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ОСОГОВСКА ПЛАНИНА 

Едно о;гъ несъмненит-t природни богат
ства на ,нашата страна, еж нейнит-t кра· 
сиви, разнообразни и обширни план:ини. 
f\ разнообразието въ rеолож1<ия строежъ, 
петротрафски съставь. повършни форм1-1, 
въ живата природа е именно, което прави 

нашит-t планини още по-интересни въ 
естетично и научно отношение. Почетно 
r-1t.cтo въ планинския лабиринтъ на Бъл
гария заема Осоговската планина, 1~ли на
кжсо Осоговъ, която изпълва край
нитъ западни и южни предъли на Югоза
падна България, най-висо1<ата и най-пла
нинистата часть на нашата страна. По-рано 
тази планина е м~навала подъ владение ту на 

единъ, ту на други господарь, презъ тур

ското владичество е служила като центра

ленъ стожеръ · на европейскитъ владения 
на обширt~ата Империя, и въ по-новото време, 
следъ освqбождението на България, високи
тt вододt.лни била на п_ланината бtха избра
ни за политичес1<а граница между васално

то княжество и .неговия суверенъ, а следъ 

голtмитt войни за такава между България 
и Югославия. 
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Тази хубава планина, близу до сърце
то на българското племе, е тtсно свързана 
съ пробуждането на българското национал
но съзнание-;.и съ упорититt борби на бъл
гарс1<ия народъ за свобода и самостоятелность. 
Подъ нейнитt дебели сt11ки еж намирали 
подслонъ юнацитt отъ бунтовническата чета 
на легендарната Румяна войвода отъ Гюшево. 
И следъ нея хиляди борци намtриха своитt 
гробове въ и оттатъ1<Ъ Осоrовъ и кервани 
отъ бtжанци прекосяваха неговитt стръмни 
ридове и дълбоки долини. 

Презъ времето на турското владичество, 
а вtроятно и nрезъ римското и византийско
то, Осоговската планина съ своитt „Сребър
ни 1<ола • {видни) t1 била единъ отъ най
важнитt рударски центрове. 

f\ презъ първото българско царство, 
презъ времето на голtмитt политически и 
религиозни колебания, Осогово издигна ве
ли1<итt отшелници св. Иванъ отъ с. Скрина, 
нареченъ отъ после Рилски, и Св. Иоа
кимъ Осоговски, едни отъ първитt и най
голtми български нацио1,1ални светци. 

При все това Осоrовската планина си 
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остава една отъ най-слабо посещаваниrв и 
още по-слабо опозната отъ българскитt. ту
ристи планина. Но въ научно от1-юшение ра
ботата стои много по-добре. 

Благодарение на величествения си из
гледъ, обширни размt.ри и непосредствено 
съседство съ rолъмия пжть София - Кюстен
дилъ - Скопие, Осоговската планина е при
вличала вниманието на пжтешественици, кои

то еж нагазвали изъ нейниrв потайни доли
ща и високи върхове. за да я изучватъ въ 

геоложко, петроrрафско, географс1<0 и етно
графско отношения. 
Пръвъ сериозенъ и ре

зу лтатенъ опитъ за раз

булване на вжтрешниrв 
геоложки тайни и опре
дt.ляне на по важнитt. · и 
скални материали е на

nравилъ пакъ забележи
телния rеолоrъ · f\ми Бу
е, справедливо провъзгла

сенъ за патриархъ на 

българската rеолоrия.Т ой 
е миналъ по пжтя Дупни
ца - Кюстендилъ - Деве
баиръ, около Кюстендилъ 
е навлезалъ навжтре въ 

лланината до кжде гребе
на, а сжщо та1<<1 и по про

лома на Струма отъ Четир
ци доБобошево.Като всич
ки rол-вми умове, и Буе е 
rледалъ малко но е виж

далъ много - въ ширина, 

височина и дълбина. 
Т егленитt. отъ Буе ос

новни брезди еж доразра-
ботени отъ неговия достоенъ ученикъ и сътруд

никъ f\. Viquesnel, а следъ него, отъ виенскитt. 
професори Фр. фонъ Хохщетеръ и Фр. Тула, пре· 
данни ратници на науката съ голt.ми заслуги за 
общата и специално българската геология. 

Следъ освобождението на България и 
създаването на нашитt. научни институти, 
недоразрешениrв геоложко - петрографски 
задачи на Осогово се подt.ха съ сжщото усър
дие и размахъ отъ нашия ученъ, покойникъ 
вече, проф. Г. Н. Златарски, който съ своето 
трудолюбие, ерудиция и подготовка би nра
вилъ честъ и на най-голt.мия европейски 

университетъ. 

Въ връзка съ своитt. общи геологически 
проучвания на нашата страна, покойниятъ 

По-nодробни сведения за Осоrовската пла1-1и1iа 
нawнrl; читатели ще на~1-l;ратъ въ брошурата за еж
щата плаиина, която въ скоро време ще бжде отпе
чатана и пусната въ продажба. 

Редакцията. 

Златарски докосне и Осоговската планина и 
написа една обширна и изчерпателна студия 
подъ насловъ : ,.Геологически екскурзии въ 
Югозападна България (Периодическо списа
ние, кн. XVII-XVШ). Не по-малко ценна е и не
говата Геологическа 1<арта на България, която 
обхваща и Осоговската планина въ предt.
литt. на България. 

Приносъ за изучване на Краище ни да
де покойниятъ проф. Л. Ванковъ съ своята 
научна работа - Г еолож1<и изучвания на 
пограничната мt.стность на западъ отъ Трънъ 
- Кюстендилъ (Сборникъ на Министерството 

Рнла-Злнт'h долове 

на Народното просвещение кн. XVI. 1900 год.) 
Презъ 1905 г. се появи и специалния 

трудъ на проф. д-ръ Г. Бончевъ -Петроrраф
ски бележки за Осоговската планина въ Бъл
гария, печатани сжщо така въ Периодическото 
списание на бившето Книжовно дружество, а 
сега Българска академия на наукитt., кн. 66., 
снабдена съ хубава цвt.тнll петрографска карта 
въ масщабъ 1:126,0 00. 

Съ тази си научна работа неуморимиятъ 
професоръ опредъли и очерта въ тt.хнитъ 
естествени граници основнитt. скал11, които 
образуватъ красивата снага и разнообразни
тt. форми на нашата планина. И благодаре
ние на тъй резултатнитt. усилия на тt.зи чу
жди и наши учени, но еднакво свои на наши

rв планини, Осоrовската планина е вече осно
вно проучена въ rеоложко-петрографско от
ношение, много по-основно отъ колкото гео

графскитt. и проучвания. Отъ последния родъ 
изучвания заслужаватъ да се сnоменатъ пжтни

тi. бележки на Иречека, който е пропжтувалъ 
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тtзи м-\;ста заедuо съ проф. Златарски и ни 
е далъ много ценни географски, етнографски 
и исторически сведения. Ценни еж и сведени
ята, 1<оито ни дава въ своя приносъ къмъ 

географията на Бълrария проф. А. Иширковъ. 
Инициативата, колкото безшумна, толкова 

сериозна, на нашит-\; кюстендилски другари 
отъ клона . Осоговецъ" на Б. Т. Д. за по
строяване на туристическа хижа въ западния 

високъ дtлъ на планината е повече отъ на
временна и нал~жаща. Хубавото моделче на 
проекта, изложено въ хижния отд-\;лъ на 
великденската туристичес1<а изложба въ Со
фия, привличаше общото внимание съ своята 
веселость и стилъ, който подхожда съ стvла 
на самата планина. И общото желание на 
българския туристически и наученъ св-\;тъ е та
зи хубава замисъль на кюстендилскитt. тури· 
сти да се одtлотвори колкото се може по
скоро. Възбудениятъ вече интересъ къмъ Осо
говската планина почва да се проявява и въ 

по•чести екскурзии, колкото приятни, толкова 

и полезни за опознаването ки и съ този за· 

бравенъ край. 
Осоговската планина е интересна и раз

нообразна не само въ геоложко-петроrраф
ско отношение, което се доказва, между 

другото, и съ пр0явата на така голtмитi; 
научни интер~си къмъ нея. Тя е интересна и 
красива и въ всtко друго отношение. 

Географски тя заема, както вече споме
нахме, крайния дtлъ отъ Югозападна Бъл
гария и днесъ е под-\;лена между България 
и Югославия, която по силата на оржжието и 
на международнитt. договори, сжщо така 
сложени върху щиковетi; на победителитt., 
зае турското наследство върху северна Ма
кедония. Именно българската часть отъ Осо· 
гово е достжпна за туриститt.. Но т9. е и 
най-интересната. Кат~ из1<лючимъ Царевръш
кия дi;лъ {Султанъ тепе), който представлява 
отъ себе си единъ красивъ масивъ,останали
тt. части отъ планината вънъ отъ бълrарски
тi; предtли еж предимно безлесни и неин
тересни спусъци. 

Българс1<ата Осоговия географски се дt
т1 на дв~ части - източна и западна и 

като граница между пхъ се взема дълбоко
то корито на Новоселската р-\;ка, която nро
тичи меридиално отъ югъ къмъ северъ. 

На заnадъ е високия и по-интересенъ 
за туристиrв планински дtлъ, въ който се очер
таватъ най-високитt. върхове Руенъ - 2253 м., 
Шапка -2163., Бегъ-бунаръ -2050 и пр., 
гол-\;митt осоговски рtки - Бистрица, Елеш
ница, Каменица и Крива ръка. 

Общата конфигурация на Осоговъ е чие• 
то планинска въ всичкитt и географски, гео
ложки и петрографски дt.лове, независимо отъ 
сжщественит-\; имъ отлики. По нейната снага 
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нtма нито обширн1нt торфени плата ·на 
Витоша, нито широкитt котловини на съсед
ното l<райще, нито шеметнитt върхове и чуки 
на Рила и Пирина. 

Докато въ западната си половина пла• 
нината се издига мощно, като слабо разчле
ненъ масивъ съ подалпйска височина и архаи
чни скали, напротивъ въ източния си д-\;лъ тя 
представлява отъ себе си богато разчленена 
хълмиста планина, въ която - покрай стари· 
тt кристалинни скали - еж наслагани най
разнообразни седименти отъ цt.ла редица 
формации. 

Стtснена въ югозападната си половина 
отъ политическата ни rраница, западния д-влъ 
на планината, така както го ограничихме мал

ко по• горе, представлява отъ себе си единъ 
почти правиленъ равнобедренъ трижгълникъ 
съ основа линията Деве-баиръ - l<юстендилъ 
и рамена Деве-баиръ -=-- Щърби камъкъ 
и Щърби камъкь - l<юстендилъ. По·гол-вмо 
разширение добива източния дtлъ между 
р. Струма въ Кюстендилско поле и връхъ Дрън
дерица - около 50 км. по права линия. 
Надлъж-.. отъ в. Бождерица до Струма въ 
Дупнишко поле нашата планина мtри около 
90 к. м. 

Срtдната височина на Осоговската пла
нина не е още точно опредi;лена, но кол
кото се отнася до западния и високъ д-влъ, 
ние сме наклонни да му дадемъ приблизител
но срtднята височина на Витоша, т. е. 1:жоло 
1350 метра. 

Относителната височина на най високия 
Осоговски връхъ Руенъ (2253 м.) спрямо 
l<юстендилъ е 1703 м. или приблизително 
колкото е и относителната височина на вито

шкия Черенъ връхъ спрямо София - 1748 м. 
Радиалниятъ обглегь на Руенъ е около 

170 к. м., но благоnарение на планинския крж
гозоръ той е още по-обширенъ и единъ отъ 
най•nленителнитt за окото. душата и ума на 
наблюдателя. 

Въ географската номен1<латура на Осогов
ската планина господствуватъ имената на 

селищата, тъй като тя е една отъ най-на
селенитt български планини и въ това от
ношение напомня низкит-\; Родопи и север
нитt. клонове на Стара Планина. Осоговскитt 
селища се нздигатъ дори до 1500 м. надмор· 
ска височина. 

По своитt хубави букови гори, красиви 
долини н поляни, Осогово ни напомня Стара 
rтл~нина и Срtдна гора. На такава именно 
поляна, всрtдъ венецъ отъ високи бу_ки nодъ 
самия цръхъ Кюнека (на около 1650 м. над· 
морск21 височина) ще се издигне хижата 
• Руекъ II съ единъ обширенъ къмъ Рила и 
Пирина източенъ изгледъ. До хижата се оти· 
ва отъ Кюстендилъ nрезъ с. Богословъ, гор-



ската стр_а.жар~иц~ съ хубавата студена чеш
ма (1340 м.) по моста Памука (1435 м.). 

Като гранична зона, движението къмъ 
високитt гранични връхове отъ Руенската 
rрупа става съ разрешение, което на тури

ститi; винаги се дава, като имъ се указва 
и най-широко съдействие. 

На услуга на излетницит-в еж и двата 
туристически клона отъ Б. Т. Д. и Ю. Т. С. 
въ Кюстендилъ. 

Пъкъ и самия пжть до Осоговската пла
нина е единъ отъ най-интереснитi;. Отъ про-
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зореца на трена любознателниятъ туристъ 
ще се ·налюбува на ·запа.цн·итi; д-влове на 
Витоша, ще поглежда алпийската верига на 
Рила, ще почувствува мощностьта на !{амено
вжгленитi; галерии на Пернишкото 11оле, ще 
види старинния манастиръ при Земенъ, 
ще зърне красивия водоподъ Скакавица, 
ще се наслаждава на хубавото струмско 
дефиле съ неговит-в разнообразни камен
ни фигури, ще се любува и на пирамидалнит-в 
тополи на Кюстендиското поле градина . 

п. д. 

ИЗЪ СТРАНДЖА ПЛАНИНА 

Странджа/ Това име се е произнасяло 
още отъ най-старитi; времена съ тихъ, но 
пъленъ съ жаръ гласъ, като че задъ него се 

е крила нi;каква мистерия, като че то е озна

чавало дълбока безпредi;лна бездна, като 
че, ако се произнесе високо, това име ще из

даде леrловището на безсмъртнитi; и страшни 
хайдути - ратници за свободата на поробена 
България. 

Странджа и до днесъ остава далечъ отъ 
насъ, и днесъ туристи редно я кръстосватъ 

и съ своитi; пi;сни не я разбуждатъ отъ 
вi;ковния сънь. 

Пъленъ съ жажда и трепетъ да над

никна въ велината книга на нейнитt мисте
рии и красоти, осъмнахъ въ ранно априлско 

утро на пристанището въ Бургасъ. Въ града 
оставамъ до вечерьта. Искамъ да постоя по• 
близу до морето, по· дълго да го погледамъ, 

по-силно да го почувствамъ. Защото отъ утре 
по пжтя ми ме чакаха хиляди неизвестности. 

На следната сутринь проливенъ ...... ъждъ 
и сиво облачно небе като че се мжчеха да 
потиснатъ всичко хубаво и мило и да пре
градятъ пжтя ми къмъ Странджа. Едва къмъ 
обi;дъ валежа намаля, облацитi; потеглиха 
бързо за далечни страни и отвор!'lха и моя 

пж ть къмъ югъ. 

И азъ тръгнахъ. 

Странджа, като че ли наведена надъ 

морето да се мие, се показа предъ мене въ 

синкаво виолетова, чиста премi.на. Протегнала 
тi;лото си надолу все покрай морето, тя до· 
стига чакъ до Босфора и приютва Цариградъ, 
а е пригърната отъ рi;китi; Еркене, Марица 
и Тунджа, които като гигантски пиявици еж 
впили смукала въ тt.лото и. 

Съ мжка се върви по морския крайбрi;
женъ пъсъкъ, прошаренъ съ фрагмитесъ и 
други тръстики, докато се. стигне до Под а и 

Мандренското блато, но още по-трудно се 
върви по разкаляния пжть до Ченгене скеле, 
единъ чудено красивъ заливъ срещу бур
гаското пристанище, дето нtвга разтоваряли, 
nъкъ и сега още разтоварватъ r-1ного гемии. 

Цi;лото пристанище е почернi;ло отъ дървени 
вжглища, приготвени за Цариградъ. 

Край горския пжть, близу до приста
нището вид-l;хъ и първия житель на Странд
жанския край, дошелъ да ме посрещне .. Това 
бtше дълъгъ, свътло сивъ, отдолу жълтени
кавъ и съ свi;тло оранжева глава смокъ-за

менисъ. Тукъ наоколо, а и по-нататъкъ, хъл
мовет-в и долинитi. еж покрити съ низки 
млади джбови дървета - свидетели на по
раншно безжалостно разпиляване на народ
ното богатство. 

Приетъ добре и отпочиналъ н;з поста 
Ченгене скеле, пакъ потеглямъ по пжтя, 

който се вие все покрай морето въ посока 
на Созополъ. 

Какво красиво море, к~ква стихия, каква 
безпредt.лна водна ширь/ Далечъ лъщятъ на 
сл ьнцето бi;ли платноходки, надувани и ка· 

рани отъ вtтъра, а край брtга хиляди пъстри 
черупки покриватъ като разкошенъ килимъ 

морския пъсъкъ. 
Пъсъчната пустинна ивица надолу край 

морския брtгъ 1<ато че иска да погълне 
всичко. Дюнитi;, покрити тукъ-тамъ съ стрък
чета отъ юнкусъ, б-!;ха така красиво и чудно 
надиплени отъ в-\;търа, че и най-вълшебния 
скулnторъ не би помислилъ, че може да 
стори това. f\ по ni;съка ходенето е съвсемъ 
трудно. Краката затъватъ, едвдмъ се извли

чатъ, за да потънатъ отновQ. Всичко това 
дотi;гва страшно и на човtка му се иска 
просто да се тръшне въ пi;съка и да не 
<: rава вече. 

Едва къмъ nолунощь, следъ като се 
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лутамъ изъ мочурлива равни1-1а безъ пжть, 
достигамъ Созополъ, ржководенъ само отъ 
въртящия се фаръ, който като грамадна 
звезда гасн-l;ше и свi;тваше на черното небе. 

Рано утриньта пжтечка пакъ изправя 
сивия си силуетъ. Още отъ самия градъ ната
тъкъ къмъ село Кюприя почватъ пакъ п-t
съци. На двадесеть минути отъ града, вср-tдъ 
жълтия п-l;съкъ се гуши гол-l;ма каменна 
чешма - едничкия почти източникъ за вода 

на града. 

И отъ източника нататъкъ пакъ п-tсъци 
и мжка, докато мина край гол-tмитi; и кра· 
сиви блата Rлепу и Rркутино и навлеза 
въ хубавитt джбови гори, покриващи ц-!;лата 
околность при залива Зейтинъ буруну. Пре
хвърлямъ малi<итt. склонове на Ченrеръ баиръ, 
потъвамъ и се изгубвамъ въ едно кжтче отъ 
зеленитt обятия на девственицата Странджа. 
Мъничка пжтечка ме извежда на бр-!;га на 
рi;ката Карганъ, близу до нейното устие. 
Широка, пълноводна, съ почти замрtло те
чение и толкова бистра, че ясно личи всичко 
по тинестото и дъно, тя имаше изгледъ на 
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сжщинска тропическа рi;ка всрi;дъ нi;кой 
непроходимъ лесъ. Надвисналитi; почти до 
нея клони хвърлятъ по гладката водна по· 

връхность тъмно-зелена отсенка, далечъ на· 

горе се образува нi;какъвъ тъменъ тунелъ. 
Всичко тукъ е мълчание и тайна. 

Дълго се лутамъ още изъ малки горски 
пжтеки. Изведнъжъ попадамъ на малко мжжко 
общежитие. Около тридесеть поУ.рити коли, 
смъкнати отъ колелетата, бi;ха наредени въ 
кржгъ около огнище и превърнати въ колиби. 
Това еж жилища на турци, дошли съ волскитt. 
си кола чакъ отъ Дели-ормана, да правятъ 
дървени вжглища. 

И като погледне човtкъ, какво е уни
щожено, какви чудни мi;ста еж оголени отъ 
своитъ дървета идва му да дигне ржка и 
прокълне чов-tка, 

Горска пжтечка ме спуска между върха 
Узундже и едноименния заливъ при брi:;га на 
голt.мо блато. Минавамъ пакъ по тежки п'h
съци и достигамъ кацналото на високия мор

ски брi;гъ селце Кюприя. 
П. Пиервни 

ВЪ ЗАПАДНИТЪ СКЛОНОВЕ НА ПИРИНА 

По долината на река Струма, северно 
отъ Кресненския проломъ, въ западнит-t 

Струна съ Пирин ь 

склонове на Пирина (вече въ пояса на джбо· 
витt гори), се крие планинското село Сърби-
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ново. То се състои отъ около 300 КЖЩИ 
пръснати въ нi:;колко махали, като съ изклю

чение на полската маха

ла, всички останали еж 

скрити задъ първитi; пи
рински върхове надъ р. 

Струма. Най-удобния 
пжть за селото е шо-

сето или дековилната 

линия по долината на 

Струма до гара Круп
никъ, отъ дето почва 

историческото Креснен
ско дефиле. На половинъ 
километъръ северно отъ 

гарата се протi:;га со
лиденъ дълъгъ дървенъ 

мостъ, който свързва 
шосето по Струма съ 
това къмъ Сърбиново и 
Пирина. Шосето като 
прави зигзаги надъ пол

ска, а махала, издига се 

подъ върха Въртичеви
ца, върви хоризонтално, 

по течението на Сърби-
С. Костовъ новска река и стига до 

централната махала, наречена селото, разпо· 

ложена отъ двет-t страни на рi;ката. 



Посрi;дъ джбовитs и кестенови гори, 

прошарени съ по нi;кой rрамаденъ вi;ковенъ 

боръ, н8ричанъ тукъ Църната, се nоказватъ 

керемиденитs покриви на хигиенични дву

етажни кжщички, пръснати или групирани по 

течението на рi;китi;. Последнит-h еж врезани 

дълбоко и стръмно се спускатъ къмъ Струма. 

Това еж Ракитничка рi;ка, Сърбиновска 

и Горещиц8, която минава презъ Качева 

махала. 

Северно отъ Качева махала се издига 

стратегическия Качевъ връхъ, който владъе 

низинитi; на заnадъ къмъ Струма и на югъ 

къмъ селото. На върха, още личаrь развали

нитi; на братска могила. Тукъ nочиватъ не

знайни войни отъ 50 полкъ, паднали nрезъ 

Балканската война. Единствения дървенъ 

кръстъ е строшенъ и окаченъ въ клонитs на 

съседния храстъ. 

На юrъ nодъ Качевия връхъ се забе

лi;зв8 ту по-слабо, ту по-силно изпарение. 

Казватъ, че нъкоrа имало тукъ горещъ изворъ 

съ баня. Помамени отъ това предание трудо

вашки команди напразно еж правили мина

лата година р8зкоnки и еж търсили извора. 

Отъ Д'БСРIО на Сърбиновска ръка срещу 

връхъ Врътичевица се издига Кулата, така 

наречена по нi;когашния турски военеiiъ 

постъ. Въ подножието на Кулата, no ' тече-· 

нието на Сърбиновска р-вка се издиrатъ 

вече rолъми солидни постройки. Това еж nо

стройкитi; на дружество Пиринъ, което раз

работва тукъ новооткрита каменовжrлена мина.' 
Въ самото село, по двата бръrа на рi;ката 

еж пробити нtколко галерии. Вжтлищата отъ 

тукъ не се различаваrъ по качество отъ 

Пернишкит-в. Между постройкитt на мина 

Пиринъ се издига и една пробна пещь за 

произвеждане на тежки минерални масла. 

Въ селото има прогимназия, две основни 

училища и доста хубава черква Св. Дими

търъ, възобновена върху опожарени разва

лини. 

Въпреки планинския характеръ на се

лото, климата благоприятствува да има расти

телность, свойствена на тази отъ долината 

на Струма. 
Гънкитi; на дивния и легендарния Пи

ринъ криятъ не само природна красота, но 

още културни селища и неизчерпаеми земни 

богатства. 
С. Rлексиев1, 

* 
САМОДИВЕЦ'Ь 

Учебникътъ по география пише, че Са.мо

дивецъ е най-високия върхъ на източна Сръдна 

гора, наречена още Караджа-даrъ или Сър

нена гора, l~(ОЯто започва отъ р. Стрема и 

свършва хълмисто до завоя на р. Тунджа 

къмъ Ямболъ. 
Разпростирамъ картата и търся съ очи 

озн8чението на Самодивецъ. Разположенъ 

между селата Турия и Рахманлий, той стои 

като новъ населенъ пунктъ на самодиви и 

весталки. Дълго гледамъ и решавамъ първитi; 

два празнични дни презъ м. май да ги из

ползувамъ за възлизане на върха по пжтя 

Казанлжкъ-Павеnъ-Баня и Турия. Този пжть 

и:збрахъ, защото той води по долината на 

р. Тунджа презъ прочутата розова де-лина. 
На 23 май сутриньта азъ слязахъ на 

гара Казанлжкъ. Следъ четвърть часъ вече 

крачехъ по шосето за Калоферъ. Пжтя се 

губи въ зеленина и като платнена лента 

дърпа и открива предъ човi;ка все нови 

и нови картини. Следъ единъ часъ пжть 

стигнахъ моста Копринка на р. Тунджа. На 

Коnринка реката протича между два гранитни 

хълма, които естествено преrраждатъ кори

тото и образуватъ съ високитi; успоредни 

r1a реката височини, единъ високъ басейнъ, 

широкъ отъ 350 м. до 2 клм. и дълъгъ 

6-7 клм. 
Следъ часъ време азъ стигнах~,. на го

лi;мъ мостъ, нареченъ • Шайтана ", който като 

змия се прехвърля надъ ръката. Чов-вкъ 

не може да си обясни, какъ се той nодържа 

на такова голi;мо разстояние, безъ да има 

подпори въ средата, и си обяснява, че тов·а е 

работа 1-1а дявола, отъ дето носи и името. си 

мостътъ. Т укъ пжтьтъ се раздtля: единътъ 

продължава къмъ Колоферъ, а другиятъ за

вива на лi;во и минава презъ селата Видинъ 

и Павелъ-Баня за Турия. Въ Пав.е-лъ-Баня 

не се спрi;хъ. Оставихъ да го разrледnмъ на 

връщане. Отъ тамъ вземамъ единъ другарь и 

заедно съ него тръгнахме за Турия. Иснахъ 

още с,;-щия день да стигна върх8. Въ ·единъ 

часа ние бi;хме вече въ Турия. Разположено 

по течението на турийската ръка, -заграден<:> 

отъ всички страни съ високи хълмове, то из- . 

rлежда гиздаво скжтано въ тази прегръдка 

на природата. Червенитi; покриви и бi;лосани 

стени придаватъ на селцето видъ на малко 

градче. Следъ малъкъ престой потеглихме към;ь 

върха. Отъ далечъ той горделиво .издигаше 

своята глава и хвърляше надменен.ъ погледъ 

на около си. Слънцето обилно Аилi;еше . 
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своитi; лжчи и даваше:още по-rолt.мъ блt.
съкъ на ореола на Самодивецъ. f\зъ съ очи 
слt.дяхъ показания ми nжть, по който ние 
щi;хме да изоставимъ шосето, което води по 
рi.ката за Рахманлий и по рахманлийската 
пжтека щt.хме да изкочиме по западния склонъ 
на самото било на масива, а отъ тамъ и на 
самия връхъ. На върха се забелt.зваше пира
мидата, построена отъ нашия картографи
чески институтъ презъ 1920 година. Потег
лихме въ 2 часа. Пжтьтъ ни вървt.ше между 
розови градини, чийто ароматъ пълнt.ше въз
духа. Тt.хнитi; хубави редове обкичени съ 
червени и бt.ли рози представляваха цъфнали 
усмивки на този малъкъ и бодливъ храстъ. 
Розовитi; градини се простираха чакъ до го
рата и приличаха на чудновата тантела, която 

бt. пришита къмъ rо-
лъмото зелено намета-
ло на гората. Напус• 
нахме шосето и хва • 
нахме на дъсно пжтя 
по р. Кара Окушъ при• 
токъ на Турийската 
рi;ка. Тукъ, не следъ 
д ъ л r о, дойдохме на 
мt.стностьта наречена 
~ Старо-село•, дето по
рано било заселено се
лото Турия. Скоро из
лезохме на една хубава 
поляна, послана съ ху

бава висока трева. Зо
ватъ я • М е ч о в ъ ко
накъ". Тукъ nact.xa сега 
само н1;калко стада 
овце. 

Напълнихме матар· 
китt. съ вода и поехме 
стръмната пжтека за 

къмъ билото. Пжтьтъ 
ни напусна вече р1шата 
и сега зигзаговидно 

вървt.ше право на горе. 
Ние погьнахме въ кра· 

сивъ зеленъ тунел ь. Подъ Мусала 
Силната слънчева св~т-

J, 

лина тукъ съвсемъ отсла6r1а и зацари пъленъ 
полумракъ. Не следъ дълго време излезохме 
на една широка алея. Стройни висоI<и букаци 
красt.ха дветt. .it страни. Слънчевата свt.тлина 
на петна-на петна се откройваше на постлания 
съ шума пжть, който изглеждаше. като дълга, 
разслростряна зеброва кожа. На дi;сно отъ 
пжтя се спущаше стръменъ долъ, нвреченъ 
• Мечовъ долъ •. Подхлъзне ли се чов-в 1<ъ, по
rледътъ не вижда, де би се спр-влъ. f\ на л-вво 
се издигаше rолt.ма стръмнина. Ние съ мжка 
вървt.хме по това нанагорнище. Най-после до
стигнахме на едно малко равнище, отъ дето 
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започва едно по-дълго равно мi;сто. Отъ 
тукъ нататъкъ пжтя се именува • Равния пря
слупъ •. навi;рно отъ това, че равниятъ пжть 
се прислупваше отъ голt.митi; дървета, ~ по
нанаrоре, дето почваше пакъ нанагорнището 

той се казва .Витата пжтека• и криви без
крайно нагоре въ зиrъ-заrъ. 

Скоро стигнахме до голi;ма поляна, цt.
лата покрита съ висока трева. Предъ окото 
се откри широкъ просторъ. Надалечъ въ хо
ризонта се виждаше протежението на голi;мия 
Родопски масивъ, който подигаше хълмоветi; 
си къмъ небето. Предъ него лежеше р. Ма
рица и широкото пловдивско поле. 

Оrь поляната до върха Самодивецъ 
оставаха само двадесетина минути. Пжтеката 
води rтрезъ буйна папрать. На едно открито 

мt.сто се виждаха раз• 
валинитt. на нtкогашна 
страж ар н и ц а. Тукъ 
презъ турско време е 

имало I1остъ, който е 
охранявалъ пжтя, който 
води най-преко отъ Плов
дивъ за Свищовъ презъ 
Химитлийския проходъ, 
и е игралъ стратегическа 

роль за голt.мата турска 
империя. По n ж т я ми 
обърнаха внимание малки 
букови дръвчета, които 
бt.ха особено декорира
ни. По тt.хъ листа не се 
виждаха, а на мt.стото 
имъ лъщъха нtкакви 
малки черни животинки. 

Приближихъ се до т-\;хъ. 
Гова бъха майски бръмб
ари. Tt. нападнали мла
дит-1; дръвчета и имъ из
ял.и листата. Тъзи паксс
ници обричаха на изсъх
ване нападнатитi; отъ 
тt.хъ дръвчета. 
Най-после следъ три 

часа пжть отъ с. Турия фот. Страте\JJЪ, Ло1)ечъ бt. Т ~ 
ние хме на върха. 011 

представлява едно малко плато, обиколено съ 
доста висока растителность. Зимно време, кога
то листата еж окапали, чов-\;нъ може широко 
да гледа на всички посоки, а сега тръбва 
да се изка•Iи на каменната построй1<а на 
пирамидата. Отъ тамъ предъ менъ се 
откри rолt.мъ и величественъ кржгозоръ. 
Самодивецъ гордо господствува надъ всички 
други върхове около си. На североза
падъ t.:ж Остриговца (Купенътъ) и Малъкъ
Братанъ, по-нататъкъ Малъкъ-Високъ, Го
лt.мъ-Високъ и Куклата, на западъ Хаджар
скитi; височини, на изтокъ Кулата (Св. Ни-



кола) на юrо-и:покъ Русарито и Каваклийка 
{Нишереската нива). Долината на рtка Тун
джа се ясно вижда съ rолtмитt овощни гра
дини и зашумени села. Далечъ нtкжде ал
тънъ Калоферъ nоказваше своето сжществу
вание, а още по-нататъкъ се простиратъ Ка
занлж къ, Шипченския манастиръ, Мъrлижъ, 
Енина. Задъ цtлата тази красива гледка се 
спущаше като преграда rолиятъ хребетъ на 
Стара Планина. Юмрукъ-чалъ лъщи съ бtлъ 
калпакъ. Около него се редятъ Кадемлията, 
Купенътъ, Мара-Гидикъ, Мазалатъ. Отъ тукъ 
се виждаха и проходитt Русалийски, Химит
лийски и Шипченски. 

Върхътъ Самодивецъ е извtстенъ съ 
следнитt мi;стни названия: Голtмъ-Братанъ 
и Закланото-момче. Второто име си е полу
чилъ отъ това, че въ турско време тамъ било 
намерено едно момче заклано отъ турцитi;. 
Растител·ностьта по него е най• разнообразна: 
на припецитi; расте джбътъ, а по усойнитt. 
м-вста букътъ, примесени съ rабъръ, дрянъ, 
череши, липи, върби, навланъ (яворъ), тре
петлика, киселици, круши, леска и др. По 

него се среща игличина, теменуга, кунуря1<ъ, 

папратъ, синята тинтява, малини, капини, я

годи, синчецъ, сърчовина и др. Фауната се 
характеризира изобщо съ фауната на нашитt 
планини. Изключение е само мечката и го
лi;митt глутници вълци. Тукъ се срt.щатъ 
диви евини, сърни, зайци, nисици, диви котки, 
язовци, натерици, сънсаръ, орли, соколи, сла

веи и др. 

Вечерьта бавно ид-вше къмъ насъ. 
Слънцето взе да клони на западъ и върха• 
ветt зaropt.xa въ злато и сребро, а въ до
ловетt почна да се разстила rолtмата длань 
на нощьта, която все повече и повече обхва
щаше съ пръститt си височинитt. Гората 
цtла се огласи съ птичи хоръ. Чуваше се 
прекжснато биене на звънцитt на стадата и 
говедата, които вече се прибираха. Задуха 
тихъ в втъръ и гората взе да шепти своитt 
стари напt.ви. Съ мжка се раздtлихъ съ цt
лата тази величественость на природата и 

нейната вечерна молитва. Нагазихме презъ 
цtли поляни съ малини и излtзохме на пжте
ката, която стръмно се спуща надолу Следъ 
часъ и половина ние бtхме вече въ с .. Турия. 

На другия день отъ градинитt излt
зохме на севера-източния край на селото въ 
м-встностьта Ярътъ. Тя е интересна и забе
лtжителна съ своитt земни форми, добити 
отъ ерозията на водата. Водата е измила и 
прорtзала на 10-12 метра дълбочина единъ 
негол-вмъ долъ, като е направила о гъ пе
с ~чливата почва най-чудновати форми. Ето, 
майка приютила дветt си д-вца, тамъ ц-вла 
тълпа хора се стремятъ нагоре. Тамъ долу 
rрамаденъ рицарь езди на едно чущ~овато 

животно, а горе надъ него соколъ разперилъ 

криле и му пази сtнка. f\зъ дълго гледахъ 
и се любувахъ на тtзи фантастични картини, 
които водата най-свободно е творила съ сво
ята сила. 

Wott. 

* 
ПЖТУВАНИЯ ПРЕЗЪ БЪЛГАРИЯ ВЪ 1827 ГОД. 

(Narrative of а journey from Constantinople to England) 
оrь R, Walls 

f\вторътъ на това съчинение придружа
валъ лордъ Странrфортъ Редклифъ при оти
ването му 1Jрезъ 1821 година като послан
никъ въ Цариrрадъ и следъ това станалъ 
пасторъ при английското посолство въ Пера. 
Презъ своето пребивание въ Турция той во
дилъ преписка съ мнозина приятели, нато 

имъ съобщавалъ най-важнитt събития, на 
които билъ свидетель. Когато се завърналъ въ 
f\нrлия, далъ отчетъ за своето пжтуване, 
който изл-взълъ подъ горното заглавие презъ 
май 1828 r. Книгата му много се е чела то
гава: още еж щата година изл-взла въ френски 
и· немски преводъ, а на следната година ори
гиналътъ претърпtлъ трето издание. Първата 
половина на книгата е изпълнена съ описа

ние на пжтуването отъ Цариrрадъ до Русе; тя 
е интересна и за читатели·, t на • Български 
Т урист-ъ •, защото описва нtкои кжтове отъ 
Стара-планина. 

.Възкачихме се по една низ1<а планинска 
верига, която се взима за начало на Стара
nланина. Отъ северъ планината изглежда не
пристжпна стена и като че ли бъrа на длъжъ 
по хоризонта по права линия, подобно на чу

довищна, до облацитt възходяща стена. 
Старитi; еж имали такова мнение за висо
чината на тази планина, та Помпоний Мела 
подържа, че Черно и f\дриатичес1<0 море се 
виждатъ сжщевременно отъ върха и, а Пли
ний казва, че планината е висока шесть мили, 
сир. по-висока отъ f\ндитt и Хималаитt. 
Тази планина била наречена Хемусъ отъ 
гръцката дума haima, кръвь на Тифона, 
защото споредъ баснята, Тифонъ се възка
чилъ тамъ, за да достигне небето, когато 
Юпитеръ го разгромилъ. 

• Нашиятъ пж ть вървtше презъ полски и 
привлекателни, макаръ доволно , прости пей

зажи. На два часа пристиrнасме въ една гра-
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мадна равнина, която лежи. между низката и 

висока планински вериги. На нъкои мi;ста 
течеха бистри ръки въ каменни корита, 
които бi;ха обиколени отъ храсталакъ и рас
кошна зелена трева, подобно на младитъ 
плантации въ околноститi; на английскитъ 
чифлици. Тукъ-таме равнината се разширя
ваше въ голi;ми ливади и пасбища, които 
бъха оживени отъ овце и рогатъ добитъкъ, 
или въ житни полета. въ много отъ които 

житото оi;ше пожънато.Поср-t;дъ тази разкошно 
обработена страна се намира селото или по

добре група отъ села Русо-Кастро, дето ние 
пристигнахме на три часа при бръзъ вървежъ . 

• Отъ тукъ нататъкъ нашияrъ пжть мина
ваше презъ една очарователна мъстность, дето 
отъ дветi; страни на пжтя бъха разпръснати 

спимъ. f\зъ се събудихъ сутриньта и видъхъ 
трудолюбивата жена и една отъ дъщеритt 
и при блесъка на огъня, че nредатъ памукъ. 

Tt ме погледнаха и изпъха съ тихъ гласъ 
една пъсенъ съ сладка мелодия. f\зъ си 
спомнихъ за моята отдалеченость отъ 

родна ra страна, за любезностьта на тi;зи 
добродушни хора спрямо единъ чужденецъ, 

за Мунг9 Парка 1) и неговия трогателенъ раз-
1<азъ при подобна сцена, и бi:;хъ като него 
трогнатъ до сълзи. 

"Ние тръrнахме на утрото при звездна 
свi;тлина. Бi;ше почнало да става студено. 
По нашия пж ть лежаха доста български села 
въ тази плодородна страна, и ние видъхме 
твърде мноrо овце, кози, волове и биволи, 
но нито единъ конь. На десеть часа бi;хме 

въ f\йтосъ, който е 
прочутъ поради топ

литъ си бани. 
Ние се изкачихме на 

първата верига отъ 

голъмия Балканъ и 
получихме представа 

за неговата дъждовна 

природа. Вътърътъ 
се бъше обърналъ 

групи храсталаци. На 
шесть часа nристиг· 

нахме въ село Бини, 
дето искахме да пре• 

нощуваме. Но тукъ 
нъмаше никакъвъ 

ханъ, та ние бi;хме за 
ведени въ частна 

кжща. Добритъ хори- · 
ца имаха само една 

стая, и ние тръбваше 
да се приспособимъ 
между фамилията. 
Вжтрешностьта на 
кжщата бi;ше чиста, 
приятна и здрава. По· 
дътъ бъше пометенъ, 
чергата постлана, е· 

динъ голъмъ огънь 
nламтъше на огнище· 
то, и когато се. про· 

стръхъ между лю

безнитi; хорица и ви· 
дъхъ на пламъка, 

какъ блещятъ тъхни· 
тi; почтени лица, по· 

чувствувахъ се като 

у дома. Ние бi;хме си 
донесли овчо месо 

отъ Русо-Кастро. Ба
бата ни го опече, па 

освенъ това ни на

прави п и та, къмъ 
Градище ори с . Смочаяъ, Ловешко 

къмъ юrъ, и мрачни 

дебели облаци вис~ха 
надъ планината. Следъ 
единъ часъ слезохме и 

пристигнахме въ една 

отъ ония широки и 

плодородни равнини, 

каквито тъй много rи 
има въ недрата на тази 

планина. Тя бtше о
коло четири чаен 

дълга и повече отъ 

единъ широка. Една 
рi;ка течеше презъ 
срtдата и. Долината 
бъше покрита съ села, . 
стада, жита, лозя и 

овощни дървета, и 

всичко доставяше оча

рователна картина отъ 

полска красота. Дър· 
ветата нищо не бtха 
изгубили от:ь своитъ 

която прибави кисело зеле, вино и ракия. 

Най-после тя сложи вечерята на единъ столъ 

и ни покани тъй весело и ловко, че би 
направила честь и на една английска 
кухня. Презъ време на тази работа тя бt.ше 
забола на бедрото си хурката, и вретеното и 
бi;ше постоянно въ движение. Тази проста 
машина снабдяваше цълата фамилия съ 
облекло. Следъ вечерята домакинята ми на
прави кафе, и ние всички си леrнахме да 
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листа, зимнитъ посъви бъха изникнали, 
пасбищата бtха раскошни и зелени, но 
нищо по-поразително отъ непристжпнитъ 
планини, които затваряха долината. f\ко би · 
билъ нъкоrа Джонсонъ въ тi;зи страни, 
вtрвамъ, .че би изобразилъ своята долина 

1) Знаменитъ шотландски пжтешественккъ 
(1771-1806). Презъ 1795- 95-97 год. пжтув_алъ по 
вжтрешностьта на f\фрика, дето му се случила ана

логична сце1-1а, Бележка на преводача. 



въ .Rasselas" споредъ изгледа на тая 
балканска долина. Когато се огледахме, 
не можахме да откриемъ, откжде влезохме и 

какъ щi;хме да излеземъ. Между това ние 
следвахме течението на ръиата, доиато пр11-
стиrнахме до вертииалната стена на срещната 

страна на долината. Спомнихъ си сцената въ 
.Хиляда и една нощь • и заклинанието: .От
вори се, Сезамъ! • Предъ насъ планинската 
стена като че ли е била разцепена, и една 
тъсна пропасть ни се показваше, въ която 

ние влi;зохме по течението на рi;ката. Малко 
тъй великолепни и живописни дефилета 
сжществуватъ въ Европа. Отвеснитi; стени 
на пропастьта се издигаха на грамадни виг.о

чина, залесени отъ политв до върха, а между 
тъхъ блещукаше много тi;сна ивица отъ 
синьо небе. Ние следвахме нi;колко врем6 ко
ритото на р-вката и се задълбочавахме все 
по-навжтре въ дефилето. f\зъ мисл-вхъ, че 
ще требва да следваме р-вката по целия ?! 
пжть въ мрачната дрезгавина, която ни обгръ
щаше, докато излеземъ на другата страна• на 

планината; обаче, спедъ малко време напус

нахме пропастьта, качихме се нагоре и най
после пристигнахме на върха на втората 

верига. Ние минахме презъ много пропасти 
по клатещи се мостове отъ тънки дъски, 

които бi;ха поставени тъй хлабаво, че се 
вдигаха, на единия край, когато ние стжп
вахме на другия. Почваше да се мръкнува 
вече, когато достигнахме една долина, въ 

която лежеше прелестното село Лопеница, 
дето искахме да пренощуваме. 

• Лопеница лежи въ подножието на rо
лt.мия Балканъ. Който пристига тукъ, честит
ява си, че е преминалъ планината живо и 

здраво. Ние имахме още и други причини да 
се радваме, че сме достигнали цельта, защото 

бi;хме моири, истинали, уморени и гладни, 

и никога не бъше по-желателно едно мi;сто 
за nо<1ивка. Пристигнахме въ единъ чифликъ, 
който бi;ше заграденъ съ плетъ. Вжтре въ 
двора се намираха много здания, отъ които 
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само едно струваше и имаше особтнъ пои
нителенъ видъ. То бtше ново, здраво и чисто, 
понеже не преди много време бi; получило 
сива~мазилка. Ние го намерихме пълно съ 
хора. Но за минута всички се разотидоха. По
дъть биде сметенъ, чергитt постлани, голtмъ 
огънь пламна на огнището; и когато влезохъ 

въ предверието, никога не мислtхъ нито въ 
f\нrлия, нито въ Уелсъ, да съмъ виждалъ 
едно по-чисто, прелестно и сгодно селсио 

жилище. Извадихъ си мокритъ дрехи и се 
nрострi;хъ предъ огъня, чувствувайки се въ 
най-приятно разположение. 

• Нашето намерение бi;ше да тръrнемъ 
nосрiщъ нощь, но поради силния дъждъ от
ложихме тръгването, докато селскитt петли 
ни съобщиха приближаването на деня. Ни
кога не б-l;хъ слушалъ такъвъ концертъ. При 
първия снrналъ отговаряха всички въ бърза 
приемственость отъ кжща на кжща и най
после кукурйrаха всички заедно. Види се, че 
тукъ петелътъ има приписваното му отъ Мил
тона действие - да разпръсва ариергарда 

на тъмнината . 
• Ние оставихме нашия хазяинъ преди 

разсъмване. Нашиятъ пжтъ върв-J;ше все 
още по последнитt ребра на Балкана, а по 
нtкоrа и по равнини. Въ една отъ тия рав· 
нини срещнахме наново рi;ката, съ която 
б-l;хме дошли въ планината; тя тукъ се на
рича Г олi;ма Камчю1 и тече паралелно съ 
Балкана къмъ Черно море. Човъкъ би по
вървалъ, че коритото на рt.ката, която си 
отваря пжть отъ едната страна на планината 

при политъ и, като пререзва цi;лата верига 
и излиза на другия, представлява пжть и из

бавя отъ необходимостъта да се кара пжтя 
презъ грамадната планинска верига. Въ всi,ка 
друга страна би построили такъвъ пжть, но 
турцитt не желаятъ да махнатъ тъзи страшни 
прегради, които природата е поставила между 

тtхъ и северниrв имъ неприятели, за да не 
улеснятъ нашествието на последнитt·. 

Превелъ отъ английсни: 1{. Стояяовъ 

КЪМЪ ЕТИМОЛОГИЯТА НА. ВИТОША 

Едно отъ най-важнитi; сръдства за исто· 
рическо изследване е събирането и изучва
нето на м-\;стиитi; названия. Опитътъ учи, 
че тi; въпреки езикови и политически npo· 
мени станали въ известна область, моrатъ 
да се запазятъ съ течение на векове. За
това много пжти тtхното изследване пред
ставя ценно или едничко• сръдство за опре-

дiшяне Ra по-раншни езикови и етнографски 
отношения. Достатъчно е да приведемъ из

ве :тния примъръ Лай п ц и гъ, изопачено отъ 
първичното славянско название Л и писка 
(отъ липа), което име ясно показва до кжде 
еж стигали нi;коrа славянскитt колонии въ 
Германия. Особено рещавашо значение имахz~ 
мi:;стнитt наименувания въ изследването на 
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гръцката предистория. Отъ еднаквостьта на 
-нт- и ·с· въ старогръцки имена, като Ко· 
ринrь, Парнасъ и др., които не могатъ да се 
тълкуватъ отъ старогръL•ки езикъ, и въ мало· 

азийски като Халикарнасъ, f\линда и др. мо
жа да се заключи. че неиндоевропейскит1; 
народи на Мала-f\зия еж населявали и Гърция ' 
преди идването на rърцит1;. 

М1;с:-нит1; названия въ нашата родина 
иматъ различенъ произходъ. Почти всички на
роци, които еж минавали или пребивавали било 
за кратко или дълго време въ територията на 

България, еж оставили следи въ нашитi; мi;стни 
имена. 7ака едни отъ тi;хъ еж тракийски, напр.: 
Месемврия, Пловдивъ, други гръцки, напр. : f\н
хиало, Панагюрище и Ар.: трети романски, наnр.: 

Вакарелъ, Пасарелъ, Банишора и пр. четвър· 
ти славянски, напр.: Преславъ, Стара-Загора, 
пети турски и т. н. Едва ли има друга страна 
въ Европа, чиято топонимия да представя та

кава пъстра картина, кждето покрай чисто 
славянското стои турско, а цо него се мждри 

неразгадаемо тракийс:tо име. Този различенъ 
произходъ затруднява извънредно много обяс
нението и тълкув11нето на мtстнит1; названия 
у насъ. Често народътъ видоизменя, преина· 

чава и осмисля по своему непонsrтнит-1; нему 
звукове образи. Така напр. отъ старото тра
кийско име Сердика славsrнит1; еж направили 
Срi;децъ (поради ср1;да), отъ непонятното 
Utus - Витъ (поради вия) или отъ f\lmus 
Ломъ (поради ломя). Това е така наречената 
народна етимология, която играе извънредно 

rолtма роля при мi;стниn названия отъ чужди 
или домашенъ, но вече с, аналъ неясенъ nроиз

ходъ. Народната етимоло1·ия следователнето за

труднява отъ своя страна още повече правил

ното и сигурно разгадаване и тълкуване на 

мi;стнитi; имена. 
Обикновено планинитi; nолучаватъ своето 

название или отъ външния видъ и качество 

на самата планина, налр.: Черни връхъ, Ос
трецъ, Копито, Мусале, Юмрукчалъ и пр. 
или отъ качеството на околната растителна 

и животинска природа, напр.: Еленинъ връхъ и 
др. По-рi;дко планинитi; носятъ лични имена 
и то предимно на светии, напр.: f\нгеловъ 
,зръхъ (въ Рила), Славиеви rори (старо назва
ние на Родопиrt), Св. Никола (въ Средна-гора), 
Св. Илия и др. 

Преди да се пристжпи къмъ тълкува

нето на мi;стнитi; имена у насъ, необ~tодимо 
нуждно е да бждатъ тi; грижливо събрани и 
подредени по начало и окончание и съ кратко 

означение, на какво е наименувание, напр.: пла

нина, рi;ка и np., съ какво се отличава мi;стото и 
кжде се намира. За жалость въ това отноше
ние у насъ почти нищо не е направено. Едва 
следъ като имаме единъ пъленъ списъкъ на 

мi;стнитt. имена, може да се пристжпи къмъ 
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т1;~tното изследване. Защото иначе ще се да
ватъ често съмнителни обяснения. Една много 
полезна работа и неоценима услуга на бъл· 
гарската наука биха направили туриститi;, ако 
въ своитi; излети биха се заели съ с·ьбира
нето на мi;стнитi; названия по указания на
чинъ и въ специални дописки да ги изпра 

шатъ, а редакцията на .Бъnгарски Туристъ", 
ако би отдtлила едно мi;стенце въ списанието 
за тая цель. По такъвъ начинъ неусетно би 
възникналъ единъ речникъ на географскитi; 
имена у насъ, който би nослужилъ за основа 
н„ по-нататъшни изследвания. Това е особено 
належащо, понеже много стари географски 
имена постояно чезнатъ. 

Проф. Вайгандъ отъ Лайпцигъ въ едно 
частно писмо до r. Делирадевъ*) изказва мнени-• 
ето, че името Витоша е славянско и че то е 
взето отъ личното име Витъ, Витанъ, Витошъ, 
като привежда за доказателство названията 

Сенготаръ и Св. Вайтъ. Въ11реки моето голi;мо 
уважение къмъ именития лайпцигски профе
соръ, трt.бва да забележа, че и това тълку· 
ване е много съмнително. Наистина много 
мt.ста, както споменахъ по-горе, носятъ лични 

имена, обаче тi; еж предимно на св·етии и се 
ограничавать до отдi,лни върхове, проходи и 
пр. На всi;кжде тt.зи имена еж свързани преди 
всичко съ посветенитi; на съответнитt. светии 
църкви, манастири и оброчища (у насъ). Така 
напр. името Сенготаръ най·напредъ се е от
насяло до пжтя, който е минавалъ по ржба 
на планината, к.ждето се намиралъ приютъ съ 

капела посветена на Сенготаръ, отъ после е 
билъ нареченъ и проходътъ Сенготаръ и най
сетне и цt.лата планина е добила това име 
(Срв. F. S о I m s е n, lпdogermanische Eigen· 
namen als Spiegel der Kulturgschichte, Heidel
berg 1922, 52 и 79 f). Следователно много 
мжчно може да се приеме, че една голt.ма 
планина, каквато е Витоша ще бжде наречена 
по името на нi;кой си Витошъ, което име не
е запазено въ български ези".Ъ, когато доста
тачно щеше да бжде за това единъ връхъ. 
f\ко нtкое мъсто е свързано съ името на 
дадено лице напр.: то е имало тамъ владения, 

умрi;ло и np. мi;стото може сжщо така да ПО· 
лучи името на лицето, но това се изразява 

на бъnrарски съ със. тветното прилагателно, 

наnр. f\нгеловъ връ~tъ въ Рил21 и пр. Но и 
този случай е неприложимъ за Витоша. Освенъ 
това обстоятелство,о, че и другаде се срi;щатъ 
имена съ 1-1ачална сричка Вито-, прави невъ
роятно 11редположението, че все нiшой Ви
тошъ или Витанъ ще да имъ е кръстник-ь. 
Мi;стни на.звания съ начална сричка Вито • 
освенъ Витоша и цитиранитi; отъ Делирадевъ 
въ Български Туристъ XVIII 7,108. имаме още: 

*) .Вж. Български Туристъ XV\11 к11. 7, стр. 107 и сл . 



Витово с. въ Неврокопсно, Витолицэ с. въ 
Мориовсно, Витовница, Витошевац въ Сър• 
бия, Vitoпice, Vitoпin, Vitov, Vitova, V·itovice 
въ Чешко. При тълкуването на Витоша нуж
но е да се събиратъ всички мi;стни имена 
съ начална срична Вито- и окончание -ошъ 
(-а), напр.: Ватоша, Ватешъ с. въ Тинвешъ, 
Витуши въ Дебърско. Т-взи имена ще се раз
паднатъ разбира се на о гдi;лни групи, които 
въпреки своята външна прилика, ще принад

лежатъ на отдi;лни корени. Сжщо така трi;бва 
да се вэематъ предъ видъ думи като • витос
еамъ м (махвамъ се) и пр. Възможно е проф. 
Вайгандъ да има право, че Витоша е славян
ско и че стои въ свръзка съ Витанъ и Ви
тошъ, но тая връзка трtбва да се дири въ 
единъ общъ коренъ, а не, че личното име е 

минало върху планината. 

Името Витоша стои по всi;ка вi;роят
ность въ свръзка съ вида и характера на пла

нината, то може да означава „водна" планина 

(срв. планината Водно при Скопие) и тогава 
Витоша би имала общо съ индоевропейския 
коренъ ved .вода" (срв. отъ Utus-Bитъ, 
Ст. Младеновъ, Имената на десеть•български 
рi;ки „въ списание на Българската академия на 
наукит-в Х 42 и сл.)или „гориста• планина, .ви
сока• планина или нi;що подобно. Сега за сега 
поради липса на сравнителенъ материялъ за 

значението на името Витоша не може нищо 
да се каже. Въ вctfiи случай името си остава 
още неразгадано. 

Д-ръ В. Бешевдиеоъ 

* 
ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

XIX. редо•енъ съборъ на Б. Т. д. въ гр. Са· 
поковъ. - На 13 юлий т. r'. въ 4 ч. сп. обt.дъ въ 
салона на новоосветеното Читалище-nаметникъ въ 
гр. Сп,,~оковь бt откритъ XIX. редове1iъ дружес
твенъ съборъ съ кратка приветствена речъ отъ пред
седателя на Централното настоятелство г. Ил. /\нто
тоновъ въ присжтствието на BS клuнови пратеника, 
всички членове на на::тоятелствспо и контролната ко

мисия и множество гости отъ nровиNцията и мъсп,и 

граждани. Представители на Самоковската община, на 
Самоковския гарнизонъ. на Съrоза на запаснитt. офи
цери, на Съюза на заnаснитi; подофицери, на Съюза 
на гимнастическитi; дружества Юнакъ, 1-1а Съюза 1-1а 
класнитt. учители, на читалище „Отецъ Паиси•, на 
Самоковскитt. туристически кnонове ,Рилски Туристъ" 
отъ Б. Т. Д. и „Рила" отъ Ю. Т. С., на Юношния ту• 
ристичесни Съюз-ь и на други културни организации 
въ града поднесоха своитi; приветствия и пожелаха 
плодотворна дейность на събора, а отъ събора 
бидоха поздравени телеграфически Н. В Царьтъ, 
Министърътъ на Народното просвещение и С-ьюзътъ 
на славясскитt туристиче:ки дружества. 

Пристжпяйки къмъ дневния ред - г. Илия Бър
даровъ отъ Плевенъ реферира върху 1:vо11зъ,11ът;, 11 

дър:нспвпта. Г. Бърдаровъ даде ецна ясна и опреде
лена дефиниция на две'fъ тi;зи понятия - туризъ,1t'Ь 
и д'Ьрж:ава - дефиниция, която всъки съзнате11енъ 
туристъ носи въ душата си. По-нататъкъ референ
чикътъ разграничи понятието нароdь отъ понятието 
дьржава, която представлява само механизъмътъ, 
който ржководи народния животъ, но не и r,еrовата 
сжщина. Ние, туриститt. работимъ въ истинския сми
сълъ на думата за народа, а държавата т. е. уnраа

ляващитt. кржrове еж длъжни да видя1ъ и осъзна
ятъ тази наша народополезна дейность, да я оцен• 

ятъ по достойнство и да я подкрепят ь съ всички 
средства , съ каквито могатъ и разполагатъ. Това 

имъ се налага толкова повече и nораци обстоятел

ството, че туристътъ е човi;нъ съ чиста душ3, съ 
кристално чисто родолюбие, че той е човt.къ съ „ пти• 
че, орлово сърце, съ оrкирта за гласа на природата 

душ.а• . Фи;,~ическа и морална здравиr,а - това еж и 
предпоставкитi; и t_1ай-сжществе1iитi; условия за единъ 
истински турис,ъ и гражданинъ, които 11ие култиви

раме въ себе си и съ всички сили се стремимъ да 

пръс11емъ на всi.кl!iде - въ градове, се11а и паланю1 
- между своитi; съграждаI-1и. Но нашитt де.-.а въ 
nланиннтt. и нашия nодвигъ аъ селищаrе трtбва да 
бждатъ виде,,,и отъ всички, а 11ай-вече отъ тi;зи, 
които иIпересува тази физическа и морална здравина 
1-1а народа И за това ние трtбва J'\e <"е простимъ съ 
нашето „митарство н гръмко да заговор11мъ за сао

итt. цi.ла и за своя активъ, и не раболепно, а съ 
гордото съз I,1ание на истински творци да искаме спра· 

ведnива оценка и заслужеI-1а подкрепа. 

Следъ оживени разисквания по реферата 11а r. 
Бърдаровъ, въ I<оито се подчерта ползата отъ тури· 
стическитi; дружества и необходимостьта отъ морал
ната имъ и матРриална подкрепа отъ страна на дър· 
жавата, с:ъборътъ прие резолюция, въ която препо
ржча на всички настоятелства - 1<лонов11 и централно 

- и на всички активни дейци въ полето на туризма да 
ие забравятъ този поэивъ ,да искаме и целесъобразно 
да иастояваме", като подчертаваме че понощи трi;бва 

да се даватъ само за производителни цели, а не и за 
организационни. за пюрчество, а не за паради. 

Върху ,Нащето •1ерно.н.орско кр1111брежие II пол
зтпа о,т, .11орск11 mynucm11•1ec1Cu ко.,1,01и111" реферира 
г. В. /\танасовъ отъ Варна. Неговиятъ рефератъ бt 
nридруженъ съ светливи картини, които даваха ясна 

nр~дстава за всички ин:rересни м-kста по нашето черво• 
морено крайбрежие и поднреш,ха мисъльта на сказ
чика, че и прt>леститt. 1 на морето с:ж ие по-малI<О до• 
стоенъ обентъ за тvристическа дейность, че самото 
море съ своитi; цепебни свойства е въ състояние да 
изцери не единъ фiiзичесни и душевенъ недъгъ на 
нуждаещите се отъ това другари туристи и въобще 
да допринесе за физическnто укрепване на турнета. 

И по тоя рефератъ събор:ьтъ прие резолюция, 
въ 11юято като изказва задоволството си за издей
ствуванитt. въ Варна и Месемврия мtста за л-kтни 
туристически л~:rери и благодари на съответнитi; да
рители, вменява въ дългъ на Централното нс1стоя
телство да снабди дружеството с;. такова мi;сто и въ 
с. Гьозененъ и да направи възможното за по-скораш
ното откриване на тt.зи лагери. 

Отчетътъ на Централното настоятелство за дей· 
ностьта на дружеството преэъ изтекпата година бi; 
nрочетенъ отъ председателя на настоятелството г. Ил, 
R1по1-1овъ. Дружеството е започнало отчетната ro-
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дина съ 48 клона, броящи около 4000 члена. Презъ 

годината еж основани б нови клона: въ Поовадия, 

Бrьлоzрад•шк&, Беrжов1ща с. Страж1щп, Лескове111, и 

Банс1<0, приети съ аю1амации отъ събора. За съжа

ление обаче 10 отъ старитi; 1<лонове не еж nроявипи 
презъ отчетната година никаква дей11ость, н ,;то еж 

показали н-\;какъвъ nризнакъ на животъ, това си. 

клоновет-1; оъ Тр-!;вна, Св. Врачъ, Студена. Устово, 

Радомиръ, с. Рила, Свиленrрадъ, Разrрадъ, Полово и 

Rйтосъ Два други отъ старит-1; кпонове, въ Ломъ и 

Еrри-дер:!, еж увецомили офиццално Централното на

стоятелство, че еж престанали да <"жществуватъ и 

следва да бждатъ заличени отъ спи<-ъцитt; нв за

другата. Така че въ края на гоцината друн~ест11ото 

брои 42 дейни кло1iа съ 4579 члена. Другъ нерадо

стенъ фактъ е немi!Jрата на клонове,-t; къмъ тi;х11ит-l; 

общодружествени задъnжеt1ия . Така много отъ т'kхъ 

- една третя отъ всичк1-t клонове - не еж предста

вили никакви отчети за своята дей1◄0сть през,:. из

теклата година. други nредt"Та ;;ятъ много късно, а 

~1здължениs11а къмъ общодружествената каса вървятъ 

м11оrо мудно и неохотно (къмъ 1 юли т. r. клоt1оветt; 
111,лжатъ на це1-1тра1111ата ни tiaca 11е по-~1алко отъ 

273.211 лева). което не позволява 11а дружестве11ото 

настоятелство na развие една по-широка дейность. 
Отраденъ е отъ друга страна фак

тътъ, че покрай чисто туристическата, 

излетна дейность все по-вече клонове 

се отдаватъ и на по-осезателна твор

ческа работа: бел'kзане на пжтища, 

хижестроене и залесяване. Бързиятъ 

те~шъ и силното развитие не туристи

ческото nвижение отъ войнит½. насамъ 

създадоха нуждата отъ ед110 по·ре

а 1110 nосред1шчество между туриста и 

природата. Като резултатъ от.ь това 

изникна на първо м-\;сто ну11щата отъ 

хижи 11ъ пnани1➔иn и 11ие виждаме да 

се изгра1кдатъ една следъ друга само 

въ nе1ь rопинц хижитt; на Скакавица 

(Рила), подъ Резньоветi; (Витоша), поцъ 

Мусал<J (Рина), 11одъ връхь Беэово (Ро
допит-\;\, на Чу~1ер1-1в и подъ Юмрукчалъ 

(Стара ппанИ11а), а въ проектъ и близко 

до своето реализиране еж хижиn поцъ 

Руенъ (Осогово), на Гlоnянит-1; и въ 

Демяница (Пиринъ), голi;мата хин1а подъ 

Мусала (Рила) и малката 11а Черни 

вр:ьхъ (Витоша), къмъ която ще се у

строи постепенно и метеорологическа 

стаI1ция, най-високата на Балканския 

11олуостровъ. Наредъ съ това въ много Лоnечъ 

отъ клоновет-1; се забелi;эва стремежъ 

къмъ построяване на туристи•1ески домове въ бли• 

зката околность на седалишата имъ. Домътъ Ца

рсоецъ на В.-Търновския нлонъ • Трапезица", който 

разполага съ сnал11и отъ 1.00 легла и е nри1отилъ 

презъ'i отчетната година 1987 души, упражнява въ 

това отношен 1е чудотворно въздействие върху 

клоновет'k. Освенъ него тая година еж готови 

вече туристическитt домове въ nо-малъкъ раэм-!;ръ 

нв клоновот-1; въ Ловечъ и Хасково, а се на~1ира въ 

постройка тоя на врачвнския клонъ щ1 l(а.лето край 

Враца. 

Въ свръзка съ постройката на туристическитi; 

домове и хижи се ,nоде~1а все по•е~1ерrично отъ 1-1-\;
кои клонове на чело съ Софийския залесяването. 

Ползата отъ залесяването е rол-!;ма, а изrодитi; еж 

ясни и за туризма и за цiiлата с.тра11а. Дейностьта 

въ това от1iошение добре се оценява и отъ сrрана 

t1a обществото, и отъ страна 11а официалнитi; власти, 
които въ лицето 11а туриститt виждатъ своитt най

близки помощници за разхубавяването на иашитi; 

балкани . Залесеното nрезъ 1924 и 1925 години про· 
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странство отъ Врача11ския. Софийския и Хасковския 

клонове възлиза 111 82 декара, а сжщитi; еж зале

сени презъ настоящата година още 179 декара, или 
всичко 26 \ декира съ около 182,0DD дръвчета, пре

димно боръ и мура. 

Ку,11пу,то-просветната цейность на клоновет-1; 

остава все още да се желае. Презъ изтеклата го· 

д~~на еж били уреде1-1и всичко 23 беседи отъ 10 клона. 
Интересно е при това, че това еж nовечето се мал

кит-1; клоt1ове, нtкои отъ които са. уредили по 3-4 
бесеци (Преславъ, Долня Баня, Белово). Едно хубаво 
начало ,уря Софийския клонъ съ издадената отъ 

него к1Iига Витоша отъ П. Делнр3девъ като пръвъ 

номеръ отъ "Туристическа библиотека", една ценна 

въ всtко от11ошение и отъ и11тересъ за в„ tки бъn

rаринъ книга. Нt;колко членове отъ софийскит-1; кло

нове на Б. Т. Д и Ю. Т. С. сн. заnоч11вли издаване 

на хумористично туристическо сnиса~1ие E-.x-o-ol За 
nръвъ пжть тая година дружественото настоятелство 

е I1здало 11 турис,ически ка.лендаръ, дi;по на худо>I\• 

ш1ка В. Захариевъ, членъ на Самоковския и Софий· 

скн11 клонове. Я. по Великде11ь тази година Це1·~трал-

11ото 11астоятелство е уредило съвм'l!стно съ Юношес-

1<1iЯ т~ ри етически съ1озъ 7)т11с11111'1ескп изложба, въ 

която еж взели учзстие пов~чето дру11<ествени кло-

Туристичеснп домъ 

1юве. Особенъ отделъ отъ нея съставляваха карти

нит-1; съ туристически сюжети на члена на Самоков

ския кnонъ, художника г. П. Францалийски. Въ из

nожбата б'kха излткени и моделитi; отъ дърво на 

всички построени и нtкои отъ nроектиранит-1; хижи 

и туристически домове, а сжщо и релефни карти на 

Рила отъ г. Н. Доцовъ (Дупница) и на Витоша отъ 

r. Rнтоновъ и отъ r. инж. Петровъ. 
Дружественото списание Бъл2а11ски Typucmr, е 

печатано презъ 1925 rоnнна въ 4000 екземплАра и 

изпращано на 3600 або11ата, отъ които, 178 частни або
нати (нечле~1ове), а тая година се печата въ 4500 ек
зе~1nряра и изпраща ►1в 3866 абоната отъ които само 
132 частI-1и абонати, почти всичкит-1; отъ София. Прое1<ти 
ра се иэnаването на кратки nжтеводители на българ

ски и френски за Р 1ла, Пиринъ и В:поша. 

Изъ организационната дейность на дружеството 

за отбел-!;зване еж мен<Дунлоновит-1; срещи, конто 

еж едно отъ nървит-1; условия за създаване на по

nс11а връзка между клоновет-1; и членовет-1; и по-rо

лi;ма стеrнатость въ дружеството. Такива срещи еж 



били уредени деветь: въ Трi;вна, Хасково, Плевенъ, 
'Враца, Шуменъ, Спивенъ, Габрово, Пловдивъ, Варна. 
Всички тв еж били посетени и отъ представители tia 
Централното настоятелство, и на повечето отъ тi;хъ 
еж били чеrени реферати и държани беседи (на нi;1ши 
по 2- 3). Въ организационната дейность на клоно· 
вert; спада и уреждането на туристически спатсtи, 
единъ въпросъ, който все още не може да намери 
своето задоволително разрешение. Освенъ образцо
вата спалня на Търновсния Iщонъ въ неговия домъ 
на Царевецъ, nрезъ годината еж били уредени вре
менни туристически спални отъ Гасровския клонъ въ 
Габровския манастиръ (5 легла), и отъ Разложкия 
клонъ въ Раэлоrъ (Ю легла). Презъ това лi;то ще 
бждатъ уредени такива въ Са~~оковъ, Габрово, Пре· 
славъ, Елена, Банско, l{азанлжнъ и Разлогъ. - Все 
тукъ трi;бва да се отбележи и осиоваването иа Слав· 
янсюн1 туристически съюзъ презъ септември 11?25 гад. , 
въ учредителния съборъ иа който иашето дружество 

бi; представено отъ члеиа отъ настоятелството r. П. 
Пi;евъ. 

Отчетътъ иа Централното насто11телство бi; 
приетъ отъ събора и членоветв ·на настоятелството, 
както и на контролната комисия освободени отъ от
rоворность. Въ една д ьлга резолюuия по отч~та събо
ръ тъ подчертава постигнатото преэъ изтеклата го

дина и чертае насоки,-\; за б;;,.деща дейность се въ 
сжщия духъ. Особеfю се поцчертава 1-tеобходимостьта 
отъ по-гол'hма изправность на клоноветв _въ задъл
женията имъ къмъ дружествената каса и отъ по-за• 

силеI'1а агитационна дейность, r лавно и по отиоwение 
разпространението на дружественото списание. 

Отъ друrитi; въпроеи на дневния редъ на съ
бора се обс;;,.жда обстойно проекта за tIовъ хиже
стро11телен:ь npaвu.11nu1(1J. Съборътъ възприе вло1кенитi; 
въ него основни положеиия, като даде мнение да се 

поправятъ ониsr негови наредби I<оито се отнасятъ 
до собственостьта и отчуждаемостьта на хижитв въ 
смисълъ, да се подчертае, че хижитi; еж собственость 
на Българското туриетичесно дру>иество, а не на от- · 
дел!Ufт"i; клонове, на които съ възлага само построя
ването и стопаниеването имъ. Въ то9 духь да се пре
работи правилникътъ и представи за одобрение отъ 
идния съборъ, 

Предложението на Централното настоятелство 
за 11ЗАtrьнен11е на друJJсествен11л уставъ, чл 59, въ 
смисълъ съборитt да ставатъ презъ мееецитi; Февру
ари-мартъ, като време за по-сериозно работене и 
по-близко до края на дружествената година. не се 
прие отъ събора, понеже повечето отъ клоноветi; 1-1а
стоsrваха да се запази традицията на сnедсъборнитi; 
излети, особено като ее 1-1ма предъ видъ :::топансната 
криза и невъзможностьта за повечето наши членове 

да ттравятъ по-често разноск1-1, 

По подиrнатия ,отъ Софийския клон1, въпрос-., за 
признаване на гpynllmrь следъ оживени разисквания и 

нежелателно разгорещяване на нi;кои отъ другаритi; 
клонови пратеници, съборътъ прие едRа резолю
ция, въ която подчертава че нtма нищо протнвъ из• 
летнитi; групи, на които обаче не може да се признае 
официално с;;,.ществуване, т. е тi; не могатъ да и~tатъ 
административни и организационни nрава. 

По останалитi; подигнати отъ настоятелството 
или отделни клонове въпроси съборътъ взе следнитt 
решения: 

Одобрява изработената отъ Централното насто
srтелство туристическа носш~, като препоржчва на 

дружествениТ1; членове да се снабдятъ съ така.за. 

Членскиятъ вносъ отъ 20 лв. се внася за цtла 
година, когато и да се е записалъ членътъ. 

Въпросътъ за пос,~tьртната каса се отлага. 

Въсзлаrа на Цен.тралното настоятелство да про• 
уч1-1 въпроса за издаването на единъ български тури
стически фrммъ. 

Натоварва Централното настоятелство да уреди 
чествуване паметьта на /\леко по случай 30 години 
отъ смъртьта му. 

По въпроса эа влизането на дружеството въ 
основаната въ София f(онфедерацил на ф11зиrtеско1110 
въпзитоине повечето отъ клоноветi; се изказаха про
тивъ, тъй като нашето дружество има повече род

ство съ друrи организации (природоизпитателното, 
географското, археологическото и др. дружества) откол
кото съ нi;кои отъ влизащитi; въ конфедреациятта, а 
цi;литi;, които тя си поставя, с.ж сжщитi;, които има 
уредеI-tиятъ 1 при М1-1нистерството на просветата Ин· 
спекторатъ на труда. Въ всi;ки случай съборъть 
реши въпроеътъ да се отложи за идния съборъ, за 
да се обмисли по-добре. 

По предложение на Централне1то настоятелство 

съборътъ провъзгласи за по•1етн11 членове на друже• 
ството nре.цседателитi; на клоноветi; въ Карлово г. 
Ив. Ил. Златаров&, въ Елена r. Г . Стояновъ и въ Ло· 
вечъ г. Д. Ив. Pa11eo'h за эаслуrитi; имъ по успi;w
ното изграждане и довършване l·i a започнатитi; 

ОТ'Ь еъответнитt клонове хижи. 
За м-tсто на идния, ХХ. дружественъ съборъ 

се опредtли по предложение на Плевенския клонъ 
„Кайлжшка долинаu гр. ПлевеН'h, съ пожелание 
съборътъ да се състои презъ м. априлъ. 

Бюджетътъ на Централното нестоятелство за 
19?6 година се прие съ 505,000 лева приходъ и тол· 
кова разходъ. 

Преди да се закрие събора бидоха преизбрани 
четримата членове, чийто мандгтъ бt изтекълъ, а 
именно П. Пi;евъ съ 73 гласа, П. Христовъ и П. Хад
жиевъ съ no 52 rl!aca и Ил. F\нтояовъ еъ 57 гласа, и 
членоветi; на коIпролната комисия Ив. .'lамбовъ, f\л. 
Моловъ и Т. Тончевъ съ по 84 гласа. 

Сле.цъ закриването на събора къмъ обi;д:ь на 
2 августъ всички присжтствуващи се отправиха вку
помъ за Чамъ-Кория, дtто гоститt и самоковци бi;ха 
пристигнали още сутриньта, за отпразнуване I-1а дру

жествения nразникъ.. Лошото Rреме не позволи праз
нен!=твото да се развие и приеме подобаещата 
тържеетвеность и проектиранитt още за следъ обi;дъ 
сжщия деиь излети бtха отложени за другия день 
На nруrия день, 3 августъ, множество туристи и гости 
се отправиха на групи къмъ хижата подъ Мусала и 
къмъ самия връхъ и въпреки нееиrурното време мно
го отъ т-вхъ nродължиха излета по разни посоки 
- едни по Марица къмъ Ибъръ-Белмекенъ-Чепино, 
други на югъ презъ Налбантъ за Разлага и Пиринъ, 
трети презъ Демиръ-Капия за Рибнитi; езера и Рила 
ския манастиръ и пр. 

Бапск:иятъ клояъ Е.1111-тепе отъ Б. Т. Д. из
праща отчетъ за дi;йноетьта си отъ 19. януари до 30. 
юли т. r. Основа~1ъ на 19 srнvapи съ 30 души чле
нове , отъ които 23 м;;,.же и 7 жени, клонътъ брои 
нъмъ 30 юли 45 члена (36 м;;,.же и 9 жени). За 
отчетtюто време той е реализиралъ 2,500 лв. при• 
ходъ, ],500 лв. разходъ и 1000 лв. наличность. При 
клона имэ образуванъ .ф0tщъ Хижа•, който въз
лиза на 57,000 лв. и ,фондъ Лодка• 1,700 лв. На
правени еж 9 излета къмъ Пиринъ и Родопи1 i;, 
посетени отъ 84 мжже и 16 жени, членове и тi;хни 
гости. Въ излета на 3 май до мi;стностьта „Мърт
ва поляна'' въ полит1; на Пирина. начело съ град• 

сttия кметъ, е взето решение за обявяване мi;ст
ностиn „Мъртва поля~1а"; ,,.Рашкова J,Чунара, ,Тодо· 
рова орница 1', Електрическа:;:централа ,и Илковъ мостъ 
за эащитенъ участ1,къ. Това рi;шение е било раз
гледано и одобрено отъ градения общински съветъ. 
Банскит-1; т·уристи · като добри познавачи на Пирина 
еж обслужвали много-наши и чуждестранни туристи
чески групи. а въ скоро време клонътъ ще се снабди 
еъ една колекция отъ художествени пирински снимки. 
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. , kлонътъ разполага съ построената отъ М1ши 
стерството на Земледелнето хижа въ Бъндерица , която 
е наново Р.емонтирана. Има три стай за riодслонъ на 30 
души. Въ нея има оставени на разположеI-1Ие 11уw.нитi; 
кухненски принадлежности н малка аптека. Следъ 
като клонътъ се почувствува достатъчно добре органи• 
зиранъ, той е съ намерение да поиска отъ респек
тявното министерство да прехвърли собственост·ьта 
на тая хижа върху клона, за което му е дадено обе• 
щанне. 

Освенъ това проектира се постройката на нова 
хижа въ долината на река Демяница (1800 м. в.), на 
мtстото, дето се събиратъ в.одитt отъ Валявица, Ва· 
с1швки и Газей. Въ рибното езеро на Васнлак11 
клш,ътъ притежава собстве1-1а лодка съ 40J литри 
водоизмtстимость. Клонътъ възнамерява да по прави 
старитk и да прокара нови пжтища, които да свър
жатъ отдълнитk рtчни долини, а така сжщо н да ги · 
маркира. 

Още презъ миналата година членоветi. на к•юна 
неоформени като дружество, еж уредили спалня, сега 
помещаваща се ръ една отъ стантt. на прогимназия:rа, 
въ която за случая е инсталирано електрическо 

осветлеиие Води се книга за посетителнтk отъ която 
се вижда, че до 26 юни т. г. еж нощували 85 души. 
Освен1> това клонътъ води подробна статистическа, 
книга за минаващиri. nрезъ Ба1-1ско излетI◄ици за н 
отъ Пири,-,а, ОТЪ която се вижда, напр. че отъ 13 юли 
до 26 юли т. е. за 13 дни еж минали 81 мжже и 21 
жени: отъ тtхъ 46 туристи, 14 професори и студенти 
и разни други. . 

Списанието Български Туристъ за сега се по
лучава въ 25 броя, понеже едн1-t отъ членовет-t еж 
крайно бедни, други ,еж членове на едно и сжщо 
семейство. а .1-ювозаписа11итk не еж още абоиирани. 
Кпоиътъ за сега не разполага съ собстве1-1а канце-
1Iария. За настоятелствени заседа1◄ия се събира въ 
каI-щеларията на прогиr:,назията, а за общи събрания -
въ Кf!уба на Младежката македоtiска организация. 
Доброто име Не!- клона го издига 1-1аре □ъ съ другитi; 
културни организации в_ъ града. Заед1-ю съ тtхъ той 
взе11ъ подъ свое покровителство полезния див~чъ, 

редкитk алпийски цвtтя. Властитt въ града еж 
е благоприятно разположени спрямо илона ту• 

ризма. 

В:ь района на. Банския клонъ има мвого мtс::т
ности за археологически разкопки, 1-10 до cera нищо 

не е направено, понеже нъма специалести, които да 
ржI<оводятъ работит-t. Главната грижа на клона за 
сега е: спалнята, прркарване и белезване пжтища и 
посrрой~ата на хижа аъ Де('!яttица. Отношенията 
между чле1-1оветk на клона, както и къмъ настоятел
ството еж добри. С1: Централното I-1астоятелство кло
нътъ е билъ винаги въ редовна преписка 11 сътруд• 
ничество. 

Варпенсю,ятъ клонъ Девненски 11звор11 отъ Б. 

Т. Д. съобщава новия съставъ I-ta настоятелството си 
1<акто следва: председатепь - В. f\таиасовъ, подпред· 
седатель - Парас::кевов1,, сеI<ретарь - М. Славяновъ. 

касиеръ - П. Пе:rровъ, доманинъ - Д. Кечедж~евъ 
и съветъници ~ Ив. Ивановъ и Д·ръtС~орче~iъ. 

Ловеmкиятъ i<ловъ Cmp'ame1m, 'отъ Б. Т. д· 
01нри на 21 юни т. г. новопостроеI-1ия туристически 
домъ и положи основния камъкъ на туристическитt 
спални. Тържеството, скромно, но смислено, стана 
при стечение на хиляденъ народъ. С.nедъ Родосвета 
чnеI-1ътъ на Централното настоятелство г. Раевъ пра· 
изнесе призетствена речь, въ която изтъкна кул
турностроителната работа, въ която е навлезълъ вече 

родниятъ туриэъмъ. Следъ това клонътъ е билъ по
здравенъ отъ nлевеис::китk и троянскитk .,.уристи и 
и доуги организации въ града. Следъ об'hдъ тържес
твото завършило съ увеселение, което е принело 

голtмъ приходъ закасата на клона. 

Русевсквятъ кловъ Приета отъ Б. Т. Д. из• 
праща сведение ,за числото на члеиоветk и проявенатц 
дi;йность nрезъ първото полугодие. Къмъ 1 юли т, г. 
броя иа членоветi. достигналъ 512 отъ тi;хъ 320 мжже 
и 192 жени. Реализирани еж седемь излета въ 13 из
летни дни, посетени отъ б5 мжже и 43жени, до Теке
то, Обр. Чифликъ, Варна, Полско Косово, Дреновски 
Манастиръ, Плевенъ и Текста Мохзаръ паша (Раэ
градск·о). 

Еленскиятъ кловъ Чу.11ерна отъ Б. Т. д. из-
11раща свtдение за дейностьта си до 1 юли. Къмъ 
тази дата общото число I-Iа членоветi; е дщ:тиrнало 
108. Взето е било рi.шение .да се маркира1ъ съвмi.стно 
съ юнощитt туристи пжтеки, които водять за вър• 
ха Чу.Аt.ерна., което да се извърши на 8, 9 и 10 юли 
с. г.; да направи съ трудова туристическа седмица 
пжтя, който се отцi.ля оrъ щосеrо Елена-Нова-за· 
гора между 20 и 21 клм. и води за Чумерна: да на• 
прави пакъ съ трудоваци чешмата- до хижата и да с:э 

поставятъ надписи по всички nжтища къмъ не11. Равно
смtтката на клона достига 27 ,398·б1 лв. приходъ съ 
разходъ до 1 юли ,т. г. 4163·80 лв. 

Рq_зложкиятъ клопъ Пl(pllHЪ отъ Б. · Т. Д. а 
ималъ къмъ I юли 54 члена, отъ ,кои10 .две жени . Въ 
седемь И'lлета еж взели участие 102 мжже н 14 жени. 
Двата последни излета еж трудови, посетени отъ 31 
излетници, до мi.стностьта "Полянитt" - Суходолъ съ 
цtль да се построи , зе!"lлякка за подслонъ на 20 души 
трудоваци-ч11енове и СКJJад1:1ране. материяли за бжда• 
щата хижа. Въ общит-t събрания еж ljЭе,ти между 
друго и сл1щ11итi. рtшения: да се образуватъ райо11Нн 
секции въ 01юлията; изработе1-1и и приети еж правил
ницитk за район1щтk секции, излетитi., общитi; събра• 
ния, друrаР.СКа кае.а, библиотека и фона.ъ . .,бъдни из• 
леп-1ици и i-,агради". За фонда .,_Постройка на хижа 
Пиринъ" еж поржчани 2000 I<упони по 1 ,лв., а сжщо 
nрав11тъ се постжпки за отпущане помощи за бжде· 
щата хин<а. Заедно съ юношитt туристи е подето 
маркирането 1,ia nо-важнитk .пжтеки изъ Пиринъ, южна 
Рила и Западнитt. Родопи. Държана е беседа върху 

. ,,Туризма. l<акво ни предстои". 

* 
КНИЖНИНА 

Марmъ Кабиле. - Централното ~rастоятелство 
на Българското т;·ристнческо дружество, въ изпълне
ние на едно решение на XVIII дружественъ съборъ 
въ гр. Стара-Загора е издало марша I-1а Ямболсю,tя 
клонъ Кабиле съ музика за смесенъ хоръ отъ Т. Те
о'lоровъ. 'Посрещнатъ съ такъвъ ентусиа,ъмъ н~ съ-
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бор11 въ Стара Загора трi.6ва да се очанва, че тоя 
приносъ къ.мъ бедната ни туристическа музика ще 
намери добъръ приемъ между туриститi;. Цената му 
е нищожна - само 5 лева. На клоноветi. се прави 
30°1. отстжпI<а. Доставя се отъ дружествената каи· 

целарИI', Солунъ 23. 
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