
Година XV. Онтомври - 1922. l{нига 2. 

...._ __ 

f\нварелъ от:ь f{ . Щърнеловъ 

Бf\IOBf\ ДУПКА (ПИРИНЪ) 



--~ ~~ ~ ........... 
-:# - -~ . -::- ";' 

ПОТОЧ'Е 1 • 

. ' . ~ 
~ о 

Като · дtвойка палава, игриво , 
лети изъ урви сребърно поточе; 

ли~тецъ тукъ држпне, тамо цвtте диво, 

откжрти камъче и запокити. 

И бtга пакъ, и смtе се, I<локочи, 

и отдалеко то на равнивитt 

изпраща шумний си привет. О млад.ость, . 
ти цtл,ата си само смtхъ и радость ! 

МИНЗУХАРЪ 

Си~ :мизухаръ ! дtте на снtговетt, 

небес~ий погледъ въ погледа ти свtти. 

Спрtлъ до брtга на прtспа вtковtчна, 

ти сtкашъ въ тайна приказка далечна 

си вслушанъ и унесенъ. Или · пtсень 

долавя твоя слухъ за близка есень, 

за нови бури долу -въ равнината -
тревожна пtсень з.а смжртыа на цвtтята? 

Не! въ тазъ самотность тебе н_е ему щава 

шумътъ на глупавата земна врява,· \ 

не те докосва лихата тревога 

на долни свtтъ. Въ тозъ мигъ гласа на Бога 

ти, може би, долавяшъ и с листчета 

мълвишъ молитвата си недозета. 

Хр. Ц. Борина. 
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отъ эап. лейте1iантъ Са~за f{tзаноаъ. 

За носа отъ главата на първото българско цар
ство, който, макаръ че отъ 13 вtка е_ билъ бъл 
гарски; днесъ ~ поради каприза на сждбата · и 
стеклитt се обстоятелства, главно като послtд

~тв~е ~тъ вродената у българина незаинтересова
но\.:ть къмъ морето - е засtненъ отъ ромжнския 
трицвtтъ,_ за -добротичевата „Калацерка" .:__ люл
ката на бившия нашъ воененъ флотъ, за красивия 
бълр1рск.и носъ Калиакра, е думата. 

Носъ Калиакра, . който при хубаво и ясно врt

ме се очертава като бtлезникава ивица въ синитt. . 
в одl-i на морето по направление на . сtверо-изтокъ 
отъ Варна, е най-издадениятъ по · цtлото западно 
ч-ерноморско крайбрtжие и въ сжiцото врtме 
най~изкусната работа--- на · 
морскитt. вълни, -най-rолt
мото украшение на приро• 

дата, и.ай-дивното творенйе 
на естестве·нитt сили - съ 

е:дна , дума · 7 най-великото 

създание на Твореца по брt
га на Черно море отъ Бос- 
Ф:ора до Дунава~ Той прtд
ставлява отъ себе си ска
лщто тtсно полуостровче, 
което се врtзва на около 
два , килом~тра навжтрt въ 
врдитt .на Черно море. Ви
со~ината му се измtрва отъ 
в·о'-:-7 О метра надъ море ~о. 
то равнище Склоноветt, КО · 
ито еж червеникави на гледъ, 

се спускатъ почти отвtс·но 
. на rолtма дълбочина · въ 
морето и еж продупчени отъ 

множество естествени пе

щери·, . които го правятъ още 

по-необикновенъ, по-вели

чественъ и по-красивъ. Гор-
нята му часть е рав~а, 

·както и цtлата висока добруджанска равнина. На 

края на носа е построенъ още въ . 1866 .. година 
фаръ, който освtтява нощ·но врtме черноморскитt 

• води на около 40 километра разстояние и служи 
кат:о единъ -отъ · главнитt · пунктове, по които се 
оnрtдtлятъ мореплавателитt, които пжтуватъ отъ 
Цариградъ къмъ устието на Дунава. Близко около 
фара той пази оста1ъцитt на една отъ най-запазе
нитt срtдневtковни български крtпостц. Гледанъ 
OTQ морето той е приказно красивъ, !10 отъ самия 
него . ее ·открива още по-кра~ица и очарощпелна 
гледка - просторното и необят'но за окото 1:Jерно 
море _:_:_ ту неподвижно, тъмно-си-ньо, прtзъ яс}lи-

тt _ слънчеви лiпни дни, ту едвамъ подвижно, тъм
но-оловено, прtзъ мрачнитt облачни дни_ или раз
вълнувано; · яснозелено, съ бtли, пtнясти ивици, 
страшно·, разбtсняло · _;_: Ь!Ъ врtме на буря . 

Носъ Калиакра, ,поради -своето значение и кра

сота, е билъ извtстенъ още на старитt . народи . 
Неговата история е толкова стара, колкото и ис.10-
рията на . Черно море, водитt на което еж били 
кръстосвани отъ корабитt на . най-древнитt из
:вtст.ни намъ · мореплаватели - финикиянцитt -:
още въ 28 . вtкъ пр. Хр . . Независимо отъ това 
той е неразривно свързанъ съ нашата история отъ 
идванието ни на Балканския полуостровъ ДО на
шитt дни. Морскитt вълни, които съ десятки, да-

. же съ стотици столtтия го миятъ и ласкаятъ не
прtс_танно,_ еж ~рtживtли ,заедно съ · него всичкитt . 
му радостни и ск-ръбни дни. До насъ е дошло, много 
малко; но вс-е пакъ то е толкова, че му опрtдt-!_!я . 

: : Нр1шостьта на Цалианра 

първо мtсто ' изъ ме)l,>дУ носоветt по цtлия з,апа
денъ бр-вгъ на морето. 

Гръцкиятъ географъ Страбонъ ( 63 г. пр. Хр. 
до 19 г. сл. Хр.) го нарича носъ Тиризисъ и ни 
разправя за него, че още въ началото на IV stкъ 
пр. Хр. той е билъ укрtпено мtсто, дtто вла

дtтельтъ на крайморска Тракия, царь Лисимахъ _:_ 
единъ . отъ . наслtдницитt на разпокжсаната Алек

сандрова монархия - •е криелъ · съкровищата си. · 
Римс;киятъ географъ Помпоний Мела ( писалъ около 
44 г. сл. Хр.) го · именува ·· носъ Тиристисъ, а: него
виятъ съотечетсвеникъ - Флавий Арианъ · ( около 
95 г. до 17-5 г. сл. Хр.) - го зове носъ Тетрисиада. 

. Отъ III- V вtкъ той ·се нарича носъ Акра, а въ 

. врtмето на- царь Анастае1;щ въ 514 г. сл. Хр., ко
гато на носа е била постро,ена една отъ главнитt 
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крtпости на възстаническия воевода Виталианъ, 
римлянинъ отъ Скития, той е извtстенъ подъ име
то Акресъ Кастелумъ. Въ срtд~~тt вtкове той се 
именува вече Кали-Акра {хубавъ., красивъ носъ), 
което на3вание имало и прtносно значение, за
щото морето отъ къмъ _западната му страна е бил<) 
защитено чрtз1, н~го отъ господствующитt сtве
ро-източни вtтрове и по такъвъ начинъ е служило 

QP- убtжище на кораб;нt. Въ турско врtме той е 
билъ извtстенъ подъ името Килагра, Килгра, · Че
л игра или Геларе. Посл·l;дното име - Геларе - с 
най-извtстното между мtстното българско насе
ление и най-употрtбяваното въ тия врtмена. Днесъ 
той се зове Красивъ носъ (Калиакра). 

Съ идването на българитt на Балканския по
луостр.овъ носъ 1-<алиакра е падналъ въ български 
pжut и отъ т9гава до сега той се счита за нераз
дtлна часть OTq нашето qтечество. Графъ Амадий 

Савойски го е прtвзелъ въ 1366 година. Въ 
края на послtднята ·_ четвърть отъ 14 вtкъ тамъ е 

била построена крtпость отъ деспота Добротичъ 
-,. владетеля на крайiюрска България отъ края на 
второто Българско Царство. Крtпо_стьта е била из
вtстна подъ името „Калацiрка" и заеiно съ дру
гитt негови крайморски крtпости - Галата (при 
Варна), Козякъ ( при с. Г_й?зекенъ) и Емона ( на 
носъ Емине), е Rазила България отъ морски на
шествия. Въ тия врtмена „ Калацер.ка" е била най
мощната българска морска крtпость, подъ закри
лата на която се е · развилъ сил,енъ български вое
ненъ флотъ, _който макаръ да е сжществувалъ 

сравнително кра.тко врtме, се е издигналъ на н
кава висота, че е билъ пъленъ господарь на Черно 
море и е държалъ въ респектъ корабитt на велики 
морски дър.жави, като Генуа, Венеция и Визант·ия. 
Даже въ 137 4 год. българскитt ~о~енни кораби ,- 
гордостьта на Добротича -'-- ,се явили прtдъ Тра
ш·зундъ, за да направятъ прtвратъ въ Византия. 

Прtзъ врtме на турското робство, въ 1444 год., 
. крtпостьта Калиакра е била прtвзета съ nристжпъ 
отъ едно унгарско отдtление войници отъ войска
та на полския краль Владиславъ, когато послtд
ниятъ е билъ въ походъ къ~1ъ Варна. Впослtдствис 
крtнос:rьта паднала пакъ въ . турски ржц_t. 

И днесъ още личатъ развалинитt и.а Доброти
чевата крtпость, която дълги вtко_ве наредъ е ми

:11авал·а от"ъ ржцt въ ржцt. Сами~тъ полуостровъ е 
билъ запазенъ отъ къмъ сушата съ два парале,JJни 
рова 01:ъ море до море. Първияtъ ровъ ~ по
близкиятъ ДО сушата - е плитъкъ, обрасълъ сЪ 
храсталаци и мжчно се забtлtзва. На 300-400 · метр-а 
на югъ отъ него е р'азположенъ вториятъ ровъ, кой

то е около 7 -8 метра широкъ и 01<0ло два човtшкн 
боя дълбокъ; отъ вжтрtшната му страна се из
дига каменъ зидъ. На около 250 метра задъ вто
рия ровъ, се започва сжщинскиятъ носъ, който е 

. само около 500 м,етра дълъгъ, при .морската по
върхнина ·50, а на върха 5 · метра пn-.рокъ. Тукъ 
именно се намир~тъ . развалинит-t на срtдновtков~ 
ната крtпость.. · ' 
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Съ носъ Калиакра, който е занимавалъ умоветt 
на много поколtния отъ различни народи, еж свър
зани и множество прtдания. Тукъ - въ неговитt 
пещери - споредъ вtр,1Занията на хр~стиянитt, ' -
живtлъ и билъ погреба.нъ Св. Никола ;, · турцигt 
пъкъ на сжщото мtсто сочатъ гроба на: тtх-енъ 

светеuъ - Хаджи Баб~:. И еднитt и другитt го 
почитатъ като свето мtсто. Друго едно прtдание 

за тоя носъ ни говори така: 

.При нашествието на . 1iурцитt _въ Калиакре~ска -
та крtпость се били скрили тамъ 40 ·моми _о-:rъ · 
царски родъ. Когато турцитt прtвзели крtпостьта 
и нахлули въ нея, Св. Никола, който крJ1елъ . мо
митt, . като разбралъ, че нtма вече никак.~о снасе
ние, обърналъ се_ къмъ тtхъ съ думитt : ; ,,Спася
вайте тtлата си", като . имъ показалъ съ пръстъ 
входа, .отъ кждtто идtли турцитt, - ,,или вtрата 

си", като имъ посочилъ срtщуположния изходъ, 
който водилъ надъ морск.ата бездна. Момитt прtд
почели да спасятъ вtрата си, нахвърляли се въ мо

рето и с,е издавили. Споредъ това прtдание крt
постьта била наречена „К~рк-кжс-калеси" ( 40-мо
мина крtпость). И до сег·а тя е ·извtстна на . насе
лението подъ това име. · 

Произхоътъ на тия nрt'дания вtроятно води на
чалото си отъ факта, че ~' старото градище и пеще
ритt на Калиакра не ве.iI.Нажъ еж · служили като 

скривалище на мtстното насел~ние, когато еж билн 
вършени грабежи, убийёt;в,а и звtрства въ око~1-

ностьта. Пещеритt еж на . брой около 20. Понеже 
тi; еж доста широки и дълбоки, тt . и ,Q.Несъ даже 
служатъ на околното наёеление като овчарски ко

шари. 

Носъ Калиакра, на който е отд·!:.лено особно 

мtсто въ историята на родното ни Черно морt\ 
който е една рtдка особенщ:ть по нашия брtгъ 
сnоредъ строежа и 1<расотата ек, има и с_воитt 

особености въ фаунистично отношение. Тукъ 
близкигl; до морето ' пещери и подав·ащитt се изъ 
него скали еж свъртiлище на интсреснитt риби, на
речени Морски мечки. Това е единс'Гвеното 
мtсто, кждtто могатъ да : се срtщнатъ ти~животни 
въ цtлата сtnеро-западна часть на Черно море. 
Тамъ често може да се набшодава, какъ тия че·рно
морски тюлени се припичатъ на слънцето, какъ си 

играятъ или .се боричкатъ помежду си. Морскат:11 
мечка е една отъ най-голtмитt риби въ Черно мо.ре; 

, пr е отъ рода на млtкопитаiощи1t _,, сtмейството 
на поленитt. Различаватъ два вида о.тъ .тtхъ: Mo
nachus atblventer и Phoca .. viiutina · {Фока)'; . на 
крайбрtжното население тt · еж извtётни · подъ 
името фока или тюленъ, но най-употрtбяем.ото 
название у всички крайбрtжни народи на . Черно 
море ,е - ,,Морска мечка". По нашия брtгъ iюр

_ скитt мечки се срtщатъ оiце покрай ска_л_1::1т.t на 
Месемврия и носъ . Зейтинъ„ На по -:- r ,олtми стада 
гt се срtщатъ покрай Анадолския брtгъ . .. По сt
верния брtгъ на Черно море морскигь мечки от
давна еж изчезнали и сега не се срt.щатъ. 



Носъ Калиакра с"Ь своето минало, особеносrь н 
красота, съ своитt паметници и древно величие е 
привличалъ и ще привлича ~много чужди пжтеше
ственици. В~ всtки случай<цо· сега още никой не 
е можалъ да опище напълно неговата прикази:~ 

красота. Толкова е той неопису~мо интересенъ, 

хубавъ и красивъ. Посетете ro, кot-<!ro ви па,дне 
случай и ще останете възхитени отъ него - нtма 
да съжалявате за : изгубеното врtме : Той е една 
рtдкость отъ източния край на н:ашето от,ечество, 

открадната съ виртуозностьт~ на апашъ отъ на

шитt сtверни със-J;ди. 

отъ д. д. Цв~т-ковъ 

- Обичамъ ·го азъ Ш а м а-т е п е, онова китно, 

зе.11ено възвишение въ сtв~ро-западния край на 
Дqлнобанска,rа котловина, - обрасло съ буйна 
шумна гора · и . прошарено • от'!) бистри, игриви 

·поточета, що пази завtтъ ·на родното . село отъ 
р·f>зливия сtвернякъ и отъ вър}i:а на което погле
дътъ обгръща цtлата котлiшина, съ всичкитt и 
rж.нки и 11ад11ни, селца и колиби. Много пжти съмъ 
отивалъ на този исторически връхъ, за . да се по

радвамъ 1;1а хубавата гледка, --:която се сткрива отъ 

него, да 'прtчистя дробовеtt. си и да · послушамъ 
музиката ·на природата. И днесъ, подранилъ наедно 
с1-, - ·вреднитt съселяни, тръгнали да сtкатъ шума 

за зимовище J:Ia добитъка си, азъ поехъ пжтеката 
прtзъ И ри-де р е · и неусtтно, въ шеговити при

казки съ тtхъ, напрtдвахъ къмъ модрото му чело. 

Прtлестна топла сутринь. Слънчевитt лжчи 

позлатяваха високитt чуки, и цtлата околносп; 

ехтtше отъ rлъчъ, смtхъ и провиквания. 
На върха съмъ. Погледътъ хвърка, лети, спира 

се_, обикаля и азъ не мога да ro командувамъ. У сt
щамъ лекость въ r жрдитt си;' сладость въ душат2 
си. Ухото - се н0аслаждава на птичитt пtсни, очитt, 
-- • на природнитt прtлести, а дробоветt поrлъ
uщтъ пръсната, сила и здр.iве. Прtдъ мене е от-

. ворена цtлата „Книга на _ ПрJ-Iродата" - чети, чети 
· и чети! Тя е велика, , омайна и интересна. 

Подъ мене се разтил.а копановидната Долнс

. банска котловина, скжтана между величава.та снагJ 
на Родопитt б'тъ югъ и оголенитt склонове на 

. Кара-баиръ отъ сtверъ. М.е.жду Кара-баиръ и Ша
ма-тепе се промжква надлжжната О ч у ш к а л ж
к а, напоявана отъ ръка оч·у·шница и малкитt .'f 
1.1ритоци. Ето ест-е'ствениятъ пжтъ, прtзъ кждtто с 
трtбало да се прокара желtзницата, която отъ тукъ 

' прtзъ Чамурлий.ското поле и по Искъра да свърще 
гара Костенецъ ( 507 м.) съ София ( 537 м.) _безъ 
ни~акъвъ наклонъ, само съ единъ тунелъ, а не да 

. се качва по Шукюръ-тепе и ~.акарелъ (821 м. ), та' 
по три локомощва едва да из-карватъ 10-15 ка
. руци. съ бързината на биволски кола. 
. · □q - южнитt ребра на Кара-баиръ, който отдtля 

- Ихтиманската отъ Долно-Банс~ата котловина, н·а 
пр1щ~къ ~ж нанизани мах~ли{.t _ на селата Очуша 

; t35~ :; КЖЩИ ·- и : 2030 жители), Горна и Долна Васи-

лици (2.333 . и 1743 жители), а между _ тtхъ се- гуши 
· селцето Кованлжк. 

Въ ·първитt врtмена на подпадането ни подъ 

турско василичани ,еж били „дервенджии", които 
еж вардили Траянов~я проходъ . отъ разбойници. И 
днесъ още личатъ, i:tхните вардачници отъ двt
тъ страни на лрохо.да. Колибитt и,мъ еж ,били на 
самото бщ:ю на Кщ:,~-баиръ. Много _ молби еж от
правяли :rt до Султан~ - да имъ разрtши да. се 
поселятъ по-долу на. завtтъ и на приnекъ, откъмъ 

южната страна, защото· ropt много еж били изло
жени на вtтроветt. Най-сетнt това имъ е било 
рс1зрtшено. 

Задъ· Кара-баир·ъ се издиr:а историческиятъ 
Ел е д ж и к ъ, широкото rърбище на който е обси
пано съ много стари укрtпления и нови окопi,, 
които свидtтелствуватъ за rолtмото стратегиче.ско 
значение на тая височина при отбраната на Трая

новия проходъ, тукъ наричанъ още „Маркова ка
пия", която държи и отваря пжтя за Тракийскат·а 
равнина и Софийското поле. Вредъ тон проходъ е 
осtянъ съ стари крtпости и нови кули, сега с~си
пани. Помня го този Еледжикъ при срtдногорското 
възстание. Една сутринь осъмнахме и го видt_хме 
побtлялъ отъ войнишки палатки и отъ нerQ гръмна 
топъ! И нищо повече. Послt разбрахме, ч_е тия па
латки били празни, поставени ·тамъ щ1. се r ледатъ, · 
та . да мисли околното· насц1ение, че има голtми 
турски сили съ артилерия и да не см·ве да възстава . 
И сполучиха! Всичко се изплаши. Никой не по
мръдна отъ Еледжика , на западъ, а отъ него на 
изтокъ всичко бt ~ - сtчъ, плtнъ и пожаръ ! На 
Еледжикъ, близу до самия връхъ се бtлtе новата 

сграда на · манастирчето Св. Спасъ. Тукъ на Сщсов
день става голtмъ съборъ. Той заслужава да бждr 
гюсtтенъ отъ всtкиго,,, особено отъ · туриститt .. 

Малкото С·елце Кованлжкъ, което брои 80 кжщи 
съ 590 жители, е ново село. Живи старци знаятъ, 
когато тукъ е било чифликъ на Абдараманъ-болюк
баша, който е уредилъ голtмъ пчелинъ, и окол,, 

този чифликъ еж изникнали кжщич15и на работни
нитt въ него и така се основало селце, което носн 
името на Абдарамановия пче_линъ - К о в? н
л ж къ. 

IJ~-paнo н;~то~-а мtсто, пр~ rqрещитt ИЗВОJ?И,е 



имало · Ю р у ч .. к о с е .тiо · отъ 80 · кжщи поради 
което и банитt се наричатъ и дне<:ъ още Юручкитt 
бани. Имало ·, направена баня, постлана съ· мрямор

ни плочи: Това село е загинало въ една мория. Оtъ 
КО : кжщи спацши · с~ самд двt и тt побtгнали и се 
заселили въ Долна:баня. Днесъ тамъ на ст-арата 
разсипана и разrр·а~ена баня стърчатъ само над
гробнитt камън·и. На мtстото и кованлжчани на
правиха -скромна баня,' ,която държавата имъ , отне 
1;1 сега тя я експлоатира, безъ обаче да е направил:-1 
досега нtщо за нейното развитие и разхубавяване · 

, на околностыа, а страждущитt много я посtща
в~тъ, понеже е прочута по своята целебность. 'f:ем
пературата _ на водата е 72° с., количество 660 
!штр.И_·ВЪ минута~ 

По-долу въ полето и въ мtстностьта · Сели
·щ ·,ето днес стърчатъ надгробни камъни, лодобнч 
-На ония при Юручкитt бани, и еж ·се запазили още 
. облагородени овощни дръвчета. На_ това мtсто е 
~имало дpyrq ' село, поради което и· мt.СТНОС,ТЫЗ. се 
казва ·,, Сещ1щето". И това село е било насел,еi-ю 
тоже отъ юруци. Споредъ прtданието то е било 
разсипано; а жит,елитt му разгонени о_тъ властьта 
заради тtхнитt безчинства надъ мирното населе
ние. На онова врtме всички водни сили и гори еж 
използувани оили за добиване на желtзо. - Марица 
и притоцитt и еж били впр~гнати и · еж движили 
тежки чукове и грамадни мtхове . на множество 
в идни и ма да ни· около селата Радуилъ, Ма- · 

_ хала, Д(?лна-Баня, Костенецъ, Сестримо и Бtлово. 
Сгурията отъ рудата и дн.есъ стърчи на голtми 
купища около 'тия села и се и~ползува за нil.стилане 
на ·пжтищата. Ковко желtз<J е изнасяно отъ тукъ 
за нуждитt на цtла тогава Турция. Главнитt скла
дов~ на това желtзо на пръте еж били въ гр. Т.-Па-

, зарджикъ. Всtка ежбата работницитt еж отивали 
въ с. Кост,енецъ', за „платка" и еж ' се връщали съ 
пари. Прtсрtщали ги юруцитt отъ Селището и 
ги обирали. По неволя тия работ'ници -се органи
зирали и почнали да ходятъ дружно. Еднажъ, ко
гато били · нападнати, завързалъ се бой, въ който 

-излезли побtдитещ(българитt-работници и убил;,1 
единъ юрукъ., Юруцитt това и чакаJIИ - подхвър
лили на сtчь, . обиръ и · страшни мжки селата изъ 

·цtлата .котловина. Свръх~ това завели дtло ·за уби
тия, . та за в_зематъ и пари -~ кръвнина. Никакви , 
наредби и мtрки не били въ състояние да обуз
даятъ тия юруци .' Краятъ и . индустрията му за
мрели! Насрочило се день, въ който Софийскиять 
сждъ лично да дойде да направи огледъ на мt
стото и „кеш" (аутопсия) на - убития, когото 
ще изровятъ отъ гроба и ще се ыроизнесе при-

. еж.да на самото мtсто. Обвиняемитt хванали хи
търъ ·защитникъ, ,който тайно, чрtзъ довtрени хо
р~ наредилъ прtзъ една нощь да изровятъ тt-

-лото на убития юрукъ, а на- мtстото му въ гроба 
да заровятъ куче. На уреченото врtме, по дадена 

·· заповtдь, въ · присжтствието на цtлия с-ъставъ, · се 
отваря гроба и какво да видятъ? - на мtсто чо
вtшки трупъ, изровили куче! Сждътъ изненаданъ. 
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Адвокагыъ , тогава СЪ- ''факти" доказалъ, .че : цt· 
лата т'1я рая е покорна и вtрноподаннаi · Султану, 
ала тия юруци я -измжчватъ, обиратъ, и · съ . такива 
I-1 други }-Jечувани срtдства си ·служатъ, та да иматъ 
прtдлогъ явно да колятъ, nаляiъ · и ограбватъ мир-

, нота население. И ако се оставятъ да живtятъ 
тукъ, то цtлиятъ този край, заедно цвtтущата си 
желtзна индустрия ще запустtе. Поразенъ отъ тия 
факти въ интереса на мирната рая и напрtдъка ·на 
же1~-tзната индус'Fрия, сждътъ постановилъ да се 
изселятъ тия ю,руци. Това ptu.ieниe на еж.да било 1 

привед,ено въ изпълнение съ сила, като върху . се

лото гърмtли съ топъ , 

-, ' Право' на _ изтокъ,'--"подъ омарата почива гарата 
Костен е 1(ъ~Б а н я. Високитt ' комини на кибри,
тёната и мукавената фабрики пробиватъ омарата 11i 
бълватъ ГЖС'FИ кълба димъ .- Тукъ прtди ;е би.тi:о г-оло 
ненаселено· ~:{t·сто, съ нtколко воденици изъ окол
ностыа; Когато Русия эавзела Кавказъ ,и черке
зите _ побtгнали, · турското O праюцелство · засе-лило 

тукъ 2 ·махали отъ тtхъ, като накара_ло юrсила 
околното население да имъ, гради кжщи и да имъ 

отстжшi земята си около· тtхъ. Дълги години тtзи 
черкези еж ·· се занимавали , съ обири и отъ тtхъ 

е лищtлъ ·· цtлиятъ ·· край. Самото правителство се - ~: 
видtло принуден о да построи 2 · кули, въ които по
с'тавил<J силна стража да ~арди, ала и · това м~лко 

помогнало. ·Въ руско-турската война тtзи черкези 
оставиха махалитt си, избtга:i{а и не се върнаха. 
Земитt 'имъ послt се раздадоха на поборницитt и 
опълченцитt~ · 

На тази гара е · бждещето. Почти цtлия дър
венъ материа~ъ _отъ Чамъ~ко_рия до Белмекенъ се 
струпва • . тамъ. 

- Само 2 клм. на сtверъ отъ н-ея е прочутия го

рещъ изворъ Сол у-де р в ,е н т ъ. Той е най
:силно м_инерализираниятъ изворъ отъ горещитt и:~
вори на Долно-Банската котловина. Водата на· _из
вора е съ · 580 кюри радиактивность, 68° и дебитъ 
(530 литр~ на минута. Водата му извира изъ една 
скала, кждtто сега се трупатъ жеiштt отъ окол
нитt махали да се· ператъ, а по-надолу много болни 
с'е заравятъ да търсятъ изцtление. Заради гол~
мата му радиактивность и лесно съобщение желtз
ничаритt еж го. избрали за свой бждещъ курортъ. 
Тукъ не слtдъ много врtме щ~ се издигнатъ об
разцови бани и хигиенични жилища, кждtто ще до- ,, 
хождат_ъ отъ близу и _ далече да възстановятъ си

литt си изнуренитt и цtр~тъ болкитt, придобити 
при изпълнение тежката желtзничарска служба. 

На югоизтокъ се вижда лепнато -до Родопит'Ь 
селото Костенец ъ съ 875 кжщи и 3791- жи
тели, които се занимаватъ съ ножарство, дърв6дtл
ство и по-малко земледtл,ие, защото землището имъ 
е балканиста и не възна!'раждава добр'Б труд'а на 
земледtлеца. Родопитt С№ го притиснали до гър

дитt · СИ и го поятъ СЪ бистра и студена: вода. От:-:ь 
селото на югъ 2 километра, въ' дефилетq подъ кра
сивия Костенски водопадъ, който съ страшенъ гро-

. хотъ мtта водитt си, се намира , топлата минерална 



баня, изворъtъ на която е 
туку под самия водопадъ. 

ilодъ банята отъ двtтt 
~трани на буйната и пtне
ста рtка еж. _ наредени ко
кетни вили, въ които почи

ватъ лtтовниuитt, приспи
вани отъ пtсеньта на рtка
та и милван·и отъ бла.годат
ния балкански въздухъ, пъ
ленъ съ горски аромати. 

· На срtдъ пж.тъ между 
селата Долна-Баня и Косте
неuъ, се нижатъ редъ мо

гили·, които еж. били грани
ца на . Римската империя въ 
врtмето на Костанция. Спо- -

.редъ едно riрtдание селото 
било наречено въ негова 

честь Костенецъ. Друго прt
дание говори, че Костенецъ 

носи името си отъ кос~и

тt на много паднали вой-

ници, както въ вр-J>мето 
нс1 Костанциевитt войни, така и въ врtмето на п а
дането на . България подъ турцитt. Силнитt крt
пости Аз о в -0 при Сестри.ма, Стар а Ц ъ р к в· .1 
при Костенецъ и Г ·р а д и щ е т о при Долна Баня 
еж се държали най-много и еж костували 

· скжпо на турцитt, поради което тt нарtкли 
Костенец-ъ - Г е б е р е н ъ-К ю с т е н д ж ·е или 
мtсто на смъртыа, а долътъ при Градището, кои
то варди прохода за Самоковъ и днесъ носи името 
Страж ки-дол ъ или долъ на стра,жата. Най

сетнt Фези-паша и Юсеинъ-паша повели ордитt 
си отъ Ш ама-тепе · и принудили защитницитt 
на тия крtпости да се прtдадатъ, като имъ гаран
тирали нtкои привилегии. Имената на тия пъл

ководци еж. увtковtчени, като съ тtхъ еж Нd
речени мtстата, отдtто тt еж дtйствували: Шама
тепе, Юсеинъ-дере и Фези-тепе и до днесъ офи
циално носятъ тtзи имена. Каква доза отъ истина 
има тукъ, кое е вtрното и кое е легенда, това ще 
откриятъ, вtрвамъ, ра;зкопки, които трtбва да се 

, направятъ на тия уединени, изкуствени гранични 

могили. 

Право на югъ е с. Долна Баня, централнои 
село въ котловината, кждtто се кръстосватъ пж

тищата и се срtщатъ интереситt на всички села 
отъ котловината · и което е играло и ще играе 
видна роля въ тtхния стопански животъ. То е 
5жщеврtменно и най-голtмото селq въ котлови
ната и заслужава да се спремъ върху него на от~ 

дtлно, което ·ще · направимъ въ една отъ иднигЬ 
книжки на списанието. 

Въ южната окрайнина на котловината като 
исполински тренъ се точ-атъ Родопитt. Тукъ-тамъ 

бtли облаци се движатъ, като че ли еж кълба отъ 
димъ, изпращани отъ величавия му локомотив~ , . 

Всичкитt имъ гъню-:r и дипли се · разкриватъ и окото 

Вилитъ на Ностенецъ. Снимка Д. ,Костовъ 

потъва въ тtхъ. Надъ гьхъ еж царствени върхове 

съ бtли корони. 

Отъ Марица до Белмекенъ - тази часть отъ 
Родоnитt мtстното население нарича Д ж е б ели 
Рил а (малка, галена Рила). Въ далечни врtмена 
една часть отъ нея е била притежание на селата 
Вtтренъ, Славовица, Цtрово и Сжртъ-Харманъ . 
Изъ него тt еж пасли ·стадата си и еж го наричали 
М а r д а л е н и ц а. За . убити · хора, пастири и 
плячкосани стада . на тия села е наложено да пла-

. щатъ голtми обезщетения. За да платятъ глобитt, 
гБ взели пари подъ лихва отъ една каджна, като 

заложили „реимъ" своята часть отъ Джебели. у}з
текълъ с-рока, селянитt не , могли да изплатятъ 

нито паритt, нито . лихвигв и каджната турнала 

ржка върху планината. Така тия села изгубили бал-· 
кана · си, който отъ Магдаленица сега се нарича 
К а д ж н и ц а. Наслtдницитt на каджната еж 
взимали . по 8 гроша „ горнина" (горско право) го
дишно отъ сtмейство, което ·е- работило и се е по;r_. 

зувало отъ него: Слtдъ освобождението планината 
е ·била откупена отъ братя Сребърникови. 

1 

Планината С а к а р д ж а пъкъ, сжщо час1ъ 
отъ Джебели Рила, била Костенска. · И 'въ нея ста
вали .убийства и обири. Споредъ тоrавашнитt за ~ 
кони, щетите плащала · онази община, въ чието 

З'емлище е станало убийството. Сждътъ опрtдt
лилъ 3000 гроша обезщетение за сtмействата на 
убититt. Отишли сждебнитt органи въ с. Косте
нецъ, да прибератъ 3000 гроша, ала костенчаю-~:" 
не платили, като се оправдавали, че планина:га не 

била костенска, а долно -банска. Забрали то 
гава тt първенцитt, та въ Долна-Баня на очна 

ставка и уяснение. И тукъ костенчани чрtзъ 
своитt първенпи публично заявили, че планината 



не е кост·енска, а долно-банска. Банчани платили 
-'--3000 гроша· и дQ днесъ~ владtятъ Са·карджа. . 

Тамъ, . дtто се -сливатъ рtкитt Марица, Ибъръ 
и Сливница, въ една дипла на Родопитt се е сгу
шило _ селото р ад у и л ъ (229 кжщи и 1327 жн- , 

· тели). Каква батата природа, какъвъ красивъ край · 
е ТОВа MtCTO. 1о ·има ВСИЧК11 УСЛОВИЯ за раЗВИТИе 
Нq отличенъ курортъ. 

Голtмо е бждещето на Долно-банската котло
вина. · Ако въ древни врtмена въ нея е цъвтtла 
желtзната _индустрия, при това и'зQбилие на добро
качествени руди, богатъ дървенъ материалъ и 
буйна вода,-· ней прtдстои още по-цвtтуще бж-
деще. И тя е вече на пжть да се индустриализира. 

Гледамъ отъ Шама-тепе, какъ полето на югъ 
постепенно се облича все повече и по-гжсто въ 
дървесна растителность, която къмъ политt на 
планината добива изгледа на цtлъ лtсъ. По-нагар~ 
той се слива съ планината, а тя - въ хоризонт~ 
съ небето. Между дърветата шуртятъ бистри из
врри и ручеи и се зеленtятъ росни -ливади и китни 

морави, като че ли земята ,е постлана съ кадифе. 
Тукъ никога прахъ не долита, никога пушекъ не 
трови дробоветt - цtла благодать за работници· 
и · лtтовници, които правятъ · и ще правятъ тукъ 
разходкитt си. Qсtяна· навред9 съ ливади, гра-

,дини и гори, котловината мами окото, радва ду

шата, изтръгва пtсень · изъ ,устата. Не напразно 
прtди години тукъ се установиха послtдоват·ели 
на великия · руски и м·ирЬвъ; философъ Толстоя, 

които разработиха единъ късъ отъ това поле, въ 
дъното до планината, тамъ; дtто рtка Бистрица я 

· напуща, и на високъ стълбъ поставиха табла съ 
надписъ > ,,Градина - , Рай". · 

Ела тукъ въ тази кипiа и чиста природа 11.а 
почувствувашъ лекость въ гърдитt и сладость въ 

душата , Ела да поплавашъ въ въздуха чистъ, мекъ 
и про~раченъ. Ела -да ти иQшумолятъ планинско 
рtки и- .поtо1'fета, да послушашъ пtсеньта на го
рата и Iiтицитt; да се отърсиш1J оп/ всичко дневно 
и _ всичко земно, да възвисишъ душата си и да 

нидишъ Бога! . .. 

* 
, . 

А:КВАРЕ[Ir{Т'Ь ·fiд. ~ЩЪРJ<Е/19ВЪ 

Пейзажистътъ не е художникъ на ателието. Не
говото ателие · е прI1родата : И за;ова по необходи

_мость · т~й е ·.туристъ; Една необходимость, която 
е родена отъ неговия неодолимъ инстинктъ къмъ 

природата и отъ . невъзможностьта да живtе по
стоянно фtдъ нея: Защото · одавна прtминаха 
романтичнитt врtмена, . ког·ато художницитt мо
жеха .да живtят:i, въ непрtкжснатъ контак,гь съ 
природата, -когато въ Барбиз·онския лtсъ едно об
щество ОТЪ .фр.еНСКИ худОЖНИЦИ, между , КОИТО СЖ 
голtмитt ~ имена на Fler~, Rousseau·, Corot, поста; 

' виха основитt на модерния пейзажъ, оставяйки 
слtдъ . себе- .си· своитt магистрални платна -,- една 
цtла. галерия отъ дълбоки и живи изу_чвания на 
лриродата. Днешiш5!тъ художникъ . обаче мжчно 
може да направи тqва. Това е съвършено невъз
~южно за българ.ския ху дожникъ --::- робъ на по
стоянни материални · грижи. А може би .това у насъ 
й да не е нужно. Тъй·. близко е природата. Винаги 
художникътъ мщке да ·отиде въ плаi-шнитt, които 

с-е едва ли не, надвtсватъ надъ ·покрива на не_t:овия 
домъ. 

Това именно е 1-чшравилъ Щъркеловъ, който 
днесъ прави с·воята пета изложба. И затова акв~'!-_
релитt, които е донесълъ ьтъ тия свои излети, . еж 
тъй непосрtдствени и жизнени, дишащи толкова 
снt)кес.ть, пълни съ толкова · хармония и свtтлина. 
На всички омръзна вече .да гледатъ въ 'изложбитt 
пейзажи ; въ ателйет;~та. Условни, пре-

тенциозно композирани, тъй фалшиви съ тази из

мислена природа, · която ви боде очигв, затворена · 
въ безвкусни рамки. Природата не -може да бждt: 
нито измисляна, нито · композирана. Импровиза
uиитt · тукъ еж опасни. И съвсtмъ излишни, за
щото бtдната фантазия на човtка блtднtе прtдъ 
фееричното разнообразие на форми, линии и то
нове, които· природата твори. 

Акварел!'lтt на . Щъркелова еж цtнни затова, 
защото еж писани съ живо трепетно чувство, про

·пити еж съ дълбокъ пантеизъмъ - единъ истин

'ски култъ къмъ величав·атс:1. и царствена природа. 
И защото всичко това е постигнато съ много смt
лость, съ една бo,zipa и могжща: ·техника съ голtмо 
чувство за формата, вкусъ и чувство за хармония 
и свtтлина. · 

Най-хубави работи еж: Рила, Банско, Заникь, 
Зимна приказка, Пробуждане на , пролtтьта, Пи
ринъ-планина, Дунавски ширъ, Легенда, Подъ сtн

ка: и пр. Въ всички тtхъ -личи цшрокиятъ и -смtлъ 
· т~лантъ на единъ художникъ, който прtди ·всич~ш 

е поетъ, влюбенъ :въ природата. И въ тtхното съ~ 
зерцание човtкъ се забравя, униса, като че ли самъ 
се намира вънъ тамъ, на свобода,- срtдъ омайнит't, 
форми на дtвствената природа и вдиша _ свtжестъта 
и прtснотата, що лъха отъ тtхъ. Особено у туриста 
тt бу дятъ спомени за възвишени прtживtвания, 
1<аквито само неговата волна душа познава. 

Ст. 



Ако Япония е страна на възходящето слънце, 

България съ право би могла да носи име страна на 
карамфилитt. Наистина, надали другадt върху та- -
кuва огранич:ен0 пространство земя, каквото . е 
включено въ границитt_ на Б?,лrария, растатъ на 
свьбощ1 тъй много карамфили, · както у насъ. Въ 
пространната Европейска Русия, която обхваща и 
области съ топълъ, юженъ климатъ, броятъ · на · 
диворастящитt н,арамфили не е голtмъ - около 

двайсетина вида. Франция, ко_ято се мие отъ са

мото Срtдиземно море, чиито топли брtгове се 
считат'ъ· за родина на карамфилитt, сжщо не с 

богата на видове - до сега еж .намtрени още по

малко видове. Срtщу това у насъ еж извtстни по
вече отъ 50 различни вида диворастящи карам
фили. · Въ земитt на Балканския полуостровъ, 

дtто се съч-ета_ватъ разнообразни климатични и 
почвени условия . __ и върху които земи ще еж cta„ 
вэли не еднажъ флорни нашествия и разселвания, 
еж могли да възникнатъ ,единъ купъ присжщи caмtJ 

на Балканския riолуоустровъ ·_карамфили. 

Тия див~растящи цвtтя нtматъ пищнитt раз- · 
мtри на отглежданитt въ rрад.инитt. Tt не могатъ 
д(l имъ съперничатъ и _съ аром.{).ТЪ. Но и диворастя
щитt карамфили не еж безъ прtлtсти въ очитt 
_на любителитt на цвtтя. ; Tt радв.атъ не по-малко 
,окото и украшавагь не по~з.тit единъ букетъ отъ 

полски .и цланински цвtтя . . 
Отдtлн11 ·-нарqдни имена I:Ie еж давани на ка

рамфилитt. Нtматъ такива им,~на дори по-личнитt 
видове, които · не могатъ да не обърнатъ внимание 
върх·у си на всtкиго, който върви съ отворени очи 
между растенията. Нtкои видове обаче по из
i·ледъ еж тъй далечъ отъ прt;µставленията за uвt
т,ето карамфилъ, че могатъ да бждатъ отминати 
непознати. 

Не е · трудно да се разпознае оня планински 
карамфилъ, който ботаниuит.t наричатъ Dianthus 
barbatu's или преведено на български „брадатъ 
кэ.рамфилъ". Той е прtдставенъ на фигуратr1. 
Вижте широкитt му приосновни листа, събранитt 
въ кичурчета цвtтрве, изподъ които стоятъ дългн, 

съ ланцетна форма, трицвtтни листа: Ще го намt
рите по . всиLiки наши планини и нtйдt доста на
високо. Вtнчето · му е ясно или тъмно-червено, 
нi;J.{ora блtдо, а въ отглежда·нитt въ . rрадинитt 
расrения въ двt бои. Екземпляри съ пъстри вtн-
чета с,е срtщатъ и въ . природата. · 

Добрt се разпознава отъ останалитt карам
фили и другъ единJ> видъ, чия.то хубость е намt
рила изразъ въ латинското видово название -
точа е Dianthus superbus. Пакъ планинско расте
ние . . Цвtтоветt у . него стоятъ изолирано, иматъ 
дълбока, тtсна чашка и н·арtзани на д~лги ивички 
вtн_ечни листа: Цъвти червено, най-често разове, 
»tкora . съвсtмъ · блtдо-розово. 

Многр-· tкроменъ въ-ншенъ видъ има високо-

планинскиятъ карамфилъ - Dianthus шicrol_epis 
Расте кь алпийския поясъ на всичкитt наши пла
ви.ни - по Витоша, Стара-планина, Рила, Пирин·ь. 

_На ония височини условията за живота на рас-гс

нията еж, разбира се, по-други, отколкото въ рав
нината . Слънчевото освtтлени~ тамъ е много по
силно, въздухътъ е по-сухъ, почвата по-влажна, 

а не отъ малка важность е, дtто въ течение .на де

нонощието температурата играе въ мно,го по-ши

роки граници, отколкото въ гористия· поясъ или въ 

полето. Влиянието на тия особени условия е до
брt отпечатано върху нап.рава/а на растенията; 

Dianthus barbatus. 

които обитаватъ голtмитt височини - така на
ричанитt алпийски растения, между които и 

Diahthus шicrolepis. Неговитt стебла оставатъ 
кжси - едва достигатъ( нtколко сантиметра, но 
еж по-гжсто разклонени и листата стоятъ върху 

тtхъ по-сбито натрупани. И защото растението 
живtе много години, образува зелени, меки губер
чета. Приело такава форма, то е запазено по-добр!:, 
срtщу изсушава.щета д-tйствие на планинскигь 
вtтрове и е в~ състояние да използува по-добрt 
земната топлина. 

Високопланинскиятъ карамфилъ Dianthus mic
ro]epis цъвти · прtзъ лtтото и до- късно прtзi; · 
есеньта. · 

Н. А. 
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Етна 
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/ ' 
flo Фридле~деръ. 

Пж.тувания изъ планинитt и възкачвания на 
върхове се споменаватъ твърir.t рtдко въ _древ~ 
ностьта. Никой не <:е е грижилъ да напра~и т:1,зи 
излети по-леки и свързани съ по-малко мж.чнотии 

и ·опасности.' Колко много се е гледало на възкач
ването на планинитt ка.то т.рудность, се вижда отъ 
похвала~а, . която рим~ки~тъ ,~с·тествоизпитатель 
Пл.lпiий (23-79 г.) отдава'с--на естественицитt за. 
т'tхното постоянство въ търсене на лtчебни билки, 
.rфи _ което тt не еж. ·оставяли неизслtдвани нито 
непристж.щш върхове, нито заиустtли полета. Ни
кей обаче отъ старитt ботаници не познава алпий
с;китt растения. Дреiшияrъ историкъ Полибий 
(201~120 г. пр. Хр.) въ своето срав.нение на 
фъцкитt планини съ Алпитt, казва, че върховетt 
J-iа · тази планина не могатъ _да се достигнатъ и за 
тiеть дена, когато единъ добъръ пtшеходецъ може 
да се възкачи на всички върхове въ полуострова 

з·а единъ день. Ако се приеме, ч;е тtзи планини еж 

били възкачвани твърдt Ч'есто, то пита се, дали 
tова е ставало само за хубавия изгледъ, който се 
е откривалъ отъ тtхъ. Възможно е, гърцитt слtд-ь 
завоеванията на Александра Велики въ Азия да 
еж възприели отр перситt и любовыа къмъ „ши
роки крж.гозори". Географътъ Страбонъ (63 Г; пр. 
Хр. до 19 г. сл. Хр.) споменава за една специално 
построена мряморна кула · при Сарди, отъ дtто се 
откривали широки гледки далечъ ·въ_ страната. Едно 
описание за изгледа оtъ Олимпъ отъ Аполони Рq,
доски (ок. 295-215 г. пр. Хр.), макаръ и повър?(НО~ 
стно, изглежда да почива на _собствени наблюдени11: 
,, тукъ долу се вижда хра-юпещшцата з·емя и гра-

.. доветt на хората и свещенитt рtки, . тамъ лъкъ 
_ нови върхqве, а наоколо морето" . Царь Филипъ V 
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прtдприема прtзъ _183. г. пр. Хр. едно възкач~,анс , 
на Хемуса не заради нtкаква природна . наслада 1;1 

удоволствие, а само съ вtрата, че отъ тамъ може 
да се види Адриатическо море и по-лесно могатъ 
да ое прослtдятъ най-удобнитt пж.тища · за къмъ · 
него1 ). Вtрата, че отъ тамъ може да се види . .Ддри
~тическо и Черно море с,е запазва и по-сетн·Ь. 
Плиний изчислява височината на 1,198 географиче
ски 'мили (2450 м.). Онtзи, казва Страбонъ, които 
еж. се възкачвали , на вtчно покрития съ снtг·ь 
-връхъ Аргей (3840 м.) въ - Кападокия (Мала-А'зи,я); 
виждали двt морета, но такива еж. малцина. Напро
тивъ, върховетt при сtвернитt . брtгове на Сици
лия били често възкачвани. 

За чудесата на алпийския свtтъ ,липсвс1ло 
тогава всtкакво разбиране. Въ онова врtме, t<.O· 
rато · стотици · прtминавали :оттатъкъ Алпитt, пi:т- , 
ницитt- не еж. имали нищо, друго . прtдъ видъ, 
освtнъ мжчнотиитt, опасtJоститt и ужаситt на 

·непривtтливитt пустоши, безпрtдtлнитt снtжни 
полета и падащитt ,лавини, които , еж. заплашвали 
всtки мигъ минуващитt. Тази - липса на чувство 

къмъ великото въ рриродата е причината, . дtто 
ние не притежаваме отъ древностыа каквото и да 
било описание на величественитt; п~йзажи отъ 

· швейцарскитt Алпи .. 
Единствената планина, за която ·ое -з·нае без:, 

съмнtние, че е била често - възкачвана, е Етна. 
Страбонъ казва, че възкачването почвало отъ iv,i~,11>, 
кия . град:ь Етна -въ подножието на планината, J 

i) Вж. върху това възкачване на Хемусъ отъ цар~; 
Филиrfъ V Македонски статията на г. . . проф. Кацаровъ въ 
миналата (XIV) годишнина на Български Турист.ъ, стр .. 56. 



отъ тамъ се и връщали. 'Той дава описанието на 
главния кратеръ отъ една групичка туристи; 

които току-що с~ , били възкач_или на планината. Но 
ако с·е вземе прt.дъ видъ, 9е Везуви тогава още не 
билъ дtйствующъ вулканъ, трtбва да се приеме, че 
това възкачване не ще да е било свързано само съ -

_ желание;го за великолtпна гледка, а и С'Б нtкаюш 
природно-научни интереси. Римскиятъ философъ 

Сенека, който -подканвалъ св.оя приятель Луцилъ: 
императорски за:мtстникъ въ Сицилия, да се възка
чи на Етна, се fгад,ввалъ да научи отъ него, колко t . 

далечъ В 'Бчниятъ снtгъ от1> огнедишащиятъ кра- · 
теръ. Въ запазен9то стихотворение за Етна, произ
ходяще вtроятно отъ сжщия т·ози Луцилъ, не се съ
държа нито дума' за нtка.к~ВЪ :ИЩ'Ледъ 0ТЪ планина
та, когато понастоящемъ и най-научнитt ,описания · 
не пропускатъ да . спо~енатъ ' за' р·а~кошната гледка, 
която се отк1ри·ва отъ.' ropt·. Римскиятъ . императоръ . 
Хадриянъ ( 117-::-с--138 г. сл. · Хр: ) . се възкачилъ н~ 
Етна, за да наблюдава ·и_згрtва на слънцето, което 
се появявало отъ мор~,тd ~ата з"'авир опашка. ТакJ 
нарtчената kуда - на ' философа въ Етна, нtкога 
просторна постройка <съ яного стаи, . дtто . и Дu 
1541 год. ое вJ.iждали сводове, :е ~езъ съмнtние 
онази _хижа, съгрс_~ден:~ да послужи като нощенъ 

с1;анъ за самия 'Хадриянъ. ·. 

Добритt -пi~ища и ~i>общител~~ срtдства въ 
римската империя еж дразнили· мнозина къмъ нж

тувания и же~анието чрtзъ тtхъ да си · обогатятъ 
познанията е бил~о разпространено · и · iп~ широкигt 
кржгове. И дt~ц·вително, за тази цtль еж пр,t,д · 
приемани въ древносtьта не по-мал!<.о пжтувания, 
отколкото въ:'nо :ново врtме : Каквито и да еж били 
обаче тtзи пжтувания, тt далечъ не могатъ да се 
сравнятъ · съ онз~ ·ст•ремежъ къмъ открития и свt
тов~и обиколки на по-новитt врtмена. Подбудата 
да се проникне · въ непознати обласпi е била съв- " 
.съмъ малка и земята за Рl!Млянитt ~ гърцитt по 
всички посоки си остава заqбиколена отъ сравни
телно близки граници. Въ врtмето на най-голtмото 
· разширение на римската империя: старитt не еж 
пr.•знавали п·овече отъ двt трети на Европа, чаен, 

· отъ юго-западi-Iа Азия и · сtверна Африка. Даже 
въ често посtщаванитt области на познатия С_В'БТЪ• 
тt все още не могатъ да отдtлятъ · баснитt и чуд
новатитt легенди отъ истината, нtщо, крета на-
мирало ·достжпъ и при най-образованитt. , 

Нито единъ мореплават,ель не се е осмtлилъ 
да се отдалечи отъ брtговетt на Атлантическия 
океан~ и да се в_русне въ · безпрtдtлното море, М~l
каръ че ·~е прtдполагало сжществуването на единъ 

1\-!атериkъ между западна , Европа и Азия. Ceнelfa 
прtдчувствувалъ, че нtкоrа океанътъ ще прtстане 
дн бжде непрtодолима прtчка. Картагенецътъ 
Ханно лрtдпрйем~ една експедиция (между 480 
и 450 г. пр. Хр.) по западнитt брtгове на Аф
рика' и достига до Камерунъ, но спеч,еленитt гео
графски познанl.;IЯ еж, отчасти · загубени ~а по-сет~ 
нtiпнитt врtмена. Той бива · два пжти изплашванъ 

· лq брtгонетt на Гвинея _отъ нощни пожари на 

тръ.ви и гори, осо.бено при Сиералеоне, ~иято пла- : 
нина / Сагресъ' се назовава отъ I него „ Бож1 
колан. Ханно стжпилъ на островъ Харангъ, дtто 
забtлtзалъ прtзъ деня гори, обаче прtзъ нощьт,1 
бив_а ужасенъ отъ многото огньове, отъ шума 
на флейти, · цимбали, тжпани и множество гласовr, 

1<оето го принудило да напусне острова, . Неговитt 
свtде.-.ия напълно ое съглаёя-ватъ съ oпиcaHJ!rJTa 
на: по,:- но_ви_!t пжт-ешественищi При онази геьгра
фич-еска ширина горещинитt еж нетърпими и не
гритt почиватъ скрити въ най-тъмнитt кжтове на 
гората, за да излtзатъ при настжпване на : нощ
ната нрохлада и да почнатъ шумнитt си хора н 
празненства. 

Много п6 - ,, н:а " I0[Ъ · · въ · континента д9стиrатъ 
римлянитt. Веч·е къмъ 19 -г ; пр. Хр. тt достига1ъ 

. Фезанъ, а.. имаме и други . свtд~,ния за проникванин 
до езерото Чадъ. · По-сеп-tt Неррнъ се заема д'а ·из
СJitдва изворитt на Нилъ, ,,най~голtмата природн а 
заг~тка на Африка". Изпратен'ата отъ него експе
диция достига до Бtли Нилъ < Не му е тукъ мt
стото . да изброяваме всички негърски племена, ст.:;,
нали извtстни ·чрtзъ . тази експедиция. И до днес1,, 
Бtли Нилъ си остава мtсто на легендитt, убtжище 
на човtкоподобни сжщества . . 

, Прtзъ всич\<и врtмена· обач-е фантазията · ~ 
била занята да украс1:1 странитt · на изтокъ, особено 

_ Индия, съ нови · чудеса. Ето едно описание на 
Дионъ отъ Пруза (poi. 40 -г. -сл. Хр.) споредъ 
разкази на търговци; посtтили изглежда само 
пристанищата. ,,Тq.мъ, пJ;iше то'й, текатъ рtки отъ 
млtко, медъ ~ вино; земята прtдлага на гот'ово 
храяа на хората, ливадитt блtстятъ отъ най-ху
бави цвtтя, дърветата даватъ най-богати плодове, 
великолtпни сtнки, пtсеныа на птицитt не може 

да се сравни съ никаква музикs1-, една мека топ

лина като въ началото на лtтот6 цари прtзъ цt
лата година, звtздитt еж по-многобройни и по
свtтли и хората ~ивtятъ надъ ~етир~стотинъ го
дини, безъ да познаватъ болести, старос·ть и ни
щета. Докато 'народътъ прtкарв.ацъ така · день · 
слtдъ день, браманитt се прtдаватъ на чудноsатн 

въздържания и ли_шения; тt пиятъ 01:ъ извора ,на 
истината, къмъ който вtчно се стрtми онзи, вку~ 

/ силъ- веднажъ отъ. него". 
И за сtвернитt; страни упорито се _ задържатъ 

легендитt. Плиний не могълъ да отрtче съвсtмъ 
извtстията за с~раната на блажейнитt хипербо
рейци съ вtчна пролtть; дtто . слънцето единъ 
пжть въ · годината изгрtва · и ещi'нъ пжть захожда 
и дtто дены~ трае половинi година. Рим
скиятъ ис,торикъ Тадитъ (I в. сл. Хр.) каз
ва? че на сtверъ, ·едно неподвижно море об
гръща зе;мята; тамъ. слънцето _ ~лиза толкозъ 

близу, че неговиятъ блtсъкъ освtтява нощы::~. 
и затъмнtва звtздитъ. Единъ приятель на Плу-

. тархъ, Деметри отъ Тарзосъ, по поржка . на импе
ратора трtбвало- да изучи разпр1;>снатитt остров11 
около Британия,· нtкои отъ които се наричатъ 
острови на демонитt и хероитt. За тази цtль той 
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посtтилъ най-близколежащия островъ до Бри

тания, чийто малобройни обитатели се считали у 
британцигв като свещени и неприкосновени. Ко
гато една внезапна буря връхлегвла и покрила 
небето, той узналъ отъ островитянитt, че това 
станало защото току-що отлетtла душата на единъ 
,, отъ мог жщитt ". На единъ отъ тtзи острови бил·,, 
запрянъ Кроносъ отъ Бриарей и много духане 
били задържани за негова свита. Пр'!:,дставлението, 
че онtзи брtгове и острови еж часть отъ подзем
ното царство, една спирка на отлетtлитt души , 

се ср'!,ща подъ разни форми и въ по-късно вр·вме. 

Изобщо трtбва да се -признс!-е, че въ -дреu~ 
ностыа липсва чувство~о за хубавото и великото 
въ планинската природа. Необикновени _ природни 

. явления обхващатъ душитt на старитt съ , съв-

сtмъ друга сила; тt се намиратъ ту,къ поста_венн 
срtщу единъ божественъ или демонически . м.иръ 

и тtхното очу дване и възхищение се прtплита 
винаги съ религиозна почить. Античниятъ човtкъ 
гледа планинитt и скалитt като нера§Дtлна часть 

отъ хубавъ пейзажъ, но той никога не е билъ чув~ 
ствителенъ къмъ суровото, тайнственото, диво~rо 
и страшното въ собствената природа. 

Отъ нъмски: Варджиевъ 

Земляннит'h при хижа Алено (Витоша) 

Освещаване на първитъ туристичесни хижи въ 
България. _ Тази година българскитt, туристи имаха 
щастието да видяrь увtнчани съ усп·t.хъ двt свои дtла 
_ плодъ на многодишенъ тру дъ и работа на тtхн ,1 
другари отъ старопрtстолния градъ Търново и отъ 
китната рилска хубавица Дупница, и да празнуватъ 
заедно съ тtхъ двt, тържества на родния туризъмъ, 
двt, реални придобивки на и днесъ още у насъ ··c-:i, 
усмивка посрt,щаното и като несериозно тачено тури
стическо движение, два паметника на другарство и 

сплотеность, на родолюбие и прi;данность, на идеалн 
зъмъ и свобода. 

На 25 м ай, когато поклонницитъ на природата отъ 
всички крайща на родината се бt,ха сбра;JJ и въ гизда
вата стара българска столица да се поздравятъ за пет
надесети пж ть съ волния зов:ъ на туриста, да сподt
лятъ мисли и впечатления за негова животъ пръзъ го
дината и да чертаятъ планов.е за . бждеща дружна дt,й
ность и осжществяване на туристическитt, идеали, се 
извърши тържественото освещаване на първия по

стигнатъ идеалъ - привi;тливия туристически домъ ю1 
легендарния Царевецъ. Въ присжтствието на деле
гатитt, на XV редовенъ туристически съборъ . и т·t.х
нитъ гости-туристи отъ цъла България и -на -прi;дста -
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вителитt на Царя, министра на просвътата и всичкн 
културни дружества и учрt,ждения въ града, на строй
нитt, отряди отъ сродни организации - юнаци, юно
ши, ловци, опълченци, запасни офицери и подофицерн 
и на голtмо множество граждани и гражданки се от
служи молебенъ отъ Негово Прt,освещенство Търнов
ския Митрополитъ Филипъ въ специално за цi;лыа при
готвения павилионъ прt,дъ хижата. Съ възторжени 
думи, въ една пропита отъ разбиране и обичь на т·вх
ното дt,ло рi;чь Негово Прt,освещенство поздрави слt,д'ь 
молебена турисппt. съ първия имъ домъ, като по
жела това дtло да се послtдва скоро отъ м1:1оrо другi-1, 
водящи всички къмъ единение и братство, къмъ раз . 
биране и сплотяване, къмъ затвърдяване и пр-вусllij;_
ване на идейнитt сили въ страната. Г. архитектъ Коза -
ровъ, единъ атъ главнитt, виновници за издигането -на 
този домъ, очерта въ прочувствено слово неговото б1 : 

тие отъ зараждането на идеята до нейното оконча
телно р~ализиране, спомена ентусиазма и rебеотрица
нието на работницитt за осжществяв.ането и, изтъкн1 
всички трудности и Мтчноtии, които е трt,бало да се 
прt,одолtятъ, докато тази паметна сграда · се издигне на 
това- мi;сто; за да приканва къмъ . дt,йно съревнование 
туриститъ отъ · всички - край ща на България, ,iщ - крiэпи 



тъХ:ния духъ и да сочи ' здравата сила въ тtхнитt редове, 
и · наб:Лъгна особено на грамадното значение на . хижата, 
както· за града Търново, така и за туризма у насъ изоб
що, · въ развитието на който днешниятъ день ознаме
нува единъ 1 етапъ, 

Отъ страна на Негово. Величество Царя г. Д-ръ 
Миховъ привътствува турщ:титъ с.ъ слъднитъ думи: 

„Съ о~обена радость дойдохъ тукъ отъ страна на 
Н. В. 11,аря д? Ви пръдамъ израза на _неговата' задушев
на бш1годарность за тъй любезната покана, която му от
правихtе да присжтствува на вашия съборъ и на осве
щаването на тая хубава хижа. Задържанъ отъ важни 
държавни работи другадъ, Негово Величество дълбоко 
скърби; че,-тръбаiпе да се откаже отъ иървоtо си на
мtрение да дойде между васъ да подчертае съ лич-

. ното си присж тствие, колко високо цъни вашето дъло. 
,,Негово · Величество знае да отдава заслужената . 

дань на уважение къмъ туристиката, която не само обо
гатява ·1 нашия умъ и разширява нашия кржгозоръ, но 11, 

като . щ1 издига надъ убиващата ежедневность, надъ ' 
дребнавото въ дълничния животъ, възема нашия духъ 
къмъ ., велико1:о и хубавото, всръдъ омайнитъ недра 11а 
майката · природа и съ трудноститt.; които ни изпръчва 
за пръодоляване, затвърдява нашитъ мишци и кали 
нашат,а воля и нашия характеръ. 

,,Бие сте се наrърбили съ задачата, благородна меж
ду благороднитъ, да · изскубнете изъ сърцата оная не ·· 
мара_ къмъ нашата хубава българска земя, отъ която 
оплакваниятъ · още народенъ поетъ · тъй горчиво се 
·rжжи: 

Отечество! ... 
Ти рай си, да! Но кой те прилично оцi;вява? 
Не те познаватъ даже д1щ„та ти сами .. ,• _ 
Ахъ, ний живейме въ тебе кат ' еж.ши чужденци! 
И твоя - дивенъ видъ насъ ;1е ' стряска. не привлича. 
Роrачътъ въ планинит1; по-силно те обич-а. 
По-хаоно те познаватъ крилатитi; пi;вци. _ 
Пъкъ ний не видимъ нищо, н~мь ниша не ни тръб а, 
до'волflо е че давашъ покривката и хлi;бз . 
И ние въ тебе, майко, ще умремъ чужденци! 

J1 вашиятъ зовъ, туристи, звучно се отеква въ сър
цето на Негово Величество. За васъ не е тайна, какъвъ 
култъ Н. В. отдава на прълъститъ на родната земя, и 

· менъ с.е струва, че е излишно тепърва да ви увърявамъ, 
колко · б.)Jизко сте до неговото сърце вие, почитателигl, . 
на тоя култъ. 

„Съ ти.я чувства Н. В., самъ неуморимъ туристъ, ме 
изпрати при васъ да поже.11ая отъ негово име приятна 
ползотворна _работа на вашия съборъ, да ви сърадвамъ 
съ тая · нова, цtнна придобивка на българската тури
стика и . да ви nоднеса неговия възторженъ братскп 
туристически поздравъ - Здравей!" 

· Официалната часть на тържеството се приключи 
отъ прtдседателя на Централното Настоятелство, на 
Б. Т. Л., г. Антоновъ, който въ слtднитt думи даде 
израз-;ь· на чувствата, що вълнуваха въ тоя моментъ 
всички членове на дружеството: 

„Драг1{ rости и туристи, всt.ко дружество, както 
_ всtки · ·човi;къ, е щастливо, когато види завършено 

едно свое \дt.ло, едно дъло, което показва не само на 
него ~~мото, но и на всички постигнатия успъхъ -
резу лтатъ на дългогодишенъ неуморенъ трудъ и ста-

ранюr: · 
"Великолъпната хижа прtдъ насъ е такъвъ единъ 

резултатъ и ще бжде единъ отъ рtдкитt паметници, 
които , ще свидtтелствуватъ на сегашното и иднитt по
колъния за : една пръдан:на обществена работа въ връ
мена, когато въ нашето общество чувството 1-щ обще
ственость и интересъ 1<ъмъ културни · и народополезни 

начинания е тъй слабо. 
;;Една организация може да бжде толк,,ова по-си

гурна въ своето пръуспъване, !{ОЛкото по-скоро и по
добрt може , да се обзаведе и подслони подъ собствена 

. стрtха; спокойно да се отдаде на по-голъма творческа 
работа. · Търновци еж щастливи въ това отношение. Tt. 

- могат:ь -да се събиратъ тукъ и да· се чувствуватъ въ 
пълно едине_ние; да разлространяваТ1;, .. идеитъ на . ту-

J')изма и . да посръщатъ. съ отворени обятия своитt. .дру 
гари отъ всички кж тове на татковината ни. Хижата ще 
спомогне много да се засили посtщаването на тоя све
щенъ за българитt градъ, който всtка българска душа 
копнtе да види. · 

,,Хижата е едно културно дtло qтъ първа вели
чина, което ще дава въра на българина въ собственитt. 
му сили ~ 3а постигане на общеполезни QЪли, а на чуж
денеца ще сочи дъйностыа и напрtдначивостыа на 
нашия народъ и по отношение на чисто идейни, кул
турни начинания. Нека пожелаемъ, хубавата ни родин :1 
да б.жде осtяна часъ по-скоро съ туристически хижи, 
които ще бждатъ залогъ за сигурното пръуспtване н;1 
дружеството ни, а заедно съ това и на неговитъ в,;з
вишени, безкористни идеи. Здравейте!" 

Слtдъ обtдъ въ честь на празника въ салона на 
хижата бt устроена забава, която при най-~есело н,а
строение продължи до ~късно прtзъ нощьт31. 

На 2 а в г у с t ъ -- Илиндень, праздника на rури
ститъ, въ дъвственитt пазви на дивна Рила се извърши 
освещаването на първата българска планинска хижа 
Снанавица. За пръвъ пжть въ хубавата Скакавишка до
лина отъ всички крайща на България хиляди млади il 

стари туристи и много почитатели отъ околнитt. градове 
и села - любители на р:риродата, бъха се. събрали, за 
да поздравятъ завършеното съ успtхъ дtло на мл:1 -
дитъ и стари туристи отъ Дупница. · 

Още отъ първи августъ вечерыа до рано утро 
2 августъ почва да пъпли по стръмнитъ склонове на· 
планината хилядното множество .' Къмъ 10 часа сут 
риныа всички посtтители бt.ха . завършили трудния 
маршъ и цълата Скакавишка долина бъ осtяна отъ 

· групи, разположили се подъ . сt.нкитъ на високитt ели 
и борове. Неriрtкжснатъ потикъ отъ ' туристи се тру
паха около хижата, потънала въ зеленина. Знамената 
потрепваха и се развъваха ,гордо надъ хилядното мно-
жество. .. 

Къмъ 11 ч. се подаде сигналътъ- за молебена. Стек
лиятъ се народъ и туристи се събраха около хижата 1,t 

приготвената бесъдка. Царыъ на Българитъ, като първи 
туристъ, бt. удостоилъ това планинско празненство . и 
бt изпратилъ свои пръдставители. Слъдъ молебствията 
и водосвета пръвъ поздрави туриститt. за увt.нчания 
имъ успtхъ щтпнишкиятъ · архиерейски намt.стникъ 
свещ. Маниковъ. Бащата на туризма въ дупЙишкия 
край г-нъ Додовъ, отъ името на туристическитъ дру
жес.rва въ Дупница, откри тър}!}еството и привtт
ствува · гоститt. Слtдъ това г-нъ Антоновъ поднесе 
поздравленията и благопожеланията отъ името на 
Българското Туристическо Дружество, а слtдъ него го 
вори г·. Бурешъ ~ пръдставитель на Н. В. Царя. Отъ 
името на Ю. Т. С. говори г. Цоневъ, прtдседатель на 
съюза. · · 

По случай освещаването на хижата дупнишкиятъ 
гражданинъ г. Кр. Младжовъ е подарилъ 5000 лв: . за 
фонда „ хижа Скакавица ". Всички поздрави и благопо
желания се приемаха и съпровождаха съ нёскончаемо 
й възторжено ура. · 

Към'ъ 1 ч . се завърши освещаването. Слъдъ объдъ 
туриститъ на малки ~:-рупички пъплtха по околнитъ ви
сини, · за да с~ любуватъ :на природата. А тукъ наблизу 
има, какво да се в.иди. Скакавишкиятъ водопадъ като 
дълга сребърна нишка се спуща отъ стръмни скали, во
дата се пtни, шумJt, образува новъ водопадъ подъ са- , 
МЩ'д хижа и . се губи надолу въ гората. Ивици отъ .снtгъ 

. te гушатъ тамъ въ висинитt, а само на нtколко часа 
отъ тукъ еж -кристалнитt води на седемьтt езера, на
низани едно надъ -друго и .скрити въ. пазвитt на -пла~ 
нинитъ. Празненството бъ още по-вел.ичествено пръзъ 
нощыа. Десетки огньове озаряваха- съ пламъцитt . си 
зад~эъмалитt ели JI боров i; · пtсни, гJ1ъчъ · и смtхове 
се носъха не!Jрtкжснато •· въ • стихналата долина, разно
цвътни ракети се понасяха високо надъ върховетt, 

. давах;а стране_нъ блъсък::' и чезнъха, въ звtздната нощь. 
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На 2 августъ се завърши едно културно начинание 
на нашитt туристи. Сега тt заслужено могатъ да се 
гордtятъ, · защото, въпрtки всички трудности, лише
ния и пръчки, съ неуморенъ трудъ и постоянство съ
зираха святостьта на благородното дtло и го увtн
чаха съ успtхъ. 

Хижа . Сь:акавица съ хубавата околна природа буди 
•1уnство на радость и . доставя истинска, Нс!СЛада на 
всtки , любитель на природата, дошълъ тукъ да съзер
ц.ава великото и възвишеното. Съ постройката на хижа 
Скака'в·ица се hрави лесно достжпна най-красивата 
часть на Рила, а заедно съ това се улеснява едиюь -есте
ственъ пж ть , прtзъ най-живописната природа на Рила' 
1<ъмъ светата обитель --,- монастиря Св. Ив. Рилски. 

Хижа· Скакавица · е реа·ленъ изразъ и . живъ памет
никъ на неуморенъ трудъ и постоянство. Хижа Скака
~.;ица е дtло на благородни души - дарители и строи
тели! Нека по всички дивни усои и планини се издигнатъ 

·подобни· ц1жи, тогава ще бждатъ по-достжпни и при-
влекателни хубоститt н'а планинитt и горитt, - по-лесно 
ще избtгваме задушливата атмосфера на града и селото. 

Хижа Алено (Витоша) 

Хижа Аленq. - Състqялото се прtзъ ющ~: и~вънред
но общо събрание на членоветt на Софийския клонъ 
А л е к о К о н с т а н т 11 н о в ъ отъ Б. Т. Д., като из
слуша доклада на финанс·овата комисия за положе
нието на фонда „Хижа" и слtдъ като се размtниха 
мисли ' и изказаха вtщи мнtния по въпроса, рtши 
окончателно да се започне съ постройката на хижата 
f:._ л е к о на Витоша още · тази година. 

Събранието се установи и на мtстото, дtто да 
бжде построена хижата, като за сега, прtдъ .. видъ на 
мудното събиране на срtдства и на извънредно труд
нитt условия за строежъ на самия върхъ на Витоша, 

, се изостави първоначалниятъ ' планъ, да се свърже ту 

ристическата хижа съ висока метеоролоi·ична наблю
дателница, а се изгради само една по възможность по

скромна и задоволяваща главно нуждйтт. на туриститt 
· · подстжпна станция, която да дава отъ една страна 
възм'ожность· за по-продължителни лtтни излети, та 
да могатъ да се обхождатъ и по-отдалеченитt отъ 
града окрайнини на планината, и да улеснява отъ друга 
с-грана зимнитt излети, за каквито такава една пр·в
ходна с_танция се явява необходимо условие. Освtнъ 
то~а една такава подстжnна станция би улеснила твър-
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дt мноrЬ ,бждещата постройка на една хижа съ метео 
рологична наблюдателница на самия Черни връхъ при 
по-добри .условия и по-спокойни врвмена. . _ 

По ръшение на съ·бранието, цtлата хижа ще · бжде 
построен'а отъ камъкъ, за да бжде отъ една страна 
по-устойчива на познатитt по Витоша атмосферни 
влияния и да дава отъ друга страна по~малко поводъ 

за извtстни изкушения. · · 
. Слtдъ това паметно клоново събрание новоизбра

ното . настоятелство на клона и техническата комисия 
по постройката се запрътнаха здравата съ оргащви
ране на работата. Нщ1равиха се поет:;кпки прtдъ·· со
фийската ·· община да · се съгласи, членоветt на друж~
ството да отбиятъ в ръменната си тру:дова повинность 
въ работа около хиж~та, за което бtха изявили , жела
мие около 50 дущи. Общината се отзова съ готовнос1ь 
на тази молба на клона,, като назначи за техничень 
ржководитель отъ нейна страна члена на сжщия г. ин
женер:ь Таневъ. 
· Планътъ на хижата, изработенъ отъ г. · арх., Папа
зовъ съ огледъ на първоначалния проектъ за· хижа съ 

·r метеорологична наблюдателница бt прtрабо
тенъ отъ него съгласно новото рtшение на 
клоновото ,·събрание, като се запазиха само . 
общата стая (6½Х9 м . ) и двt спални 16½ Х 
5½ и 61/ 2 Х 3) съ таванъ, ·който сжrцо да 
може да бжде използуванъ за спа~ни. 

Направ-иха се постжпки за отпущано отъ 
дарите.~итt на поларенитt на фонда "Хижа" 
материали, като варь, uиме-нтъ и пр~ Поиска 
се отъ Министерството на · Земле)lълието да 
отпусне безплатно насичането на извtстно ко
личество дървенъ материалъ за нуждитt на 

, постройката. За организиране лодвоза на ма: 
териалитt до хижата се направиха постжпки 
прtдъ Министерств;ото на Войната, което от
пусна на врtменно ползуване двt- мулета. 

На 17 юли за~ина първата ; смtна трудо
ватл, главната работа на коятQ бt да опрt
дtли точно мtстото на хижата, да го почисти, 
полреnи и nриготви за постройката и да уст
рои бивака. Мtстот9 на хижата се намира въ 
землищет.Q на се'ло СимеО!JОВО, мtстнос'rыа 
Дервищката бачия, въ горния край на боро
вата гора с'tверо-източно цодъ Р~зньоветt, 

Сжшата смtна изкопа и основитt на хи
жата„ 1 lрtдъ видъ щ1 извънредно скжпия 

строежъ и- на не особено о,б1-JЛнитt срtдства 
на фонда, . техническата кщщсия, въ съгласие 
съ настоятелството на к,цона, рtши да, _ се за-
почне съ 1,iзгражданеtо само йа едното от:П.t
ление - общата стая, която на първо врtме 

да се няреди и като спалня, за да може,еъ най-скоро врt 
ме да се приготви е 1-на частµ отъ хижатц за изп·олзуване, 
а слtдъ това да се· доизrражла цtлата. 

Другитt смtни продължиха подготовката на строе
жа главно съ набавяне и подвозване · на материалитt: 
камъни, чак:ьлъ, пtсън.ъ, в_арь и · пр. К1?МЪ края на мt
сецъ августъ _ туристътъ г. Илиевъ бt . натоваренъ съ 
рж:ководенето на · постройката, ко·ят0 трtбаше да про
дължи ве~е съ наемни р·аботници. Iie -бъше лесно да се. 
задържатъ рабопнщитt на работа горt, особено .. при 
настжпване на лошо дъждовно врtме. А майсторитt 
зидари 1 се поуплащf):ха :доста о.тъ твърдия камъкъ, който 
имъ се поднесе · за зидане; и първитt , даже се отка-
заха, та трtбаше да · се търсятъ ·нови. , 

. . За подслоняване на работницитt съ настжпването 
на студеното врtме се построиха двt,' _ землянки, лotSpt 
скж тани 11 уредени, съ огнища и нарове · за · · спане . . Tt 
ще моrатъ да бждатъ използувани и -отъ тури·стит·J;, 
особено отъ тtзи, които и прtзъ зимата ще правятъ 
излети по Витоша. При нужда тt :М6гатъ· да дадатъ под
слонъ на O1<оло 20 души. Къмъ ·срtдата на _'М. октомври 
бt привършена зидарията на стtниrt на gдното отдtле
ние и се постави врtмененъ покривъ , който да ги пази 
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отъ разрушение прtзъ зимата, слtдъ което работата 
бt прtустановена за до напролtть, едно поради не
блаr:-оприятното за · работа врtме, друго- поради изчерп
ване на фонда. Сега прtдстои · усилена дtйность· на 
клона въ града за събиране на нови сръдства, които да 
позволятъ както окончателното довършване' и ·нареж
дане, на издигнатото вече отд·вление, така и продъл -
жаването и довършването на цtлата хижа. 1 

· 

Юбилеенъ Сборнинъ н..а Юношески я тур и с
'г ич, е ски - с ъ ю З · Ъ в ъ Българи я 1911-1921 год. 
- Прtдъ насъ е хубавиятъ, спретн<!тъ сборникъ ва 
юношитъ-туристи. Изпъстренъ съ . редица снимки, до
брt riодреденъ, съ хубави статии · по туризма и спорта, 
той ни дава цt.нни свtдения за възникването и разви-

. тието на Ю. Т. С. и една ясна картина за днешното му 
състояние. Рt.дко еж у насъ културнитt. организации, 

. които ~ могатъ да се похвалятъ съ подобни . сборници: 
А тt еж тъй цtнни като м:t,рило за културния развой нз ' 
нащшта и частно - на младежыа. 

Една истинска свtжесть, единъ неудържимъ енту- · 
с11язъмъ и любовь къмъ' дt.лото на туризма лжха отъ 
страющи.тt на тази книжка, която ни чертае историята 

- на но-вия, духъ на нашето юношество. Тя е сигуренъ 
б:1,лtгъ за · станалия прt.ломъ въ душата на учащитt ёе, 

· който сочи единъ новъ пжть на културно издигане н 
самосъзнание. И ако българска.та школа рt.ши най
сепit да се о:rъ рtи отъ своята педантность и филистер
ст.iзо,. като стане полезенъ факторъ . з-а възпитанието на 
българина, тя тръба да . вземе добра поука отъ· пжти- -
щата, които и чертае въ това отношение нашето, юно
шеств9. 

Единъ ·духъ на независимость, · на организация н 
самовъзrщтание, духъ на общественость съ силно nаз
вито чувство на отговорность прt.дъ себе си и прt.дъ 
обществото ·_ ето кое отличава организацията на Ю. 
Т. С.! . Юношитt. оставиха прашнитt. стаи на училището 
н · тамъ - срt.дъ природата - прtодолявайки съ не
[!Оtкж.снати усилия тру дноститъ 1:1 лишенията пр11 из
.петитt.) калявайки се въ рисковетt., тt. б?рзо се офор
миха като личности · и почнаха ясно да чувс~:вуватъ 

своитъ· дл_ъжности къмъ обществото. 

, Слtдъ вtковното робство, когато непръкжснаrо 61; 
\! бивано всъко обществено чувство у българина дотол
;<ова, , че той се 6.t прtiзърналъ въ , едно тж.по и без
волно ежщество съ стадна псих·ология, у на:съ се на-

Jiага повелително едно бързо 'разви:гие на личностыа 
. у . младежыа и изкореняване на общественитt пороци, 
наслtдени ртъ робството. "" 

Пж тятъ е налучканъ · по инициатива отъ юношитt, .-
. Нека 'го слtдваме! Това е познатиятъ англо-са}{СОНСКИ 
методъ I на възпитание и образование, който ,формира, 
личностыа, като калява духа и тtлото, а чрtзъ труда 
.ir отrовррната·. работа . развива социалнй:тt · чувс'ша ш1 

· юношат',i въ най-висша степень. Този методъ е далъ 
блiстящи l')езултати · при по-културни народи; той 
твърдt много подхожда на първичнитt елементи ., въ 
психи,ката на българина и: несъмнtно ще успtе, · 

Всички които милtятъ за издигането и самосъзна
ниетQ на младежьта нi1, нека елtдятъ отблизу ' дtй
ностьта на юношитъ-туристи и ги подкоtпятъ въ тtх
ниit начинания. Tt заслужаватъ това: Само въ десеть 
години отъ малка групичка тt се разрастваха . до мощна 

/qоганизация,, . коят:о ·. брои въ ре_доветt си .. П(?J? еЧе отъ ' 
7,,000 души; и това обстоятелство _вече говори само по 
себе си за, културното значение на Ю. Т. С. Тtхщштъ 
юбилеенъ ·сборникъ ще · е цtнна книга за мнозина. 

За своята дtйностъ и любовь къмъ туризма юно-
1.нитъ заслужаватъ всъка похвала. Ние имъ пожелаваме 
още по-толtма дъйность ' прtзъ идното десепrлtтие. 

\ 

Нека Ю, т. с. по ' сила и значение стигне ДО тамъ, че 
да разпростре · своето култу.,Рно-просвътно вшiяни~ ,и въ 
_най-затъю;ения кж тъ на България. 

Н. Галчовъ. · 

Шишновъ н~ Ст.,: Т р а к и я, пръди и слt.дъ ев ро
пейската война. Издание на автора, Пловдивъ 1922 r. 
Цъна 40 лв. ,- Нашиятъ неуморимъ , труженикъ въ об._ 
ластьта на родната история, етнография и фолю10ръ, 

. г. Ст. Н. · 111ишковъ, ни дава една нова ющг9 за Тракин, 
този мноrострадаленъ български край, дъто отъ вt.ков~ 

-се разиграва народностната трагедия J-Ji'! нашето племе. 
Това е една трезва студия върху миналото и на.стон
щето на тази з·емя. Съ свойствената му добросъritст- , 
ность i,~ дълбочина, подкрt.пяйки всички свои мис.ци съ 

-документи и статистически данни, авторът;ъ ни запо

знава съ земитъ, що образуватъ днешна Тракия, из- . 
слъдва •нейния народностенъ ликъ прtзъ срt.днитъ въ
кове и турското робство, мнънията на чужденци, на 
турци и гърци върху неговия характеръ, прослt.дяна 
политиката на турци и rърщr по · обезбългаряването на 
този край и борбитъ, които той е водилъ ;;ia своята не
зависимость, 11 завършва съ връзкитъ на Тракия съ 
България и правата на българския народъ . надъ тази 
область и създаденото слъдъ европейската ~ойна поло
жение. Приложенитъ къмъ текста документи, въ ори
гиналъ и прtводъ, еж цj,ненъ приносъ за · нашата, тъй 
бъдна още историка-етнографска' литература. Кн;игата 
е написана на л,екъ, увлекателенъ езикъ и се чете съ 
наслада. Ние я пръпоржчаме на вниманието на нашитъ 
читатели и на всички родолюбиви ,българи, отъ библио--
теки·тъ на които не би
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I{урсъ по фотография. - Бълr'арскиятъ Ф о т О ·· 
клуб ъ урежда пръзъ н-астжпващия зименъ сезонъ 
безплатенъ систематически курсъ . по фототехника, кой
то ще се ржководи отъ извtстния с_офийски любитель
фотоrрафъ г. Георги ГеQрr11е~ъ. Курсъ:тъ ще се състои 
отъ 16 теоретични лекции и .10 практически упражне
ния. Подробната прqграма н<].· лекцщггt _и ' уГ-Iражненията 
може да се види въ ·кутията на клуба Jia ул. Цаоь. Осво
бодитель (на оградата на Военния клубъ). Лекциитt 
ще се четатъ всt.ки четвъртъкъ отъ 6½ ч. вечерыа въ 
ботаническата аудитория на университета (пои I мжжка 
г~мназия) и ще цочнатъ на 16 ноември. Курсътъ ще 

· бжде отъ интересъ и отъ полза за ' всички турµ:с:ти и 
любители-фотографй и ние го прtпоожчваме най-горе

. що, на дружественитъ членове, особено на т,tзи от_ъ 
Софийския . клонъ . . 

Възобновено спортно дружество. -=- На 29 юли 
, 1922 г. въ гр. Никополъ, група любител'и на спорта въ 
общо събрание отъ , г-ци и r-да на брой 40 еж възоб
новили основанот0 прtди 15 години Българско Плава
телно-Гребна Д-ство Дунавски Лебед ъ, цtлыа на 
което е да съдtйствува за изучаването и усъвършен
ствуването плавателно-гребнато изкуство отъ него
витt членове и ' да популяризира водния спортъ. Въ 
събранието еж избрани: пръдседа,тель Юрданъ Балта
джиевъ, подпр·вдседателка r-ца: Кичи Тортоманова, се
креtарь-касиеръ , Любенъ Ив с1новъ и ржкоiзодитель 
Марко Велчевъ . 
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ДРУЖЕСТВЕНЪ ж"sотъ 

Новоприетиятъ на послъдния редовенъ годишен ь 
съборъ въ Търново Уста В· ъ на Българското Тури
стическо Дружество е вече утвърденъ отъ министъра 
на Народното . Просвъщение и отъ министъра на Вжт
ръшнитъ работи ( съгласно закона за дружествата отъ 
т. г.) и тъзи дни ще бжде разпратенъ на клоноветъ, 
за да взематъ мърки за съгласуване на клоновитъ уста
ви съ него, като за цълыа се приематъ въ пръдстоя
щитъ годишни събf,)ания необходимитъ измънения въ 
тъ~. . 

·софийскиятъ клонъ Алеко I<онстантиновъ отъ Б. Т. 
Д-во има на 20 юни извънредно общо събрание, на 
което е ръшено окончателно започването на построй
ката на хижа А л е к о на Витоша, като е било опрt
дъ'лено и мъстото, на което тя да бжде построена. Сж
щото събрание е избрало и ново настоятелство, което 
се е конституирало както слъдва: пръдседатель Т. Гу
девъ, подпръдседатель Хр. Костовъ, секретарь Г. Сер
гевъ, касиеръ Ив. Миневъ, домакинъ-библиотекарь Б. 
Аневъ и съвi,тници П. Делирадевъ, Я. Дундаровъ и 
поручикъ ,Димитровъ. Въ послъдствие на мъстото на 
подалия оставка и излъзълъ отъ настоятелството Т. Гу
девъ е влъзълъ Н. Бозовъ, като за пръдседатель на 
настоятелството е избранъ П. Делирадевъ. 

- За улеснение събирането на абонамента за спи
санието и членския вносъ отъ членоветъ по разни 
учръждения клонътъ е назначилъ слъднитъ бионици, 
на които членоветъ, които работятъ въ съотвътнитъ 
учоъждения, се умоляватъ да внесатъ · дължимото си. 

Такива еж: за Дирекцията на Желъзницитъ Ив. Тран
теев·ъ, за Българската Наоодна Банка Коста Бранков1J, 
за Българската Коопеоативна Банка Стефанъ Тотевъ, 
за Дирёкцияtа на статистиката Иванъ Доросиевъ, за 
Върховната Смътна Палата Никола Симеоновъ, за по
щата Димитъръ Андоеевъ, за Търговската · камара и 
Диоеiщията на държавнитъ дългове Т. Кvпенковъ и за 1 

ЧJ-IновническотЬ Коопер~ Сп. Застр. д-:. во Ст. Дечевъ. 
- Срt,щи на членоветt. на КЛQНа и тъ·хни гости 

ставатъ всt.ки п е т ъ к ъ вечерь слъдъ 6 часа въ Шу
менската бираоия на ул. Леге, дъто всt.'ки туристъ може 
да пръкара нt.колко приятни часа срt.дъ свои другари. 

- На 2 ноември клонътъ свиква извъноедно общо 
събоание на членов етt. си, на което ще се направи прt.
г ледъ на извършената :. работа по постоойката на хи-
жата и размънятъ мисли върху · _ прt.дстоящата работi:I 
за доизкаоването и пр'tзъ идната година. Сжщия день 

орt3низира една забава или вечеринка въ полза на 
Централното Настоятелство. -

Сжщия ~ень слъдъ объдъ въ салона на Tъpron~ 
ската Академия клонътъ е уредилъ забава за членu
ветъ си и тt.хнитъ гости, заедно съ изложба . на снимки 
отъ цt.лото наше Черноморско крайб•рt.жие. Изложени 
еж били 92 фотограф»и. На забавата ·е билъ разпр9да
денъ голъмъ брой етъ друже.ств.ен.о_то списание и е 
турната основата на фондъ „Дружественъ апаратъ ", за 
да може клонътъ да се сдобие съ собственъ фотогра
фически апаратъ, толкова необходимъ- за попълване и 
уреждане на една системна сбирка отъ снимки. На 
първа ржка еж били събрани 400 лева. 

Пловдивскиятъ клонъ I<алояновъ връхъ отъ 6 . 
Т. Д. продължава и прt.зъ есеныа своята излетна дъй
ность. Освt.нъ това съ наближаването на зимата кло
нътъ приготовлява г.олt.ма туристическа изложба на 
-снимки - изгледи отъ всички крайща на България. За 
цt.лыа той е замолилъ всички клонове да му изпратятъ 
снимки, съ каквито тt, разполагатъ, та да може излож
бата да бжде колкото е възможно по-пълна. 

.. 

Дупнишкиятъ клqнъ Рилски Езера отъ Б. Т. Д. 
въ послъдното си (из.вънредно) общо събрание на чле
новетt, е избрало ново настоятелство, което се консти
туирало както слъдва: пръдседатель Ст. Казаковъ, под
пръдседате.ль Ст. Стайковъ, еекретарь Конст. ШалР1-
новъ, касиеръ Никол·а Лазаровъ, домакю-{ъ Слави Ла
левъ и съвътникъ Александъръ Новаковъ. 

·,· Георги Цвt.тковъ. - Дупнишкщ:1тъ клонъ Ри~-
. с ки Е з е р а отъ Б. Т. Д. изгуби на 22 октомври т. г . 
въ 8 часа сутриныа единъ отъ най-дъйнитt, си членове , 
Георги Цвътковъ, 27 годиmенъ. левентъ, · неуморимъ 
апостолъ на туриз~а въ дупнишкия край. Миръ · · на 
праха му! 

i· Марийна Хр. Ара.баджиев~. ~ -Н~ ~ 16 -ю~и т. г. е 
починала .. скоропоц1:1жнр младата_ турщ:тю~, .чл~нка на 
Соф'ий.ския клонъ · Ащеl}_ о Кон _стантиновъ отъ 

· .в .. Т. Д. , г-ца .Марийкi Хр. Арцбаджиева,' студ~нткс~ по 
математика. Миръ на праха й! · 

ще се открие и . уредената· . отъ .. клона с е д м и ц а н 2 БЪЛГ АРС.КИ ТУРИ СТЪ . . М tсечно илюстрова -
с п и с а н и е то . · · - · · 
· - - . - . · но списание за туризъмъ и родинознаю1е .:._ Ор-

_-,- На 18 ноември клонътъ урежда голъма . тури- ганъ на Българското Турисщческо Друже{:ТВQ __ _ _ 
етическа вечерь въ салона на Военния клубъ, прихо-
дътъ отъ- която ще бжде за въ полза на фонда „Хижа" : П Р t п .о Р ж.. ч а но от ъ Ми ни сте р с т .в от о 

- Настоятелството на клена моли всички свои чле- н а Н а Р о д н о т о П р о с в ъ щ е н и е · с о J{ · 
нове, членоветt. отъ Юношеския Туристски . Съюзъ и р ж..ж но · .N"o 1793 отъ 27 януари 1922 r. Го-дина 

· граждаНИТ'Б ,r които отиватъ- къмъ хижатаj да милъятъ _ "J;..V (септември 1922-юниi923). Абонаментъ: за 
· и цънятъ · дома на турист-итъ ~ -хижата и землянкитt. · · · · · · ·· · 
· при нея, изrраде~и съ потьта и усиiия:га на тъхни дру- членове на Б. Т._ д. И Ю. Т . С .. годишно '10 ,тщ , , ,. а 
. гари. Не разрушение, а -изграждане . тръба да е де- за нечленове 50 л-в: .. , · платими наведнажъ илй, на 
визътъ· ни! два пж..ти· ·(половината при 0 записването и полщш-

Варненсниятъ нлонъ За изуч~ване България отъ ната прtзъ м януари), ?а чужбина 80 .1в Н.а н~стря-
Б. Т. Д. е ималъ н~ 22 октомври т. г. извънредно общо тели се прави отстжпка за зап~1саАи не ч ле нЬв е на 
събрание на чл~новетt.- си, на което еж се разисквали двtтt туристически о_рган1-1заuии: заб-1 о абонамента 
ВЪПРОСИ 01'Ъ организационенъ характеръ И ЗаСЪГаЩИ . 
общия дружественъ животъ. Избрана е комисия, която 1 О%, за 11-15 абонамента -15 % . и - за - 16 и по,эече 
да подготви специалната работа за с е д ми ц ат а н з. збонамен-:-а 20 ¼- Оrдtл !1а книжка струва 6 л:ева. 
С ·п И с . а НИ е Т Ь И да води агитация за записване або- Вснчi<о, _ ПJ.О с_е отнася 'до' сп·исqн_ието., д~ се ~~пра:щ1 
нати на еж.щото и членове на дружеството. Друга ко- р · · · Б - т · · 
мисия е била · избрана да · изработи заедно съ rtръ·дста- до е д 3 к ц и~ та н; а с n. · · ълrарс~и урцстъ, 
8ители на Варненския клонъ Ръка Камчия отъ ю. Соф 11 ·я, : ул.Солунъ, No 23._ : ... · .. · · · · , 

J;в;· й:t;:н;ае ~ъ~~;~;н:0::::я~с~~я;~ ::ъ;:д~~~~{еу~ Турисtи, разпространявайте . Бъпга_рски :: Тур"стъJ 
· Редакторъ: Ив. Велковъ. ----- -- Придворна Печатнiща. 
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