Аш!с!асовъ, секретарь , П. Георrи€въ,- дома
коиъ ; Ст. Красевъ, Д. Дtяновъ и т. Петровъ, съвtтниц11, контролна 
комисия : Г. Радевъ п Шишеджиевъ. · 

Прtзъ течението на годината не , станаха никакви промtни въ

състава на настоятелството . 

Числото н1 членоветt въ началото на годината бtше 60 души, . · 
nрtзъ течението на годи ната се записаха нови ч:'Iенове 34 души, а 
напустнаха 2~ души. · Така щото въ края на годината ставатъ 71 

. ч~ена - 11 души повече отко1Jкото миналата година. Отъ тtхъ . 
,оедовни еж. 53, а нередовни - 18. 
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Наст@ятел:твото е устроило 12 излета: 1. на 20. априлъ до 
с, Владая , 2. на 2. май ·д·о монастиря С в. · Краль, 3. ~а 11. май до 
Драrалевеl.{и я монастирь и „ Паша -Бу.наръ"', 4. на 8'. юний до село 
Искрецъ и пешератз, 5. на -22. юний до "Зшпнитt мостове" ...:.. село 
Владая - Княжево, 6. на 6. юлий до Германсния мон0стирь - Панч2~ 
ревситt· qанн, 7. на 13. юлий до Боянски я водопадъ, 8. традицион „ 
ния из·летъ до Черни - връхъ прtзъ Драгалевския манастирь на 20. 
юлий , 9. Рилския многодневенъ излетъ отъ 2. до 11./ авrуст1;,, съ 
маршрутъ: - София --- Бистрица - Желtзница - Кованевци -- Сэпзревски„ 

·тt .f5, ни -Седеr.пt езера- - Еленинъ--- връхъ- Рилския монастирь -
Князъ-Кириловата поляна - Рибнит'h езера - поста на Демиръ - капия -
върха -Мусала --Чамъ кория-- Ра .nоилъ-Долн~-ба':_IЯ- ст. Кост .. -Баня 
- (;офия, 10. Срtднегорсю-~я мноrолневевъ излетъ отъ 11. по 22 . 
авrустъ съ маршрут-ъ: София - Вакарелъ - Поибрене - Панагюрище 
-Соr-ютъ~ Карлово -- Калоферъ - Гt1 ба рево-Шипка -- Каза нлъкъ
Сливенъ -- Ст., Загора, 11 . на 15. и 15 февруарий до село Gистриц<! 

и 12. на 25: до З 1. мартъ до Рилския монастирь прtзъ Радомиръ 
~дупниuа. 

, Всичк,1 тtзи излети бtха' посtтени удовлетворително. Трапи -
циоштятъ до Чер-ни връхъ се ПОС'БТИ отъ около 500 души. Жела ч 
телно е повече членове да се озовават·~ на обявяванитt отъ настоя ~ 

телствоrо излети. 

Клоhътъ се сдоби ЩУБзъ годината съ една нова тржба и единъ 
екземrтяръ отъ картата н а България , съ мtрка 1 къмъ 126,00Q, 
състоящg се отъ 50 отдtпни листа. К артата ни ·се по аари отъ 

Военното мииистерсво, което живо се интересува отъ туристското 
· дi;ло у насъ и не се колебае да му подпомага, когато му се прtд

стави случа й. Клоновото ~астоятелство му изказв а своята )1скрен на 
блаrода рност ь. ·· 

Въ миналогодишното общо клоново събрание се избра коми . 

,си я , която да се грижи за построяване хижата н з Витош !! . Членове 

въ комис ията еж туриститt: запа сниятъ rенералъ Вълнаровъ, · н. ' Тан 

тиловъ, Н . Боз0въ 1 д - р ъ 1Хр . Пиперовъ и Т. Бъчварозъ , обаче тt
на 1 тазгодишното общо събрание не докладваха нишо по възложе

нв тэ имъ работа . 

Настоятелството на клона се занима npt~ъ годи ната съ въпроса 
за устрояване безплатни ученишки спални . За· та ~) цtль то по иска 
or1> Военно.то на Н . в : училище _30 - 40 I<ревата да си послужи съ 
тtхъ прtзъ лtтнитt 2 мtсеца и се надtваше да бжде удовлетво 
рено, но _не можа да се намtри безпшпенъ салонъ, в? кой I о да се 

помtшаватъ спал нит'h . Пр'Бдъ видъ на това уреждането на учениш ~ 
китi; Сif ални се оста в ..s за другата година. · · 

К.лонътъ нм~ да зима отъ б ившия с и касиеръ Самсаровъ су'
мата 1369·65 л.в . отъ увесетпе,1н_!iя в .11 акъ , устроенъ за Варненския 
сборъ прtзъ 1905 r. Настоятелството е направило постжпки прtд·_ь 
Финансовото ·Мн нистерст но да се ревизиратъ дtлата на 1<аз 1н1и я кло~ 
нов;ь касиеръ. Сж.що' и r нъ Коледаровъ нt е внесълъ въ клоновата 
ка са дъпжимитt огь него 87 ::ева. · 
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Положението на клоновата каса, споредъ изложението на кон
. тролната комисия отъ 17. мартъ 1909 r. , ·е слlщното : 

П РИ Х О д Ъ: 

Пр-вдвидено . Пост.ж.пило. 

1 Остатъкъ отъ 1907 r . 2628·93 лв. 2628·93 лв. 

2. Дълrъ на Ст. Коледаровъ отъ 1905 r. 87·- JJt ,, 
3 , Недоборъ отъ чл. вноски за 1907 r. 84·50 п 

25·- ,, 
4. Членовина отъ 80 души 480 ·- ,, 310· - ,, 
5 3аписни на отъ 20 души 40·- ,, ~46 ·- - ,, 
6. Uзаимнообразно заети на Ц. Н-во . 187·85 лв . 128·20 лв. 

7. Фондъ за хижата н~ Витоша 500· - ,, ,, 
8 . Други случайни постжпления 

" 
11 ·- ,, 

9. Лихви отъ спестовшпа , ка са 41 ·85 ,, 

Всичко 4008 ·28 лв . 31 90·98 лв. 

РАЗ ХОД Ъ: 

Щ:, -вдвидено . Нап равено• 

1. Фондъ за хижата на Витоша . 2100 ·- лв. лв . 
2. Приносъ 25 ¼ въ централи . каса 120·- ,, ,, 
3. Приносъ отъ 3:шиснин~ 40 · - ,, ,, 
4. За ученишкн спални 1 ОО · - " ,, 
5 . За наемъ на nомtщение 120 · - ,, 10·-· ,, 
6 . За изпети . . 50 ·- " 31 ·91 „ 
7. Канцел . и за делегати за сбора въ Търново 80·- ,, 61 ·98 „ 
8. Възнаrр . на разсил. за събир . чл . вн. - · 10°/о 80·- ,, 49·47 „ 
9. Внесени на Ц. , Н - во nриносъ и зап . за 1906 r. ,, 128·20 „ 
10. За уравнение-излишъкъ . 1318·28 „ 2909·42 „ 

Вси •~ко • 4008·28 лв. 3190·98 лв . 

Разяснение на излишъка отъ 2909·42 лева : спестовна книжка 
1233·85 лв. , дълп на бившия касиеръ Самсаровъ къмъ клоно

ват~ каса - 1369·60 л., неосребрени квитанции отъ 1906, 1907 и 
1908 rод . - 182·60 лв., наличнасть въ касиера - 123·32 лева . 

НаJiичностьта въ ка~иера отъ 123·32 лева 'е събрана така : 
неосребрени квитан. отъ 1907 r., прtдадени отъ врtмен. ка с иеръ Н. 
Бозовъ на r- на Дtяновъ - 10·50 лв , , неосребрени квитан. отъ 1906 r. 
- 3 лв., изгубена квитанция - 6 лв . , взаи мнообрззно заети на Ц. 
Н-в ·) - 30 лв . и чистf! наличиость въ касиера - 73·82 лева . 

Годишното клоново събран~е прие слtдния бюджетъ за 1909 r .: 
ПРИХОДЪ: остатъкъ отъ 1908 r. - 2909·42 лв., недоборъ 

о.тъ Ст . Н . Коледаровъ - 87 лв . , недоборъ отъ 1907 r. отъ член
еки вноски - 59 40 лв., недоборъ отъ 1908 rод. отъ членски 

вмоски - 70 лв., членовина 0тъ 90 души - -540 л. , отъ абснаментъ 
на списанието -,, Български туристъ" --- 90 1Jв . , записнин8 птъ 20 
нови члена - 40 л ., ~заимнообразно заети на U. Н- во - 59.65 1J в., 
JIИ~ви отъ спестовната каса - 60 лв., фоttдъ за хижата на Витоша -
500 лв. ; в с ичко прих о дъ - 4415 ·57 лева. 
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Р АЗХОДЪ : Фондъ за хижата - 2100 лв., принос ri- 25 % въ 
централната каса за 1909 rод. - 135 ;1в. , приносъ о-rъ абонаментъ 
"а списанието „Бъ11гар. туристъ" - 90 лв ., приносъ отъ записнина 
-40 лв., за v ченишки спални -- 100 лв . , за наемъ HJ помtщение 
- 120 лв . , за излети - 60 ;1в. за канцеларски и непрtдвидени -
80 лв., възнаrраждение на разсилния 20% - 120 л в ., за уравнение 
-излишъкъ-1570·57 л .:~. ; в сичко р ;я зходъ - 4415 ·57 лева. 

· Подпрtдседатель: л.р. Ра'1евъ. .,,. 

Брациговски клонъ «Родопи». 

Въ началото на отчетf-!ата година клонътъ броеше 12 ЧJiена, 
прtзъ годината се запи -:аха 8 нови - всичко 20 члена. 

Клонътъ е урежпалъ прtзъ ronинa ra 4 излета изъ околноститt 
на J:;р:щигово. Той е имзлъ едно редовно годишно събрание и 4 
иавънредни. 

Положението на касата прtзъ 1908 г . е сл+дното : 

ПРИХОДЪ: ааписнина отъ 8 нови члена - 16 л:в. , членски 
вносъ - 60 лв. , случай ~и П 'JСТ.ашления - 10 лв,; вс ич ко при
х о дъ - 86 лева . 

РАЗХОДЪ: приносъ въ централната каса - 20 лв., канцелар
ски разноски - 14 лв ., ва излети и за делегати на сбара въ Н.-Тър
ново - 32 лв . , помощи за чужnестранни туристи - 20 лв.; в с и ч к о 

разходъ - 86 лева. 

Подпрtnседатель: Г, Е<иселовъ. Gек1-1етарь: К. Ликомановъ. 

/ 

_ / 

__ ,,. 

r' 



КНИЖНИНА. 
България, rеоrрафсн бtлtжки 

отъ А . Иширz:<.овъ. София , 1910 r. 
· Цtна 3 лева. 

1 

Ето в~че 18 години се изминаха 
отъ пу бликуването 11. изда ние нэ 
,,География на България„ отъ Бра
тя Шкорп~лови и на ' български 
езикъ ние нtмахме нито едно съчи

нение по географията на отече
ството ни, въ което съчинение да 

б.ждатъ '-ъбрани всички по- важни 
свtа.tния за земята , жителитt и жи 

вота на нашия народъ. Непонятно 
ще· се стори всtкому, като кажемъ, 

че всtки, който се интересуваше 

отъ тия въпроси , трtбваше да се 

рови изъ чуждата литература, на 

нърво мt.сто въ съчинението на Юр
кевича - .,. Двадца1илtтилtтнiе ис
торiн КняжеLтва Болщрiи ~, което · е 

печатано у насъ съ с_~)tдства на 

държавата, но не на български, а 

на руски езикъ. 

И ето миналото лtто, когато OTl? 

всички славянски кж тове се бtха 

емъ бълrарскитt туристи съ нея. 
Г . Иширновъ - е професоръ r:ю 

География въ нашия университетъ . 
Той има всички благоприятни ус
ловия (кабинети , по_собия , ~с1fстен
ти), за да работи по \изучаванет!) 

географията на 1:3ълrария. И Г-НЪ 
Иширковъ, споредъ силитt си, ра
боти въ това направление, защото 

той не е отъ 1ТИЯ нашй' професори, 
които Г{lедатъ на _ снсето занятие 

като на елужба. И r. Иширковъ е 
rюжелалъ да поднесе на нашитt 

гости - елавяии, ю: кто' и на свонтt 
сънародници, ецна книга, въ която 

тt да намtряl_'ъ всичко, което , се 

отнася до България : нейнитt пла
нини и рtки , нейниятъ климатъ, 
растителностьта и животния свtтр, 

народното стопанство, населението · 
и поселищнитt й отношения. 

Тази книга н·hма характеръ нц__ 
чисто научно съчинение; тя не е 

на~начеьа з а специэлиститt; които 

знэятъ, дt дру адt ще намtрятъ 

това, що имъ е нужно. Нейното 
стекли въ столицата rЬсти на на. ~-щзначение е 3а народа, за широ

шето отечество , Г- НЪ Иширковъ ката интелигентна маса. Това о баче 
и3лtае - съ тази книга да улесни не ще р ече, че тя не е поставена 
нашитt славянски rо~ти въ опозна- на научна почва. Само че въ нея 
ването имъ съ тtхната н ай мшiща еж. изложени самитt резултати отъ 

сестра. Т:с; зи книга обаче ще по- научнитt и зслtдвания, безъ ненуж
служн н~ с~мо на славя нскитt кон . нитt и отекчителн~-J попробности и 
rрес1-: сти , но и на насъ, самитt чада бе3ъ и3лаrане, пж.тищат.а , по които 
на тази э~мя, въ опозн,а ването ни се е дошло до тtзи заключения. 

съ нашата м~йка, която ,_ н ие, за По такъвъ начинъ книгата е ста ~ 

жалость , т ьй малко поБнаваме. По- н2ла научно - популярна. 

ради това значение на тая книга , За _нашитt туристи тази книга е 
r_, ние счетохме за нужно да запсзна - отъ rолtма важность. Като _ я npo-
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четатъ, тt ще могатъ да попъJf• Трtбва да отбtлtжимъ И " вън-

нят-::. сво11тt знания по туй, кое,о шностьт~ на книгата, която е ху

сж -видtли по ~злети, да ги свър- бава . Тя е украсена съ 37 кар · 
· жатъ едни съ други, да rи за - тини _ изгледи и носии, една часть

крж.гля.тъ. Въ нея тt , ще н~мtрнтъ отъ които еж. цвtтни. П(? голtмата 

указания за ония кж.тове, които часть отъ · тtзи картини не ех 

еж. ннтересliи би:ю въ туристи 1шо, нови, оригинални; тt еж. извtстни 

природQписно ил~ историческо от- вече фотографски снимки на Со

ношение. Tt ще се опознаятъ по фийскитt •фотографи. Но .все f!ЗКъ 
отблизо съ природота и жителитt раз11ространява·н_ето на тия изrлели, 

на нашето хубаво отечество. Ето въ художествена реп : одукция, меж
защо ние я прt rюрж.~ваме най- ду народната маса е похвално; 

горешо за библиотекитt ца ту. насъ, като туристи - - любители на 

ристскитt к.r. овове я на всички хубавата българска природа, не 

туристи. може това да ни не радва. 

Хр. Пип. 

: ,в Ъ С Т J!I. 

Спортнит't дружества въ нtколко души БуJ)газки граждани 
Бургазъ.-Прtди нtколко години било свикано събрание отъ граж
прtстана да сжществува турист- дани - любители на спарта, които 
сюш клонъ въ черноморс;rшя градъ избрали ново настоятелство на дру

Бургазъ. Той заглъхна не отъ това, жеството съ прtдседатель д- ръ Ст. 

че н"1,ма тамъ туристи, че не е Маноловъ - tюдпрtдсед. майоръ 

проникнала дълбоко туристовската Писаровъ. 

идея и че не се цtни . достатъч-но Очакваме Бургазкитt ~ ·раждани 

това високо културно дtло , но да съживатъ и туристския си клонъ, 

главно за това, че послtдното му отъ който добритt спомени не еж 

настоятелство· занемари с~всtмъ забравени още. Чуватъ се вече 

дtлата му и ro остави да се са- нtкои гласове за това ... 
моун_ищожи. В:ь пърнитt години на II_олу.:ени суми~ - Ц'lштрал
своето сжщсствуване то броеше по- ното настоятелство на Б. Т. , Д. 
вече отъ 100 члена и проявщзаше пог.учя по 2 леза абонаментъ за 
животъ. Въ послtднитt си пъкъ ден о • IX година на „Бъл г. туристъ" отъ 
ве все имаше най- малкото число чле- г. Янrю Малиновъ , аптекарь (Б,вла · 
нове, искани отъ дружествен ия ус-, Слатина); Ст . Николовъ, В. Пашевъ 

тавъ, и можеше да се крtпи при , (Варна) и отъ читал. ,,Селска про-
д~ятелно настоятелство. буда "вь с. Н,ов,о-село (Провадийско). 

Сжщото стана и съ юна,шкото Традиционниятъ балъ на 
дружество „ Черноморски юнакъ" - Търновскит't туристи. - Слtдъ 
и то въ скоро вр'tме падна въ ле · устроен'ата си прtзъ тая зима сt
таргиченъ сънь, обаче за него ле- меvна туристска срtща, тъrнов

таргията се свърши. На 3. октом· скитt туристи замислиха за · своя 
врий мин. г. по инициативата на традиционенъ балъ. l{акто всtка 

г 
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;година, така и тая, тв дадоха своя вечерь бt сбранъ елита на Тър

балъ въ Търновското читалище новското обществ.J. На устроената 
„Надежда". Tt пакъ не останаха прtsъ врtме на бала туристска поща 
посрамени. Напротивъ, балътъ имъ, се иsпродадоха всички . :гърновски 
устроенъ на 4. декемврий мин. 1910 и иsпратенитi3 отъ цtнтралата 
г., поради добрата си раsпоредба и пейсажни пощ. картички. Общиятъ 
чудесно украсенъ салонъ, sa дълго приходъ отъ бала (входъ, турист
врtме ще се раsпр'авя въ Търново. ска поща и лотария) съ подаренитt 
Той се даде sa полsа на рострой- отъ Н. В. Царя 100 лева е 1631 лв., 

ката на туристска хижа на исто

ричния „Царевецъ". 3а цtльта, спе
циално sa бала, салонътъ бt ос 

вiпенъ съ електричество, а sa тан
цитt бtха устроени беsплатенъ ко

тилйонъ съ шантеклеръ и лотария 

на туристски вtнци. Гости имаше 

отъ Габрово, Севлиево, Русе и дру

гадt . 

Танцитt почнаха при военна му

sика съ тури стския ' химнъ, а свър

. шиха слtдъ 5 часа прtзъ нощьта 

при sвука на народната гайпа, 

Прtsъ всичкото врtме ож·ивлението 

. ,и въsхищението бt всеобщо. Тая 

отъ които, иsваденъ раsхода, оста

ва тъ -чиста печалба 700 лева за 

пострqйка на хижата - суми много 

рtдко получавани отъ каквито и да 

било Търновски балове! .... 
32. тоя успtхъ, вънъ отъ услу

гитt и съдtйствието на членоветt 

отъ настоятелството, клонътъ има 

да благодари на Г-цитt Т. nет

ро~а, Лаsарова и Славчева, на г

жа Терtева, нз. Братя Къневи, Х. 

Янковъ, А. Вълковъ, капитанъ Ива

новъ, Търновската община и др. 

г. /(. 

- Р А 3 Н И. 
Пневматична жел'tзница. -

Въ Чикаго (Америка) е построенъ 
единъ пробенъ тунелъ, дълъгъ 700 
м., щирокъ 1 ·5 м. и високъ 1 м. 

Надлъжъ прtзъ тунела еж поста

вени релси, по които се движатъ 

малки вагончета, пр"вдназначени за 

прtнасяне пжтници. 3а да се из

бi.гнатъ възможнитt наранявания 

при движението, вагончетата еж об

,кржжени съ телена мрtжа. Отъ 

двата си I<рая тt еж снабдени съ 

·желtзни стtнички, размtрътъ на 
1<оито отговоря на диаметра на ту

нела. Вагончетата се движатъ съ 

токъ отъ вънкашния въздухъ слtд

ствие изкуственото разредяване на 

.атмосферат2, вършено по особенъ 

начинъ прtдъ вагончето. Ti; прi;

минаватъ, по едно или по нtколко 

наведнажъ, въ продължение на 75 
секунди цtлата дължина на тунела. 

Всi;ко отъ тtхъ събира по десеть 

души. Въsдухътъ между отдtлнитt 
вагончета, съ помощьта на единъ 

механизъмъ отъ каучукъ и 1<ожени 

кржгчета съ стоманени пружини е 

приспособенъ да прtдпаsва сблъс

кванията. 

Славянски съвъщания въ 
Петербургъ , - На 8 . . ноемврий 
мин. год. ПJДЪ прtдседателтвото ца 

г-на Г у ч к о в ъ, прtдседатель на 

Р у с к а т а Д у м а, се свика в-ъ 

руската столица ~,:онферснция отъ 
участвуващитt въ Софийсr<ия ела-
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вянс.ки сборъ делегати по р-tше- ,,Главата на с-tмейството и са
ни51та, взети на тоя сборъ. Рази- мо·:;:о с-tмейство еж непросв-tтени,. 

еквали С№. се сл-tднит-t въпроси: а) зл-t хранени и обличан~, добитъ
за славянската изложба, .която ще кътъ е безъ приrотвенъ за зимата 

се устрои въ Прага пр-tзъ 1913 год.; фуражъ; rостенинъ-пжтни.къ, а.ко' -

б) за съюзяването на славянс.кит-t споходи тамъ, рисr<ува да гладува _-_,~; 
издатели; в) за съюзяването на ела- и остане безъ подслонъ и пр. и пр. 
вянскитi; академии; г) за устрояване Отъ друга страна, това население 1 

.конгреси по славистика; д) за допус- ' е здраво, израсло, на чистъ цланин-
кане славя нит-в въ университетит-t; ски въздухъ, но не хае къмъ ра-

е) за съюзяването с л авян- бетата, която би го спасила. Ни-
ек и т -t т у р и с т с к и д р уж е-- кой не отива при него ,да го съ-

с т в а и ж) за основаването на една в-tтва и да му помогне да хване по
славянска телеграфна аrенци5'. I<он- добъръ пжть. Положението му все · 

ференцията е натоварила r-нъ Гуч - повече · и повече се влошава. 

кова да изра'боти единъ проектъ за „I<ато подчертавамъ това мизер
м-tркит-t, които би усигурили една но положение, въ което страда 

по-добра информация на руската 15-хилядно население, менъ ще ми 

преса по славянскит-t работи. бжде особено _ приятно, ако r-да 

Черноморски край. - Бургаз- съв-tтницит-t посв-tтятъ вниманието, 
киятъ окржженъ управитель въ си върху ония м-tроприятия, чр-tзъ . 

„Изложението си за състояние- които би могло да се тури край 
то на Бургазкия окr;.жrъ", пр-tд- на този несносенъ ж~вотъ въ единъ 
ставено миналата есень на тамош- отъ най-хубавит-t кжтове на оте

ния окржженъ СЪВ'БТЪ, съобщава чеството ни - ПОЛИТ'Б на Странджа 
сл1,дното за положението и подоб- . планина, м-tсто съ славно минало, .. 
рението на тоя край: д-tто и до днесъ се е запазила-. 

,,Сл-tдъ като изложихъ, · въ какво чистата българска p-tчl . Моето мн-t-
положение се намира поминъкътъ 

изобщо, съ всичкит-t му отрасли, 

считамъ за сво~ повелителенъ дълrъ 

да се поспра върху въпроса за по

минъка на планинското население 

въ южната частъ на Бургазката и 

часть отъ К-Аrаческата околии. 

Н-tма да ·· се въздържамъ да не 

кажа, че това население, поради 

низкокултурностьта си и поради 

липса на съобщителни ср-tдства, 

които да привличатъ съобщението 

му съ · по-.културнит-t центрове, е 

забравено и изоставено да тъне въ 

нищета безподобна. То не дири из· 

ходъ на лошето си положение -
поне признакъ за това не дава -
и като чели не съзнава собственъ 
дълrъ за уреждане сждбата си. 

ние е, почитаемиятъ окржженъ 

съв1,тъ ,"J;a обмисли въпроса за дв-t 
малки образцови стопанства, които" 

ще дi,йствуватъ съ прим-вра си за до

ходния и почетенъ трудъ. I<равар

ството съ мл-tкарската индустрия и· 

овощарството съ копринар_ството -
тия отрасли пр-tвъзходно моrатъ. 

да вир-вятъ въ показанит-t м-tста 

- еж най-необходими;-t за на
сърдчение да си изкарва населе-

нието лесно поминъка. 3а м-tстата, 

д-tто да се откриятъ образцовит-t. 

стопанства, оставямъ на r. r. окржж
нит-t съв-tтници да се произнесатъ. 

Ще заб-tл-tжа само това, че е добр-t. 

да се откриятъ тия ст9панства въ 

по-изпадналит-t и отдалечени еднD 

отъ дру1 ·0 села". 
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ДО КЛОНОВЕТ'h НА БЪЛГАР. ТУР. ДРУЖЕСТВО. 

~ Господин. е Пр:вдседателю, 

Централното Настоятелство на Българ. Тур. Двужеств_о 
,съобщава ви, че 1 датата на пр-вдстоящия XI. тур и с т ки 
.сбор ъ в ъ Пловдив ъ се опр-вд-вли, , съвм-встно съ та
мошния клонъ, за 29 и 30 май т. г. Като я·вяваме това, 
молимъ клоновит't на~тоятелства навр-вме да с·ъобщатъ 
на всички членове, за да могатъ да се приготвятъ и зематъ . 

участие повече души, тъй като туристскит-в сборове между 
дружественит-в · работ_и, .които вършатъ, еж. и задружни из
лети на ц1шата · организация. . 

Отъ н'tколко годинй се е завела хубавата практика 
да се четатъ на туристскит-в сборове реферати изъ об
ластьта на туриз .м. а, ползата оть които за _турист. д1шо у 

насъ е очевидна. Централното На_с тояте}J.ство моли 1шон.о
вит-в настоятелства да разгласятъ тов~ ~ежду членовет-в, 
като помолятъ ония отъ т-вхъ, -които биха се наели съ 
единъ такъвъ трудъ, навр-вм.е да ни съобщатъ темата, по 
кокто ще рефериратъ, за да може · да ~е · пом-всти въ про

.грамата на XI ТУРИСТСКИ СБОРЪ. 
Умоливатъ се сж.щит-в настоятелства да изпратятъ 

въ Центрацното Настоятелство най-късно до 15 т. м. пълн1;1 
-отчети за д-вйностьта и живота на туристската организация 
въ Бълrария. . 

Ония клонове, които и досега не еж. уредили см-tткит-в 
-си съ централната каса, да побърэатъ и внесатъ сл 'tдуемия 
се приносъ и записнина, както и абонамента · на друже
ственото списание за мин. 191 О година. 

Участницит't на сбора туристи .да б,ждатъ по въз-
. можность с~ пълна туристска носия, а ония новопост жпили, 
които по една или друга причина не еж могли да си ·до- · 

-ставатъ такава, tце бждатъ поне съ · друж. _значка и тури
стовска шапка. 

На край Централното Настоятелство моли клоновит-в 
настоятелства до датата на ~бора да иматъ по-често за- -
с-Ьдания, за да може своеврi;менно да се изпълнява всичко, 
ноето е въ зависимость за доброто и ·. усп1;шно свър -
шване работит1; за пр-вдстоящия XI туристски сборъ въ 

, п лов див ъ. 
То в1;рва, че вс-вки клонъ ще бж.де пр'Вдставенъ добр1; 

на събора. 
Здрав1;йте,! 

За настоятелството : 
Ст. Ив. Поплуковъ, Ат. · Джанановъ, 

подпрi,дседатель. секретарь. 
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покл ·нд 
ДО ЧЛЕНОВЕТЪ НА СОФИЙСКИЯ I<ЛОНЪ „АЛЕI<О I<ОНСТАН

ТИНОВЪ" ОТЪ Б. Т. Д. 

Клоновото настоятелство, имайки желанието да улесни 
Софийскит-t туристи да си направя.тъ форменъ туристски 

-костюмъ по - ефт1;1но, достави н-вмски непромокливъ платъ 
«Л о ден ъ» отъ добро качество; има· зелено-маслиненъ 
цв-втъ и струва 11 лв. метъра. Които членове · на клона 

'желаятъ да си порж.чатъ такъвъ коtтюмъ, нека побързатъ 
да ся ' эапишатъ ·въ оставеняя за тая ц1шь списъкъ въ дру
жествеии~ локалъ «Василъ Левски»; ж.гъла на ул. «Ви-Роша» 
и «Алабинска»~ Тамъ ще се види и самия платъ. Записването 
става · вс-вки в тор н и к ъ и п е т ъ к ъ отъ 6 до 8 часа ве
черьта при клоновия касиеръ г-нъ Р. Круrеръ. Плащатъ се 
пр-вдплата само 10 лв. Пор.жчкитъ ще се дадатъ да се 

'шиятъ общо съ най --износна ц-вна. 
Пр"взъ еж.щото вр-вме касиерътъ събира и м-всечнит-в 

членски вноски, за да не се пр~вятъ излишни разноски по 
събирането имъ отъ наемно л,ице. 

Отъ клоновото настоятелство. 

ОБЯВИ 

ОТКРИВА СЕ ПОДПИСКА ЗА 
,., 

БЪЛГАРСКИ 

КОЛОЕЗДА ЧЕНЪ въс·тникь 
ОРГАНЪ НА КОЛОЕЗДАЧНИЯ СПОРТЪ 

Година V-та (1 g11 година). 

Вtстникътъ ще излиза прtзъ 1911 год.: седмично пр-взъ 
колоездачния сезонъ и двуседмично прtзъ оста налото врtме 
на годината. 

Годишенъ абонаментъ (3) три лева само въ пр-tщшата. 
Абонатитt _ получаватъ, 9езпю; тно, двt премии. 

Абонамента се изпраща направо до вtстн и ка въ София 
'или · пъкъ се прtдава на нашит't кореспонденти . Вс и чки пощен
ски , станции иматъ нареждане да приематъ абонаменти за 

-нашия вtстникъ безъ всвГ<акви разноски. Този начинъ за из-
плащане на абонам·ента е най-сигурния. 

Заб'f;лf;жка. Новозаписанитt абонати получаватъ без
платно, · освtнъ вtстника и двtтt му ,премии, :но и всички по-



рано издадени наши премии, заедно , съ илюстр~вания· колоез
даченъ алманахъ. 

«БълrарСJ<И Колоездаченъ В'lзстниRъ» е разпространенъ 
въ цtлото царство 1d се чете отъ всич-ки колоездачи и · люби
тели на колоездачния спортъ. Той е най-подходящия за ко
лоездачни реклами. 

Всичко , що се · отнася до вtстника, се изпраща . до: г, 

«Български . Колоездаченъ В'hстникъ» 
СОФИЯ, ул. «Ивайло» 21. 

ПРИРОДА 
илюстровано популяно списание, 

пр'hзъ 1911 г. встж.пва въ своята 
седемнадесета годишнина. 

,Списанието има за цtль да дава на ч итателитt си от
брано четиво отъ всички области на природнигв ·науки и тtх
ното приложени е въ живота. Помtсте н иятъ матер и алъ се из 
лага на единъ твърд'В простъ, леко дост жпенъ ез и къ, и се пр и -
дружава съ хубави картин и . _., 

Списани е ;rо излиза всtки мtсецъ, освtнъ юлий и августъ~ 
Абонатитt ще получатъ десеть броя подбранъ материалъ , една 
хубава премия и Еди нъ стtненъ кt лендарь . Годишенъ абона• 
ментъ 5 лева, за странство - 6 лева. За четир и прtдплатени 
абонамента изпраща се едно течени е даромъ . · 

Вси чко за списанието се адреси ра до сп . «ПРИРОДА», 
ул . « Венелинъ» 13, София . 

Открива се подписка за година Х (1911) 
на 

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ 
Списание . за туризъмъ и природоописание. 
Органъ на Бълг. Туристско Дружество. 

Редакторъ : С. Д. СКРИНСКИ. 

Отъ 1. я нуарий 1911 г од . с п. «Български туристъ» влиза 
въ Х. год и на на своето сжществуване. Днесъ то е единственото 
спортно сп и сани е у насъ, въ което се оп ис ва българската п_р и-
рода и срtдст вата за добиране до нея . . 

«Български туристъ» излиза в сtки мtсецъ (ос вfи . ъ юли й 
и августъ ) . Го диш на цtна за нечлеf-юв на дружеството въ 
България е 2 ле в а, а въ чужбина -- 2·50 фр. Членоветt го по
лучаватъ срtщу единъ левъ . . 

Запи сването абонати въ София става въ ннижарнv u и тt : 
Б . Касжровъ, Хр . Олч евъ и П. Ч ипевъ , а в_ъ прОВJ,!НЦ ИЯТп - · 
въ клоно ветt на Българ ското Тур истско Дружество и въ вси чки 
т.- пощен ски станц и и . Който зап и ше 4 и ~овече абонати , по
лучава 1 О¼ отст ж. п ка . 

Печатни·ца на С. М. Стайковъ - София. 
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