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Родопски пейс:ажъ фот. С Костовъ 

ндшЕто:-дъло .: 
Въ ранно утро младежи тръгватъ изъ 

дебриrв на планината, 1<атерятъ се no урви 
и долища и дирятъ пжть къмъ незнаенъ 

върхъ. Не веднажъ се лутатъ тt. no неnри
стжnни скали и ето изгрi:;лото слънце ги за
варя стигнали на nлещитt. на планината. Вече 
знаятъ тi; че еж на въренъ пжть: предъ тъхъ 
се изпречва гордия и стръменъ върхъ, но този 

е пжтя къмъ него. И седнали на отдихъ т-t 
хвърлятъ nогледъ назадъ. Какъ лесенъ имъ 
се вижда изминатия въ лутаница и усилия 

пжть. Какъ nравъ имъ се вижда къмъ цельта 
пжтя, изминатъ въ толкова съмнения. Но во
лята поб-tди и сега тt. гледатъ съ вt.ра на
предъ. 

Тъй и туриститъ тръгнали преди повече 
отъ две десетилt.тия къмъ предначертаната 
цель се сnиратъ за мигъ и хвърлятъ погледъ 

назадъ по изминатия nжть. Ti; могатъ да бж
датъ доволни отъ него и да се гордt.ятъ съ 
творческото си д-sло. 

* 

Въ просторнитt. зали на прогимназия 
.Графъ Игнатиевъ· , съ картини, модел-и и 
диаграми Б. Т. Д. и Ю. Т. С. чертаятъ изми
натия пжть и своитt. постижения. 

Нека отидемъ съ тt.хъ и нека хвърлимъ 
погледъ върху изложбата. 

Тр-tбва да признаемъ откровено: даже 
ние r.ами н~ знаехме разм-tра на nоложенитt. 
усилия и мощьта на нашето дtло, а коm<о 
по-малко знае това широката публика? 

И цената на тази изложба е въ нейната 
грамадна роля за популяризиране туристи

ческото дi;ло средъ широкитъ маси. Въ тече
ние на 15 дни повече отъ 15,000 души посе
тиха изложбата и излi;зоха отъ нея съ неза
личими вnечетления. 
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Влизаме най- напредъ въ организацион
ния отд-tлъ. 

Зеленитt и червени флагчета пръснати 
no картата на ц'!;ла България ни говорятъ -
наредъ съ многобройнитt диаграми - за 
силното разпространение на туристичес ~-ит-t 
организации въ страната и rtхния бързъ по
демъ. Б. Т. Д. и Ю. Т. С. броятъ 123 клона 
въ Царството, отъ които първото 47, а вто
рия 76. 

Животътъ на орга1-tизациитt е вървtлъ 
съ характернитt на народа ни зигзаги на 
подьемъ и упадъкъ, причиненъ не малко и 

отъ войнитi;, но тъкмо следъ последнитt. 
ние виждаме единъ небивалъ разцвt.тъ. 
Б. Т. Д. има на 1900 година единъ клонъ, 
на 1902 г. - 26 клона, които после намаля
ватъ, а презъ войнитt. замиратъ. На 192J г. 
еж възобновени 12 клона, а на 1925 год. съ 
новооснованитt. 47 и 4,700 члена. 

Ю. Т. С. има на 1908 год. единъ клонъ, 
на 1918 г. - 30, а презъ 1925 г.- 76 клона и 
12,500 члена. Първо мt.сто по броя на члено
ветt. държи Гърновскиятъ окржгъ съ 21 кло
на (7 - Б. Т. Д. и 14 - Ю. Т. С.); на второ 
м1iсто иде Софийскиятъ окржгъ, а на последно 
- Мастанлийскиятъ - съ единъ клонъ отъ 
Ю. Т. С. Най-слабо е организиранъ туризма 
въ китниrt долини на Родопа. 

Туристическата литература е сжщо добре 
застжпена, главно отъ дружественитt. списа
ния. Органътъ на Б. Т.Д .• Български Туристъ" 
почва отъ 1902 год. Изданието е извънредно 
подобрено отъ 1922 г. насамъ - хубаво илю
стровано и · съ nодбранъ материялъ. Презъ 
1924 г. Б. Т. Д. издава юбилеенъ сборникъ 
за 1899 - 1924 г . .,Туризмътъ въ България", 
въ който се и описва развоятъ на туристиче
ското дi;ло въ България и неговитt. нови на-



соки. Има и издания на отдълни клонове, меж
ду които заслужава да се отбележи книгата 

на П. Делирадевъ- .Витоша · - (изд. 1926 г.) 
една монография-nж.еводитель, добре напи
сана, отлично издание на Соф. кл. R. Конста
тиновъ. Тя може да послужи за образецъ при 
изготвяне пжтеводители за другитъ наши пла

нини. Но Д-вото не се е задоволило само съ 
тъзи издания, ,които тъй мF1or0 еж допринес
ли за разпростран2ние на туристическитi; 

идеи. Презъ 1926 rод. то е издало художе
ственъ туристически календаръ за още по

широко популяризиране на туризъма. 

Младежитt. отъ Ю. Т. С. еж развили въ 
областьта на турист. литература тоже завид
на дейность. Ti; издаватъ отъ 1913 год. две 
списания: .Орrанизаторъ" - за чисто органи· 
зационни въпроси и • Младъ Т уристъ • - лите
ратурно ипюстровано списание - за по-широ

ка пропаганда на туризма средъ младежьта. 

Издадения извънреденъ художественъ брой 
отъ • Мл. Тури ..:тъ • презъ 1925 год. - изящно 
илюстрованъ - би правилъ честь на която и 
да било културна младежка организация. Ю. 
Т. С. освенъ това е издалъ вече нi;колко нуме• 
ра • Туристическа библиоте1< а" , както и .Ю. 
билеенъ сборникъ• nрезъ 1921 r. (15 rод. отъ 
основаване на организацията). 

Вършената по този начинъ печатна про
паганда на туристическитъ идеи дава блестя
щи резултати за родния туризъмъ. 

Но организациитt, не еж се задоволили 
само съ т.ова. За да дадатъ възможность на 
туриста да се екипира практично и ефтино, 

преди две години тt, основаха туристическа 
кооперация въ София, която nоставя на дру
жественитt. клонове въ страната всичко необхо
димо за облекло и снаряжение на туриста. 
Кооперацията брои 30 лични и колективни 
членове (отъ които 27 клонове на Б. Т. Д. 
и Ю. Т. С.), съ 70,000 лв. капиталъ. Минала
та година е извършенъ оборотъ за 525,000 л. 
Поставена на здрави начала и умело ржково
дена, тя въ скоро време ще стане силенъ 

икономически факторъ за туризма. 
Въ последнитt. години една отъ най

сж щественитt. прояви на туристическитt ор
ганизации е строежътъ на планински хижи 

и туристически домове. 

Б. Т. Д. и Ю. Т. С. следъ войниri 
встжnиха въ новъ животъ. Следъ трi;скава 
организационна дейность, при която успъха 
да обединятъ подъ знамената си близо 18,000 
члена, - тt развиха по-широка обществена 
дейность, вземайки непосредствено участие 
въ всички културни и национални прояви на 

общогражданския живоrь въ страната. Въ 
мноrо rрадове тt станаха центъръ на кул
турни инициативи и цвътътъ ыа интелигенци
ята влi;зе въ тtхниrt редове. Тъ имаха вече 

пълна възмож11ость да рt~звиятъ туристичес

ката дейность въ по-широкъ мащабъ, поив:Пи· 
чайки гражданството за издигане на хижи въ 
планинит-1;, туристичес1<и домове въ градоветt, 
както и за залесяване и разхубавяване на 

rрадски Qкрайнини. 
Обществото имъ даде широко довърие 

и материялна подкрепа. Дружествата влi;зоха 
по този начинъ въ сжщинската си роля на 

фокуси, отъ които излизатъ общеполеэни 
културни инициативи, чиито идейници и орrа
низатори се явяватъ тъ. 

Резултатътъ отъ тази дейность ние виж
даме блi;стяще изразенъ въ залата, К ;,;< дето 
еж изложени моцелитt. и плановетt. ·на мно
rо хижи и домове. Уредбата на този отдълъ 
и постигнатия резултатъ извикватъ уди

вление у всъки посетитель, и даже у турис
та, който не малко е сътрудничилъ въ това 
дtло. 

Б. Т. Д. и Ю. Т. С. еж изградили досе
га осемь планински хижи: .Rлеко", • Скакавица, 
.Мусала", .Юмрукчалъ• , . Чумерна", пБратия" 
• Безово" и • F\ладжа - манастиръ • - на обща 
стойность около единъ милионъ лева. 

Въ постройка еж хижа п Златни мосто
ве· на Ю. Т. С., за която еж похарчени до сега 
350,000 лв., и хижа .Руенъ•. 

Туристически домъ е изграденъ въ Тър
ново-на Царевецъ отъ Б. Т. Д.-за 1,200000 
лв., а еж В1> nостройка:-Врачанския домъ
на мъст .• Калето• и Русенския, край гр. Ру
се-общо за около 800,000 лв.-тоже отъ 
клоноветъ на 6 . Т. д. 

Явно е, какъ бързо расте материялната 
сила на дружествата, които притежаватъ не

движими имоти за по-вече отъ три милиона, съ 

тенденция на бързо увеличение. 

Tиsi планински хижи и домове ще изи
граятъ една несравнима роля за мощното 

развитие на българския туризъмъ. 
Освенъ това орrанизациитt. еж подели 

и систематична дейность на залесяване и 

маркирсвка въ планинитъ. 
До 1924 r . еж зал~сени 17 декара, до 

края на 1925 r. - 251, а презъ 1926 r. еж 
насадени 400 декара. Маркирани еж и 
пжтеки къмъ върхове: - в. Рила-8, - въ 
Централния балканъ - 7 и 3 въ Родопитъ. 

Живописна България е представена въ 
повече отъ 400 художествени снимки изъ 
колекциитъ на централнитъ настоятелства и 
клоноветi;. По специално тръбва да отбелъ
жимъ изящнитъ.снимки на дружественитi; чле
нове г. г. Драшко Дацовъ, Никола Божиновъ 
и Георги Трайчевъ, както и таблата из
ложени отъ клоноветъ въ Пловдивъ, Враца, 
Карлово, Дупница и Долна-Баня. 

Изложенитъ две релефни карти на Ви-
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тоша - Миланъ Антоновъ и инженеръ Пет
ровъ, как:rо и тази на Рила и Осогово отъ 
Н. Додовъ будяn заслуженъ интересъ у пу
бликата. 

Но бнсерътъ на изложбата, който и 
придава особена прелесть, е художествениятъ 
отдt.лъ. Въ повече отъ осемдесетъ акварели 
известния художникъ и деенъ туристъ г. 

Павелъ Францалийсни - съ чувство на истин
ска любовь къмъ природата ни предава кра
сотата на снt.жна Рила. 

До сега нашитt. планини бt.ха рисувани 
повече лt.те и то изъ низинитt.. Планински 
върхове служеха само за далеченъ фонъ на 
сладниви полски пейзажи. Една заслуга е на 
Българския тур11зъмъ, че ,:ой запозна нi:;кои 
отъ нашит-в художници и съ суровото вели
чие на високитъ планини, и тt. обикнаха плани
нитt. преди всичко като туристи, потърсиха 
сюжетъ за своитi:; картини въ чисто планин
ския пейзажъ. 

Францалийски ни предава зимния пей
зажъ на Рила. Б~змълвието на поrребената 
nодъ снt.жния саванъ планина, безкрайносьта 
и непристжпностъта на потжналата въ дале

чината планинсна верига, заледенитв снали 
или блtсъка на . огрtлитt. отъ заникъ-слън
це планински масиви еж одухотворени отъ 

четката на талант·ливия художникъ. 

Искрящия норавъ снi:;гъ, който хрупти 

при зимния излетъ nодъ обувката на турис
та е предаденъ съ неподражаемо майстор
ство отъ художника. 

Нищо не е забра~ено отъ красотата на 
Рила-: и зжберитt на върха и тъмнитt очи 
на планината - нейнитt езера, - и нитния 
боръ, и чепатия клекъ, и сочното пасбище. 
Мъгливото утро и слънчевия денъ - се реду
ватъ едно следъ друго предъ ненаситния 

взоръ. 

И нолцина следъ тази изложба ще за
копнt.ятъ да видятъ отблизу нашитt Алпи -
Рила планина .... 

Ние сме къмъ края на изложбата. Изли
зайки отъ нея ние виждаме ясно ръста на 
българския туризъмъ. Тукъ е отраз~нъ ярко 
неговия духъ и неговото дt.ло. Всt.ка година 
организациитt правятъ все нови и нови заво
евания. Годишния бюджетъ на Ц. Н-во на Б. 
Т. Д. възлиза ваче надъ 450 хиляди, а на Ц. 
н-во на Ю. Т. С. надъ 460,000 хиляди лева. 
• Българени туристъ " е разпространенъ въ 
4500, а Младъ туристъ въ - 4200 броя. 

Постигнатитt успtхи въ областъта на 
родния туризъмъ еж блt.стящи и ние поз
дравляваме щастливата инициатива на цен

тралнитt. настоятелства, които пожънаха заслу
жено гс:iлtмъ мораленъ -и материаленъ ус
лi;хъ съ изложбата. 

Н. Галчовъ. 

околч;ицд. 

Тръбваше да проследимъ пжтя на рево
люционера до лобното м-\;сто на поста. 

Нашата студентска група почна отъ 
Милинъ камъкъ, нойто оспорваше славата 
на Вола като мъсто за всевt.ченъ отдихъ на 
една пламенна глава, погледнала на б1нта ка
то на поезия и вложила бунтъ въ своитt наис
тина поетичес1<и създания. 

Пъстъръ свt.тъ изъ градове и села. Ед
ни знаятъ, че се чествува двайсеть и петь 
годишнината не. единъ 1<ървавъ подвигъ, дру

ги-че сме се събрали за Ботева, а трети
като моитt. случайни хазаи отъ с. Мряморенъ 
- че ще се отслужи панахида, за нtкои. 
Кои? 

- Така се помни отъ дtдо и баба. 
Мжка се въземва въ душата ми. f\зъ се 

гнетя, че и най-велю<ото дi;ло, каквото може 
да бжде жертвата на единъ пъленъ съ бо
жествени дарове животъ, не се знае тъкмо 

отъ ония, за които е било принесено въ же
ртва. Но въ сжщото време намирамъ утt.ха 
въ себе си. Не, така е по-добре. Така лич
ното дt.ло се обръща въ легенда, която, ма-

1,аръ създадена днесъ, носи бi;литt власи 
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на старината. 

,. Така се помни отъ д1;до и отъ баба" . . . 
А Ботевъ, ако би останалъ живъ, едва ли 
щi;ше да има годинитt. на тогава, нойто е 
виждалъ, какъ баба и дtдо чествуватъ не
говата nаметь съ всt.нагодишна панахида. 
Но народния календаръ, въ който малцина 
могатъ да станать светци, мат<о държи смt.т
ка за възрасть и за дати. Всичко въ него е 
отъ ония времена, за които се почва винаги 

съ .Имало едно време" •.. за да се свърши: 
„Живt.ли хора такива, каквито днесъ се не 
раждатъ" .. , . 

Навалицата е пъстра и многобройна. 
Между нея сме и ние-петдесетина студенти отъ 
Софийското висше училище, а предъ насъ еж 
останалитt живи другари на Ботева на чело 
съ Иваница Дончовъ и Сласъ Соколовъ. 
Свещеникътъ възвестява .вt.чная память ~. 
Всички ладатъ на колене. Но . . . недоразу
мение: хорътъ залi;ва • многая лtта". 

Божиятъ служитель негодува и стрtля 
съ очи диригента на импровизирания хоръ, 

- Нищо де. За такива покойници и 
.многая лi;та• не е грtшка. 



• 

Тревясалиятъ наклонъ на „Милинъ ка
мъкъ" се спуща полеrато на югъ, като пра

ви тукъ-таме нt.колко · гърбици, преди да се 
изгуби въ равнището. Отъ северъ той се 
отсича отвесно и открива широката Дунавска 
поляна, която сега нt.колко десятки метра 
подъ него тъне въ мъгла. Но въ далечината 
тя е чиста и низка, сt.кащъ надвесила се 
надъ Дунава да пие отъ неrовитi; хладни 
вълни презъ хладнитt часове на следъ дъж
довно майско утро. Посевитв, окжпани и све
жи, разкриватъ ту тъмни, ту сребристи пазви, 
въ които се провира вt.търа, за да се попи
лt.е нехайно, Г осподъ знае де, изъ необхват
ната ширvна . . . 

Но тамъ, дето е жива трагедията, нt.
ма мt.сто насладата отъ 
хубоститi; · на деня. И 
ние минаваме отъ стра

на, разгърнали нt.кол · 
но лt.ски, за да излt.
земъ предъ плитката 

пещеря, въ която е но

щувало стадо кози, се

га разпръснато на па
ша въ шубр~щитt. подъ 
нашитt. крака. 

Старитt. мятежници 
разказватъ : 
~rJ Отъ тука дойдоха 
турцитt.. Т амъ имъ да
дохме първото сраже

ние. Жертвитt. не бt.ха 
малко и отъ дветt стра
ни. f\ въ тази пещера 
се бtше оттеглилъ Бо
тевъ и плака. Въстани
цитi; ги водt.ше Вой
новски. 

- Плака? - запи-
таха нt.колцина, които Сухото езеро 
отдавна бt.ха избърса-
ли отъ съзнанието си всички човt.шки Ltерти 
на вече полумитичния герой. 

-Да, да ... натъртватъ Иваница Дан
човъ и Спасъ Соколовъ едновременно. Tt., 
които знаеха подвига, творенъ ведно съ тt.хъ, 
знаяха и чов-tка, комуто нищо човtшко не 
е било чуждо. Па има ли нi;що чудно въ 
това?-продължи единътъ отъ тt.хъ. Ние бt.
хме тръгнали наедно, но не всички понасях

ме еднакво. Краката на Ботева, свикнали на 
гети, сега бt.ха подбити и подпухнали отъ 
царвулитt. И ето той падна тука сломенъ. 
Падна-и плака: отъ физически и отъ душе
вни болки плака той. Душевни, защото обе
щаната помощь отъ Враца не дойде нито 
презъ деня, нито презъ нощьта 

Великанътъ плакалъ надъ дребнит\; си 

/ 

сънародници, за да плачатъ тt. сл~дъ години 
надъ великана. Една стара история, която 
остава винаги нова. 

* 
На другия день, следъ много речи ве

черьта по клубове и площади, въ които всt
ки ораторъ неволно казваше: .Мене гледай
те, за Ботева недейте пита", ние се събрах
ме рано сутриньта предъ надтежелия отъ вt.
нци паметникъ, плодъ на еж.щата тази фраза. 

Историята се знае; когато трt.бвало да 
изваятъ фигурата на поета революционеръ, 

художникътъ се намtрилъ въ затруднение 
- не можалъ по портрета да си създаде 

представа за бунтовнишкия образъ на Ботева. 
Тогава председательтъ на окржжната поето-

фотl С. I<остовъ 

янна комисия предложилъ своя образъ съ 
горнитt. много знаменателни думи. И ние ве
че отъ години наредъ гледаме лика и фигу
рата на този - ,.великанъ на щеславиетои, 
вмt.1.:то лика и фигурата на другъ великанъ 
на дi;лото. Съ шествието тръгна и покой
ниятъ Мих. К. Сарафовъ, тогава минис
търъ. Студентската младежь още при първи 
тi; стжпки поде въ бавенъ и тържественъ 

темпъ: 

.о, мой Боже, прави Боже . . , 
Но скоро музиката на врачанския пехо

тенъ полкъ подема маршъ и ние неволно 

.ударили" кракъ следъ кракъ закрачваме 

къмъ изтокъ въ политъ на Балкана. 
Шествието, както би казалъ Лилиенкронъ: 

ln Schritt und Tritt und Tritt und Schritt, поема 
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бърже, изпрате1-1O отъ женената ча.rrядь 
на града която ни сподиря съ любопитни по
!"леди презъ прозорци и вра, и. 

Другаритt. на Ботева си спомнятъ пж.тя 
до първата .голt.ма гънка на планината Въ 
нея нi;к.жде дали презъ деня още едно сра
жение, заприщени отъ турскитt. орди. Следъ 
туй нищо не помнятъ. Еднитt казватъ: • Пое
хме отъ тука", другитt: • Не, отъ тука•. Раз
бира се, ние еднакво вtрваме и не в-sрваме 
хората на дветt страни. Та кой ли при така
ва обстановка би ималъ желание да запомни 
пжтя си, по който никога не е мислилъ да 
минава повторно? Въпросътъ е билъ за Бъл
гария, въ олтаря на която се слага безвъзмез
дно и животъ, и имотъ, а не за пенсионна 

книжка, която трt.бва да съдържа означени 
всички житейски пж.теки на едно дребно сж
ществувание. 

Но презъ дето и да еж минали. Сега 
ние диримъ правия пжть и поемаме подъ 

шубръци, глогини и трънаци, спъвани на 
всt.ка стжпка отъ повитъ, капини и камъна

ци, къмъ сипейното ребро на единъ отъ скло
новетt., отъ който по-лесно ще стигиемъ до 
Вола. 

Деньтъ е слънчевъ и топълъ. Но въ 
тая забутана гънка, въ дълбочинитt на коя
то тече малка рtкичка, намъ е и хладно, и 
потъ тече по rърбоветt. ни. Ехъ, еднажъ да 
стиrнемъ горе! 

* 
На всtки случай, не на Вола е убитъ 

Ботевъ. Въ това еж. съгласни вснчкитt. му 
живи другари. Tt, събрани следъ сражени
ето тук21, си припомнятъ редица подробности. 
Tt даже изброяватъ незначителни събития, 
които смутеното имъ тогава възприятие спо

лучило да запази почти въ единъ и сжщи 

видъ. 

- На . Вола сме тъкмо на пладне. Ед
ни, макаръ и морни, се катерятъ по скалис

,тата му полуджr:а, която се дига отсt.чено 
като старинна стена, а други пъплятъ по го

литt. му, годни за п~сбище наклони, да ди
рятъ вода. 

Старитt. търсятъ пжтя на миналот0, мла
дитt мечтаятъ за свой собственъ пжть, и 
все пакъ пъятъ словата на Чавдаръ войвода: 

Що си ме, майко, продала 
На чуждо село аргатинъ: 
Овци и кози да паса, 
Да ми се см-вятъ хората 

Спущаме се надолу къмъ рtкичката, 
пълнимъ шишета и манерки съ вода и пое

м21ме по насрtщния, още по-стръменъ склонъ. 
Другаритt на Б0тева се забъркватъ отново. 

86 

Св_икнали съ вис:инит1;, т1;, с:iкашъ, rубяfъ 
себе си долу. Но ние не се смущаваме и 
отъ тука ще стигнемъ до върха . . . 

Може би следъ часъ, може би следъ 
два, ·ние стжпяме победоносно върху платото 
на скл0на. Подъ краката ни то е покрито 
съ трева, а малко по-далечъ се крие въ гжс · 
ти джбави шубръци. Чувствува се, че отъ тия 
шубръци трt.бва да почва истинския, стра
хотния Врачански балканъ. Отъ дt.сно, от· 
предъ и отъ лt.во нови върхове откриватъ 
дълбоки пазви, за да ни отвлt.катъ въ тай
ницитt на преизподнята. 

Само единъ върхъ до самитt. насъ стои 
голъ и каменистъ. 

Околчецъl 
По неrовитt. нахвърлени камънаци, ос

татъкъ отъ времето, когато Богъ е градилъ 
дивния Балканъ, не се вижда нищо друго, 
освtнъ гущери и змии. Ние чукаме съ тоя
rитt си и се взираме въ вс-вко камъче. 

Я! - вика единъ - следа отъ куршумъ! 
Ние прилепваме глава до глава и гле

даме: наистина, следа отъ куршумъ . •. 
Въ единъ миrъ се рапиляваме по вър

ха да диримъ и друга такава следа. Виковетъ 
зачестяватъ: 

- И азъ намtрихъ. . . 
- Тука белеrътъ е по-ясенъ. 
И, седнали надъ тия бълt.зи, ние се 

фотографирваме . . . За споменъ. И за наив
ната си вtра, че може да се запази следа 
отъ куршумъ върху камъкъ презъ цt.ли 25 
години. 

R малко подъ насъ Ботевитt другари 
повествуватъ: 

- Тука дадохме сражение . • . Ботевъ 
падна хе п0дъ ония шубръчки. До него при · 
ближи Войновски, но залпъ отъ турцитъ го 
накара дn отстжпи . . . 

- Не, той не бtше убитъ, а с~мо раненъ. 
И падна не тамъ, а тука на, почти подъ ка
м;ьнацитъ. Вид-вхъ го съ очитt си. 

- f\зъ - подема трети, мисля, че Ботевъ 
се добра до гората. 

Свидетель на събитието, старъ, безпаме
тенъ вече овчарь, виканъ нарочно отъ влас
тьта твърди: 

- Е тува падна . • . И сочи върха на 
каменния кону~ъ, отъ който най-добре се 
вижда, колко божествена е българската при
рода . . .. 

Да б-sше спрt.но свидетелството до тука . . 
R то продължи: 

Ботевъ билъ съ калпакъ, калпакътъ съ 
извито червено дъно, а надъ лъвчето - перо. 

Въ едната си ржка държалъ сабя, .а въ дру
гата - тржба . .. Сжщо като въ картинитi; . . 
Замtрило го едно арапче, което стреляло 
отъ джбака на върха отдt.сно . . . 



Де е билъ свидетельтъ презъ това вре
ме, не можа да се разбере. 

Мо така или инакъ, всички до единъ 
останахме съ убеждението, че тъкмо тука е 
лобното мi;сто на безсмъртния български по
етъ и революционеръ. Останахме и, поставих
м~- основенъ камъкъ за паметникъ, малко 

по-надолу, върху седловината, за да се виж

да отъ централната желi;зопжтна линия, 
щомъ вла1<а стжпи въ областьта на гара 
Лакатникъ или малко по на северъ. 

Двайсеть и петь г.одини отъ· тогава : .. 
Паметникътъ, който да напомня на поколения
та, какъ се служи на родината? .. Той не 

се вижда. Надали ще te види и следъ Щ>ви 
двайсеть и петь години. 

Отъ цi;лата ни грижа тогава остана само 
яденето на чужда смi;тка ... R. отъ моето 
участие-дрипави спомени. 

Така и най-близкото дt.ло отъ миналото 
изчезва въ далечината, за да го съзерцава· 

ме при минути на празно удоволствие презъ 

мъглата на нашето недоумение. 

R. Ботевъ ? Той не може да не е убитъ 
на Околчецъ. Отъ тамъ е тъй божествена 
nрироцата на нашата бедна България! 

С. Чвлиигвровъ 

ИЗЪ СРЪДНА ГОРА 

Единъ месецъ по-рано се споразумt.хме 
съ нt.колко души кюстендилски другари да 
използваме тазгодишнитt. Великденски праз
ници за една нt.колко дневна екскурзи.9. изъ 
Сръдна гора, - единъ колкото хубавъ, тол
кова и слабо посещаванъ планински кжтъ у 
насъ. Съображения за този ни излетенъ обе· 
ктъ имахме много: при това нашата екскур

зия съвпадаше съ готвящитt. се народни тър
жества по случай педесетrодишнината отъ 
обявяването на срt.дноrорско ro възтание. R. 
лично за пишущиятъ се притуряше и жела

нието да поброди отново изъ онt.зи_ крас~ши 
кжтища, споменитt. за които се преплитатъ 
съ тъзи за детскитъ й ученически години, а 
разказитв за героичното възстание nротивъ 
властьта на Цариrрадскитt. суmани еж били 
първата кърма за душата му. За това, вижда 
се, тъй много ми харесва началото на Проло
га отъ Кървавата пъсень на Пенчо Славейковъ: 

Дете невр1,стно ощъ, на майчини си скути, 

азъ слушахъ при1<азки и п-tсни за нечути 

борби и теглила и тъмни сждбини 

на моя роденъ край, отъ първи още дни, 

незнайно по канuа незнайна внсша воля, 

обреченъ на сълзи и кървава неволя .. . . 

Речено и свършено. Въ четвъртънъ ве
черьта причакахме кюстендилскитъ другари, 
а на Разпетия петъкъ сутриньта поехме съ 
бързия пловдивски влакъ за Ихтиманъ -
изходниятъ пункъ за нашата великденска 

срt.дноrорс1<а екскурзия. На rарата бt. гъм
жило отъ суетящи се около заминаването си 

хора отъ всички възрасти. Разнообразнитt. 
туристически костюми и снаряжения внасяха 

още по-rолi;мо разнообразие въ живия потокъ, 
който се блъскаше по всички страни. Повече 
отъ всi;ки другъ пжть, сега заминаваха мла
ди и възрастни туристи по всички направления, 

между които и нъкол~<о групи за Родопитi; и 
Рила. 

Хубавъ пролi;тенъ день. Въ яркото су
тришно слънце се очертаваше мълчаливата 

борба, която водt.ха . помежду си зимата и 
пролt.тьта за временото владение на планин
скитt. висини. Завладяла напълно полето, 
nролi;,ната зелена покривка б-t полазила къмъ 
висинитъ; Мургашъ и Лозенската планина еж 
напълно въ нейнитt нежни обятия. Но сви
кналата съ снtговетъ Витоша се още колебае. 
Въ низинитt. тя е покрита съ зелената пла
щеница, по срt.дата зелениятъ тонъ преминава 
въ кафяво-сивъ, а върховетt още се rордъятъ 
съ своитt. бъли кардиналски шапки, и отъ 
тъхъ надолу се спускатъ бъли снt.жни езици 
и панделки, за да подразнятъ зеленитt. очи 
на прол-l=;тьта. 

Задъ Искъра ние сме. вече въ зоната на 
Сръдноторието, една обширна мрежа отъ ве
риги и склонове, коять изпълва и краси про

странството отъ голt.мия дунавски притокъ 
до източния завой на Тунджа и отъ дългия 
подбалкански коридоръ до долината на Марица. 
f\ нtкога си, въ далечното геоложко минало, 
споредъ научнитt твърдения на голt.мия сръб
ски географъ проф. Цвиичъ, !"'ежду Срtдна го
ра и Стара-планина е протичала една голt.ма 
плиоценска рi;ка, която е извирала отъ Зла
тишка Козница и се вливала <:ъ нъколко рж
кави въ Черно море около Бургазъ. Другъ 
пъкъ ученъ, сжщо голt.мъ географъ, проф. 
Фишеръ, се помжчи да присъедини къмъ 
Сръдногорието и самаl'а Витоша, но неговата 
географска теза и номенклатура не можаха да 
ее наложатъ на нашит-в учени, които напълно 
усв::>яватъ заключенията на Цвиича. Като по
следня срt.дногорска дипла се приема Ло
зенския ридъ, който и ние не изпускаме отъ 
нашия погледъ, настанени сравнително удобно 
въ · туристическитi; класи на лътящия къмъ 
изтокъ влакъ. 

Предъ насъ се бt.лt.е Лозенския мана-
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стиръ, къмъ коtlто се отправя ;слi;злата ~на на Габра (дълъгъ 156 м. и високъ 41 метра) 
Новоселци малка туристическа груnа. Източно единъ езиkЪ отъ палезойс1<и wисти е врt.
отъ гарата е разположено най-голt.мото бъл- занъ въ опушенитt. червени пt.съчници, които 
rарско керамично заведение - фабриката на отъ ново се явяватъ, за да изчезнатъ окон
f\кционерното Дружество "Изида ·, посветено чателно и отстжпятъ своето мt.сто на старитt 
на египетската богина на производителната палеозойски и архаични системи, които изцt.ло 
сила и изкуствата. Глиненитъ материяли за господствуватъ около Вакарелската планина. 
своитъ произведения фабриката получава изъ Вакарелската гара заема най-високата 
недрата на Лозенския срt.дногорски дt.лъ - точка отъ профила на ж. п. линия София -
отъ землището на самоковското село Чуку- Цариградъ - 820 м. надморска височина, 
рова. Отъ кариеритt до фабриката, глината Отукъ се разкрива една пленителна панорама, 
се превозва съ помощьта на собствената закрита на югъ отъ п.окритата още съ дев
и въздушна желt.зница, дълга 15 кило- ствени снt.гове снага на Рило-Родопската 
метра. алпийска верига. Но минутниятъ престой на 

Отъ Новоселци тренътъ полази по Ва- влака ни отнема възможностьта за обичайно• 
карелскитj; възвишения, еж.що така дtлове то любуване на • глед!{итt • при свободното 
отъ Срt.дна гора. По настоящемъ приетото туристическо пжтувание. Тренътъ лети надолу 
дt.ление на Срt.дногорието е следното: отъ къмъ Ихтиманското поле и доскорошното 
завоя на Тунджа до долината на Стрема (Гь- тежко бухтене е замt.нено съ търканията на 
опсата} се простира Източна Сръдна гора или централната спирачка на машината, която обу
Караджа дагъ - Сърнена гора; между Стрема здава вихренитt стремежи на черното чудови
и Т ополница е включена Централна Сj:>1щна гора ще. Ограничениятъ отъ дола просторъ ни 
(наричана още: Сжщинсv.а или Панагюрска) и връща отново къмъ прекжснатитt. геоложки 
Западна или Ихтиманска на западъ отъ То- съзерцания. Току подъ гарата ние нахълтаме 
полница. въ архаичния теренъ, - едно отъ най-харак-

Повършно Вакарелскитt. височини не тернитt. геоложки качества на Срt.дногорието. 
криятъ никакви прелести. Нъщо повече. Бла- Нt.кога си, преди милиони години, днескаш
годарение на опустошението на горитt., тt.зи ната Срt.дна гора е била органически свързаt1а 
височини иматъ даже плешивъ и тжженъ съ Тундженския и Рило-Родопски масиви и 
изгледъ. Не- въ замt.на но това пъкъ, тt.хниятъ заедно еж образували архаичния балканс1<и 
геоложки строежъ и петрографски съставъ еж континентъ. Образуванието на Тракийската 
най-разнообразни и интересни за любознате- низина и разнитt. стари и млади ерупции, 
лния туристъ, който неволно отвръща очи отъ седименти и ерозии еж разпокжсали и пре

непри~етливата външность. И нt.кога, за да моделирали ста ,..ия единенъ масивъ. 
нескучае, когато има физическа възм~жность Подъ Чамшадиново ние навлизаме въ 
да наблюдава и преживява чрезъ малката малкото затворено Ихтиманско поле и мислено 
обгледвана область всемира, туристътъ трi;б- се гуркаме въ неговитt. плиоценски сладки 
ва да научи, както се изразява великиятъ ан- езерни води. Бързото двю1-.ение на влака и 
глйски поетъ Байронъ: .езика и тайнитt. при- неговото предстанционно подсвиркване внася 
родни• и да изработи въ себе си способностъ· слаба възбуда въ нашата малка излетна група. 
та еднакво да се възхищава и интересува, Набързо багажа е прибранъ, раницитt. се 
както отъ тонове, отъ форми, отъ живата свалятъ отъ етажеркитъ и качватъ на гър
природна украса, отъ простора, оrъ волностьта, боветt. - тt.хното естествено мt.сто. 
така и отъ сложнитt. геоложко-петрографски Съ радостното туристическо ехо с~ про-
елементи на терена, презъ който броди. щаваме съ другаритt., които заминаватъ по-

Бавниятъ ходъ на пъхтящия къмъ висинитt. Н<1татъкъ и поемаме прашното шосе за Ихти
влакъ е едно голt.мо удобство за задоволя- манъ, отстоящъ на единъ километъръ северо
ване на геоложкото любопиство на nжтника. източно отъ гарата. Въ града закусихr-1е и се 
Отъ дилувиялнитt. наслаги при Новоселци, приготвихме за пжть, т. е. разсъблекохме 
неусетно влакътъ ни пренася въ терциера, излишнитъ за дневно пжтуване дрехи. Ихти · 
който заема терена подъ Побитъ камъкъ. Не манъ, сега центъръ на една малка околия, ~ 
успi;ли още да се справимъ съ nромъната, едно малко градче (5098 жители), което nрезъ 
за извършването на която еж били нуждни времето на турското владичество е било седа
дълги хилядолtтия, ето че геоложката декора лище на единъ отъ осемтt.хъ юрушки бегове. 
е отново смt.нена. Ето ни въ още по-стара Тука имаше ,една старинна чешма, съградена 
геоложка формация, която се изразява чрезъ по нареждането на прочутия турски великъ 

триясовитt. червени пt.съчници, които опа- везиръ Мехмедъ Кюприли презъ 1070 (1660) 
сватъ източно Софчското поле, съ малки пре- година, но никакви следи отъ нея не еж за
кжсвания, отъ Симеоново чакъ до Курило и "' пазени. 
Царичния. Надъ забележителния двоенъ мостъ •::; Къмъ 11 часа хванахме пжтs1 за село 
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Бt.лица. Това е една .федеративна репу
блика" отъ махали, които заематъ едно про
странство отъ 3-4 часа наширъ и толкова 
надлъжъ. Задъ rробищата пжть,·ъ ни върви 
край Кжцовъ долъ, суходолище, което води 
къмъ вододi;лната седлов 1 на Влахови ниви, 
разположена между върховетъ Станюва чу
кара и Високъ съ остатъци отъ старо кале. 

На л-вво отъ пжтя, на около единъ и 
половина километре отъ града, е имало старо 

селце, което турцитъ еж наричали • Истиnонъ 
калеси" или Стипонъ по бълrарски. Това е 
византийското ;Стипонионъ", наричанъ отъ 
арабския пжтешественикъ и географъ Идриси 
(1153 г. ) - ,.хубавия градъ Стобуни•. И до
сега една отъ махлитъ на rрадчето се нарича 
Шипонческа. И между мt.стното население 
нонстантирахме още „ геоложкия митъ •, както 
се изразява Иречекъ, че плио
ценското езеро е нtщо като 
миналогодишна история, както 

се схваща. подъ влиянието на 

научнитъ изводи, и отъ насе
лението въ Бояна и Бистрица 
по отношение софийското езе
ро. • Когато нашето поле е би· 
ло езеро, на това мi;сто е 
имало селище ", ни оазправя

ше единъ ихтиманецъ, който 
ни придружаваше случайно до 
вододi;лната седловина. 

на пжтуванията на покойния български исто
риографъ д-ръ К. Ирече1<ъ. 

Обtдвахме и· починахме подъ сънката на 
една върба при воденицитъ на Бtлишката 
рi;ка, която малко по-долу се влива въ Мжти 
виръ. И пакъ поехме нагоре: изкачваме баир
че следъ баирче, възвиваме по хоризонта
лит'Б, чертани отъ геодезкитt инстинкти на 
чичовцит·Б-балканджии, слизаме въ неиз
бежнитt долове, но все пакъ границитt на 
Бi;лица не се стигатъ. И вср-1:;дъ нашит-в 
млади другари избухна единъ споръ около 
етимоложкия смисълъ на нмето Бtлица. Отъ 
ЩО произлиза то: отъ бtлия цвtтъ на ней
нитt rранитогнайси или отъ турската дума 
„беля", и подъ влиянието на своит-в тежки 
раници, решиха спора въ полза на послед

ното пр~дложение и то съ корекцията, че по 

Цвиичъ, който сжщс.' така 
сподi;ля възгледа за езер
ното минало на Ихтиманското 
поле презъ -герциера, доказва 

въ своята книга . Основе за 
географиjу и геологиjу маке
донjе и старе Србиjе", че пър
воначално водитi; отъ това езе· 
ро еж се отцеждали презъ 

Солудеревенъ къмъ Марица и 
че пооломътъ на М11-ти-виръ 
е образуванъ по-късно. Лозеяскnя мопастиръ „Св, Сnасъ" фот. Н. Бобевсюr 

Отъ седловината завихме на
лi;во по трасето на проектираното шосе. което 
ще свърже Ихтиманъ съ Поибрене и Панагюри
ще, една отдавнашна и несбждната при живе 

мечта на покойния оргиналенъ обществени1<Ъ 
дi;до Вълко Нейчевъ. 

Т еренътъ е вълнообразенъ и залесенъ 
съ низка, на мi;ста храстова, разтителность 
отъ габаръ, букъ и джбъ. Разкриващи се 
тукъ таме, скалитi; еж все отъ старитъ фор
мации - кристалиннолистни и гнайси, за пръвъ 
nжть и добре проучени отъ нашитъ учени, 
покойниятъ профес0ръ Г. Н. Златарски и проф. 
Д-ръ Г. Бончевъ, който продължава да трупа 
трудъ следъ трудъ по петрографията на на
шата страна. За опознаването пъкъ съ гео
графията на Сръдна гора най-много дължимъ 

правилно би било да се за:'>'lъни гальовното и 
умалително има . Бtлица " съ по-внушителното 
и по-правдоподобно име „Гол·Бма беля " или 
съкратено: Белище. 

Но при все това - хубава си е нашата 

Срtдна гора. . . 
Привечерь стигнахме въ Поибрене, ху· 

баво rmанинс1<0 село. Следъ приятната вечеря, 
разнообразена съ пръсна тополнишка риба, 
прибрахме се за спане: на женитt отстжпих
ме единствената въ „Странноприемницата • 
приемна стая, а мжжетъ запазиха за себе си 
плt.вника. 

Съ преминаване на Тополница, ние сме 
вече въ предt.лит-t на Централна Срi;цна го
ра. Отъ Поибрене до Ме•11<а - едно сносно 
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шосе, по което сега се строятъ солидни ка

ме1-1ни мостове, вървимъ по дtсния брtгъ на 
едноименната рt.кичка Павелъ. Въ този уча
стъкъ на пжтя ни теренътъ става още по-раз

нос бразенъ и по-интересенъ. Покрай К;JИСтал
нитt шисти, гранито-гнайси, гранити и си
енити, подобно на Витошкитt, тукъ вече на
влизаме въ тънкия nоясъ на креднитt чер· 
веникави и сиви седименти, които иматъ юго

източно направление отъ Буново дори до 
F\йваджикъ и Сарж· гйолъ. Източно и пара
лелно съ тt.хъ, а на мtста взаймно препле
тени, еж разположени младитt еруптивни ма
териали отъ андезити, трахити и туфи, отъ 
1<оито материали еж образувани шилеститt 
верижни върхове - Танrуръ, Св. Илия, Цt.ра 
и др ., разположени южно отъ линията Пана

гюрище - Стрелча. Юго-източнитt. пъкъ от
д~;ли на младитt. ерупции завършватъ съ вър
ховетt. на Коюнъ-тепе. 

Мечка и Поибрене, чисто български пла
нински селища, еж вземали активно и до

стойно участие въ F\прилското възстание. Отъ 
Мечка пжтътъ слиза въ долинната на планин
ския потокъ Люлековица и следъ единъ новъ 
подемъ на горе къмъ Чумовъ градъ ни 
поставя предъ лицето на Панагюрище, духов
~•ия центъръ на срi;дногорското съзаклятие. 
Това е Каменграда въ поезията на Пенча: 

• Тамъ, въ онзи дивенъ кжть, кждето 
Луда Яна 

отъ срtдноrорскитt. клисури отървана, 
къмъ равнинитt се затиря съ поривъ 

младъ 

цъвти и хубавей прочути Каменградъ ... 
. . • Презъ гори и презъ поля прочутъ" 

е Каменrрадъ. 
И тъкмо преди петдесетъ години тукъ, 

въ този дивенъ кжтъ, е .зазорила зората• на 
свободата. 

. . • То бtха славни дни. 
макаръ на ужаси, макаръ на кървнини 

и запустения. . . . 
Предъ града на пжтя за Оборище е из

дигната една скромна арка, която ни при

помня за тtзи славни дни. 
Отъ страшния и юначенъ rрадъ .Отлу

кйой" за турцитt., Камениятъ градъ на въз
станието е останала само миналата слава, надъ 

която почва да се спуска плащеницата на 

забравата. 

Преди да предприемемъ екскурзията си 
нзъ сжщинска Срtдна гора, решихме да пре
Сt<очимъ до с. Стрелча, 14 1<м . източно отъ 
Панагюрище. Пжтя върви първоначално по 
дола Мерулъ (старо куцовлашко име) и като 
прехвърли високата равнина Цареви сливи, 
навлиза и върви по Черяшката рtка, която 
го извежда до малкото поле. Банитt иматъ 
едни отъ най•лt.ковититt топли води въ Бъл-
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гария, трети по своята рад1-1окт1-1вност~ - 220 
кюри при 253 кюри на Нареченскитt. и 560 
кюри на Сулу-дервенскитt. 

На връщане минахме по прекат~ пж тека · 
презъ възвишението • Господъ" едно отъ стран · 
нитt наименов.ания въ нашата rеоrрафска но
менклатура. Въ Панагюрище пъкъ има една 
фамилия съ името Господови. 

На първия денъ на Велин день мжжки
ятъ отредъ отъ нашата малка излетна група, 

съ намаленъ до минимумъ багажъ се от
прави къмъ най-високия панагюрски върхъ 
Буная. Тръгнахме по пжтя из:ь Димово поле 
по самото корито на Луда Яна. Отъ горнитt. 
воденици поехме направо къмъ Окошката 
могила, съ което спестявахме лжкатушенията 

на пжтя по рtната. И ей тамъ: ' 
• Изтъпва се въ далнини намръщени 

Бунай . .• 
Но днесъ той е привет ливъ. Къмъ два 

часа бtхме на върха - 1561 м. Незначите
ленъ връхъ, но съ обu.тренъ просторъ, на 
който биха завидi;ли много друrи първосте
пенни върхове. 

На северъ се издига „възправенъ въ небесата" 

-.бал~<ана rорделивъ". 

Къмъ него се обръща поета съ укорна молба: 
., Бащице, старъ балкаиъ, жестоко сждишъ ти• .. 
~-Бащински ти погледъ обърни 

къмъ Срt.дна гора, царица на rоритi;, 

чуй 3вънъ оrь мечове, чуй пt.се,~ь на пi;снитt.". 

И въ онtзи славни дни оттукъ еж снова-
ли безпирно куриерит-Ь на Бенковски, Во
ловъ и Каблешковъ между Панагюрище и 
Копривщица. Последното планинско гнtздо, 
родина на толкозъ великани, отстои отукъ 

само на 2 часа, но е невидимо за нашия по
г ледъ; то може да се види само като се над

весите надъ него. Т ревистиятъ връхъ Попъ ни 
сочи неговото мtстонахождение . 

Отъ Буная взехме право на западъ по 
Нdправление къмъ Братия, съ намерение 
да стиrнемъ и спимъ на Лtтнитt детски ко
лонии. Прекосихме презъ най-хубавитt гори, 
о~ъ които така много се възхищаваше Ире
чекъ и които той сравняваше само съ лесо
ветt на островъ Ютландъ. Вървехме по на
правление, безъ пжть, но замръкнахме още 
въ мt.стностьта „ Срtдния гйолъ • , кждето и 
пренощувах191е въ празната още бачия. 

Рано на другия денъ бtхме на детскитt. 
колонии. Познавамъ всички български пол
ски, морски и планински лtтовища и трtбва 
да призная, че - безъ да ПJ'(ащс1мъ данънъ 
на лока11ния патриотизъмъ - по-хубаво и 

по-пригодно за цельт,а кжтче не познавамъ. 

Самитt помtщения еж най-обикновени дъс
чени кжщурки; сега се строи едно голtмо 

масивно здание отъ хубавъ срtдмогорски 
гранитъ. 



Следъ едю:ъ часъ бt.хме на третия по 
височина ср-l;дногорски връхъ Братия, - 1517 
м. Отъ неговия широкъ обгледъ еднакво се 
е възхищавалъ и поетично настроения исто

риографъ Иречекъ и строrиятъ естествоизпи

татель Златарски. 
Въ своиТЕ .Пжтувания" Иречек.::, пише: 
.Изrледътъ е единъ отъ най-великолеп

нит-\; не само въ България и на Балканския 
полуостровъ, но изобщо въ Европа. При 
пръвъ поrледъ бt.хъ като омаянъ, тъй като 
не очаквахъ подобно н-\;що•. 

И по-нататъкъ: 
„Ц-вли часове чов-\;къ би моrълъ да 

проседи на това високо м-всто; окото вс-вка 
минута открива нещо ново въ тази велико

лепна картина•. 
Р.. покойниятъ Златарски ето какво пи

ше въ своето • Г еологическо-петрографско 
описание на Ср-вдна гора•: 

11 Много върхове съмъ обходилъ въ Бъл
гария, качвалъ съмъ се на по-високи плани

ни, но не помня да съмъ ималъ такава пре

красна панорама на всички четири страни, 

както отъ върха Братия .. •. Хубавъ е из
rледътъ отъ Витоша и Рила, но изгледътъ отъ 
Братия надминава всичко· . 

И моиТЕ другари драговолно се съгла
сиха съ заключенията на нашИТЕ голt.ми 
учени мжше и отлични познавачи на бъл
rарскитt. и чужди природни прелести какви

то бtха покойнит-в К. Иречекъ и Г. Златар
ски. 

Т рtбваше да бързаме тъй като часа бt 

вече 9 ¼, а ние искахме най-късно къмъ 12 
да бждемъ на Оборище. Взехме пжтя презъ 
Преслапа за Лисецъ ( 1382) СжщиТЕ девстве· 
ни гори. Поради празника - втория день на 
Великдень, въ балкана цари пълно безмъл
вие. Шиндаритt. еж се прибрали по домове
ТЕ си, за това не се чува глухия ропотъ на 
тt.хнитt. остри секири. 

Къмъ 11 часа прекосихме Раслатица 
и точно въ 12 часа бехме надъ Оборище. 

,.Оборище! въ светлия венецъ на имена
та, венецъ България що кити и до край ще 
кити-блясъкъ оrь тебъ що сияй, тямъ той 
и само той величие предава. Безъ тебе бър
зо би световната забрава обеззначила тяхъ
кат' бисерни герданъ, комуто липсува ялма
зътъ, нескованъ добре и някъде нзrубенъ. 

Едно скромно събрание на малката по
ляна до 1шъста съ обичайната церемония и 
при пуканицитt. на Ловното дружество от
дава своята почеть къмъ памятьта на герой
тt, които сложиха костит-t си предъ жер,ве
ника на свободата. Но вече малцина еж меж
ду насъ отъ дейцитt. на срtдногорската е
попея. Нt.ма попъ Грую, н-вма Ворчо, н-вма 
Крайчо Самонадовъ. 

Нараства друrъ родъ, за друrи сждбини. 
Забрава спуска се надъ миналиТЕ дни .. 
Заедно съ връщащитt се съборяни, 

връщахме се и ние въ времена съживения, но 

заглъхналъ вече подъ тежестьта на миналата 

си слава Каменъ градъ, Илиона .. на Пенчо
вата Кървава пt.сень. 

п. Д. 

ПЕТКОВО И КАРЛУКОВО 

Югоизточно отъ Устово се събиратъ две 
рtки, Черна и Б-вла, и текатъ заедно надолу, 
та се вливатъ по-късно въ другия гол-\:;мъ 
притокъ на f\рда, който иде откъмъ се
лото Арда. Оттукъ започва дефилето, по 
което върви шосето за Кърджали и от
тукъ започватъ сжщо помашкитt села, отъ 
които състои голt.ма часть отъ f\хжчеле
бийската (сега наричана Пашмаклийска) око
лия. Между т-вхъ, въ ютоизточния кжтъ отъ 
окол!"ята, като по изключение, се намиратъ 

две чисто български села, Петково и Карлу
ково, съ будно и пъргаво население. 

Къмъ тия села отивахме по Петровдень 
съ моя приятелъ f\настасъ и съ съграждани
на ми С., енерrиченъ и упоритъ, ала неrтро
св-втенъ бълrаринъ, единъ отъ първитt. осно
ватели на устовс1<ата тютюнева кооперация. 

Поемаме шосето край р1;ката и вървимъ 
надолу. М-встностьта е повече гола; дето е 
зал-1:iсено, гората е дребна, ала е пакъ зеле
но и кж.драво. 

Но скоро трtба да оставимъ шосето, 
между с. Подвизъ и Тарънъ, та да ударимъ 
влtво по долината на селото Рt.ка и да тръ
гнемъ по козя пжт~ка. Минаваме селото и се 
любуваме на хубаво обработени градини и 
ливади, а следъ това изкачаме върлия Де
ринъ-кедикъ. 

Горе на върха е поляна и тамъ спира
ме на почивка. Прохладенъ в-втрецъ ни по
лъхва и разхлажда. Казаха ни, че наблизу има 
мандра. Опжти,хме се натамъ да се напиемъ 
матанъ Да ни запазятъ отъ кучетата, насре
ща ни се впуснаха две момченца, засм-\;ни и 
приветливи. 

- Има ли матанъ, мижовъ? 
- Има, мижо*, има. 
Въвеждатъ ни вжтре: тамъ нам-1:iрихъ 

стария мой познаl'ъ Чяуша, съ негова братъ. 
Мандрата била селска, и сега т-вмъ било редъ 
да зематъ мл-\;кото. Любезно ~111 нагоатиха тt. 
съ мандренски ядива. 

*) Мижо ще рече 11а тtхенъ езикъ чичо. 
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Сега се спущаме къмъ Петково по го
лtма стръмнина, прощарена съ дълбоки си
пеи. Слиземе въ долината на не голtма рtка 
съ разстлана плитка вода, сега мжтна. Отсреща 
ни е селото, къмъ което води старински сво

довъ мостъ, толкова извитъ и стръменъ, че 

жената на нашия другарь С. се бои да го 
мине ездейки на муле. Бtли кжщи блестятъ 
приветно отдалече още. f\ отъ по-близу спи
ра, ъ погледа, наредъ съ сламенит-\; покриви 
на малки сгради, и тенекиени покриви като 

нi;що леко и изящно. 

И край селото и между кжщитt гради
ни съ царевица и фасулъ и ниви, по които 
зелен-ве избуялъ вече тютюнъ. 

Влизаме въ пазарната улица. Тамъ еж 
събрани дузина дюкянч@та на търговци и за

наятчии. Тамъ е и училището (основно и про-

Надъ Рилския новас'l'!tръ 

' 
rимназия), здрава 1<аменна сграда, а срещу 
него, подъ пжтя, е читалището, недовършено 

още. Тукъ е и кооперацията Съгласие, която 
си има своя сграда съ фурна, манифактуренъ 
и бакалски магазинъ, кръчма и кафене. Тукъ 
с'l;даме и ние да си починемъ, вънъ, на бе
седка до нея. 

Донасятъ ни превъзходна студена вода 
и ра1<ия, която пада добре на умората и 1<0-
ято, както изглежда, се доста поглъща въ 

Петково. Тукъ еж на мода хаковепиь - съки 
си поржчва най-мал~<о единъ хаК'Ь, едно ши
шенце, и хака е мърката, която показва, кол
ко си изпилъ. 

Пръснахме се по селото, едни по работа, 
други по разходка, и nакъ се събрахr1е при-
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вечеръ на сжщата беседка. Дружината сега 
е по-гол--\;ма. Донасsпъ салата въ голtма па
ница и вече не хакове, а гол-1:.мо шише съ 
ракия. Шишето обикаля, пълни чашитi;, из
празня се и пакъ отива да се напълни. 

Но въздухътъ е тъй прохладенъ и р1ша
та rьй сладко шумоли, че ракията не тежи. 

Заведоха ни на вечеря и спане у единъ 
отъ мi;стнитt първенци: въ гол-вмо каменно 
здание съ дебели като на замъкъ стъни. Изми
тия дъсченъ nодъ лъщи отъ чистота, и намъ 

е приятно въ новата кжща. 

Легнахъ, следъ вечерята, на широкъ 
миндеръ, постланъ съ меко кичено халище. 

Ръката шуми и ме унася. Нъколко часа ху
бавъ сънь, и после свътло пр::>буждане. Тиха 
радость е въ душата. Утрото е винаги добро 
и весело, но тукъ, захвърленъ въ нъкоя гън

ка на обширна Родопа, 
какъ хубаво се чув
ствува то! Сутриненъ 
хладецъ, ясни слънчеви 

лжчи, които еж изпъл

нили стаята, t<ристално 

чист ь въздухъ, който 
блести вънъ. Какъ сич
ко туй залtга въ ду
шата и я осв~жава. 

фот. С- Костовъ 

на миналия день. 

И после, нощувашъ 

за пръвъ пжть въ но

ва и хубава обстанов
ка, въ едно сел::>, кое

то не ти пречи да се 

чувствувашъ въ самата 

природа, - толt<ова е 

близу тя до тебе: чув
ствувашъ прелестьта на 

новото и не11ознатото, 

защото предишното 

утро не си се пробу
дилъ пакъ тукъ и де

ньтъ, който се начева, 
нi;ма да ти повтори дъ
лничното еднообразие 

Тъй бъ и нъкога, когато, дете, нощу
вахъ у д'l;дови въ Рай1<ово и когато шумътъ 
отъ вадата, отъ воденицата и отъ тепавици

тt странно приn-hваха и ме унасяха ... 

* * 
Карлуково се намира два километра по 

на северъ, надъ сжщата рi;ка, 1<оято иде отъ 
Имаретъ-дере и която тукъ тече въ единъ про · 
ломъ 110-т-l;сенъ, nо-дълбокъ, по-дивъ и тайн
ственъ. Т амъ стигнахме по пладне. Селото се 
е припекло на слънце и дреме. Никакво дви
>нение , никакъвъ шумъ. 

Иснамъ да видя стария учитель Шиш• 
мановъ. Бtха ни казали, че най-лесно ще го 



намt.римъ въ училището, дето прекарвалъ 

обикновено свободното си време. И наистина 

бt. тамъ. 
Той е прекаралъ токуречи ц-l;лия си жи

вотъ дocfra въ своето родно село Карлуково, 

съ изключение на една rодина може би, коrа

то е билъ учителъ въ Устав::>. И винаrи е билъ 

цененъ съветникъ и ржководитель на млади 

и стари, на мжже и жени. 

Ht.кora, въ турско време, една хайка 

срещу комитетски хора ro бi; принудила да 
мине границата и да иде въ Чепеларе. Пове

чето отъ nния, които бt.ха заб-l;гнали тоrава, 

останаха въ България. Но той не можа да 

стои дълго време тукъ: върна се пакъ въ свое

то родно село и оттогава, струва ми се, не 

се е мръдналъ оттамъ. 

Като ония борове, които растатъ край 
неговото село и не моrатъ да вирt.ятъ на чу

жда почва, така и той, скроменъ синъ на бе

дна земя, не е могыгъ да вир-l;е друrаде и 

винаги е предпочиталъ да живt.е скромно и 

да умре въ родния край отколкото посрt.дъ 

обилие въ чужда земя. 
Направихме му, по родопсни обичай, по

сещение въ кжщи, отидохr е и у стария све

щеникъ Емануилъ, нtкогашенъ архирейс1<и 

намt.стникъ, и у неговия синъ учитель. 
Любезно ни изпратиха т-h чакъ до подъ 

селото, а ний продължихме пжтя си за Усто

во. Сл-i;зохме въ р-l;ката, минахме моста при 
бичкията и започнахме да възлизаме по опа
сна, каменлива и стръмна пжтека. Не на едно 

мъсто се изплашихъ да се не събори мулето, 
на което езд-hхъ отъ Петкова, но жилавото 

добиче лов1<0 измина сички опасни мtста. Rла 

скоро навл-hзохме въ хубава борова гора, ко· 

ято покрива цt.лия Черенъ връхъ, по който се 

възкачваме, и тя ни възнагради з) предишни

т-1; безпокойства. 

Горе на върха пакъ помашка мандра. 
Мл-hкото е вече въ кацит-1;, бъркат-;, ro, но 
още не е избъркано, не е станало ,1tатан:ь 

и ние с-!;даме на почивка, докато го избутатъ. 

Почини си и ти, драги читателю, и чуй 
да ти разкажа за нашенскит-1; помаци, нари

чани тукъ отъ христянското население ахряне. 

Обичамъ азъ тукашния бълrаринъ-хри
стиянинъ, който се е наредилъ въ гол-hми, 

спретнати и уrледни села, който е създалъ 

известна култура въ тоя край. Бедната почва 

на неговата земя не е могла да го изхрани, и 

той е билъ принуденъ да търси прехрана съ 
занаяти и търговия далечъ отъ тукъ: по край

бр-hжието на Б-hло море, по островиrt, въ 
Мала f\зия, и още кжде ли не. И оттамъ се 
е връщалъ съ скжтани жълти жълтици, пра

вилъ си кжща висока, земалъ си млада не

вt.ста. 

Но неговия гурбетликъ е траялъ само 

презъ зимата, н~,й-много до Петровдень, лi;т
ния Великдень за тукашното население, по

тържественъ и отъ възкресния празникъ. 

Че всички чеда на тукашн21 Родопа еж. се при

бирали до тоя день, ни единъ не е остаеалъ 
вънъ. И започвали веселби, хо•.,а и пtсни. 

годежи и сватби съ ручещи гайди. докато 

мине Илиндень и дойдатъ богородични пости. 

И пакъ започвали да се ст-!;гатъ за nжть. 

Като на гости еж идвали тукашнит-1; мжже 

въ своя хубавъ роденъ край, скоро пакъ да 

го оставятъ. 

Обичамъ азъ тукашния българ.инъ за 

неговия мекъ нравъ, за неговата топла и чув

ствителна душа, за неговата обичь къмъ род

ната земя. 

Но не по-малко ми е свидно за ахрянина. 
Че той е най•вt.рното чедо на своята земя 

тукъ. Той се е задоволявалъ съ б-hднит-1; пло
дове, които му е давала родната земя, и по

далечъ, отъ града, въ турско време Ксанти, а 

сега Станимака и Пловд 11въ, не е отивалъ, и 

то за пазаръ само. И за това не '! създалъ 

особно благосъстояние, като ~:е броимъ от

дtлни деребеевuи, и за това и ахрянск11Т \; 
села еж повечето малки и неуредени. 

Rхрянетt. еж обработвали с1<удната поч

ва на своята земя и съ много трудъ c;r;. из

карвали отъ нея коравия залъкъ хл-hбъ. Tt. 
еж давали на българит-1; христяне най-издър· 

жливитt. работници, тt. еж имъ орали ни· 

витt., тt. еж имъ носили ливадит-1:,, т-в еж имъ 
секли дървата. Но и по-румени еж тt.хнитt. 

страни, по-крепни rtхнитt. мишци, по-често 

еж у т-hхъ очитt. сини, славянски, и носит-1; 

руси. Повече доброта личи въ тtхнитi; npo· 
стодушни погледи, и по-мално алчн~сть раз

дира rtхната душа. И безъ да еж посв ~тени 

добре въ догl'1ит-!; на своята ре,игия. тi; 11е
съзнателно живt.яrь съ нейната философия: 

задоволяватъ се съ малко и не си създаваrь 

прt.ком-hрни грижи и мж1<и за туй, което н-h
матъ. 

У rtxъ е запазена най-добое старата 
българска душа, езина на нашит-!; прадt.ди, 
т-hхното творчество, предания и обичаи. Звън• 
ливия гласъ на rtхнитt. жени като музика 

плt.ни, тi;хната речъ е по-гъвка, по-звучна, и 
тt.хната п-hсень по-мелодична и по-романтична. 
Пленителна е младата ахрянка съ своя стро
енъ станъ, с1: своята лека походка, съ сит

нитi5 плетеници на своята коса, спуснати из
подъ навез~но съ сърма! алено фесче, по· 

крито съ сребъренъ теnелинъ, обшито съ 

дребни сребърни пари. И какъ хубаво се 
очертава бt.лото чело подъ това леко и гиз
даво фесче. Тя 1-!е е стi;снена отъ своето об
лекло, както своята сестра христянка, и не 

превива отъ свt.нъ снаrа, когато ходи. Ле1<ата 
платнена дреха - антерия, разцеnе!-Jа отъ 
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страни, и позволява леко и свободно да се 
движи, нрасива като сърна. 

Но пладне минава, и RИе започваме да 
се спущаме панъ надолу, по плещит-в на Чер
ния връхъ, нъмъ Тиналското дt:филе. 

Вървимъ по сипеи, но гледката е тъй 
широка и разнообразна, че на душата става 
леко и хубаво, и очитъ не могатъ да се на
гледатъ на безбройнитъ чуки и върхове, да
лечни и близки, и на шеметнитъ пропасти 
между т-вхъ. 

Влъво се вижда часть отъ селото Тика· 
ле, обградено от·ь зелени ливади и ниви. На
дtсно въ кржгозора се е покатерило въ паз
вата на високъ връхъ н-вкакво селце, Стра
жа, и ясно се зеленъятъ хуба.витt с.клонове 
въ лжчитъ на rлънцето, което се е навело 
къмъ заникъ. 

Стада пасатъ отсреща, звънци се чуватъ 
и ронятъ сладки звуци, едно подиръ друго 

въ бавна и унасеща мелодия. 

Слtзли сме въ Тикалската рiжа, ала 
сме още много високо надъ наритото на го 

лъмата ръка долу и шосето. Сега водата е 
много мално, и ние свободно се движимъ по 
нейното нарито, дълбано и т-всно, на нъкои 
мtста цъло отъ скала, изгладена и излъс
кана отъ водитв на р-вката. И докато преди 
малко обзирахъ отъ високия връхъ толкова 
надалеко, сега сме изгубени сякашъ и затво
рени въ дълбокъ долъ. Т амъ~ бъше красотата 

далече и милваше очитъ само, тукъ близу. 
Чувствувамъ, че природата ме е приютила въ 
своята пазва. Обгръща ме и гали въ своя 
мраморенъ дворецъ ръката и сладко ми ро
мони съ своитъ води. 

Но скоро пакъ започваме да се кате
римъ нагоре, та излазяме надъ Долно-Вла
хова. Нова гледка се разкрива предъ насъ, 
по-малка, но тъй сжщо с.видна и хубава. 

Вече сме на края на селото. Край пжтя 
ни спиратъ череши, които зръятъ по това 
време. Но изведнъжъ погледваме отъ 
другата страна на пжтя, и н-вщо странно ни 
ПОi)азява: долу чешма, и до нея две ахрянки 

съ кобилици на рамо съ бакъри за вода еж 
застанали гърбомъ къмъ насъ и стоятъ не
подвижно като войници, изправени мирно. 
Това еж предразсждъцитt на една чужда ре
лигия, сковала въ тоя мигъ живитt чеда на 
Родопа. 

Продължаваме пжтя презъ селото, тол
кова пръснато, че не се чувствуваме отдtлени 
отъ природата. Наоколо ливади и поженати 
ниви. Косачи въ привечеренъ хладъ еж раз
махали коси и леко пристжпватъ и се дви

жатъ, сякашъ танцуватъ. 

Устовска гледка вече е предъ насъ: 
върха Петровица, поср-вдъ чиято гора се 
бълъе гола лъсната скала, която съмъ гле
далъ нi;кога отъ Ширината, после и Устава. 

Н. Bplill'leвъ 

· ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Съобщение на редакци.я,са. - Понъстената 
на 1 страница въ 5 брой репродукция на „Руnитi;" по 
технически причини излезе крайно несполучли~а. То
ва се дължи преди всичко иа лошо изработеното въ 
.Кооnерат~,sвната ц~,sнкография" кл1-1ше, което далечъ 
не дава представа за оригинала. 

Борба съ комарнтi. по Витоша. Макаръ че 
витошкитi; комари не еж малари'-1111-1, но все пакъ 
еж ед~1а неприятна напасть. която твърде много 

смущава спокойствието на излет1-1иц1-1тi;. При това тя 
е 11есно отстранима c:ri,sгa да се взе~1атъ необходимитъ 
мърки. На В1-1тоша борбата противъ комаритi; е вече 
предnр1-1ета поцъ рж1юводството на проф. Д-ръ Ст. 
Консуп1въ и резултатитi. еж 11а лице. Първата рекол• 
та отъ тъхъ е унищожеиа. Борбата ще продьлж1-1 
до пълното унищожение на таз~,~ напасть. Препоржч
ваме и 1-1а другариri; отъ nров1-1нц1-1ята да последватъ 
софийк1-1я · nримi;ръ. 

Областна турнстнческа среща въ гр. Варна 
се е състоялъ на 1-З май т. r. между дружестве11итt, 
клонове Лесковецъ, Провад1-1я , Русе, Тър1юво, Шу· 
менъ, Вар11а и въ присжтствието на члена отъ Цен
тралното настоятелство г. П. Хаджиевъ. Въ свръзка 
съ срещата еж б>iли уредени два 1-1злета : до f\ладжа 
r1онаст1-1ръ на 1 май 1-1 до Девненск1-1тi. 1-1звори 11а 2 
май. На конференцията на клоновитi; делегати, еж
стояла се на 3. май еж се разглеждали въпроСJ,1т-\; за 
уреждане на туристически спални и лi;тни лагери по 
черноморското крайбрежие и за избиране мtсто за 
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едно постояно лi;товище за туристи край морето. По 
тия въпроси конференцията е взела следната 

Резолюция. - Следъ изслуuлэане r. г. де• 
легатитi; на нлоновет-1;: Шуменъ, Русе, Тър· rово 
Лъсновецъ, Провадия и Варна и представителя на 
Централното наст~ятелство по уредбата: 1) на вре
меини туристически спални 1-1 лът1-1и лагери по 
черноморското крайбрежие и 2) по избиране мi;
сто за постоянно лi;тов1-1ще по сжщото крайбре
ж1-1е, и следъ като взе предъ видъ nредложе

-нието 11а Русенск1-1я клонъ „Приета" да даде за 
временио използуване една romмa туртоазна палат
ка, обемаща 50 легла, и изказа~юто пожелан1-1е отъ 
страна на делегата 11а Централното настоятелство 
да даде своята материална подръжка по уредбата 
на лътовището по черноморското крайбрежие, за на
бавяне материа111-1 (матраци, нарове и ,пр.), които да 
останатъ сетне за постоя~1ното лътов1-1ще, р е щ и: 

1) Възлага на Варненския клонъ да избере мъс
то въ околностьта на Варна (отъ Св. Коистант1-1нъ 
до носъ Галата). дето ще бж це построена палатката, 
дадена отъ Русенския кпонъ, и следъ като полуца,s 
материалната подкрепа на Централното настоятелство 
1-1 респе.кт1-1внитi; клонове за нейното обза·вежда~1е да 
nристжп1-1 къмъ уреждане на лагера отъ 1. VII. т . г., 
за което да се изработи правилн1-1къ отъ сжщия 
клонъ и изпрати на Централиото настоятелство и 
клоноветъ за сведение. 

2) а) Задължава клона да намери и се установи 
на определено мi;сто по черноморския край въ 



Варненския районъ, за да се построи една постоянна 
сграда за лtтни туристически колонии. 

б) Съ строго оnределенъ nланъ и мi;сто да се 
яви делегата на Варненския клонъ въ предстоящия 
дружественъ съб<;1ръ въ rp. Самоковъ и поиска отъ 
него оформяване на решението на конференцията и 
едновременно с:ъ туй да изнесе рефератъ за освет
л.:ние на въпроса за лi;тниrn М<!!рсни колонии, за 
която цель да се поиска отъ Централното настоятел• 
с:тво да бжд~ поставена точка по този въпросъ въ 
дневния редъ на събора. 

в) Изказва най-rотма благодарность на Ру
сенсния клонъ за предложената отъ сжщr1я една rолi;
ма туртоазна nалатка въ услуга на туриститi; отъ 
всички клонове за временниs~ лi;тенъ лагеръ по чер-
1-юморското край;режие, и на Шуменския клонъ за 
обещанието да даде на разnоложане за устройване 
на C li'. ЩИSI лагеръ сумата 2,000 ле., отпуснати му за 
подобна цель отъ Централното настоs~телство. 

Врачанскиятъ клонъ ,Веслецъ• отъ Б. Т. Д. 
е ималъ редовното си общо годишно събрание на 7 
мартъ т. г. Отъ отчета, който Настоятелството на кло
на е дало nредъ събра:1ието за дейностьта презъ изте
клата година личи живата заинтересованость и же

лание за работа на клоновитi; членове, които залi;
гатъ за издигането на клона на nърво мi;сто между 
културнитi; организации въ rрада. Това залi;rане и 
заинтересованость позволs~ват-о да се; подеме серио:!но 
разрешаването на нi;колко задачи отъ орrанизацио

ненъ, делови и финансовъ характеръ, които следъ въз
обновяването на клона въ 1921 r. еж били постоянна
та негова грижа . Уредена "' на първо мtcro скромна 
клонова канцелария с:ъ необходимия инвентаръ, която 
дава възможнос:ть за редовното събиране на Hacтosi· 
телс:твото и на клоновитt членове и съдействува за 

тi;хното оnознава~1е съ дружествения животъ. На вто
ро мtсто е издействувано о:rъ общината от:~ущането 
въ владение цi;лата мtс:тность "Калето" въ южната 
окрайнина на града, залесяването на което е една 
отъ главнитi; грижи на клона. Петстотинъ квадратни 
метра отъ тая М'БСТНОСТЬ клонътъ е получипъ въ 
собственость и турилъ тамъ начаг.ото за разрешаване
нето на трета ед1-1а cвosi задача - nостройната на 
туристичес:ни домъ. Манаръ и условията да не еж би
ли 15лаrопрнятни за това и клонътъ да не е разnола
галъ съ предварително групирани средства, той е 
ycntlnъ да :rури основитt. 11а дома и да го изrрэди 
до терасата и верандитt, съ ное:rо е свършена бли
зу nо11овината - отъ работата П;) постройната. Тоя 
ус:пtхъ на врачанс:китt туристи убеждава граждан
ство и общество, че оргаиизациs~та имъ е една полс.
жителна орrанизаци.я, която вдъхва доверие въ свет

ли бжднини н'е само въ членовеrn си, но н у всички 
ония, които стоятъ още вънъ отъ нея. Доказатеnс:тво 

за това е масовото записване на часть отъ съзна• 

телни:r-k граждани за членове на клона и готовнос:тьта 
на клоновитi; членове да се nритекатъ вс:tlки моментъ 
въ помощь на настоs~телството. Съ това е турено 
началото за разрешението и на четвъртиs~ важенъ и 

отъ с:ждбоносно значение за нпона въпрос:ъ: осиrурs~
ването редовни nриходи,ноито да обезnечатъ правил· 
но:rо развитие на клона с:ъ огледъ на нарас:тващитi; 
нужди и да rарантиратъ изпълнението на неrовитi; 
задачи като културно-просветна организация. 

Наредъ с:ъ разрешението на rорнитi; задачи 
клонътъ е отпразнувалъ презъ изтеклата година своя 

двадесеть и nеть rодишенъ юбилей, като го е озна
менувалъ съ полагане основния камънъ на своя ту

ристически домъ въ деня на дружес::rвения nразникъ 

- 2 F\вгустъ. 
Въ началото на изтеклата година клонътъ е 

ималъ 130 члена, броятъ на които въ края на . годи• 
ната нараства на 230 напълно издължени редовни 

члена, отъ които 156 мжже и 64 жени. Освенъ тtхъ 
кпонътъ има и 10 дарителни члена. Членоветt еж; 
чи11овници 36, търговци 38, домакини 35, учители 33, 
адвокати 20, еждии 13, архитекти и инж.инери 11, 
аптекари 6, офицери 4, фотографи 4, лекари 2, агро
номи 2, лесничеи 1, и разни 25. Излетната дейносп, 
на клона през ь изтеклата година е била сравнително 
добра, макаръ и излетнН51ТЪ сезонъ да е започналъ 
късно поради аnрилскиrh събития и обявеното во
енно положение въ страната. Направенч еж всичко 
13 излета, отъ които 5 еднодневни, 5 двудневни и 3 
срещи съ други клuнове. Всички излети еж били до· 
бре организирани и посещавани, както отъ членове, 
така и отъ гости. Дисциплината и редътъ въ излети
тi; еж били винаги едни отъ най-добритt и еж спе
челили доверието на граll\данството. 

Презъ отчетната год11на клонътъ е уредилъ 
две вечеринки и една среща, всички добре nосете11и 
отъ членове и гости - граждани. Както в~чеµинкитt, 
така и излетитt. и дейностьта 11а клона око110 построй· 
ката на туристическия домъ еж били и средства за 
пропаганда на туризма средъ гражданството. Наредъ 
еж тtхъ еж били отпечатани и разпратени до вид11и 
граждани и учреждения специални nисма съ обясне
ние на цельта, която врачанс:китi; туристи преслед
ватъ е залесяването и постройката на туристически 
домъ. Отпечатани еж и пръснати въ продажба куnо-
11и отъ по 2 лева или една тухла въ полза на фон
да • Постройка на туристически домъ •, ежщо и кар
тички с:ъ фасадата на последния, които покрай про
пагандата еж имали за цеnъ да събератъ и известни 
средства. Словесна пропаrа11да е била предприета 
въ мtс:тнитt вестниц~, нато с:ъ редъ статии и 
дописни въ тtхъ е изнесено манаръ и откжс11еч
но всичко наnравено по залесява11ето и построй
ката на дома. Окржжниs~тъ читалищенъ съюзъ въ 
Враца е посветилъ целъ брой отъ своя ор1·анъ 
Чита.1111ще на туризма. 

Финансовото положене на клона е сравнително 
добро. Срещу единъ приходъ по бюджета отъ 23,245 
лв. той ~ разходвалъ 23.319 лева. По постройката на 
дома еж изразходвани 93,784 лв., които въ nо-rолi;мата 
час:ть еж покрити, и оставатъ задължения на фонда 
29,000 с:решу една наличнос:ть 670 лв. Ос:венъ фо,ща 
за постройка на туристически домъ при клона еж учре
дени и „ Излетенъ фондъ " \ наличность 1213 лв. ) и 
• Съборенъ фондъ" ( на11ичность 500 лв. ). Клон1,тъ 
членува въ Българската турисrичес:ка кооперация с:ъ 
]О дi.ла. На 11 априлъ т.г.клонътъ с:ъ съдействието на 
учащиrh се, на армията и на гражданството урежда 
отnразнуването деая ва з.алесявав_ето въ града. 

Събра110 следъ отпускъ на черква на площада nредъ 
с:ъбор~1ата църква шествието начело с:ъ воената му
знка , духовенството, членоветt 1·1а клона, резнитi; 
организации, армията, учащитi; се и rражца.1-1ството 
noтerлsi въ стройни редове по новонаправения пжть 
за Калето дето кокетно с:търчатъ основитi; на тури
стичесниs~ домъ. Очи:ri; неволно се просълзяватъ, ка
то гледа човекъ тая стройна върволица отъ деца до 
възрастни с:ъ по е:диа, две или три тухли въ ржце да 

се вие no набраздения съ дупки и фиданки лобъ на 
Калето. Къмъ 11 часа редно множество покрива зею• 
щиг!; зъбери и изкопи на Калето, д~то духовенство• 
то отслужи водосветъ. Съ 1-1-\;колко кратни, но силни 

думи nредседательтъ на к,~она арх. Доrрамаджиевъ 
подчерта гоn-tмото значение на тоя културен:ь праз
никъ, след1, ко~то граждани, учащи се и военни наса

дили борчета въ източната часть на хълма и нъмъ 
12 1/. ч. празненството се пренася на пл. Ботевъ въ 
града, дето подъ звуцитi; на военната и ученическата 
музи~,и веселието е продължило до вечерьта. Презъ 
всичкото време ос:емь д.войки съ касички еж Обl{ИЧ• 
впли гърдитt на rражданитt с:ъ зелени ленти - 11ра
с:ивата емблема на залес!!,ванетq, 
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Тървоrю-сеймепскuятъ клонъ Мп,пщ11 отъ Б. 
Т. д. е ималь на' 9 май т .. г. редов11ото си общо с·ьбра
ние на членоветt, на което клоновото ~1астоятелство 
е дало отчетъ за цейностьта на клона презъ изтекла

та 1925 година. От , 30 члеI1а въ началото на отчет
ната rоnина еж били заличеI1и отъ списъка поради 
нередовность 10, а Cli'i записани нови 2, така че въ 
края на годината клонътъ брои 22 редовни и дейни 
члена. Презъ годината еж биле изпълнени 8 излета 
, тъ които 7 еднодневни и единъ тридневенъ до върха 
f\ида въ Родопит-1;. Въ излетит-1; еж участвували об
що 70 члена (33 мжже и 37 жени) и 16 гости (6 мж
же и 10 жени). или средно по 11 души на излетъ. 
клонътъ е участвувалъ съ 12 члена на обrrастната ту· 
ристическа среща въ Хас1'ово. Въ обnастьта на прос
ветната дейность клонътъ е уредилъ само една кра
тка б~ееда иа тема „ Защо е необход-има съзиателна 
дисциплина пр,1 излетит-1;?" дьржана отъ про:дседателя 
на клона г. Ст. Те11евъ. Списанието се получава отъ 
всички членове, еъ изключение на членкиn-съпруги 
на членове, а Cli'iЩO и отъ единъ външенъ абонатъ. 
Отъ юбилейиия сборникъ • Туризмътъ въ България " 
еж пласирани 2 ек-земпляра, а отъ <1лбумчето „ Пи
ринъ въ снимка " 16 екземпляра. 

Следъ приемане отчета на настоятелството 

събранието е решило изменението ~•а чл. 28 отъ кло
Iiовия уставъ, който повеляваше общото годишно 
сr.бра1,1ие да се с1-стои Hd първия неделен ь день отъ 
м. май, въ смисълъ то да става на първ:~ я недеnенъ 

день отъ м. февруари. Събранието е рrшило по-ната
тъкъ да се запише клонътъ за колективенъ членъ 

на Българската туристическа кооперация съ 5 дъ11а 
Друго едно решение на събранието установява излет
ни т.акси за участвующ~.т-\; въ ююновит-1; излетни 

гости въ раэмеръ 10 лв. на лице за ед11одневенъ из-
1Iетъ и 20 лв. за излетъ отъ повече дни . 

Събранието е избрало и ново настоятелство 
въ съставъ: председатель: Н. Нейчевъ, подrтредседа
тель: Ст. Теневъ, секретарь: Пенка Пимитро~а, ка
сиеръ: Д-!;лка Донкова и съветници: М. Поповъ и Ст. 
В:ьлевъ. 

- На 7 аnрилъ т. г. председателыъ 11а клона 
г. Ст. Те1•1евъ е челъ рефератъ на тема: .,Физически, 
етичесI<и и висши духовIт придобивки оrь туризма · 
ОТ'!:- 1<ойто посетитетп-1; rpaждalil'J и члеIюве еж оста-
11али много доволни. Референчнкътъ е завладалъ 
слушателит-1; си съ своя ппавенъ и размесен:ь съ 110-
етичнн изрази езикъ и е постнгналъ напълно задача • 

та си, да очертае цеинит-1; дарове, конто туриста 
получава при общува1•1е 1:ъ природата. 

Плевевскиятъ клояъ f(а11л,щ111'а долина отъ 
Б. Т. д. е ималъ общо годишно събрание IIа чле
~ювете си Iia 21 февруари т. r., което е избрало 
11овu настоятелство на клона въ съставъ: преп.седа

тель П. Каранва~ювъ; подпредседатель Илия Бърда
ровъ; секретарь Дим. Тошковъ; каснер:ь f\н. f\ито
новъ; домакин:ь библиотекарь: Мар. Пановъ и съвет
ници: Дим. Бърдаровъ, Борисъ Христовъ и Дим. Сте• 
фановъ. За коитролна комисия: председатель: Дим. 
l<аракашевъ и членове: Пен.на Николова и Коста Д. 
Грасевъ. 

Дружеството е почнало да събира материали 
за постройката на туристическия домъ, и въроят~ю 
къмъ 15 май ще се започне постройката, коя1O ще 
бжде въ Скобелевия nаркъ. Мъстото е подарено отъ 
r-нъ Сто~тъ Заимовъ. Допнсникъ: М. Татовъ. 

Хасковскиятъ кловъ Аида отъ Б. Т. Д. тази 
пролt.тъ развива усилена дейность. както по эал-sся
ването, така сжщо и въ излети. Отпуснатото 11а кло
на ОТ'Ь Общината мъсто 14 децара е вече ц1!лото 
залесе~ю и грнжит-1; еж отправени въ подържаж: и 
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эапазваI-Iе на дръвчетата. 

На 6 априлъ нлонътъ е устро1-11I1- съвмъстч J 
съ ~,ъстния I1лонъ .,Клонотннца· отъ Ю. Т. С, •1 ,_ 

летъ р.о върха ,, f\ида , ·, презъ време 11а който ,;у. 
маркирани д,за пжтя отъ Хас1<0всю,пt минерални 'iа
ни до върха. 

По Великдень еж се състоя1,и две излета: 
единъ четиридневенъ до Бiша Черква въ Родопитt., 
посетенъ отъ 20 души членове и гости, и ецинъ три
дневенъ 1\О прочутата „ Шейтанъ Кюприя" на р. f\р
д а съ 9 души чле~юве. 

Карловския кловъ I0AtPJ11"Ь Ча.л:ь отъ Б. Т. 
Д. е далъ на 27 мартъ своята втора вечеринка презъ 
тази година, 1{OЯто както и първата е била из
вънредIю много дol'ipe посетена отъ Карловското 
гражданство. Подготвяното Ка'КТО и изпълнеIтето на 
на вечеринката, еж били предметъ li a грижливо от-
1-1ася1-1не отъ страна ~•а театралната група при клоI-Iа, 

всдедствие на което тя е била изнесена съ небивал„ 
успi;хъ. Изпълнението на туристическиSJ маршъ отъ 
струния орI<естръ на квартируващата въ града 21 11. 

дружина е било изпровопено съ бурни и продължи
телI1и аплодименти отъ публиката, която съ това 
е Nанифестнрала своята симпатия къмъ успехит-\; 
Nоито туризма е постигналъ напоследъкъ у насъ, съ 

своята творческа дейность. Приходътъ отъ вечеринката 
който е бищ, неочакванъ по своята rолi;мина, е пред
назначенъ изключително за мебелирането на хижата 
., Юмрукъ Чалъ •, която ще се осветява презъ на· 

стжпващия летеIiъ сезонъ. 

Дуаввw1<вятъ клопъ Рилски езера отъ Б. Т. 
Д., е ималъ общо годишно събрание на членоветi; 
си на 25 мартъ т. г., на което клоновото настоятел
ство е дало отчет.ъ за дейt1остыа на клона. презъ нз
теI<Лата годиI1а, следъ кое1O е избрано ново настоя
телство · въ състав·ь: председатель Дим. Войновъ, 
подпредседатель <!п. Каэаковъ, секретар·ь Г. Ннrоловъ 
касиеръ: Г. Са1<11лариевъ, домакинъ С. Лалевъ, и 
<съветI•Iици: Дим. Мирковъ, Тию<а Христова и К. Джер• 
~1ански . Новото настоятелство се е заепо да съживи 
умърлушения nрезъ последнитi; две• три годиии 
I<1щI1:ь и да го иэ~игне на по-раншната висота, за 
I<аквато местнитt, природни условия особено бnаго
приятствуватъ. 

Разложкиятъ кловъ Пщшнr, отъ Б. Т. Д. е 

отпразнувалъ на 7 апрнлъ т. г., Благовещене, търже
ствен0 годишнината отъ своето основаване, ка•то е 

поставил:ь нача11ото на една хубава традиция и от• 
l{рилъ сезоIiа на л-!;тннт-1; си излети. Рано сутриныа 
съ лентички на гърдит-1; членкит-\; и члеI-юветi; на 
клоиа потеr лят:ь съ песни отъ сборния пунктъ -
пдощад11 прео, ъ „ Туристическа среща" - за Изворитъ, 
местностыа, дето точно преди една година tli'i поста
вен;1 основит-\; на клона. 

Тамъ друrарыъ - турнстъ поручнкъ Стефановъ 
е казалъ нi;колко думи върху зI-1аче~Iието на тоя м-\;• 
стенъ туристически празникъ и задачитt., ко11то 
nредстоят-ъ на клона да осжществи съ задружните!, 
усилия на членоветt си, като е аnелиралъ за повече 
творчество, повече дела. Следъ неrо въ сжщия духъ 
е rоворилъ касиерътъ на клона г. Тодоръ Ерсенъ п. 
Стояновъ. Следъ прочитането яа нt.колко поздрави• 
телни телеграми е билъ изпенъ дружно туристическия 
маршъ. Деньтъ е прекаранъ въ истинско д-ругарство 
и пъпна задушевttость. Събрани еж били отъ излет• 
ницитi; около .500 лв. доброволни пожертвувания. 

На връщане еж разгледани пещерит-1; .. Пропад
надото• и „Мечата дупNа". Вечерыа изъ града е 
устроена маf1ифестация отъ излетницитъ, които преди 
да се разотидатъ еж направили визита на дарител

I·Iня членъ на клона, именника r. Благой Максимовъ. 

Печатница ,Бр. Мипадннови•- Софн.1 


