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Витоша фот. Дацовъ 

t fIPOФ. ~- ДPOf{tfJ-fГIOBЪ 
Каква е · загубата съ печалната и трагична 

кончина на Крумъ Дронч~ловъ то.ва можемъ да· 
оценимъ само ние близкитt му, които бtхме всtки 
день заедно, зъ когото заедно сме мечтали и крои

ли планове_ въ студенческитt години и заедно по 

с_етне сме се стремили въ живота да ги осжществимъ . 
Право каза проф. Иширковъ въ надгробното слово, 
че отъ небето на българската наука изчезна и угас
на една rолtма звезда. Не. Българската наука, специ
ално българската география и етнография осиротt 
за много r(щини. Има хора, -които се раждатъ · за _ една 

работа и да се създэдатъ такива хора не е необхо
димо само трудъ. Изискват~ се още много други ка
чества. Не за.губихме ли така младъ проф. Алексиевъ , 
ами СJJедъ смъртьта 'на нашия най-добъръ ориента
листъ Д-ръ Иванъ Димитровъ колко години се мина
ха и до сега не се немtр~ н_ито единъ. който да го 
замtсти. А неговата загуба едвамъ сега се чуствува , 
когато се почнаха проучванията на прабългарскит-е 
паметници, сега, когато се отвориха тайнитt турски 

архиви, дето се пазятъ толкозъ много ценни известия 

·_за българския народъ въ петвtковното му робство. 
Наистина тамъ работи г. Тодоровъ оть народната 
библиотека, но за тамъ еж необходими още много 
и добре подrотвени научни работници. 

Такъвъ .ri.объръ и солиденъ наученъ работ
никъ въ своята областъ. бt ,: и · Крумъ Дрончи
лов1:», починалъ въ разцвtта на своитt младежки· 

години и н~ своето творчество. Роденъ въ пла
нинското градче Самоковъ IJрезъ · 1889 год . , синъ 
на народенъ учитель, той останалъ сиракъ ощо ма-
11ъкъ и билъ отгледанр съ rолtмъ трудъ отъ майка си. 
Гимназията свършва въ П1ю1щивъ, после става като 
покой~ия си баща народенъ _ учитель въ Конаре. 
Пр,~зi есеньта 1909 година получава ДЪ ржавна сти
иендия по етнография и география и заминава за 
Беtулинъ, дето се е училъ главно . при знаменития 
етнологъ проф. Лушанъ, h:Омуто още като студенть 
става асистентъ и работи въ Берлинскитt етногра

фски сбирки. Дисертацията му за докторски изпитъ 
е iiзследвания вурху антропологията на българитt . 
Следь свършването на войната Дрончиловъ пост жпва 
за кратко време на служба въ Етнографския музей, 

а веднага _следъ това бива назначенъ за асистент1:, по 
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география въ университета. Презъ 1923 г. той се 
хаби~итира за доцентъ съ солидния си наученъ трудъ 
„ Бурелъ", образцово антропогеографско изследва ние 
на тая западна българска покрайнина. Той писа още 
върху антропологията . на българскитt новобранци, 
върху антрополоrиата на македонскитt българи, за 

:черепитt на старохристиянската гробница въ София, 
за политическата границс~, статии на немски по сж

щитt въпроси, него очакваха богатитt антрополо
гически _fбирки на Наро-дния музей, той rОт:8еше 
rолtмъ трудъ за южнитt ни погранични области, 
особено Петричко и Бtласица, дето бt устремилъ на.:. 
последъкъ всичкото си внимание. Дрончиловъ ра

ботеше и въ много културни и просвtтни органи
зации, той тури основата и се бореше за съзнател~ 

ния турн~ъмъ у насъ, плодъ на която дейность еж 

академичнитt му статии „Природа · и туризимъ" и 
,, Нашето дtло". Неговата слава като ученъ бt · ми
нала вече границата на нашата малка България. Уни

веситетътъ въ Любляна бt' му възложилъ рецензия 
върху трудоветt на кандидатъ за професоръ, заради 
неговитt научн_и трудове макаръ и още младъ той 
бt избранъ за членъ на ч,ужди академии. Въ Бъл
гарски туристъ, Естествознание и география, Учител
ски вестникъ навсtкжде ще намерите неrовитt кратки 
и съдържателни статии и рецензии. 

Но за жалость тъкмо когато имаше вече доста
тъчно запаси отъ знания, тъкмо когато му се отва

ряше широко поле за работа неумолимата сждба_ го 
отне отъ обятията на бълrарс1-.:ата наука. 

Една rолtма празнота остана въ нашата reorpaфy 
ска наука, една голtма празнина остана и межд

насъ, неговитt приятели. Винаги веселъ, ж11знера
достенъ, внимателенъ къмъ всички, ние бtхм~ на • 
викнали да го · виждаме и срещаме съ усмивка на 

устата. Незамtнимъ друrарь въ нашитt съвмtстни 
излети, незамtнимъ събеседникъ въ нашитt другар
ски срещи. И ние cera почувствувахме още повече 
неговото отсжтсвие> когато ro загубихме за винаги .. 
Времето ще хвърли постепенно черното було на 

забвението. но въ нашитt сърца, скрито далечъ 
нtкжде, ще остане за винаги едно скръбно и празно 
мtсто ~а един1:> изrубенъ приятсль и другарь. 

J,tp, Велковъ. 



t{Allitf ftTЪ l{PYJVIЪ 
Отъ редъ години преживtваме дни пълни съ 

изненади. 

И тежка и скръбна бt изненада за всички ни 
трагична:rа кончина на нашия скжпъ прияrелъ Крумъ 
Дрончиловъ. 'Приобщени вече съ житейскитt пре
вратности, ние · още не можемъ и дълго нtма да 
свикнемъ съ тази изненада. 

Както инвалидътъ никога нtма да забрави из

губениятъ си кракъ, рж.ка или очи, така и българ · 
ски~-тъ туризъмъ и географска . наука нtма да за
бравятъ своя възторженъ деецъ и младъ ученъ. За
щото той бt за тtхъ едновременно и крака, 
и р_жце, и умъ и сърце. 

Синъ на беденъ -народенъ учитель, той 
се роди, отрасна, учи и издигна всрtдъ 

лишенията и незгодитt. 

Отъ дете той подкара своята житейска 
лодка право срещу течението, срещу под

полнитt камъни на съвремения животъ. 

И преодоляваше препятствие следъ пре
пятствие. Дълбоката и неугасваема лю
бовь къмъ науката и природата бt него• 
вия блtстящь фаръ. Въ стремежа си за 
тt~ното завладяване, той не позна непре
одолима преграда. 

Животътъ бt за него неспирна борба, 
борба благородна и укрепителна. Въ тази 
борба и страстенъ стремежъ къмъ науч
нитt и природни висини той нито · се по

даде на озлоблението, нито намръщи вежди, 1 

като много други ратници въ полето на . 

индустриялния и наученъ трудъ. 

Не. 

и съ незrодитt на живота, и съ труд
ноститt на науката младиятъ Крумъ се 

справяше като ,веселото. дете съ своитt 

играчки. 

Широката, благата, искренната усмивка 
никоtа не напусна неговото блtдо лице: 
тя в1щаги плаваше въ неrовитt дълбоки 
черни очи. 

Тази усмивка е даръ само на широкитt 
откровени души, на хората съ дълбок-ь 
духовенъ - нау(1енъ и мораленъ животъ; 

тя избликва изъ душевнит-в дълбини. 

. Гаврата съ човtка бt за него така н~tска, както 
и гаврата съ природата. 

Крумъ Дрончиловъ бt живата непреривна връз
ка ·между науката и природата, между университет
ската катедра и туризма. 

И щедро пръскаше той своитt богати и добити 
съ тежъкъ трудъ 3h~ния между млади и стари, между 

академичнат.а младежь и орrанизиранитt ,~ туристи, 
еднакво обичанъ и цененъ и отъ еднитt и отъ дру
гитt. 

Хубавата традиционна връзка между туризма и 

Затова, както въ щ1уката, така и въ 
туризъма той бt чуждъ на позата, за Мрътвия rрадъ (Самоновч) . В, Захариевъ 

всичко той ·разправяше просто, както ра-

зправятъ децата и голrь.мит,ь хора. 

За природата и нейнитt чудни красоти той пи
шеше и говорtше съ сжщото де-~:ско увлечение и съ 

. · еж.щата съзнателна обичъ, както и за научнитt истини. 
- Култивиране на сr,знателна обичь т-сr,.м'Ь 

природата и покровителство на нейнитп, красо
ти - бt главния лозунгъ на неговата 1-Jеспирна ту

ристическа дейносп,. 

науката, осветена още при основаването на първото 

Българско Туристическо Дружаство, намери ·доста
тъчно вънлощение въ неговата научна и туристиче

ска дейность. На научната географска катедра . той 
винаги се чувствуваше туристъ. Затова и увличаше 

мислено следъ себе си младитt студенти, ту по ле
денитъ канари на Хималаитt, ту и·зъ пtсъцитt на 

пустинитt, ту ~зъ девственитt лесове 1:щ Грузия. 
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Всрtдъ природата .:· пъкъ той бt възторженъ 
поклоникъ и споkоенъ, изсле:П.вачъ. 

На студентитt той . 0предаваше ув,11еченията на 
туриститt и на вели'15иi,t п.жтещес_твеници, а на ту
риститt внушаваше съзнателната обичь къмъ прирО;, 

дата и нуждата отъ :опознаване на нейнитt вел-И!(И , 
закони. 

За . него туризмътъ не бt единъ лекъ спортъ за 
убиване на излишно време, каквото той никога нt
маше~ а една обществена школ~', · една лична и об- · 
ществана дисциплина, 

Туристътъ, пишеше той, има една главна за
дача: да буди ин,шересь и любовь у шuрокит,ь -.ма
си J<'Ьмmо природата, та да се развие у тrьхъ 
този усеm'Ь заедно съ познания за обикалящия ги 
мир'Ь, части'!ка · оm_'Ь който еж и т,ь~ Не1<а насла
дит,ь, 1<оито · доставя. . туриз'Ьма, б.ждаm'Ь досто- · 
яние на всички слоев.е н,а нашето общество, а . не 
само за ония, 1<оито разполагатr, ,cr, повече: сред

ства и вре.ме". 

И rю-нататъкъ ·: 
- Нека вс11J1щ В'ЬН'Ь, 8'Ь природата да форми-

Дългото_. робство бtше направиJIО бъ.лгарина 
много неподвиженъ и, така да се каже; в-ързанъ за 
родното му село или .градъ. Той е · позна~а11ъ . са-мо 

.най-близката имъ околность 11 на нtколко километра ' 
отъ тtхъ е започвалъ чуждъ за него свt.тъ. Затова 
шопътъ отъ Софийско ·съ вtкове е пtлъ: ,, Отъ Ви
тоша по-високо нtма; отъ Искаро по-дъ_лбоко нtма". 
На изолиранос·тьта, въ която е- живtлъ нашия народъ 

се дължи именно и . обстоятелството, че на сравни
телно малко пространство с.ж се образували голtми 
различия въ физически типъ, говор·µ. носия и пр. 

Ма;щина с.ж били· презъ робско време ония б-.ьл
гари, които ·като волни хайдути и_ли овчари, с.ж могли_ 

да наднию~атъ по-далечко въ тайнственитt дебри на 
нашитt планини, въ царстната на ·самодиiштt, и да 
се наслаждаватъ отъ тtхнитt „ гори зелени", ,, сянки 
дебел,и" и „во'ди студени". Само , на патроннитt 
пр.азници на монаст~ритt, скжтани· въ .. живописни. 
мtстн()сти, - с.ж се стичали и отъ по-далечни · мtста 
многобройни поклоници, които в-.ь храма _на тия на

родни светини и въ окр.жжаващата ги величествена 

природа с.ж намирали . утtха и подемъ на духа . Това 

с.ж били обикновено и ,единственитt случаи, при 
които бълга·ринътъ се е запознавалъ еж друга при

рода, различна отъ всtкидневната. 
Слсдъ освобqждението любителитt на приро

hата ·иматъ вече възм·ожность да посtщаватъ безпре
пятстнено бл.изки и далечни наши краища, · но инте
ресътъ къ~ъ · хубоститt на освободеното ни отече-

. *) Печатано въ Бъщарск» Туристъ, год. XV. 
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ра своето . .мuр~вь:рэение, като го обос-нове на ней. 
нитrь строги и вrьчни закони. 

И той загина на своя постъ, като стана жертва 

на нашитt техничесю1 неуредици и слабия у.сет'ъ 
къмъ изправн·остъ. 

Движенъ, като всtкога, отъ дълбоки научни ин
тереси, той замин~ въ ранно утро да проучава витош- .,
кия геоло·шки строежъ н скаленъ съставъ въ проби- ,~' 
тия во:допроводенъ тунелъ надъ с. Симеоново. На~ · 
връщане загина при най-трагична _ обстановка . . 

И човtкътъ, който съ детска усмивка преода
ля толкова препятствия и не~годи, склопи за вин.аги 

очи въ _ разцвtта на - своитt физичес1щ и умствени 

сили. Слt се съ майkата при~ода,: възторт:ено об!'f
чана и дълбоко · познавана отъ . нerq, отъ която бt и 
той е;дна малка и достойна частица. 

Разбитата Г{lава увисна върху износената тури 
стическа куртка, която така сполучливо символизи

,· раше, както дълбокитt интераси на учения, така и 
възвишената скромность · на човtка. · 

Замина си младия Крумъ и неговото мtсто B'f? 
б1>лrарския туризъмъ ще остане задълго незаето. 

П. Делирадевъ 

ство нродължава · да е СJiабъ. Увеличаващата се по
. стоя но наша иителиrенция мечтаеше да види красо
титt на далечни и чужди планини и се въодушевя- . 

ваше- отъ чужда природа, та трtбваше Алеко Кон-
. стантиновъ · да се провикне: ,, Швейцария :ли?", со
чейки прелеститt на наша Ьългария, а народниятъ 

поетъ да каже горчивитt думи: 

,,Алъ ний живtемъ ,н . тебе като сжщи чужденци, 
И дивни видъ твой не ни стръска, не привлича. 
Рогачътъ въ планинитt по много те обича, 
По-харно те поз _навать кридатитt пtвци, 
А ний не видимъ нищо, намъ нищо не ни тряба, 

-доволно е че даватъ покривката и хляба, 
И ние вь тебе, Майко, ще умремъ . чужденци!" _. . . 

Хубоститt, съ· които така щедро е надарена на-
шата родина, не· останаха скрити · за отзивчивитt 
кьмъ хубавото 1-1аши писатели начело съ Вазова и 
Алеко. Tt първи почнаха да будятъ у нашето обще
. ство интересъ ·къмъ_ природнитt хубости; като му 
дадох.а не само възторжени описания, но и сами по
ведоха преди четвъртъ вtкъ голtма група Со

фиянци къмъ Черни въ.рхъ на Витоша, за да му ги 
покажатъ. Тукъ, за да се турнтъ здрави основи на 
дtлото, което имаха присърце двамата наши велики 
_безсмъртници, се решав_а основаването на първото 
българско · туристическо дружество, което да обе
дини · едничкитt любители на българската · природа, 
скитащи · се отъ време на време изъ „забутанитt", 
както се казваше, наши краища, и което да при- · 
влече въ своитt редов ·~ по~ече хора_, като имъ от-



iфива чаровни1тt rtрир6дни iфас6ти. 'fака се дава · ционната . нt1 работа, която: , е била- прео,бладаваща 
началото на организирания туриЗЪМЪ )' насъ, и· ТОй . презъ четвъртвtКQВНОТО пррсiшествуване на нашето 
изттърво бързо . се развива, за да отслабне -наскоро, дру·жестао. Но при това ·нека не забравя~е, че до 
като всtко наше начинание ; . За щастие обаче той сега, кога повече, кога ТТQ-малко сме занемарявали 
не . заглъхна, окопити се пакъ, · излезе неувредимъ две" отъ сжщественитt задачи на туршща .: едната 
презъ войнитt и го виждаме сега да се шири бързо - да разширява.ме и разпространява.ме iiознqни~~--~-с..--:.._..._ 
и да намира м~Ьr(?бройни привърженици, особено за нашата страна и нейнuт,ь природни .белrьжи- . -
между _ младежьта. тости, и втората -::- да напровu.Аf,'б nocлrьдftumrь 

На XV си съборъ- презъ м. май въ гр. Търново по-лесно достжпни. Едно отъ най добритt срtдства 
Българското Туристическо Дружество се яви съ 18 ·. за постигане на първат<;1 ни задача еж излетитt. Въ 
клона и повече отъ 1800 души редовни членове. Съ , това отношение, наистина ; ние не можемъ да се опла
особено доволство трt,бваiuе да се констатира, че · въ чемъ въ бездtйствие. · числото на излетитt и 
София,. дето с ·е тури началото на туризма у насъ ·броятъ на · тур11ститt, ·кои:го бродятъ презъ разлцч- . 
преди сямо четвъртъ вtкъ, въпреки дълrитt войни нитt годишни времена изъ планини и . полета, расте 
и наст.жщтото следъ ·тt:Хъ униние, клонътъ е броилъ постоянно, 'а мtстноститt, които· до скоро бtха почти 
повече отъ 500 членове, а с.жщо· 1 така броятъ на непознати, сега се пос-tщават:ь ежегодно отъ СТОТИНИ' ..__ 

орrанизиранитt туристи е билъ , доста значителенъ ?УРИСти. Обаче не всtки туристь и 11ю~итель _на при-
и в;ь .. градове ~ато Търново (304 души), Дупница . родата може да · -опознае _голtмъ дtл'ъ,t огь н.?шитt 
(208 души), Габрово (131 души), Враца (120 души); земи само _чрезъ собствено · набщодеkие. Мнозин ~ 
които _иматъ · отличнн условия 

за разв11тие на туризма ~ Освенъ . 
въ изброенит~ rрадоветуристи- · · 
ческото ·дtло е · 3акреtшало и въ 
следkитъ rрадов~ · и села : Плов
дивъ, Русе, Стара-Загора, · Ка

занлъкъ., Кюстендилъ, Радомиръ, 
Долна Баня, Белово, Орях6во, 
Плевенъ и - св. Врачъ, а по време 
на с,ъбора стжпи; здр.аво и на 
qptra · на . Черно море, въ rp. 
Варна. Отъ събора ·насамъ бро
я~:ъ на клоно.ветt . и организи
ранитt въ тtхъ тури·сти се уве
личава постоянно. Само въ Со
фиtiския клонъ Алеко Конс·rан
тиновъ · . броя·тъ на редовнитt 
членове е нара'сналъ на.ziъ 800. 
души · и включва въ редоветt си . 
все повече и повече :високо ин-

. телиrенти и съзнатеjши туристи 
отъ двата· цола. Осqбено трtбва 
iщ ни радва бързото . разраства~ ·. , 

· не и преуспt~ане на възникна-
лата . едва , преди ·едно десети- Чешма· въ митроnолитсната че_рнва въ. моновъ ИрУ rъ В. Захариевъ· 

летие . юношеска туристиLJеска 

организация, която ' съ право може да се нарече 
пепинера на б.ждащи съзн.ателни и въQдушевени отъ . 

. туристическата идея членове на Б. Т. Д . . Упоритата 
работа на младитt ни другари зас{!ужава_ адмириране . 
и броятъ на ' Юношитt туристи, дости'rащъ до ·1000 
души, . gрrанизирани въ 60 . клона, предсказва най
хубави . изгледи за бждащето на · туризма у насъ„ 
Това г~лtмо ув_еличен~е броя на орrанизиранитt 
туристи и чувствителното разрастване на туристи-

. ческото дtло сами вече ·говорятъ, че б ·ьлгари_нътъ , 
се е промtнилъ значително въ едно · кжсо врем~ и 

,.?' · че на това дtло у насъ . е турена солидна о·снова, че 
то щ~ процъвтtва . и крепне, че е негово б~дащето. 

Доволни отъ разрастването на нашето дt-ло, не~а 
продължаваме пакъ съ с.жщата ревность · орrаниза~ 

j 

ството нtма възможностьта ·· да стори . тов·а, поради 
служебни . зад..ължения, · ограничени : срtдства, до~ 
h-tашни грижи . и др.уги улис.ии. Пъкъ и, Jiаи:добриrt . 
туристи немогатъ· да видят1> вс·ичко _ и сп(>ходятъ : и.а;. · 
всtк.жде. За много краища на наши:rt· земи 1:t, I,<aKTQ~ 
и широката публика, ще научатъ само от_ъ описания 

на други, · кои~о еж ги споходили. Тукъ именно -се 
прави. най-малко, · като изключимъ единичн,итt кжси 
описания въ нашето списание, и не се използув3 
. опитностьта- и .познанщ1.та · на участницитt· въ ·отдtлни· 
излети. Ако за всtки изле:rъ · се правеха изложения 
съ важни за тур-иста данни, ·не само биха . се уJiес
нили . бж.дащитt из,лети, . но · веt1е мног.о - отъ-- · клоно·:. 
ветt щt.ха да; И-J\>13Т~ Г◊ТОВI{ . tJ~тев_Од~тели за райо
нитt си. А 'отъ КОЛК(i: rолtм,а полза биха . :бщ1и · Сl.{аз:~ 
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t<и~t съ туристическо съдържание! Отдtлнит-в кл-о 
·нове правятъ често срtши помежду си, но аэъ неэная 
нито единъ случай, на тия срtщи да се эапоэнаватъ 
взаимно ' съ природата. на отдtлнитt клонове чреэъ 

подходящи описания на устройвани излети. И, ако 
могатъ -да се придружатъ тt съ подходящи фотогра
фически снимки или съ свtтливи картини, колко по
смислени биха се явили тия ср1;щи . Въ всич1ш 

на~uи клонове за това трtбва да се полготвятъ спе
uиални сказки върху природата и . нейН!:fТt белtжи
тости въ клоновия районъ и тия сказки да се четатъ 

както на срtщитt, тъй и предъ другитt клонове, 
а сжщо и въ градове, дето нtма клонове. Тия сказки 
на първо време могатъ. да еж само обикновени опи
сания · на излети съ проследяване на виденото по 

пж.тя. Свt.тлитt· картини (диапозитиви), съ които тt 
ще ( ~ придружаватъ, ще эадоволятъ напълно на

сж.щни нужди на всички любители на природата. 
Сжщо . така много отъ клоноветt Б. Т. Д., които 
иматъ вече эначителенъ брой хубави фотографи

чески снимки, могатъ да правятъ постоянни изложби 
и да си раэмtняватъ снимки помежду си. Липсата 
на помtщения пречи -за устройване на тия изложби 

и nоследнитt на мноfо мtcra ще останаtъ да се же
лаятъ въ бждаще, когато всtки единъ клонъ ще си 
има собственъ домъ. Това обаче нека не пречи да се 
подготвятъ фотографически снимки и да се устройватъ 
съ тtх.ъ поне периодически изложби, представляващи 
по- голtмъ ил·и по-малъкъ дtлъ отъ нашитt земи. 

За постигане на втората ни задача пъкъ се пра- ,,, 

вятъ, особено отъ нtкои клонове, упорити усилия,· 
въпреки _ това, че се срtщатъ голtми пречки отъ 
пакостни рж.це и недостатъчни срtдства. Готовитt 
хижи, проектитt за нови, маркирането и прокарва
нето дори на пж.тища и пр. свидtтелствува за жела

нието да се направи· възможното въ това отнощение. 

Тукъ ~ неискамъ, па и немога да се спирамъ 
обширно върху споменат1:1тt две задачи на българ
скитt туристи. Моята цtль е да посоча, че тt вече 
трtбва да стоятъ на първъ планъ въ програмитt на 
нашата дtйность, защото не вече броятъ на клонове 
и организирани въ тtхъ членове, но степеньта, до 
кqято тия задачи еж. изпълнени, ще свидtтелствуватъ 

за нашата зрtлость като туристи. 
, , 

t ·кр·. Дрончиловъ , 

* 
ГРАДЪ · l{OflP~BЩf{ЦA 

rеографопоеепиЩНJ:{ Черт1-tЦ1-t 1) 

Въ Бъл~·ария се срещатъ на много ·мt'ста висо
ко разположени се·лища, .. осо_бено изъ пространни
тt планински масиви и високи полета, но само градъ 
Копривщица заслужава напълно името на планиски 
градъ., То~ е разl}оложенъ въ оная часть на сж.
щинска Срtдна- гора, дето надморската височина, фор
мата на земната повърхнина, _климатътъ и растител

ностьта покаэватъ ясни планински черти Възниква
нето и развитието на града, стопанския му животъ, 

характера на жителитt и физиономията н~ селището 

еж. . повлияни <.:илно 01ъ неговото планинско пол'оже
ние. По-добъръ . примеръ· э_а характеристика на пла
нински градъ въ България отъ Копривщица нtма. 

Положение на града. Сжшинска Срtдна-го- · 
ра, въ която е раэположенъ град ъ Копривщица, се 
загражда на эаhааъ отъ тtсната дОJiина на р. То- -
полница, на иэтокъ отъ Карловското пол·е и долина
та на р. Стрема, на югъ · отъ 1iiироката низина на 
Марица, на северъ отъ високото Златишко поле; 
само въ североизточната си часть сжщинска Срtдна
гора се споява тtсно чреэъ - Коэниuа съ Стара-пла
нина. Височината Козница дtли водитt на То~олни
ца отъ Стремскитt и Златишко поле отъ Карлов- . 
ска. -Главната посока . на сж.щинска Срtдна-гора е _ 
отъ западъ къмъ иэтокъ. •Нейнитt най-високи вър-

Ч За сп. 5ългарски Туристъ давамъ само откжс11еци 
OJ?> статията, пригот_вена за Копривщенския юбилеенъ 
сборникъ на ._Априлското възстание . 
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хове : Братиs, (1,517 м.), Буная (1,566 м .) и Богданъ 
(1,573 м . ) по височината се малко· различаватъ единъ 
отъ други и се иэдигатъ заоблено отъ главното во
доделно било беэъ да го надвишаватъ много. Въ 
свръзка съ кристалиннитt шисти, които обраэуватъ 

основата на планината, сж.шинска Срtдна-гора се 
отличава съ заоблени форми и бога, ra гориста 
покривка. 

Градъ Копривщиuа е разположенъ ·въ една мал
га котловина на р. Тополка въ _ сжщинска Срtдна
кора. -Котловината, висока срtдно 960 м. на.цъ мор

ското равнище, има посока отъ югъ къмъ северъ. 

Тя е най -широка въ нейната най-южна_ часть, · дето 
се втича въ Тополка отдtсно р. Крива.- _Нейната 
равна часть е и_спълнена отъ хубавъ алувиумъ, а въ 

краищата и се натрупалъ дилувиумъ, съставенъ отъ 

раздробени части на rнайсови и гранитногщ1Rсови 
скали. Котловината е заградена околовръсъ отъ спус
коветt на височини, които носятъ имената най - вече 
на различни светии: Попъ, Попадия, Петровденъ и 
Св , Димитъръ - отъ лtво на Тополка, източно, 
а -Св. Петка, Св. Илия, Св. Никола и Св. Атанасъ 
отъ · дtсно, западно. До скоро тt · били съвсемъ 
плешиви, но отъ двайсеть години · насамъ е · напра
вено много за ttхното залесяване и сега спусковетt · 
на Св. Никола и Св. Димитъръ еж. напълно эале-

- ~ени съ иглолистна гора, доста еж. залесени съ такава 
гора и Св. Петка, Св. Илия, Попъ и Попадия. Ос
таналитt плеuiиви склонове еж покрити дебело отъ 



t,аврушенъ вече скалисtъ материалъ и пороитt>з• 
дълбали по тtхъ rолtми .рупи, ровини, чиято бt
лопръстица образувала rолtми сипеи. Малкото ниви 
· и пасбища ·се намиратъ по плешивитt склонове, а 
въ равнището на котловината се разтилатъ сочни 

ливади които съ · св6итt дървени огради, напомнятъ 

ливадитt на по-културни западноевропейски земи. 

Ако се изкачи човtкъ малко по-високо над;ь 
Копривщица,_ ще види какъ наднича надъ Попадия 

и Петровденъ върха Буная, а надъ Св. Петка ·-:· -
Боrданъ. Дълбокиятъ долъ, който · издълбала Топол

·ка на северъ, къмъ Златишко поле, открилъ ху
бавъ. изгледъ· къмъ южнитt плешиви склонове н~ 
Тетевенска Стара-планина. 

· Тополка, която новот_о поколение погрtшно за-
хваща да нарича Тополница, събира своитt начални 
води отъ rориститt скло

~ове на Буная и Бо_гданъ . 
. Когато :rя влtзе въ котло
виР. ~ та захваща да тече до

ста бавно между низки 
брtrове, обрасли съ върби, 
които еж. надвесили клони 

надъ _ водата. Въ града 
Копривщица р. То полка , 

чието ДЪНО е r~tсЪЧЛИВО, 
не е . rолtма, тя може . да 
се минава на бродъ и по 
камени прескачаници, но 

кога придоде, а това ста

ва често, е буйна, тогасъ 

тя наводня·ва низкитt мt

ста ~ пакости на населе

нието. 

Въ Копривщенската кот

ловина въ Тополка се вти-
ча~ много притоци, меж

ду които по важни еж 

Крива и Попска рtка надъ 

града, Косово дере, Бtла 
рtка и Петрешка въ самия 

rрадъ: първитt два град- · 
.ски · притока 01ъ лtво, а 

Ср1щна :махала, :между kосово-дере, Бtла рtка и 
Тополка. Най-северна махала е· Ламбовска.а. 

За да се избtгнатъ мочуритt на котловината, 
градътъ е разположенъ въ нейната северна часть, 

дето тя се стtснява, и то главно . по . склоноветt ; 
затова много негови части представятъ хубави амфи
театрално разположени групи отъ кжщи. 13ъ свръзка · 
съ терена на котловината разположението на града 
е долинно, той се развилъ надлъжъ покрай Тополка 
и главната улица на града върви успоредно съ рt

ката. 

Въ по~елищно отношение rрадъ Копривщица 
представя съвсемъ осамотено · планинско селище. 

Всички останали срtдногорски селища лежатъ много 
по-низко въ политt на сж.щинска Срtдна-гора, ка
квито еж_ KJiиcypa, Душанци, Пирдопъ, Петричъ, 

последния отъ дtсно . Въ Чернвата св. Нинопая въ Самоновъ 
'~ 

:Рисунка в: Захаряеn 

улицитt па града теюrтъ 

още Мръсно и Младенъ-дере, които лtте иматъ 
съвсемъ малко вода дори пресъхватъ, но въ . дъж
довно време образуватъ буйни порои. Отъ град
скитt рtки после Тополка най-голtма · е Бtла р·вка, 
но най-красиво е Косово де~:,е, · което образува въ 

горната часть на града хубави скокове и добре 
зашуменъ долъ c1;i богата низка и висока ра с тител 

ность. Надъ него еж построени и най-много каменни 
сводести мостчета, които еж. тъй типични за града. 

Градъ Копривщица е разположенъ отъ дветв 
страни на рtка Тополка, надъ която еж построени 
нtколко дървени мостове. Отъ ·дtсна страна еж раз
положени махалитt Бtлокаменье и Арнаутска, а отъ 
лtво главната · часть на града, която се дtли на ма
халитt.: Торманова, на дtсно отъ Косово-дере; 

Мечка, · Панагюрище и Стрелча. Най-малко три -часа ' 
пжть трtбва · да измине човt1_<ъ, за да стигне отъ 
Копривщица най-близкото селище. Разс,;оянието до
Пирдопъ~ сеrашииятъ околийски центъръ, е 24 км. 1), 
а до Панагюрище, въ .чиято око:Тщsi спадаше по-рано 
Копривщица, е 25 КМ , 

Името на града. И~ето на града сега се пише 
и изговаря Копривщица . Нtма съмнение, че коренъ 
на името е коприв, ...:_ коренъ на думата коприва. 

Селища съ такъвъ коренъ има у насъ и у други сла

вянски народи. Въ България две села носятъ имена 

1) Сега новиятъ п.жть отъ Пирдолъ за Копривщица 
е ~нетъ низко край Тополка, която шумливо тече въ n• 
сенъ скалистъ доп·ь отъ града надолу, Новрятъ пжть 
върви презъ г.жста бук?ва гора ц отваря хубави изrледи 
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Коприва (въ kюстендилска и Никопо.тiска околия) и · 
друго· едно' -:- йметQ - Копривецъ (въ Бt.тiещка око
лия). Въ Х1:>рватско има традецъ Копривница, а въ 
Чехия • Копривнеце (на 1-itмски Nesseldorf = Коriри
.в~но село). И народътъ вtрва, че името Копривщиuа 
п·роизJ:tиза Отъ думата коприва, която растtла мн~го 
въ тоя. градъ, както пише Хр. В. Пулековъ, пър

_виятъ описатель на ·града . си въ "Български Кн~ж
ници", година ~860, Но още проф. Иречекъ забелеза , 
че окончанието -:::- ица въ нашия езикъ е присжщо 

на рtкитt, и 11мето на града произлиза навtрно не 
отъ коприва, а отъ копривище. С:тоянъ Пранчовъ, 
р·одомъ о,:ъ Копривщице., въ сврята · книга - з~ род
ния .СИ градъ Т'!:>ЛКува ' ИМеТО ОТЪ . , ,купъ рtчици' '-, 
тьй ~ато . при - гр·ада се втичатъ въ То полка Попска 
рtка, Крива ръка, Бистра, . Петрешка и . др~ . Отъ 
купъ - рtчици споредъ· него се образува името Купри-

. чици, Коприщица. Пранчовъ отбелезва добре, че до 
началот9 на, миналия ·вtкъ, как\о се виждало отъ нt- .. 
кои . запазени . паметници, _се пишело . името . на града 

Коприщица, а не · l<о_привщица. ·и наистина , съгл~с
ната ,,в" е вмtтната qтпосле въ името Копривщица. 
Ако- ~ приемемъ, ч.е старитt . жители на Коприщица 
еж: кръстил~ своето селище отъ думата . коприва, то 
тt Q.иха го кръстил~ Копривецъ, както еж създали 
име'i1аrа на изворитt К_осо_вецъ, Арнаутецъ я Воtt,во
денеuъ и тогава :бихме имали прилика съ имеtо на 
село ·.КоFiривецъ въ Бtленска околия 1) . Приемемъ 
ли за вtрно, че старото име е Копришиuа·, .к~кто увt-

.µ,. • . ' ,,,. 

ряватъ стари хора; ~ поискаме ли да _го тълку_ваме • 
като 6ъ/1гар·ско. име:; то неговия произходъ :~по-лесно 

· би мщ·ле . да . свър~емъ~ .~ ~1> растението ·копъръ .. -'
копрш.U:-е ~ :_ мt·сто дето . р~сте копъръ, и от1; тамъ 
J-!l\;f~тo Коприщица за сели,щето. ·· · · · 

. _; . Но . .-сбли~имъ· ли· веднъжъ името Коприщица . 
с:ь , копър'ъ, то дохождаме до правилното тълкуване · 
нd .ймето на града отъ гръцката дума . %07t(?.O;, която 
значи: торъ, торище :и оборъ, оборище, думи, които 
ни .сочатъ на единъ пжть произхода _и именува:н'ето 
на· селищ~то ·копри'ш.шiа ~ Името на се/шще·то еж дали 
кар,;акача~итt, гръцизирани траки_, · които ·еж пасли 

и пасятъ още своитt сtада въ Срtдна-гора. .Така 
високо и така осамотено въ планината разпОJiа• 

гатъ .. своитt станове само к~ракачащ1тt и куцо• 
власитt. Прилично на Копри_вщиuа гръцки произ
ходъ им~ името и на втория _градъ въ сжщинска Срtд
на гора ~ -Па~агюрище. Това име произлиза , . отъ 

· гръцката дума ~-1trxv~yupt;, което ще рече . народно 
~борище, пазарь. Сжщо и името н·а ср_tдногорската 
го·риста височина Климашъ, възъ . която ПО · рано 
водеше калдаръмена пжтека ·отъ с. Душ~нuи за 
Копривщица, има гръuк11 или по nраво каракачански 

произходъ : ,tл[µсх~, което Щ~. рече стълба; В,Ъ Стара 
щ~анина има прохрдъ · Съл_биuа, а върхове съ име 
Климашъ се срtщатъ и другаде въ България. 

· _ Градъ Копривщица; качо : много дµуги градове 
въ България, е имаJIЪ И турско наименонащ1е: Авра

' та.~~н:ь; ~.ълкуваf-!ето на това име представя с~що 

1) :-, Ка.иицъ: ноrрtш~о то rнiше Koprivica. 
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мжчнотия. , До като за . авратъ, .тiи те_ратурно а~рет·.ь , 
нtма съмнение, че означава женска - а за -аланъ 
се предлагатъ най-разл:ични прJводи и усмислюва, 

-ния , като почнемъ отъ красота, поляна , щетинг. 

(поля 'нка, заградена отъ три стра ни съ гора), поле, . 
пжтека и стигнем1, до крадци, · така щото 11олуча

ва!\1е следнитt . имена · на селището: женска красота.,. · 
женска поляна, женска щетина-, женско поле, щенс.ка' 
r ·, ·жтека или село на женокрадци. Най-вtренъ пре
водъ на .ду.мата аланъ е щет_ина. Думата аланъ се 
среща и въ други имена на ·сел_ища въ бълrарскитt 
земи, както . е случай съ -АлаJ:Iъ-Кайрякъ (Бург_аско) ; 
У_зунджа -Ал·анъ ( Османпаза рско), . У зундже -Ала нъ 
(Разградско), Гюзелщ~е-Аланъ (Разградско) и други. 
Проф. Ирече~ъ съ · прево забелезв-а, ч~ имена _Мо
мина юшс-ура, Моt.::11:1на поля_на, М_омина крепость се 
срtщатъ по много. краища на БъJ1гt1рия.- Ще прибавя, 
че -въ ющна Македонr-щ ·б;шзо до rрадъ Кукушъ, се 
намира . стара крепопь, .която · се нарича 1Авретъ '• 
Хисаръ, на български Женско; така се нарича сега 

·и ' ·~eJIOTO., разположено до . разваланитt на крепо
СТЬТ9 . Прила_tателнитt ~оминс и женско въ -изброе
нитt . по-горе с~учаи иматъ _смисъ~ь на нtщо_ недо
стЖ:пно, запазено, защитено , но може да отговаря и 

- на действителностьта, дето въ Коnр(:lвщица броя на 
женитt далеко надминава броя на мжжетt. 

физиономия н.а града . Градъ .Коhривщиuа буди 
с~лно· очудване у_·посети'теля ·съ .своитt голtми и ху

·б,ави двоетажни кжщи, съ дQбрата каменна ·настилка · 
Щl улиuитt, . съ дветt ГО:Лtми стари черкви, СЪ МНОГО
бройнитt . хубава чеll!ми_ и десятки сводесщ каменни 
мостчета. · 

Застрояването · на града и прокарвqнето на у.iш·-. 
uитt е . много добре нагодено · къмъ тере_на . Най-rо
лtмъ бр9й упици с~ насочени отъ , горе къмъ pt • 
ката и само нt-колко надлъжни улиuи преси,чатъ 

напрtчнитt бе.зi да се е гледало на тtхната право
линейность. Много. от;ь напрtчнитt улици вървятъ 
отъ дветt с~:ра ,ни.· на о·граденитt· съ стени· приtощ1 

. на Тополк·а. Напрtчнит~ уцици минаватъ Бtла рtка 
Косово дере и Петлешка _по хубвJ-1 камени с~одесtи 
мостчtта. Но много · дървени , и . каменни . мост• 
чета ·: еж частни, .служатъ. за скж.сяване на пжтя _ 
къмъ нtкои богаташки · кжщи. Повече моtчета еж 
градени въ първата четв:ьртина на ми~алия вtкъ. · 

Градежът1;, на голtмитt . копривщенски кжщи 
има много общо . съ. гр.адежа . на 'кжщнтt ·ВЪ . дру1·и 
нtкои наш_и планински градове като . Елена, Трtвна , 
Тетевене, Ммко-Търново, но 1;е забелезва по-с'илно 
влияние на Цариградъ, О:П.ринъ и · ГЦювдивъ и_ по• 

tолtмо благосъстояние на тtхнитt притежатели, ко, 
гато еж ги строили. Кж.щитt еж щрадени съ висо- · 
ки зидове, покрити отгоре съ керемиди ; иматъ една: 
голtма лорта и до нея малка .за в ·сtкидневна служба 
на пешеходщiтt~ Надъ портата, се шири стрtха 
къмъ улицата и двора. Повечето кжщи иматъ го• 
лtми покрити съ ка_ме·нна· настилка дворове и овощни 
градини , въ които първо_ мtсто .заема трънко-слива• . 
та отъ чиито цлодове сушатъ ошавъ и варятъ ра-. 

к11я. Нtкои дворове еж подъ кжщата, за rова еж тъм-· 



ни. -Въ свръзка с:в изобилие на дървенъ tтроителенъ _ . за: нtкoti частъ на гор.ния или мазата. До ~осподар- . 
материялъ -много копривщенски . кж:щ~-{ еж · построе- ·. скитt кжщи се намиратъ отдtлни сгради за слуг·и, 
ни· въ . по-голtмата. с!) част1;:, отъ· дърво. По'неже . д.обитъкъ, сtно и други хранителни предмети. 
Копривщица била горена три п.жти . отъ . кърджали, Много кж.щи съ своитt еркери и издаднини· ~,-адъ 
въ 1793 гоzщна и по-после, то . се сочатъ ··само нt- ·ушщата приличатъ досущь на пловдивскитt, други_ 
колко кжщи, оцtлtли отъ опустоrйенията и се см-t- чрезъ своитt стълбове · предъ входа на к.жщата, . 
татъ като много стари, строени О'ГЪ материяла на го- обърнати къмъ двора, напомнятъ турски конаци, 
рата, кощо . била изсечена, за да се сторц мtсто за - Изобщо много · к·жщи по вънiпенъ и. в.жтрешенъ стро-
т-tхъ, - . разказъ обiцр за много наши ·градове. _еж~ еж. вtрно копие · на бейски конаци отъ Цари-
. Кжшитt на богатитt нtкога джелепи, беглек 1 гр.адъ, такива съ кжщитt на КаблешкЬвъ, на Дога-
чии и търговци п·о Тракия, въ Цариградъ, по ост- - новъ и други. ~ . . . 
ровит~ на 6tло море, въ Мал~-Азия и Египетъ · .се , Между общественитt . _сгр'ади първо мtсто _ · зае-
отли~аватъ. съ с~оята голtмина ; tъ пространни и ви• матъ черквитt Успение Богородично, строена въ 
соки гостни стаи въ горния · катъ. Въ · долния 1817 година, и Св. Нико.r1а, строена въ 1842--1844 
катъ се намиратъ . зимнитt стаи въ _които особено година сжщо и основното училище,· строено въ 1"85_7 
мtст-о· · заематъ. голtмi-( и . художест~ено изра1ботени . година. И - т})'итt _тия сгради· по .своята архитектура и 
печки (кюмбета), що се <;>топляватъ отъ tъседната ~таринность представятъ . го'лtмъ инт~ресъ 1). 

·одая (в'кжщи), дето ·· е камината. Тава
нитt на .стаитt . еж окрасени по най-

. хубавъ ·нач·~, нъ, по много отъ тtхъ има 

. дървени ДИНИ . и слънца. Стаитt иматъ 
мно~о прозорци, до които се редатъ_ ·ши
рсжи миндери, покрити - съ шарени ке
бета, мендерлици . и . тъкани възглавници. 
Вжтре_шнитt ~тени еж заети отъ долапи, 
които -.тукъ - наричатъ ракли. Полици, по 
които · се редатъ разнообращнi металични -·_ 
и , пръстени · съсжди· 6ть с-:ген11_1t не . лин- · 
суватъ,както и иконостасъ. • Под:ьтъ :- е 

покритъ най-често съ плъстъ, шарена_ 
отъ цигани. Въ , всички стаи по стенитt 
висятъ . много картини, които ·прелета- _ 

-вяrъ случки 6тъ · руско ~ турската война 
много портрети на роднини и· rфиятел_и, 
между които нtкои доста · стари и инте_. 

·ресни за .историята · на нашето възраж
дане и за е-:~:нографи~та. 

· Долнитt · Катове _на кжщитt еж . зи-
· дан_и отъ камъкъ, . а горнитt най-вече 
отъ · дебели дъски, тухли или rti'1e:roвe, . 

Кжщата на Н. Фотиновъ въ Само·ковъ . фот; r. Трайчевъ 

добре ·- измазани отъ вънъ и ·отъ вжтре съ rлина. 
Покривитt ·_ еж .. керемидени, а · коминитt тънки и 

. високи, съ хубава форма' и много · разноо.бразни. 
4ардацитt на КЖЩИТ'Б; надъ ·к'оито се :· надвесваtъ 

_ дълги полегати стрtхи, еж обърнати къмъ · изт6къ и 
ЮГЪ, а. ЩШОЖеНИТt 1):Ъ.МЪ Северъ ·, стени .СЖ често . 

пж.ти безъ прозорци, макарj и да еж ; къмъ · ули ,.
цата,. Въ мнщ·о _ кжщи прозорцитt къмъ улицата 
еж по-малки и 110-малко на брой, а къмъ д8Ора по- . 
вече .и по-голtм11._ Рtдко липсватъ· :на лрозорцитt · · 

Нови . сгради въ Копривщица има сама три: 
Гимназията „Любенъ Каравеловъ", читалището _-и 
работ'илщщата на персийски к~лими. Съ своята на.
права И СТИЛЪ Т11 СЖ .. В,Ъ .ПЪЛНfi ДИСХарl\10НИЯ КЪМЪ , 
градежа на цtrшя гр,i'дъ, ·осо'бено къмъ гиздавото· · и . 
практич·но въ всtко отношение · основно уч·илище , · 
което лежи , съвсемъ близо ДО тtхъ. ' Всички . че-рквн 
и обществени сгради се намиратъ въ Срtдна . махала. 

_ дървени . решетки и капаци. Интересни еж така на

реченитt кафези;: - гжсти решетки отъ ·тънки дъс
чици--.:. коит.о · се ' пОставятъ на стълбитt предъ врати, 
на: кйошкове и другаде. Външниtt . ст.ени на кжщитt 

· ·копривщиuа има много и хубаво изработени само 
черквата успение Богородица е въ Ламбо_ва маха.,а 
и сн~бдени съ надписи чеµrми, ,отъ които ·МНОГО_ еж 

. ·сега сухи; защото тtхнитt строи{ели и'змрt.rуи, · а на-

и рам~итt на _ прозорци~:t еж обикновено боядисани. 
·. Н~й--често · се забелезватъ оранжевата и синя боя; 

'_г. тtзи бои придаватъ особенно хубавъ изглед1> на 
града. . . 

Въ богаташкитt юкiuи има простран·ни Сl.{'i>Ива• 
,1шща ~ тайни · ~ходове · отъ долап½ въ· долния катъ, 

следющитt ·имъ· се изселила или осир_омашtли. г:~ове
чет6 чешми нрсятъ имената на постро'ителитt и дати- · 
ратъ отъ по-миналото и началото на миналото сто : 
лtт1:1е. 

1 
1

) На описвамъ тия · здэния, защото тt ще бждатъ 
предмет~ на по- обстойно разглеждане отъ други автори1 
сътрудници на юбилейния , сбЬJ?никъ . .. 
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Майстори, които еж. градили черквитt, учили
щето и хубавитt кжщи, еж ил~али най-вече отъ Мир
кова, Смолско и Каменица, но идвали еж майсУори 

и отъ Родопитt (Ахъчелебийско) и отъ Одринъ. 
Въ града нtма чаршия, малкото дюкяни, кър

чми и кафенета еж пръснати изъ града, въ различни 

улици. Най-сборно мtсто е малкия пл6ща11ъ nри 
устието на Бtла рtка, -дето се строи сега мавзолея 

за споменъ на априлското възстание. Тамъ става 
пазарь, тамъ е най-оживеното мtсто въ тихия сега 

западналъ градецъ. 

А. Иширковъ 

* 
св. сппсъ 

Само петь километра: отъ спирка Робертово 
- третя отъ гара Подуене - и вие сте въ Долни 
Лозенъ, едно отъ най-хубавитt села на Софийската 
околность. Отъ спирката до селото пж.тувате по 

шосе и още, преди да сте се уморили, при първия 

неговъ завой, въ една падинка, ви примамва обро
чна чешма. Нейната вода ; студена и бистра, из- . 
тича презъ три дупки, издълбани въ дънера на едно 
дърво. · Макаръ и да не ви се пие, вие· поемате мед• 
ното, вързано съ вери~ка „канче", вкусвате отъ 

водата и зачитате надписа околовръстъ: ,,Пж.тниче, 
пийни и благодари Богу и този, който го постави. 
Който го открадне, проклетия въ кж.щи · си ще за

несе. Поставилъ Н. И. Карабелювъ. Юний 1924 rод." 
И, слава Боrу, тази проклетия още пази канчето 
на мtстото му. Струва ми се, че блаrодаре-ние на 
нея, ·то и безъ верижката би си стояло тамъ. Иди 
следъ това и твърди, че суевtрието нtма значение 

за морала на xopara! 
Така направяме и ние: пийваме отъ водата , ела· 

вословиме Бога за неговата щедра благодать, която 
е низпослалъ на това равно мtc:ro, засtнено самс, 

отр нtколко върби-такъва ·свежесть за пж.тника -
блаrодаримъ ·на бай . · Карабалева и не открадваме 
канчето. Никой не посtга и на паритt, оставени 
върху дънера, както и на множеството заклинател.ни 
знаци отъ червена прежда, восъкъ, влакна и пр. 

Тъкмо на това мtсто шосето се гъне на коля• 

но и се отправя на западъ, за да .тръгне право къмъ 

югъ оттатъкъ моста, близо до който пресича и ца
риградското шосе, Ние поемаме напрtко презъ угъ
ритt покрай нtколкото кж.шли до оброчището, но 
скоро подирваме „царския пжть". Съ насъ вървятъ 
деца, които мж.чно крачатъ по угърьта, па и овчар

скитt псета ~е ни даватъ спокойствие. Тt.хниятъ нае
женъ видъ, страшното имъ ръмжене, па и желание 
то имъ да си показватъ зж.битt плаши децата, а 
чрезъ децата и насъ. Но, все пакъ, тая страхотия ни_ 

- устрои едно забави({ зрелище: две кучета, едри ~ . 
рунтави, се сдавиха и прави щракаха зж.битt си че
люсть въ челюсть почти нtколко минути, като плtскаха 

едновр~менно краката си . . Тази своеобразна борба 
привл.ече вниманието на множеството други кучета, 

които като зрител,-1 на нtкой аеродрумъ се бtха 
. наобиколили -наоколо и ни дадоха възможность да 
минемъ бе:щрепятствено презъ уrърьта до шосето. 

Отъ тука натъй П.Ж·ТЬТЪ ни не бtше смущаванъ 
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qтъ нищо, освенъ отъ кжсо тревожно излайван·е, на-

дадено отъ срtдата н~ нtкоя слънчогледова нива. А 
последнитt не с'ж малко. Тtхнитt слънчогледи -
цели тепсии - вишатъ златнитt си корони надъ 

насъ съ обърнати къмъ слънцето лица и ни пре
пречватъ гледката отъ дtсно. Съ тtхъ видътъ _ на 
попето се мtни и ние, свикнали на низки посtви, 
които вълнуватъ · като море простора предъ насъ, 

се усtщаме нtкакь стtснени. И азъ неволно мисля, 

че ако слънчогледовата · култура добие по-широко 
разпространение, намъ - любителитt на широко
гледки - не ще ни остане нищо друго, освенъ . да 
се качимъ по височинитt и по дърветата. Комуто 
пъкъ се ще да шествува между шпалиръ отъ злато• 

грейнали корони и да се чувству-ва по-важенъ, отъ 

колкото си е, нека шествува тържествено и важно 

между слънчоrлед()ви посеви. Все пакъ, ние трtбва 
да бждемъ доволни о:rъ тази нова култура. Споредъ 
признанията · на селяни, нейната доходность не е за 

пренебрегване. 

Селото, което се вижда отъ сп~рката Робер
тово, все повече и повече разкрива своvтt отдалечени 

китни кжщи. Неrовиятъ видъ никакъ не напомня 

на селата около София, които нtкакси. представля 

ватъ нtщо срtдньо между първобитно селище и . 
съвр·еменно село. Разположено въ гънката на две 
низки бърда, които се спущатъ отъ планината„ то 
пълзи . но тtхъ съ своитt нейде двуетажни кж.щи и 
стобори отъ · натрупани камъни или плетъ съ тръни 
отгоре, за да досегне съ дtсното си рамо своя съи-
менникъ - Горни-Лозенъ. -

Шосето минава срtдъ селото и добититt отъ 
близко впечатления не противоречатъ на впечатл·е

нията отъ да.тiечъ. Приветливитt му кж.щи криятъ 

и приветливи стопани, готови на всtка услуга. Отъ 
тtхъ ние узнаваме, и де трtбва да спремъ за от
мора. Недоволенъ бtше само ме':lкарьтъ, дошълъ отъ 

казънлъшко да разиграва своята мечка. Неrовитt 
черни кgто ·въrленъ оч.и на еж.що тъй . черно съ тън

ки черти лице и възкж.дрява брадичка шарятъ по 

всички страни и rл~датъ, отде ще му са подаде 

нtкоя паничка съ жито~ Подиръ мечкаря следва 
сестра му, еж.що такава красавица, по-хубава отъ 
която не ще е била и Пушкиновата Зе~фира. Ней
нитt дрипи не само не rрозять миловидностьта и, 

но я и усилватъ. Тя кара предъ себе малко муленце, 
натоварено съ парцали и празни торби. 



Щомъ видt.ха мечката, децата трепнаха, но, 
.когато разбраха, че е вързана, тt почти едногласно 
закрtкаха: 

,,Meuo, меuо, меца но, Дълго ти руно не.прано! 
Това и трtбваше на мечкаря . Той опрt гждул

ката о пояса си и леко повлtче лжка по струнитt. 
Заредиха се едностайни тонове, които изправиха меч

ката на крака: · - тя се завър:rя предъ насъ въ бавно 
и тежко хоро. Деuата се смtятъ отъ неизпитвано 

удОв()лствие и ту приближатъ до невиждания звtръ, 

ту се притиснатъ страхливо до насъ. 

- Ха сега целувай ржка! 
Мечката пристжпва къмъ ржката ми и допира 

муцуната си . Брънката презъ устнитt 1-i пречи, оба 
че, да целуне така, както тя си знае по - мечешки. 

Подаватъ р:Ж.чички и децата , затропцли отъ радость, 

че и тtмъ мечка е целу-

нала ржка. 

- А поминъкъ имали? 
__:_ запитвамъ азъ мечкаря. 

- Преживtва се, ама 

тукъ хичъ ме не бива; не 
ще мога да си изкарамъ 

дори общинската такса. И, 
за да уязви насъбранитt 
селяни, додаде: тия/ хора 
нищо не дав_атъ. 

Отъ него узнавамъ·, че 
миналата година той е про

далъ на зоологическата гра

дина една мечка 3а 20,000 
лв. _-- Отъ тука ни е кяра, 
- довърши той- а то да 

остане само на разиграва- · 
нето, хичъ нtма да ни бж
де. и, като опъна вжже• 
то, повлtче мечката следъ 

себе си. Подиръ мечката 

закрета сестра му, а следъ 

сестра му мулето . 

* * 
Наистина, градината на 

· В1нровитъ день 

Кюркчийски е приятно мtсто за. отмора, особено 
когато се вари сливовица, и когато любезниятъ синъ 

на стопанина ви предложи чашка 0·1·ъ първака. Следъ 

тоя „аперативъ" не може да се желае друго, ос

венъ добъръ обtдъ, малко почивка на пейката подъ 
лозата или полъ буйнитt дървета посрtдъ широкия 

дворъ, които събиратъ върхове, за да постелятъ 
и въ жарко· пладне земята съ сtнката на своитt гж
сти и широки листа. Ако не ви се почива, вие мо
жете да се спрете предъ пчел~ на и да гледате Да

дамъ Блатовитt кошери, отъ които се носи тревож
ната бръмчене на вtчно работливото, · но и вtчно 
свободното имъ население. Но тия пчели еж други . 

Тtхнитt господари, поклонници иа Платановата 
теория за държавата, еж съумtли да ги поставятъ 

подъ патронажа на нtколцина наши и чужди писа

тели. Впрочемъ, както сами . господаритt призна-

ватъ - единътъ младъ художникъ съ доста за
видни дарби - rова еж само мои, ужъ остро

умни, предположения. Въ сж.щность, тt еж нарек
ли едина кошеръ Байронъ, другия Лермонтовъ, тре
тия · Ботевъ; четвъртия Яворовъ, петия Елинъ-Пе
л и нъ, отъ желание да провtрятъ, кой отъ тия писа

тели· ще се отличи •съ своята плодовитость. За тtх
но нещастие, най-сл.абъ билъ кошерътъ на Елин·ъ
Пелинъ, и ни е трtбваше да си дохап_немъ съ медъ 

отъ кошера на Яворовъ. Отъ другитt пъкъ ~си ку

пихме нtколко килограма ;Ja вкжщи ... 
Всичко наоколо .разполага човtка за отдихъ и 

нега, и ленивuи като мене драговолно биха позя
пали отъ тука неб~то презъ · листата на първетата, 

за да се върнатъ об ратно въ София съ едно парче 
небесна синева въ душата си и съ . много мъгла въ 

Рисунка Н . Димитровъ 

с в о итt недостш нати желания. Но децата не ме оста 
вятъ. Тръгнали за манас-rиря Св. Спасъ, тt бър
затъ да стигнатъ по-навреме там~ . · Жегата, н~ ги . 
плаши. Особено настойчиво е малкото: 

- Хайде бе, татко. Додето ти си п·очинешъ, 
то ще се мры<Не ! 

Азъ нарам вамъ тежката чанта съ провизиитt, 

синъ ми затtга ре-мъцитt на раницата си и поемаме по 
стръмния пжть за монастиря. Хладниятъ балкански 

вtтъръ упръхва потнитt ни гьрбове и ни кара . да 
се подсланяме за о_тмора до сипе J-J тъ "край дълбокия 
сухорtкъ. Отъ едната ни страна еж nланинскитt 
възвишения, задъ младата зелена гора на които се 

криятъ монастирскитt постройки, отпреде ни -
равното софийско поле съ лилавата завtса на .Ста
ра-планина, а п·очти до насъ, отл-вво, се подаватъ 
червенитt покриви на крайнитt селски кжщички, 
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които сtкашъ, любопитствуватъ rta знаяrъ ; за колко 
време, и . с[\едъ колко пристои ще стиrнемъ тамъ, за- · 

детq сме тръгнали. И тt трtбва доста да еж се смtли, 
кога.то чакъ следъ · четири часа имъ пратихме наш~

то - е-хо! - оть дж.бака щ~едъ главната порта)1а 
манастирския дворъ. Но децата не бt·ха виновни. 

- Татко бе, разправи ··ми за ,турскитt · д~мбе
ли, - подканваше ме · при всtки ;,j:пристой ,~ моята · 
щерка, като подм-игваше лукаво на своитt почти съ
връстни . братовчедки. Азъ зная скрития смисълъ на 
тази покана и започвамъ: · 

-;- Tt-били , ТРИJ11а, Да .кажемъ: азъ,' ти и бат
ко ти ... 

. - А, не •.. Само ти; - и други двама: Батко 
. и азъ не с·ме били ; . . 

· :-- Добре,. нека е тъй: ·азъ · и други двама: Ед
нащъ единъп~ пита . другаритt си: за колко -време 
ще отидатъ _ отъ тука до тамъ_. . • . 

- До кжде? .. 

* * 

Кацналъ на една малка седловина, монастиря не 

се хвърля въ очи отъ природната джбова алея така, 

кактолримамва вниманието дори на пжтника огБ екс

преса, щомъ последниятъ наближи гара Робертоiю . . _ 
Но за туй пъкъ открива гледки, каквито и coi:J 
фиянецътъ, щедро заобиколенъ отъ природни хубо
сти, твърде рtдко е виждалъ. От"6 , която точка на 
тая седловина и да хвърли поrледъ човtкъ, предъ 

него се раскрива Софийското поле въ кичеститt . 
рамки на сини, мъгловати !3ЪЗвишения като платното 

на художникъ, който е съумtлъ да нахвърли само 

два цвtта - желтъ и зеленъ - но така, че и опит

нитt . петна на неговата четка, нанесла по · край,ни- · 
· нитt на платното несполученитt цвtтни ·комбинации 
отъ -палитрата да изглежд:атъ една необходимость 
за цtлостното художествено впечатление отъ -кар

тияата, Л тя е еднакво привлtкателна и когато · е, 
- облtта отъ слънцето- така, че отъ всtки стръf\ъ на 

_:_ Е, да кажем~ до тамъ - отсреща. Единътъ безкрайнитt ст9рн.ища да се виждатъ само неговитt 
рекълъ: за недtля ... Уха, извикалъ . другия, _ та из_лжчавания, и когато Bl:fCHe · лека мъгла надъ нея. 

да не , си биволсffа -поща? _ Ами ~ти за колко? _ _ Тогава огледално блtскавата площь се обръща въ 
пита първиятъ. - За месецъ .... ,,Ей че сте бързи, едра продълговата широка ивица, по която едва-ед
бре_й ' ', - вика третия. - Ами_ ти? ,,Биръ юварш~- ва се плакнатъ отъ една височина до друга тихитt 
макъ, биръ конакр" . : . Едно преобръшане, .едно вълни н.а бледо-синьо езеро. По-силното ;.око_ може 
преспиване . . . да заqележи, какъ . ка;го лодки се клатушкатъ мно-

жество села, заграбили съ ши·роки· весла · дълбокитt - Тай, _ таткQ, билъ като тебе бързъ. 
- · води и мет.нали върху' тtхъ своитt зелени отраже-

Азъ правя видъ на сърдитъ и _ думам·ъ: Вземи ·. ~ия. Моитt познати ми редятъ имената •на~;тия села, 
ти чантата, · че вижъ. . като ;·се почне ~тъ Сараншi, на изтокъ /'· та се : свър-

Шерка ми повдига п:ьлн~та чанта съ -две .ржце . ши съ Курило, на западъ. Азъ ги записвамъ -гриж- , · 
и я · слага · веднага. ливо, .съ : намерение да ги помена въ моето описание, 

- Тежи : ... тя е 'за бащи но загубвамъ ·листчето. ~И сег·а то ще. мине безъ тtх-
Ах~ ти, дяволке, ~ за 'бащи: хемъ тежко да - нитt имена, може би, за по-добро: опи½анието МИ 

носятъ, ~е~ъ бързо да вървятъ. - . .. нtма да, прилича: - на географска карта съ не·йнитt -
Смtятъ се -всички. - Смtя се и азъ подъ то- . неизбtжни ;,легенди''. Па ~ защо еж имената, ко-

ва ра щ1 моитt години. · гато и безъ тtiъ селата изrлеждатъ толкова хубави 
· - Знаешъ ли/ рожбо, -какъ „ лесно · се качехъ отъ монастиря. Св. сп·асъ! А възторгъ отъ хубость~ 

· по такива балкани! Сега ме гледашъ тука, а . следъ та на природата трtбва да Н?си -и , да буди въ ду-
малко съмъ н( върха. шитt на хората всtко природно описание. . 

Дъщеря. ми не вtрва. · Впрочемъ, не в·врватъ · и - После ще има .време за гледане .. Сега елате 
другитt. Па защо да н·е· си · призная? Стори ми се,· · · да с~ отморите. 
че излъгахъ. А така бt ' нtкоrа~: Но _)огава ·времето · Влизаме въ малкия монастирски дворъ. На срt-

· още не бtше сложило четиредесеть и четире, единъ дата му се виши · черквата, а срещу нея препреtfва 
оrъ другъ по-тежки ; · камъни на гърба ми, а ржцетt · погледа 1-_1а северъ, къмъ полето, ~- двуетажна, · не -
ми не теrнtха отъ ча·нтата съ провизИ:итt за мои- ·много отдавна поправяна постройка. · тя се чупи на · 
тt деца. · · · · западъ въ едноетажна съ широкъ сайвантъ, за да свър-

-Ние п·ъплимъ и лжкатушимъ. Тенекиениятъ кръстъ ши : съ магерницата и съ леко-построения етажъ 
на едно отъ старитt джбови дървета ни показва, че . надъ нeSJ. Лtтувачитt _ заематъ двуетажната п~строй
ние сме почти до монастиря. Гърдитt ' си . отдъхв_атъ · ка, като всtко семейство разполаrа съ една стая въ 
подъ сtнката на джбовата алея, разпущатъ се, и у~- етажа и .една ·кухня въ партера. Всtка стая дава съ 
тата бързатъ да · съобщатъ важното събитие на мо- севернитt си прозор~и гледката на полето . и на от-
настирскйт-Ь обитател'и: идатъ нови гости, които за срещнитt планини, а : презъ южнитt позволява на 
день ~а два ще внесатъ малко разнообразие .срtдъ · слънцето по цtлъ день да се излежава върху пост- -. 

уморителното еднообразие на „курортната" обета-. ланитt на _потона сламеници, даже и когато наема~ 
Йовка. . ' - телитt се онитатъ за отмора да му отнематъ мtстото. 

,- Ехо, ' е-хо, · е-хо! . : . Дворътъ, · обрасъль съ трева, е сравнител-
Н tкой ни_ отвръща_ . но чистъ : За неговата чи·стота еднакво бдятъ, 

Значи, чакатъ ни. както . лtтувачитt, пр·едимно подуенци ; така и самия 
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ка,!Jуrеръ отецъ Партений. · Приятно гали окото и бt
лата мазилка на чарквата : Не е много мжчно да се 

· открие старинностьта на храма,- както и времето на по;. 

следнята му възобнова. Впрочемъ, за последнята има
ме на нtколко мtста точни посочвания. ~ Така подъ 
главния входъ отвжтре четемъ на славянски: -,,Во 
славу Св~тия Троици созданъ билъ тоя храмъ отъ 
старо новъ;; 1821 лtто, като дошелъ отецъ Иrуменъ 
Кирякъ монахъ'~ ро.цомъ .· . отъ Враца, отъ ново го со~ 
зидалъ и изобразилъ, съ настояние и иждивение 
свое, въ лtто 1847. А сега на :1868 развали свода 
и созида трите куб_ета и го изобрази втори пж.ть на 
1869 л.tто' : . 

Надписътъ на каменната плоча пъкъ, поставе -
на надъ външната северна врата, ни сочи · 20 октом -
врий 1848 rод. като дата 1 на която, навtрно, ще е 
била свършена тази основна поправка, предприета 

отъ отца Киряка, предприета съ негово " ·настояние 
и иждивение". 

Строителната поправка е ржководена, ако се 

сжди по надписа надъ северното прозорче отвънъ, 

къмъ гла_вния входъ отъ „Масторъ Цветко То 
доровъ 6тъ Жабленъ радомирско окружие съсъ 
дружината 1868". А живописната „ Изобразили Ни-

, колай Иовановъ образописецъ, Христаки Захариевъ 
Зоrравский, самоковци, и Димитри Христовъ Дуб

. ничанинъ, Христо · Георrиевъ само мазалъ". 
„Ученикъ и помощникъ Киряковъ" билъ „отеuъ 

Неофитъ Врачанинъ". 
Шаблонна, черковната живопись не отблъсва 

зрителя, защото чрезъ портрета, рисуванъ отъ нату

ра, на игумена Киряко говори за голtмитt дарби 

на своитt създатели и за условноститt, · които вре

мето и черковната традиция еж имъ наложили. Ра

бота н~ едни и сжщи хора, а, може би, на единъ сж
щи човъкъ съ та1<-ава непроходима f1рОпасть помеж

ду имъ. Не зная, дали ще преувелича, ако кажа, ч·е 

портрета . на тоя забележите,!Jенъ калуrеръ · е, наис
тина, една забележителна художествена работа у 

насъ, която по изразностъ, .економия на художестве

нитt средства и пл.tстика далечъ надминава работитt · 
на много и много отъ нашитt днешни портр~тисти. 

Но само, за да в иднтъ тоя портр етъ, върху кой

то еж длъжни да спратъ своето ·внимание нашитt 

историuи на живописьта, ще трtб ва да попремtс

тятъ настрани черковннтt хоругви и припитилата ги 

стълба, за да освободятъ жгы,а отъ дtсно на 

главния входъ, отдето спокойно гледа своята заб
рава мистично унесениятъ погледъ на отца Киряка. 
Да ги поотмt_стятъ и да видятъ, какъ пръститt се 

готвятъ да пустнатъ още едно зърно . отъ веригата 

на времето, за да чуемъ и ние слабото щракане на 

вtчностьта, която най-живо се долавя чрезъ обра · 
зитt на изкуството. А въ жгъла отъ дtсно е затру
панъ тъкмо такъвъ обра_зецъ на това вtчно изкус
тв-о, гледанъ день и нощь отъ произведенията на ху-

'." дожествения шаблонъ, които погрепватъ подъ кан
J дилното освtтление и подъ трепетнитt пламъци на 
восъчнитt свtщи съ своитt еднообразни ликове, дър. 
вени ПО$и и многоцвtтни одtяния, щомъ : обърнатъ 

манистQвиднитt си очи натамъ:hотрепватъ отъ скръбь, 
защото знаятъ, ч~ сами тt бих(,били _: , така ~. живи и 
плътни, ако не си ги представляваше християнската 

. религия . толк<;>ва_ очистени отъ :~ себе си:,и, : ако тя,,то
гава не се боеше да сближи _светеца съ човtка на 
живота, като на първия придаде тtлот6 на послед
ния, а на _последния - светостьта на · първия ... · 
И ето тамъ . _:_ въ жгъла - сжщо такъвъ божи ' 
служитель, ,КОЙТО не ' е толков~ святъ, за да изгуби ~ 
човtшкия си обликъ, и толкqва човtкъ, за да не 
говори чрезъ него величието на духа, ржковод'ило 

четката на Николай Ивановъ Образописевъ, Хри
стакъ Захариевъ Зоrрафски или на Димитра Хри
стова Дупничанинъ ; За Христо Георгиева не по • 
менавамъ: ,,той · само мазалъ'\ А _ съ мазане не се 
създава животъ ·на платно и на стена. Но на кого отъ 
тримата се дължи това дtло, може да отговори 
само основно проуqване. Любителскиятъ · погледъ .. 
като моя не открива нищо друго, освенъ следниятъ 

текстъ: ,,Игуменъ Кирякъ монахъ отъ Враца 1869 r." 
Сега съ единъ калуrеръ, монастирътъ „Св. 

Спасъ" поне презъ ,времето на неrовитt преправки 
и пристройки ще е имаш~ по-rолtмо духовно насе
ление, На това твърдение, мисля; че трtбва да ни 
наведе текста върху сребърнитt платинки,. обко.-
вали кость отъ нъкакви неизвестни мощи, който 
споменува освенъ Киряка като иrуменъ, още: ,,мо
нахъ: Петко, Косо, Тодоръ, Цено, Кристанъ, Анrелко". 
Най-вtроятно е,~обаче, последнитt да еж били само 
ревнители и rфистойници · 9тъ околното население, 

които еж подкрепвали отца игумена въ всичкитt : му 
предначинания. Тъй или инакъ, въ монастиря „Св. 
Спасъ'' се е живtло нtкога по-пълно и съ по дру- . 
ги блtн6ве за бждещето, отколкото се живtе _днесъ. 
Преди мtсто за обнова на душитt, . той сега, дtй
ствително, предлага значителни удобства за прехрана 
на селенагитt. Кой знае? - Може и едното и дру

гото да еж еднакво · угодни Богу. Не току така най

охраненъ днесъ е висшия духовенъ клиръ, не току 

така еж проповедвали. vще и старитt латинци, че 

,,mens sano in corpore sano" ... 
Тъй или инакъ ~- манасtирътъ Св. Спасъ е 

_ най-удобното :мtсто за .отдихъ ~ и почивка не само въ 
utлата софийска околность. _ Ала малцина знаятъ то
ва. И толкова по - добре . Въ неговата сегашна ти

шина по-лесно се слуша гласа на Бога, който гово
ри чрезъ всtки "'·листъ на свежата гора, чрезъ всtки . 
ромолъ на ,студената манастирска чешюща, до която 
богомолни ржце еж поставили на високия джбъ фе
неръ_ .съ кандило. Тука, срtдъ щедроститt отъ зеле
нина и влага, плъзнали по нах,върленитt единъ надъ , 
друrъ, единъ задъ · другъ вър:еове, · и сухата чистота 

на трижгжлния рtзенъ отъ желтото поле, надъ ко

ето подето върху нашкитt на омарата се .вдига се 

по-високо и по-високо въззеле,шкаво небе, човtкъ не 
може да не се изпълни отъ величието на оноrова, 

който чрезъ насъ се радва на своето създание. 

Но не само къмъ молитви, а и къмъ работ~ за 
друrитt разполаг;1 цtлата_ околность на .· монасrиря. 

·И подуенск~тt посетители подъ ржководството на 
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Салчо Черневъ еж съумtли да сторятъ нtщо отъ себе 
си, ·което създава редица удобства, безъ да огрозя
ва природата. Къмъ студената вода е прокарана рав

на п.ж.тека,. надъ която сплитатъ вейк 1:1 стройни из

кастрени д.ж.бови дървета, подъ чиято сtнка ма
мят· ь за неrа и себесъзерцание тtхнитt ·необtлени 
клони, обърнати на хубави облеrални пейки . Себе
'съзерцание, защото тука човtкъ не може . да види 
·нищо друго, освенъ дънеритt на дърветата, тънката 
лента на тtсната пжтека, к.ж.съ отъ б·влата манастир- . 

ска стtна и една малка-р.ж.фка отъ небето. Но вси ч -
ко това е толкова малко за душата, че тя не волно се 

вдълбява въ себе си. Надъ монастирската врата, обаче, 
е беседката на простора. До нея се отива по стотина 

изкопани стжлала. Тамъ денемъ мечтаятъ младитt, а 
вечерь си шепнатъ своитt - обtти и четатъ въ кн и 

гата на електричес1<Ото сияние, което се . носи 
далечъ надъ софийското поле. flo София още не се 
вижда, - трtбва да се слtзе на планинския носъ 
полъ монастирэ, та да изпъкне и тя въ всичката си 

златиста прелесть. Стошщата на България отъ ту ка 
е неузнаваема почти. Тя не е една грамада отъ не
равни постройки, а една 1антела отъ свtтли н и , ко

ито се отдtлятъ и сливатъ при всtко подухване на 
вj;търа като канделабритt на пищно градин с ко уве
селение. Но това е само при пръвъ поrледъ. Вгле

дате. ли се, обаче, въ тоя rолtмъ източникъ на разно• 
цветни лж.чи, които, сtкашъ, присtrатъ да ви обх

ванатъ отъ вси4ки страни, и .пренесете ли погледъ 

въ дълбО4ината . тъкмо преuъ себе си, той ще ви се 

стори като единъ голtмъ параходъ, поелъ пж.ть по 

безбрtжно море, вълнитt на което стигатъ тъкмо 
предъ погледа като високи, подпрtли хоризонта 
планин_и. Вие забравите ·вси'-lката суета, която кипи 
сега тамъ въ тоя Ноеви ковчеrъ на живота и дигате 

блаrовtйно глава къмъ н е бето съ едва доловимото 
желение да сравните хубостьта надъ главитt си съ 

тая подъ вашитt крака ... 
Море отъ мракъ и свtтлини. И тамъ - нашия. 

блtнъ да се гурнемъ срtдъ шума н а неговитt тала:щ 
и да избtrаме далечъ отъ тtхъ въ ти шината на пла
нинския склонъ, отдето ще можемъ да гледаме 

само бtлитt електрически свещи на Вр а ня и Ново
селци ... 

Шуреuътъ пtе около купата, на която подпи
рамъ гърбъ ... 

Той пакъ ще ~юли зимасъ : 
,, Малко житuе, житце ми се ще. 

С. Чилингировъ.' 

* * * 

Старо-загорскиятъ клонъ Сцнен.а Гора отъ Б . Т. 
д, . е ималъ на 27 октом ври т. г. общо годишно събрание 
на което е избрано ново насто ятелство на клона нъ съ
ставъ: председатель Т. Близнаковъ . подпредседател ь Т Дру
мева, секретарь П. Г. Станевъ, касиеръ К. Николовъ и 
съветници Ст. Минковъ, Т. Гри горовъ, ' Г. Татарлиев·t>. 
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Всичко що се отнася до клона, да се отправя до секре
таря r. Петъръ Г. Станевъ, чиновни~<ъ т. п. станция Ст. 
Загора . · 

Клинътъ съобщава на интересующитt се, че събор
ната снимка _ струва 80 лв. (бе зъ пощенскиrt разноски). 
Желающитt да иматъ :снимката ;да : изпраr>1тъ до клона 
стойностьта и, . като nокажатъ и точния си адресъ, за щ, 
имъ се изпрати. 

Долно Банскиятъ клонъ Иб'Ьр'Ь · отъ Б. Т. Д . . ~: 
- ималъ из вънредно общо събрание на членоветt си на 22, 
ноември т. г. въ бюфета на чита rшще .Рила•. Разгледанъ 
е дневния редъ на предстоящия извънреденъ дружественъ 
съборъ и изпратенъ пратеникъ отъ страна на клона г. Д. 
Кюркчиевъ. -:- За засилJщне на клоновата каса и събиране 
на средства за уреждане на кл.оновата градина-паркъ е 

решено да се уреди подписка между членоветt за извън
реденъ нриносъ кой колкото може. При възможность да 
се уреди и една обществена иодrшска за въ полза на гра
дината, като се натовари настоятелството на клона да 

проучи предварително тозъ въпросъ и вtрояпштt изгледи. 
- За уреждането на нtко.'IКО вечеринки и забави все 
съ еж.щата лель е избрана постояна увеселителна коми
сия. 

Работата по уреждането на градината - паркъ е поч
ната и върви добре. За сега се прочи~:тва мtстото и из
важдатъ камън итt, отъ които ще се складиратъ на фи
гури около 200 кубика, за да могатъ да се продадатъ 
евентуално въ полза на градината . За съжаление общи
ната е отказала да разреши на членоветt на клона да от
работнтъ времената си трудова повиность въ градината, 
вследствие на което и уреждането и ще върви по-бавно 
и ще струва по - скжпо . 

Разложкиятъ клонъ Пирин'Ь отъ Б. Т. Д, е обя -
вилъ въ общо събрание на членоветt, си делото на осво
бождението на града и околностыа - 11 октомври старъ 
стилъ за патроненъ праздникъ на клона. Целыа е да се 
Rr зоб нови обичая, да се отпразлнува тоя день всt,ка го
дина най-тържествено, както е ставало до преди голtмата 
вой на. Тая година отпразднуването е станало най-блескаво 
п ри масово сr"ечение на населението. 

Следъ черква на площада предъ читалището е от
служенъ молебенъ на ко йто еж прис.ж.тствували началника 
на гарнизона съ всички офицери и войници, началницитt 
на разнитt учреждения съ чиновницитt - си, културно-про
свtтителнитt и спортнитъ организации въ града и гш1tмо 
множество граждани и гражданки . Следъ молебена еж го
ворили 'отъ страна на гражданството гимназиялниятъ учи
те.1ь г. Гал евъ, отъ страна на войнството началникътъ на 
гарнизона и отъ страна на клона г. подпоручикъ Сте
фановъ Следъ обtдъ г. поручикъ Стоевъ, членъ на клоно
вото настоятелство, е държалъ беседа предъ гражданството 
въ салона на Военния Клубъ на тема „ туризъмътъ въ 
България като факторъ за развиване любовь къмъ роди
ната•. С.11едъ беседата е имало дружно веселие, а вечерыа 
въ театралния салонъ клонътъ е далъ туристическа лите

ратурно-музикална вечерь, която е имала много побъръ 
успtхъ. Началника на гарнизона г. подполк.овникъ Жековъ 
е отпусналъ безплатно струнния оркестъръ на . мtстната 
войскова часть. 

Клонътъ е поставилъ табла въ градското читалище 
съ изглели отъ Пиринъ и Рила . Приготовляватъ се и въ 
бп изко б.ж.даще ще се поставятъ такива на най-близката 
гара Изворuтtь (Симитли). 

На 8 ноември т . г . клонътъ е направилъ последния 
си лt.тенъ излетъ до мtстото на хижата. За презъ зимата 
се подготвя уреждането на зимни излети, на нtколко бе
седи по в1,11роси отъ туристически и общо-образователенъ 
характеръ, на единъ курсъ по четене на карти, а еж.що ·и· 

единъ курсъ по есперанто. Другарски срещи за взаимно · 
опознаване на членоветt се уреждатъ въ кафене „ Тури
стическа среща". 

Окр.ж.жната постояна комисия е отпуснала въ полза 
на фонда ~Хижа въ Пиринъ" 5000 лв., а общината единъ 



кубичееки метъръ дървенъ . материалъ за обзавеждане 
туристическата спалня и ш!нцовъ инструментъ за трудо
вацитt при хижата, за което клонътъ имъ изказва своята 
блаrода рность . 

Маркирани еж съ бtла блажна боя нtколко пж.тища, 
между които и тоя за мtстото на хижата (Полянитt -
Суходолъ). Клонътъ е направилъ посrж.пки да му се от
пусне мtсто за градина и туристически домъ, каквото 
предполага да построи следъ свършването на хиж;:~та въ 
Пиринъ. 

.._. t Борисъ Велевъ, членъ на Разложкия клонъ 
Пирин1, отъ Б . Т. Д. е починалъ на 11 октомври т. r . 
Като секретарь на мtстната община покойниятъ · е указ
валъ ~инаrи най-rолtмо съдействие при разрешаването 
на жизнени въпроси за клона, особено по отпущане на 
мtстото за хижата - неговъ блt.нъ. който той и.е можа 
да види реализиранъ. Миръ не прахътъ му! 

* * * 
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Созопо 11ъ отъ В. Миковъ . . · . . • . . . . . . 129 
Легендата на Девненскит13 изворА отъ Лю6ом11ръ 

Владикинъ . . . . . . . . . . . . . . 136 
Обществена орrан~зация за закрила на приро-

дата отъ Янъ Т. Павликовски . .· 138 
Изъ Стара планина отъ Зах . . . 142 
За пещериr13 отъ Н . А . Мушмовъ . . . И5 
t Проф. Кр. Дрончиловъ отъ Ив . Велковъ . 152 
Нашия l<румъ отъ П. Делирадевъ . . 153 
Нашето Д'ВЛО отъ ·г Кр. Дрончиловъ . 154 
Градъ Копривщица отъ А. Иширковъ . 1.5~ 
Св. Спасъ отъ С. Чилинrировъ . . . 160 · 

Вести и бел13жки . Ледницитt въ Швейцария 30 стр . 
Олимпъ 30 600 . метра надъ ледника 31 . Нова Алпийска 
желtзница 31. Радио въ Ал nитt. . Д-ръ Албертъ Пенкъ)9 
Международна изложба на туризма 95. Араратъ 96. Еве
рестъ 96. Въздухоплаването въ услуга на планинарството 
96. За туриститt въ Югославия 95. 

Пж.тища и пжтеводители . Прав .илникъ за забелtзване 
пж.тища и събиране материялъ за пжтеводители. стр . 130. 

Книжнина bie Alpen - Les Alpes стр. 78; Туризъма въ · 
България 79; Иванъ Вазовъ Съчинения 79; Шишковъ Ст 
Н. - Централна презродопска желt.зниuа и презъ кж.де 
да се прокара 79; Сава Н . Ивановъ - Черно море 134; 

Хижи Хижни 31 ; 
Праздници Праздника _на Рила въ Долна Баня 147. 

Юбилей Юбилей на Ал . Божиновъ 31.. -

Дружественъ животъ . Протоколъ за 25 rод юбилей на 
Б. Т . Д и осещаването на хижа въ Витоша 13 ·: Карлов
ск и я клонъ .Юмрукъ чалъ" 31 Ямболския клонъ „ Каби
ле " 31; Б'Ж.дни вечерь на хижа Алеко 31 Нови клонове 
31; Южно българскитt клонове 31 ; Издния на U. Насто 
ятелство 31 ; Чехски туристи· въ България 32 ; Среща на 
клоноветt отъ Ю. 3. Българи я въ Кюстендилъ на 10- 19 
1~ 1925 r. Хасковския клоъ .Аида", 48, 97, Врачанския · 
клонъ .Веслецъ! 48, 91, 13; 149 ; Търновския клонъ • Тра
пезица• 48, п3 ; XVIII редовенъ ·дружественъ съборъ 62, 
11 О; Видинския клонъ • Бонония • 62 ; Карловския клонъ 
.Юмрукъ чалъ" 63,113; Карнобатския .Чалж. кавакъ" 63; 
Пловдивския к.1юнъ • Калояновъ връхъ 63; Преславския 
клонъ .Хорски доль. 63; Софийски клонь .Алеко Констан -
тиновъ• 63, 80, 96, 148; Варненския к.110нъ .Левненски 
извори" 64; -Казанлъшкия клонъ • Орлово гнездо• 64; 
Старозагорски клонъ .Сърнена гора" 64; Ру сенския клонъ 
.Приета• 64 ; Никополския клонъ „Родина• 64, Харман
лийски я клонъ .Родопи• 64, 97; Плевенския клонъ .Кай• 
лъшка долина• 64, 98; Бургаския клонъ „Странджа• 64 ; 
Хасковския клонъ . Аида" 64; Долнобанския клонъ .Ибъръ" 
64, 97, 132 -Окрж.ж. на Б . Т , Д . стр. 80, · Групата „Клекъ • 
отъ „Алеко Константиновъ • 80 ; Новъ клонъ въ Еrри 
дере 96; Кюстендилски клонъ „ Осоговецъ" 96; Ловешкия 
клонъ „Стратежъ• 97 ; Дупниш кия клонъ .Рилски езера" 
97: 97; Габровски клонъ "Узана • 97; Сливенски клонъ 
• Българка• 97 ; Новъ клонъ въ r p. Разлоrа 97; Област
на среща въ Ямболъ 97; ,_ Свиленrрадския клонъ • Куртъ 
Кале" 97; Станимашкия 1<лонъ • Безово• 98; Поправка на 
прото·колитt. на ХVШ тур . съборъ 131; за допискитt. 131 ; 
Беловския клонъ • Юндолъ" 132; Търново-Сейменския 
ююнъ „Марица" 132; . Разложкия клонъ • Пиринъ 132 : 
Извънреденъ съб_оръ на Б. Т. Д. 147; Самоковския клонъ 
. Рилски туристъ " 147; Хесково - срещи на южнобълrар
скитt клонове 147; . 

Туристическа кооперац~я. -:- Туристическа кооперация 
32, 98, 149; - - . 

Ненролози. - · Подпоруч. Асенъ Х. Стояновъ 32; Сава 
Ил. Шиваровь 32; Беса Н . х. Uочева 64; Дtлчо Илчевъ 
9&; Проф. д·ръ Кр . Дрончиловъ 150. 

Картини. - Мусала (начална) аквар. Криловъ crp. 1; 
У лица въ КотеJIЪ 3 ; Синия виръ 4; Монтъ Еверстъ 5; 
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' · ·Монтъ Еверстъ при снtжна , буря 6; Чам о Л ъгма или 
Монтъ · Еверстъ 7; ;Балчикъ 9; Р1-ша (начална)- акв. П. · 
Францалийски ст., , 11,·; :ТопоJ<лията : 19·; · Ибър:ь 19; Трявна: 
21: Кжщата на Ангелъ . Кънчевъ 22; Кжщата на Пенчо 

_ С;1авейковъ 22; Замъка .Leuchtenburg 25: Край. Пер~ 
никъ 25; Чамъ · Кория 27(; Чамъ _ Кория 28; Мадарския 
конникъ. (начална) 33; Скали' при Мадара 35; Кана ОТЪ' · 
сторобълrарско съкровище 36; Скали при Мадар,а 36, 
37; Край Месемврия 39; Мусала 40; Хижата подъ Мусала 41; 
Рупитъ...,..Рила 42; Село Енина (Казанлъшко) 44; Кжтъ отъ 
Търново 45; Фуджи 47; Изъ Пирина --:- [ В. Гъзей (на ~ 
чална) 49; Воденъ · 50; Пиринъ - Тевното езеро съ Бе~ 
лемето, Пилафъ тепе. Кам~ница и Арапъ межр.ж 51; Сли
зане отъ Монъ Бл,анъ .53; Монъ Бланъ 55; Подъ Витоша 
27; Розова долина 59; ~еляни отъ Бълоградчийско 61; 
Кирилова поляна . (начална) акв. Василъ -захариевъ 65 ; 
Рупитъ ц, Елени~ъ връхъ 67; Елена·- 68; Кж.ща въ Елена 
,69; Демиръ капия 71 ; Витоща презъ априлъ 73; Пиринъ .. -
,Гледка отъ Тодоринъ върхъ - 74; Хаберлеа 78; Проф . 
Пенкъ на Мусала 79;Рила -,-- поrледъ къмъ Манчу (на
чална) акв. Василъ . Захариевъ _81; Водопади при Бачков
ски-я монастирь 85; Хижата· при Глокнеръ; Клайнглокнеръ 
90; Гро~глокнеръ 91; Цителхаусъ Зонб 11 и !{ъ б г; Целъ амъ 
Зее 93; Дреновс:кия монастиръ (начална) 79, Скали при 
Мадара lОI; · биволи 102; Пор. Камчия"103; Черно море 
къмъ Василико . lOA ; Guglia di Brenta 106 ; Носия отъ 
с. Стралджа (Сливенско) 108; Подъ Манчу 109, Г.ж
битъ при Кърджали (начална) 1·19; Созополъ 120, 129 ; 
Хижата Камзикъ въ Татритъ 121; Ктиторски портрети 
въ Драrал евския монастиръ 123 ; Пашмакл.ж 124; с. Муг.; 
ла (дьовленско) 125; Извори при . с. Гор. Ра~ковd (Па1t1-. 
маклийско) 125; Иска-рския прощ)мъ 9ри <;. -Бовъ. (ш1ча;ща 
акв. К Щрр_келовъ 135; Девненскитt .извори 137; Искара _ 
при Кар,J]уково; 1,39; По р. Искър:,ь 1.41 : Ви_тош 11 143; Ло 
Искъра 144; Пещерята Пр_охоцна при КарлуJ{ОВЬ 146; 
Черква при с. Бъли И~къръ (Са l'.fокрвско) , - началнi;J_ а~в . 
В·. Захариевъ 1.5 0; Витоша 152. Мъртвия rрадъ 153. Чешма 
въ Сщоковъ 155. Черква . в ь Самоко6ъ , 157. Вtтро~з итъ 
день. 

.. ~ ...•...... ~ ....... ......... , .... ' ...... ~ ..... , ............. ~ •.. ~ ............ . 
Умоляватъ се частнитt абонати, КОИJО . же .. : 

л'аятъ да: получаватъ и за напредъ списанието . 
~ - . -

да съобщатъ въ редакц~ята за да не става пре-

къ'св~не на изпращането~ 

···••.•······························••-•··--·······••.•~···············••\• 
БЪЛ ГАР :С КИТ УРИСТ~Ъ 

.МЕСЕЧНО ИЛЮСТРОВАНО СПИСАНИЕ 

ЗА ТУРИЗЪМЪ И РОДИНОЗНАНИЕ 

ОРГАНЪ НА Б~ЛГАРСКОТО ТУРИСТИЧЕСКО 
ДРУЖЕСТВО 

·открива с~ ·подписка за - XVйI (1926) годиш
нина .(1 О книжки, Януарий -llекемврий). А бона• 
мента на- списан-ието за членове на Б,ълr. Тури, 
сти9еск·о · Дружество и · Юношеския Туристически 

· Съю·зъ остава 60 лева г-одишно, за не · членове 
80 лв. За чужбин~ абонамента е 100 .~ева:Лрезъ 
годи.пата ще се дадатъ по възможносrь премии 
- художествени снимки отъ красиви , бъ.ц'- ,_ 

_ гарски мtстности. Списанието е препоржчано 
, оrъ МинистерствотJ на _ Народната Просв'tта· съ 
~нржж~о № · _1792 отъ · 2_7 - Ян~арий _ 1922 rод. 

Всич.но, що се отнася до спи.с·анието, да · се 

нзпраща · до. ~ . 

· редакцията : на БЪЛГАРСКИ„ТУРИСТЪ, 

София, ул . ~.олунъ, · 23 . . 

. Старата черква въ с. Махала (Самоковско) в. За_хариевъ 

· Редаюоръ: Ив. ВелновQ София Придворна- Печатнида- ~ -19~5 . 
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