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Ето, за трети nжть се събираме вече да nразд
нуваме праздника на Рила. Непристжпна, 

страшна до скоро, непознатата планина ни е 

мамила винаги съ островръхитt си зжбери, 
съ дивата си пустошъ, съ вt.чнитi; си снtrове, 
сгушени подъ непристжпни скали и въ страшни 

урви. 

Великата Рилска пустиня I Та кой не е по
чувствувалъ тази пустиня сутринь рано,предъ 

изгрi;въ слънце въ подножието на Мусала, въ 
този лабиринтъ отъ струnолени отъ висинитi; 
безмълвни камъни, кой не е почувствувалъ тази 
пустиня горе по висинитt, дето и птичкитt 
отбi;1·ватъ да долитатъ и само гордия и само
телъ орелъ ще прелитне, ще се извие и из

чезне въ долината! Кой не е почувствалъ тази 
самота подъ зжберитt на Рупитi; ! Нt.какъвъ 
страненъ дъхъ повtва отъ тt.зи зареяни въ 
небесата и загубени въ облацитi; върхове. Това 
е дъхътъ на вi;коветi;, това е дъхътъ на хи
лядилtтията. Морски вълни не еднъжъ еж по
плисквали по тi;эи скали, изчезвали еж нt
кжде за да се яватъ следъ дълги години пакъ 

при тtхъ. Напраздно се силимъ да доrонимъ 
времето - мигъ въ вtчностьта. 

Студени и самотни скали! Ни елхата, ни 
борътъ достигатъ до васъ. Но скрити отъ 
слънцето, защитени отъ буритi; и мразови
титi; вtтрове вие приютвате нi;какви бi;ли 
нtжни цвtтенца. Отъ тукъ изпускате малкитt 
поточета, тукъ се раждатъ обтщитi;, тукъ 
низко долу блещятъ синитt рилски очи, отъ 
тукъ протичатъ толкозъ рtки, чакани отъ хи
ляди зажъднtли устни въ низината. 

Загубени въ долинитt, загледани въ ви
сикитt погледътъ се прояснява, прояснява се 
и душата ни. Мака.ръ за мигъ, предъ насъ пре
минава животътъ на прадi;дитt ни, изчезнали 

въ вtковетt. Мислишъ че чувашъ нtкжде 
тржбенъ эовъ, мислишъ че чувашъ ревътъ на 
раненъ еленъ. 
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Човtче отъ низината I Не те ли е при
мамвала нi.коrа синевината на далечната пла
нина 7 Не те ли е примамвало онова бi;ло 
облаче, родено отъ небето и кацнало като 
чайка по . зжберитt на планината. Не си ли 
дочувалъ въ нощната тишина шепота на шу

мящия потокъ, достигналъ отъ висинитt 7 Ti; 
ни мамятъ, тi; ни канятъ да литнемъ въ знойни 
лtтни дни при тtхъ да почувствуваме истин
ския и непритворенъ животъ, да почувствуваме 

майката земя, да почувствуваме Боrе. Защото 
само тукъ, високо горе, тукъ въ странната 

самота ще разберемъ планината, само тукъ 
ще видимъ колко ясни еж эвездитi;, само тукъ 
ще видимъ баrритt на залi;зващето слънце. 

Ето, за трети пжть се събираме въ под
ножието на планината, въ „Мрътвия rрадъ~ 
да празднуваме за Рила. Защо ако нi;кжде 
праэднуватъ цъвването на черешитi;, почва

нето на пролtтьта, ние не празднуваме день 
на планината 7 Планината крепи духътъ, за
криля слабитt., ражд8 буритi;, ражда и rе
роитt. Този денъ да бжде день на българ
ската планина, възпi;та и свързана съ сжд
бата на нашия народъ. Нека въ този день да 
пламватъ огньове по всички върхове на роди

натll, нека въ този день се почувствуваме ис

тински синове на тази земя. 

Да идваме въ този свi.тълъ день въ пла
нината да се поклонимъ и на Онзи, който нt.
кога избt.га отъ житейската суета, потърси 
тукъ убt.жище, нам-ври Бога и съ вtкове 
храни надеждата на цt.ль народъ. Нека ид
ваме тукъ да послушаме леrенцата на вi.ко
ветt., да почувствуваме стихията, самотата и 
тишината. И тукъ въ подножието на скалитt., 
при струполенитt. камъни, при бистритt. води 
на планинскитt. езера, при буйнитt. потоци, 
при бороветi; и облацитt. ще почувствуваме 
че сме хора, че сме истински хора. 

Й. Б. 



СБОРЪТЪ Hf\ ВЪРХОВЕТ1> 

края на юлий. 
Слънцето стрелна своитt последни лжчи 

къмъ челата на рилски1i; върхове и изчезна 
задъ купола на Люботрънъ. Огненъ пурпуръ 
обагри неговия вi;ченъ пжть. Следъ дневната 
задуха, лъхна тихъ вt.трецъ. Литнаха нощнитi; 
пеперудки. Потоцитt rrродължих:а своята не
спирна пt.сень, по-чута и по-мелодична въ 
здрачната тишина. Планината се готвt.ше за 
сънь. Намtтната съ тъмно-сивата плащеница 
на звездната нощь, тя вече изпитваше наслада 

отъ полудрtмката, когато изъ потайни1i; ви
сини се разнесе мощниятъ викъ на нейния 
първенецъ, на гордия Мусала. 

- Едновръстни братя, каня ви на роднин• 
ски сборъ ! 

Чиличния гь му зовъ 
- подетъ отъ ековетi; -
бt срещнатъ съ обща 
радость. Подигнаха чела, 
наостриха уши рилскитi; 
великани. Милъ имъ е 
братски rласъ. Оrдавна тi; 
не бtха го чули . Това бi; 
гласъ на радос, ь, каква10 

тt. отдавна не бi;ха вкус
вали. 

- Вt.рвамъ да сте 
чули, че на насъ - следъ 

дългата забрава - празд
никъ ни устройватъ. 

- Праздникъ на Рила, 
праздникъ на планината( 
Очаквахте ли вие отъ чо
вtка тази честь 7 Той бi; 
ни отдавна забравилъ. Б-в 
време, когато ние му кър

мtхме боrоветt. Тогава 
той ни правtше поклони Сухото езеро - Рила 
дълбоки, съ темянъ из-
мирски ни кадtше. Нашитt потоци акомпа
нираха на божествений Орфей. Но това бi; 
отдавна. Човtшкитt буни минаваха край насъ 
и ние бtхме свидетели на страшни нашест
вия отъ изтокъ къмъ западъ и отъ заnадъ 

къмъ изтокъ, Отъ северъ сжщо възлитаха по 
н21съ вълни отъ хора. Кои бtха наши и кои 
чужди - това не можахме да разберемъ ! -
Тъй бързо се смtняше племе отъ племе, на
родъ отъ народъ. Най-после се сродихме съ 
единъ неродъ, дошелъ тукъ отъ рускитt степи 
щс,стие да дири. Даде ни той свои,t имена, 
а&ние нему своята любовь. Но и той не видя 
спокоенъ день, за да ни се радвt1. Война следъ 

война, бунтъ следъ бунтъ. Тозъ добъръ на
родъ изнемогваше отъ външна напасть и вжт· 

решенъ-Iсмутъ. Когато той отъ ви.зантийската 

развала се погнуси, ние давахме подслонъ на 

неговитt отшелници-светци. Но тtхниятъ гласъ, 
издигнатъ високо, не бt чутъ, както и гласътъ 
на синайскитt пророци. Минаха вtкове. Този 
народъ, не видtлъ свобода, въ тежко робство 
изпадна. Въ нашитt нозе загина последния му 
царь. Нашитt планинци подъ ятагана животъ 
и бащина вtра ryбtxa. 

- Прекръстиха и мнозина отъ насъ. Но не 
съ зло. Рудинитi; Чалове кръстиха, защото на
ш итt нови кръстници бtха чада на незлоб
ливъ пастирски народъ. Пъкъ и мене най-ви
сокъ братъ, нарекоха Мусала - близо до 
Бога. Съ своето име кръстиха моя юженъ 
братъ - ЮруШNи Чам. Какъ бt старото ми 
име забравихъ, че това не бt вчера I Слушамъ 

Фот. М. Кр·ьшн1:1къ 

сега, че нtкакъвъ французинъ го билъ чулъ 
и записалъ въ своитi; географски скрижали. 

- Наричали ме били Лоеница. Може би! 
Боrатъ съ дивечъ бtхъ азъ, както и вие по 
онова време. Бизони, мечки, вълци, рисове, 
рогачи, дива кози, орли, ястреби, соколи и 
мноrо други създания божи лtтуваха по насъ. 
Печално пусти еж сега нашит-t пасища и скали ... 

- Забравихме ние старитt си имена, но не 
изгубихме и любовьта си къмъ нашия народъ. 
По нашитi; тучни ливади nactxa ваклитi. му 
стада и при царящето само въ планинскитt 
усои спокойс:rвие, неговитt синове волни на• 
дуваха своитt кавали и гайди и излжчваха 
чрезъ тtхнитt звуци народнитt скърби и ра · 
дости. 
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- Подъ нашитi; борове и буки намираха 
подслонъ и буднитt. синове на поробения на
родъ. Прокудени отъ насилието, т-s налитаха 
отъ нашитt. чуки и мъст-sха за отнетия жи
вотъ, за поруганата честь 1 

- Колелото на чов-sшката история на
прави новъ вър1ежъ. Бавно се раздава сво
бодата. По нашит-s плещи се издигнаха 
гранични постове, които за чужда угода, 

дtл-sха единъ и сжщъ народъ. Но т-sзи по
стове струтени еж вечъ по насъ. Свобод
ниятъ народъ забрави своитt. покровители
балкани. Той се сtщаше за насъ, само ко
гато имаше нужда да изсича нашитt девст
вени лесове или да избива нашитt. красиви 
чеда. Но нека бждемъ до край справедливи. 
Имаше отд-sлни лица, които никога не ни за
бравяха : гв ни възхваляваха въ своитi; п-всни 
или описваха въ своитt. съчинения. Но на
родътъ, унесенъ отъ своитt. сериозни грижи 
и праздни суети, ни забрави. Той рt.дко по
rледваше къмъ насъ даже и когато бt. всрt.дъ 
насъ, дошелъ на поклонение на нашия све

тецъ. Но и часове1t. на забвението изтекоха. 
- Щастливецътъ ощастливи и насъ. Него

виятъ rорещъ апелъ намt.ри радушенъ nри
емъ въ сърдцата на млади и стари. Следъ от
дt.лнитt. лица, тръгнаха малки групи, а сега 
името имъ е вече легионъ .. . 

- Въ селищата народътъ неспирно си уст
ройва - радостни и печални, тържества. Празд
ници има той за светци, за царе, за победи, 
за поражения, за надбt.гвания, за турнири, за 
посрt.щане, за изпращане, за раждане, за 
умиране, за вълцитt., за мишкИ1t. ..• 

- Забравени бt.ха само роднитt. балкани. 
Градски тържества ние не желаемъ. Това до
бре разбиратъ нашитt. почитатели. Tt. идатъ 
тукъ съ дълбока почить къмъ майката при
рода и съ уважение къмъ човt.ка. Затова и 
тt. пиршества съ отрови и разкошъ н-вма да 
устройватъ. Царски угощения и ние нt.ма да 
имъ даваме: ще ги гощаваме съ нашитt 
сочни ягоди и малини, ще ги поимъ съ на

шата кристална и студена вода, ще ги раз

вличаме съ музиквта на нашитt. потоци и къ
пемъ съ брилянтнитt. лжчи на нашето пла
нинско слънце. 

Свt.тлина, въздухъ, просторъ 1 - това 
имаме и съ това ще посрещнемъ ' нашитt. 
скжпи гости, завърши своето слово първия 

отъ равнитt. 
- Сега да чуемъ и васъ, притури първе

неца, кой какво ще поднесе на своитt. гости? 
- При менъ често идатъ, обади се Елени

връхъ. Ще дойдатъ и утре. f\зъ ще имъ по
кажа камъкъ подъ менъ, до който живt. и из
дъхна светеца. f\ ей тамъ, въ р-вдящата бо
рове гора, стърчи велика сграда. Житейски 
домъ на светеца. Пъленъ съ ценни старини и 

хорска глума. Стърчи високо Хрелевете кула, 
rолt.мъ гвоздей на славянското единение и 
раздоръ. Отъ гърба на моята сестра Малйо
вица, тt. ще видятъ чудна гледка: планин
скитt. очи се редятъ подъ нея, а далечъ въ 
хоризонта лича-тъ моитt по-далечни роднини· 
- Витоша, Срt.дна-гора, Стара-планина. 

Въ знакъ на съгласие, заскърца и Митро
фановия кръстъ, забученъ въ каменното чело 
на първенеца. 

- Да заповядатъ и при менъ 1 - ра-
достна извика стройната Марица. f\зь ще имъ 
покажа синйо-зеленит-в извори на моят21 се
стра, кръшната рi;ка Марица, що пои на
длъжъ Тракийското поле. О1ъ другата ми 
страна извира втората ми сестра Мt.ста, а подъ 
гранитнитt. ми поли тече Бt.лия Искъръ. Край 
това, важенъ прелt.зъ съмъ азъ: презъ менъ 
кой на кждето иска може да отиде. За това 
служехъ и за стожеръ на тройната граница, 
когато бълrарскиятъ народъ на три бt. раэ
дt.ленъ отъ Берлинския панаиръ. 

- Вънкашно макаръ и зълъ, но винаги 
радушенъ съмъ билъ въ приема си, дозе съсед
ния Манчу„ Разеденъ съмъ ужасно отъ ледове, 
дъждове и в-втрове, но моюt. рамене и чело 
еж равни и азъ винаги ги поднасямъ за тронъ 

на мои-тt. гости. Когато идватъ при менъ, съ 
шепотъ имъ разправямъ за моя едноименикъ, 

за злополучния пастирь Манчу, който потъна 
съ стадото си въ близкото езеро и азь всt.ка 
нощь слушамъ тжжната му пt.сень, що се лtе 
отъ медния му кавалъ. 

- Новопокръстенъ съмъ азъ, об~ди се 
f\леко, връхъ личенъ отъ свитата на първе
неца. Доскоро ние ревниво пазехме зимнитt 
си дворци отъ човt.шки кракъ. Но единъ зи
менъ день възъ насъ възлетя едно малко ято 

отъ млади и стари планинци. Туй ме силно 
възмути. Но тt. стжпваха смело, решени твърдо 
да стнгнатъ челото на рилски първенецъ. Пла

шихъ ги съ студъ, а отъ тt.хннтt. свt.тнали 
лица извираше пара отъ топлина и възторгъ; 

сочехъ имъ беэдъннитt. пропасти на Злия 
долъ, а тi; безстрашно подвикваха и пълзt.ха 
все нагоре и все напредъ. Засременъ, азъ 
ги пропустнахъ, безъ да имъ стора нtщо зло. 
Когато стжпиха върху менъ, тt. поискаха да 
узнаятъ името на този що най-дълго ги зе
държа. Но какво да имъ каже, когато самъ 
името си не знаехъ 1 

- Безименнико, тебе А.леко ще эовемъ, 
защото ка1ъ него си дързакъ и красивъ ! -
казаха и отминаха напредъ, защото още дъ

лъгъ и труденъ бt. тtхния пжть. И сега ко
гато подъ менъ минатъ нови гости, запжтени 

къмъ висинит-в на нашия първенецъ азъ ви
наги слушамъ единъ и сжщъ въпросъ: 

- Кжде е Алеко? 
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- Не эабравятъ и менъ, обади се отъ 
далнини вълшебний f\й-Гедикъ. Съ чуждо име 
и менъ назоваха и разно го тълкуватъ. Едни 
каэватъ, че азъ прелtзъ къмъ Сt1етеца съмъ. 
И така е. Но вtрно е и второто тълкувание: 
че най-лекиятъ пжть на мечкитt е край менъ. 
Между планинцитt и менъ има т-всна дружба. 
Хромиятъ поетъ, що имаше душа крилата, 
отъ менъ издигна единъ отъ островитt на 
своитi; блажени. f\зъ врата съмъ и къмъ 
приказния Пиринъ, катъ насъ любимъ. Като 
минатъ край менъ азъ имъ соча прави пжть 
презъ Димковъ долъ или Г ерманица. 

Дигна чело и неговия съседъ, еднакво 
скроменъ и гордъ, Aнze.tto615·8~n. 

г 

f:.ци-rьолъ· - езеро -Близнака 

По менъ издигна своитt "митиризи", 
бори се и геройски умре безстрашниятъ f\н
гелъ войвода. Взехъ името му, за д21 му раэ
насямъ славата, славата на бореца . .. 

- f\зъ пъкъ имъ показвамъ вълшебната 
прелесть н21 пленинскитt езера, обади се Дамка, 
що носи незнайно име. 

- Бащице, тежъкъ грtхъ върху менъ 
лежи 1 - застеня Курджулукъ. Преди четири 
години, по срtдата на май, при менъ дойце, 
изморено и гладно, едно малко момче. Презъ 
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сълзи то ми разправи своята сждба и подири 
закрила. Дошло отъ Бi;лица да види малкото 
теленце на Семковското пасбище. Но въ мъг
литt побъркало пжтя. Заврt се подъ единъ 
камъкъ да чака день и спасение. Още еж.
щата нощь катъ птиченце издъхна. Заспа и 
не се събуди вече. И върху моитi; плещи се 
издигна дървено кръстче на малкия Колйо. 
Тежи ми този грi;хъ. Но безсиленъ бtхъ и да 
направя друго. Животецътъ не спасихъ, но 
спомена ще предавамъ за поука ... 

Започналъ бt първенецътъ да теши своя 
братъ, но спрi; се и заслуша. Заслушаха се 
вси. По вълнитi; на сутрешния вiпрецъ се но
сеше пtсеньта на планината : 

Фот. М. Кръшнякъ 

Балкани, вдигайте се, вдигайте се въ 
[небесата, 

Овивайте се въ бури и мъгли, 
Ний идемъ ви на гости, 
Ицемъ съ крилата на вашитt орли ... 

Отекнаха гръмко долинитt, после песеньта 
се понесе бавно къмъ висинитt ... 

И три дни праэднуваха. И това бt празд
никъ на познание и чистъ въэторrъ. 

п. д. 
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тамъ, отrатькъ Рила, при южнитt. и склонове 
има една красива котловина, чудна и привлека 

телна, която mърде малцина познаватъ. 

Разлога е тази мi;стность, къмъ него Ви зова, 

къмъ чистия му пирински въздухъ, къмъ божестве

нитt. му еделвайси. 

Планинитt. Рила, Пири1-1ъ и Родопитk въ жела

нието си да се събератъ по-близко, еж се допрi;ли 

и образували едt10 почти трижгълно корито съ ви

сочина надъ морето около 830 метра. 
Това е Разлога. 

Тi;зи планини съ своитk красиви склонове об

разуватъ стенитt. на хубавата котловина, стени съ 

красиви борови и букови гори, прорi;зани отъ сто

тици бистри поточета, ноито шумно се спускатъ, съ

биратъ и като по-голi;ми образуватъ рi;ката Места, 

ноято отнася водитt. си къмъ рi;лото море. 

Дъното на котловината - самия Разлогъ пънъ, 

представлява една вълнообразна зелена поляна, из

пъстрена съ градчета и селца. Две главt1и шосета 

свързватъ Разлога съ стара България. Едното отъ 
София презъ Радомиръ-Дупница, покрай желi;зопжт

t1ата линия за Петричъ. Отъ гара Симитли (Изво

ритt.), то върви покрай р. Градевска. Тукъ цi;ли 
26 клм. шосето като змия се изви11а между Пиринъ 

и Рила донато стигне „Предi;ла'". Отrукъ се открива 

цi;лия Ра.злогъ. По това шосе непрекъснато се то 

чатъ коли съ дървенъ материалъ и търговски стоки 

за Разлогь, Банско, Неврокопъ. 

Не малко автомобили, камиони, велосипеди летятъ 

~, нарушаватъ съ дрезгавитk си сирени горската тишина. 
По цi;лото ПF Одължение на пжтя отъ с. Си

митли до Предi;лъ, отъ двеm страни се срещатъ 

пръснати колиби и махали на с. Градево. 

Друго шосе за Разлога е отъ Сарамбей и Бi;

лово презъ Юндола-Якоруда. Отъ Сарамбей до с. 

Лжджене сега има и желi;зопжтна линия, която се 

работи и къмъ Разлогъ. 

Тукъ шосето е още по-привлекателно, n11пя се 

11е чувства, умора не се сt;ща. Красиви девствени 

борови гори, зелени чаровни поляни, по които се 

чуватъ звънцитt. на грамадни стада овце и говеда. 

Отъ върха се открива още по-нрасива гледка. 

Пжтя се губи изъ долини и върхове, въ дi;сно се 

бi;лi;е снi;га на Мусала и Налбанта, а на югъ Пи

ринъ раздира небето съ остритt. си върхове „Елъ

Тепе", .. Тодоринъ върхъ", .. Даутовъ върхъ", които кри
ятъ въ недрата си легенди за борби, за сълзи и кърви. 

Не по-мално красиво, а може би и най-кра

сиво е шосето Самоновъ-Чамъ-Кория, двореца Царска 

Бистрица, кантонъ „ Торица" • с. Белица - гр. Разлогъ. 

Шосе. ноето кой знае по какви съображения е за

немарено и сега отчасти развалено. 

Отъ Самоковъ и Дупница има още много пж

теки презъ ноито за единъ-два дена се стига до 

царството на еделвайса. Лi;тно време Рила навсi;

кжде е проходима и удоб11а, особено за жилавитt. 

крака и дълги тояги на планинцитk-туристи. 

Населението на Разложката котловина, като не 

се смtпа селото Бабякъ, което съ своитi; много

бройни махали заема цi;литi; западни склонове на 

Родопиr!; и е населено съ по!\lаци, е чисто бъл

гарско. Формата на облi;клото на мжжетt. е черни 

гюту1)и съ червени пояси, а женитt. 1-tосятъ сукмани. 

които сега вече еж почти замi;нени съ панагюрски 

бръчници и шарени п·рестилки. 

Най-голi;ми населени центрове еж: гр. Разлогъ 

и Банско, а голt.ми села въ Разлога еж Якоруда, 

Белица, Баня и Добринища. 

Цеt1Т1)а11но мi;сто въ котловината заема града 

Разлогъ (Мехомия) съ около 6000 жители, околийски 
центъръ, възелъ на всички пжтиша. 

На северъ отъ него, като стена се издига ви

сокъ стръменъ брi;гъ - Голакъ. Още п6 на северъ 

на 5 клм. еж политi; на Рила. На югъ сжщо на 

5 клм. се издига величествения Пиринъ. 

До освобождеt1ието, па и до скоро града, ма

каръ да е околийски центъръ още отъ турско време, 

е представлявалъ едно гол-kмо село. Сега обаче, 

благодарение напредничавия духъ на трудолюбивото 

население, града се бързо развива. Прави улици 

навсt;кжде вече прорi;зватъ старото селище. Много 

двуетаж1-1и и Т1)Иетажни кжщи кокетно блестятъ подъ 

топлото слънце. Много отъ кжщитk еж покрити съ 

бi;ли циментови керемиди и това имъ предава осо 

бена красота, 

Града се осв-kтлява съ електричество. Тукъ пжт-

1-1ика ще нам-kри добри хотели, гостилници, кафенета. 

Всt;ка сутринь автомобилъ минава презъ града 

и носи пжтници за гара Изворитi;, откждето съ 

влака до вечерыа стигатъ София. 

М1-1ого рi;ки и вади, които минаватъ презъ 

града го правятъ чистъ и приветливъ. 

Наредъ съ другитi; красиви здания които кра

сятъ града, се издига воененъ нлубъ, а на южния 

край на града, на не висонъ хълмъ край шосето за 

гр. Банско-Неврокопъ, величествеliо еж застаliали но

витi; казарми на 7-а п. Допълняюща часть, заоби 

колени съ грамадна овощна градина на еж щата часть. 

Изобщо гр, Разлогъ сега се усилено застройва, 

рушатъ се старитi; отъ турско време кжщурки и на 

тi;хно мi;сто никне бждащия величественъ и кра

сивъ курорть .. 
Съседно градче на Разлога, на 6 клм. южно е 

Банско. Намира се при политi; на Пиринъ. Старо 

българско градче, кждето турчю1ъ не е жив-kлъ. 

По-забележител~-1и села въ котловината еж Яко

руда, Белица, Добринища и Баня. Въ последнитi; 

две, които еж близко до Разлогъ и Банско има 

чуд1-1и лековити минерални бани съ доста голi;ми 

удобства за лi;тов~1ицитi;. За банитt. дохаждатъ болни и 

здрави отъ Пловдивъ, Пазарджикъ, София и др. градове. 

Красивъ е Разлога . красивъ и очарователенъ, 

девствени еж още неговитt. снi;жни върхове и зе

лени морави, защото малко туристи еж дошли да 

го познаятъ. Хр. 8-овъ 
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самото име будi;ше чоголни асоциации въ ума ми. 

Предъ моето въобра~ение града изпъкваше като 
малка разнебиrена nалаtIка съ килнати кжщурки, 

захвърлени беэъ n11анъ и редъ въ н1;каква n-tсъчна 

равI-1ина, обрасла тукъ-таме съ трънъ и глогь. Не

rI реме.нно и rлогъ, защото тия две понятия жив-веха 

tIеразривно свързани въ съзнанието ми така , както 

неразривно стоятъ и в~, народната поговорка : .,отъ 

трънъ, та на глоrъ". И като въ nоrоворката всt.ки 

кжтъ отъ мi;стоnоложението на града представля

ваше н-вщо отъ лошо по· 

1Iошо. Учеб1-1ицитi; no гео-

графия не б1;ха ми казали 

нищо за тоя rрадъ, а и 

никой не бi;ше ми разnра-

вялъ за него: ние, бълrа

рит1;, така малко посеща

ваме заnаднит1; nокрайt1и

tI и на нашето отечество 

и така малко знаемъ за 

mхъ I И азъ дълго не вi;р
вахъ въ описанията на 

единъ свой сродникъ,кой· 

то бi;ше nрекаралъ въ rpa· 
да цi;ли две години като 

учитель. Ti; ми се вижда
ха невi;роятна фантазия, 

създадена да оправдае no· 
вече nредъ себе си, от· 

колкото пред·ь мене, своето 

неволно заточение. Осо · 
бено странна ми се видi; 

мжката му, задето е при· 

I-Iуденъ по домашни при

чини да~се nрибере въ род
ното си огнище и да на· 

nустне тоя малъкъ градъ 

I-ta природна хубость и чо· 

въшка доброта. 

Ето съ такива чувства се 

отправихъ преди мtIoro го· 

дини къмъ Трън·ь, за да 

го напра.вя отпосле мое 

любимо мi;сто за отдихъ 

и отмора. 

* 
Съобщенията сега еж Мальовншкото езеро 

лесI-Iи и бързи. Нi;кога 

трi;бваше да се отиде съ трена до гара Батаt-1овци 

и оть тамъ съ габриолетъ презъ Брtзникъ за Тры1ъ, 
дето се стигаше къмъ 4-5 часа следъ об1;д~,, а сега 
еж достатъчtIи два-три часа съ а.втомобилъ отъ София. 

Rвтомобилъ може да се вземе и отъ Батановци. Но, 

все nакъ, азъ, закачилъ отъ хубавото старо време, 

предпо•Iитамъ нi;когашнит1; превозtIи средства предъ 

днешнит1; : предпочитамъ и турската бричка, и мо

дерния до скоро габриолетъ, и въ неволя изnад• 

на11ия фаетонъ. Бавни като костенурки въ сравнеtIие 

съ днешната шеметна · бързина на автомобилното 

купе, т1; позволяватъ да се вrледвашъ по-длъжко в~, 

природата около себе си и да виждашъ своя nжть, 

който се вие nредъ очит1; ти · като серпантинна лента, 

додето потъне въ ГЫiКИТ'Е на полето или nъкъ се 

пречупи остро задъ нtкой планински хребетъ. Около 

тебе се вълнуватъ тъмнозеленит1; посi;ви , пролi;тесъ, 

съ пробi;гващи сребърни ивици по т1;х~, или nъкъ 

ти отпращатъ слънчевитi; лжчи захвърленит1; въ без

реда снопи nрезъ лi;тото. Душата ти rръпне въ бла-

жеtIство и ni;e. Пi;е съ от

сt.ченит1; трели на чучу

лигата, която се дига на 

витло пред~, фаетона и, 

сякашъ, му сочи бi;лия шо-

сеенъ I1жть, тукъ-тамъ за

nрашенъ отъ лекитi; вих

рушки на зноя. И какъ 

всичко е близко, родно и, 

все пакъ, непознато и но· 

во I Род1-1и еж и хълма от

д'kсt10, и зелената лжка 

край мочур11ивата вадичка 

OTJl'SBO, и синьото небе, и 

таинствеtIия звънъ на ко

фата, прикачена къмъ зад• 

ната ось на кабриолета, и 

м ж т ни тi; огледалца tIa 
бричката, предъ които 1-1t• 
кога бi;ли ханъми еж ОП• 

равяли своя тоалетъ, и 

сплесt~атит1; пружини на 

талигата. Близъкъ се чув• 

ствувашъ на себе си и ти 

съ безкрайния си унесъ въ 

играта на бi;литi; слъI-1че

ви облаци ft съ любовьта 

си къмъ всичко онова го• 

лi;мо и необятно, което 

ние наричаме оте•Iество, и 

което всt.ки отъ насъ може 

да събере въ едиtI1> юпъ 

tIa сърцето си, да го притис• 
не съ pll'..кa и да каже: то е 

мое, мое и само мое. 

- Сприй7 •. . 
Фот. М. Кръшиякъ Водачътъ не спира. Ти 

се поI-1адигваш1> отъ мt

стото си, дос-1:jгвашъ го леко по гърба или по ра

мото и той обраща лице. 

- Сприй, да си пdнакжсамъ малко цвi;т11. 

Возачътъ потегля поводитi;, изпърква и спира: 

той не се чуди tIa твоята прищевка. Ти скачашъ, 

изтривашъ изпрашени и почти вцепеtIени колене и 

се навеждашъ съ цi;ли шепи къмъ бi;литi; вi;нчета 

tia лайката, къмъ тънкит1; стъркове tia митличината 
или къмъ си1-1ит1; почти металически коронки I-ta си• 
t1и ч11I-1ата. Китката расте въ ржцетi; ти, усмихва се 
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на твоята радость, примамва ти погледа и пакъ го 

отправя тамъ, хе . . . дето цt.ла ливада тъне въ 

блt.съка на своята пъстрота и ти кима къмъ себе 

си. Ти поемашъ нt.колко крачки и чувствувашъ, 

какъ конетt. потегл"яТЪ къмъ канавката на пжтя, 

свеждатъ глави и заскубватъ съ обгемени уста за

прашената трева. Струва ти се дори, че виждашъ, 

какъ тt. размахватъ дълги вратове и изтръсватъ 

прахьта отъ изскубанитt. стръкчета. R возачъть бавно 
обглежда колелата на своето возило, разтърсва ги 

съ р;vще, почуква главинитt., постьргва съ широкъ 

ножъ спицитt., по които има остатъци отъ торъ и 

запушва съ дълъгъ турски чибукъ. 

Деньтъ се точи бавно и безметежно. Никой не 

бърза, - до вечерьта все ще се стигне. 

- Хайде ли 7 
Возачътъ поклаща удобрително глава, намt.стя 

се на капрата, раздрусва поводитt. и плt.сва остро 

по въздуха съ дългия си камшикъ. Ти догонвашъ 

тичешкомъ колара, хвърляшъ цвt.тята на седалото и 

се премt.ташъ вжтре. Иска ти се така - да се ка

чишъ при движение, както си правилъ нt.кога като 

дете, за да опиташъ пъргавостьта на вече застарt.ли 

мускули. Значи, добре: още еж жилави тt.лото и 

душата. Нt.какво блаженство, приближило краищата 

на твоитt. възрасти, те обхваща и ти поемаwъ за

пъхтянъ и свежия възцухъ на простора, и сивата 

прахь на шосето. Колелата тракатъ ритмично, под

хвърлятъ те и те слагатъ пакъ върху мушемяното 

седало. 

Омарата се вие тамъ отсреща като змей, пълзи 

къмъ тебе, изчезва, за да я усt.тишъ веднага като 

умора въ себе си, която ти облакатява ржката на 

гюрюка, слага ти ' главата въ нейната шепа и ти 
затананиква презъ стройното клатушкане на колата: 

така•така-такъ ... 
Господи, какъ сладко се дрt.ме 1 •• 

Господине, господине ... 

Ти подигашъ глава, разтьрквашъ клепачи и 

гледашъ предъ очитt. си хиляди разноцвt.тни крж

rове, родени отъ малка желто-червеникава точка. 

Кржговетв се wирятъ, ширятъ, додето изчезнатъ съ 

багритt. на джгата въ безпредt.лностьта на простран

ството и очертаятъ предъ тебе измазано ханче съ 

замърсенъ тремъ предъ него и съ оседлани коне, 

вързани за стълбоветв на трема; тв отритватъ по

пиляната плt.ва подъ нозетв имъ и загребватъ отъ 
време на време съ подковани копита измокрения 

калдаръмъ. Каруцарьтъ е снелъ вече сбруята отъ 

своитв 1<оне, надява имъ съ една ржка зобнитв тор

бички, а съ друга ги глади по дългитв вратове. 

После имъ подръпва ушитt. и ги потупва по хъл

боцитt.. Tt. клатятъ удобрително глава, дигатъ ви

соко дългитв си вратове и пилt.ятъ зобьта. 

Всичко това е тъй миражно тихо, че тебе ти 

се иска да сложишъ пакъ глава Hi\ "гюрука" и пакъ 
да се унесешъ въ дрt.мка; но гласътъ на каруцаря 

прогонва унеса ти и те подканва отново; 

- Чорбаджи, ела да си починешъ малко на 

сt.нка ... 
Вжтре въ ханчето те посрt.щатъ приветно и 

съ любопитство. Пълното лице на ханджията, чер

вено като недоваренъ ракъ, те гледа засмt.но и пита: 

- Една рак:ийка? .. 
- Не, благодаря, - една лимонада. 

Ханджията бърка въ чебъра задъ тезгяха, из

ващда пълно лимонадено шише, избръсва го съ 

цвt.тна като земята кърпа и го слага тежко върху 

скованата маса предъ тебе, скръстенитв напречници 

на която ти пречатъ да си сложишъ краката на тt.хъ. 

Но още лреди да присегнешъ къмъ шишето, де

белия показалецъ на ханджията се пъхва въ устието 

му и натиска. 

- Брей пущината 1.. . Той слага дъното му 

на пояса си, изпуля очи и натисва сега съ две ржце. 

Тебе те увлича забавната гримаса по лицето на 

ханджията, но за малко. Шишето изпрасква, струя 

отъ пенести бризги изхвръква къмъ тебе и ти не

волно · се накланяwъ назадъ. Това е и знакъ, че ли

монадата е добра, и поводъ на ханджията, сr1рt.лъ 

ср-tщъ ханчето съ подплеснати на бедрата ржце, 

да завърже разговоръ. Скованъ на мt.стото си, той 

те гледа изпитателно и мърда само мизинеца на 

лt.вата си ржка, украсенъ съ широкъ пиринченъ 

пръстенъ. 

- Ваша милость, азъ като че ли съмъ те виж

далъ. Отк/i'.дя бt.ше 7 
Ти подигашъ отрицателно вежди. Не, за 11ръвъ 

пжть минавашъ no тия мtста. 
- Я гледай ти . . . Пъкъ мене все ми се струва, 

че сме се виждали. Rно не тука - другаде - и 

азъ много съмъ ходилъ ... 
Сега се отвръзва езика ти и запитвашъ на 

свои редъ. 

- F\ въ Шуменъ бивалъ ли си. Второто лице, 

единствено число, неволно се налага на говора ти. 

То ти звучи нtкакъ непривично и, все nакъ, тол

кова интимно и необходимо ! ... 

- Какъ не, бивалъ съмъ. Тамъ служихъ нt

колко месеца въ кавалерията - въ втори коненъ 

полкъ. Сетне го прем-\;стиха въ Ломъ. Тамъ ще съмъ 

те виждалъ. . . Зная цtлия градъ: и Татарската ма

хала, и Къллека, и f\растата, и Кьошковетв. Много 

добри C/i'. хората, а и града бiiwe голtмъ. Той вече 

трt.бва да е стигналъ Софията - много войска 

имаше въ него. 

- Не е. 

- Не ще е ами . . . Rмii можеше дii я стигне, 

ако бt.ше столица ... 
Ти виждашъ, че всичко туй се приказва, за 

да ти се угоди, и се усмихвашъ съ видимо задо

волство. 

Това уrодничес:тво на ханджията дразни дру

гитt. пжтници. Тt.хното недоволство се засилва, ко• 

гато ханджията, забелязалъ, че не посt.гашъ къмъ 

лимонадата, съобразява за чаша. Той се обръща 

чевръсто, грабва една оть тезгяха, потапя я въ 
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сжщия чебъръ, отъ нойто б-1; ~,звадилъ шишето, слага 

я I·Iа масата и напива самъ. 

- На здраве .•. 
Ти взимашъ чашата и пиешъ глътна по глътна, 

задвижилъ очи по четирит-1; стени на ханчето. Пог

ледътъ ти долавя всично: и одименитt греди, и съж

дивия зас-l;ннинъ 1-ta лам11ата, 1<оято виси отъ ср-l;д

ната греда, и ръ>ндивия вю1честеръ ~,а срещната 

стена, и еленовиrs рога съ препарирана на т-l;хъ 

нукумявка, и nаnурената рогозка 1-ta седалата около

връсть, и каруцаря, седналъ кръстомъ на крайната 

пейка, сега чука за друго шише ракия, и на

вирениr!; мустаuи на младия човi;къ съ нагънатъ 

коженъ f<алпакъ, сложенъ само на темето, и руситt 

му поп1и кичури, полепнали по изпъкналото му чело. 

Той поглежда нетърпеливо презъ кръстато замре

женото прозорче къмъ 1<оня си отвънъ, 110 му пречи 
желтата хартия, съ която е 

облепеиа долюпа му часть. 

Това го кара да се rIонавдиrа 
и да проявява видимо недо

волство отъ вн11ма~Iието къ~1ъ 

тебе ... 
- Щi;лъ да бжде го

л-l;мъ. . . Че и твоето ханче 

да б-l;ха направили столица, 

щi;ше да стане гоп-l;мо. 

- Тъй е, имашъ право, 

- съгласява се ханджията. 

То щ1рьтъ е като жената: дето 

е тя, тамъ се събиратъ всички 

отъ кжщи. 

Разговорътъ ожив-l;ва, за

премi;ства се отъ тема на тема 

и прави отъ всички, с11учайно 

срещнати, стари познати. Люб

веобилеиъ къмъ тебе вече е 

и недоволния пжтникъ. Той 

става, приближава те и по

дава ржка: 

- Здрасти I Да се запо-
энаемъ 1 ••• 

Рилско езеро 

Душата ти се разширява, и тебе ти се ще да 

седншъ, да седишъ и да приназваш·ь. Тя I-te се свива, 
и отъ смi;тката, f<оято ханджията ти представя за ко

нет-1; и за каруцаря ..• И 1<огато nотеглишъ, струва 
ти се, че отново наnущашъ бащинъ кжтъ и родно 

огнище .•. 
R сега? Предъ автомобишюто купе чакатъ де

сетина души съ сандъци, сандъчета, вързопи и вър

зопчета. Всi;ки иска да седне тамъ, дето по-малко 

друса, вс-l;кн се мжчи да изтласка съседа си отъ м-1;

стото му, да му nригъне коленет-1; надъ нi;кой nъ

ленъ чувалъ и да се 1-1астани сам"!> по-удобно. Но 

това удобно значи възможностыа при пълното 

вцепенене, t1a което си подложенъ, да си помръд

вашъ отъ време на време, лактит-1; или да се изви

вашъ малко настрани, за да проникне въздухъ между 

тебе и съседа ти. Н, така консервиранъ съ десетина 

тебеподобни, ти поемашъ на пжть. Rвтомобилътъ 

изпухтява, обвива те съ една атмосфера отъ бенэи

новъ димъ и пари, напълня ти носа съ непоноси

мата миризма на тежко минерално масло и те за

подм-l;тва нагоре-надолу не като отд-l;лно сжщество, 

а като часть отъ плът1-tо споена маса. Чувствувашъ, 

че дори нi;машъ право да се движишъ по -своему, 

да мислишъ, както ти се ще, и да гледаwъ кждето 

невиждани природни красоти примамватъ твоя 110-
гледъ. Страхътъ, че катастрофално можешъ да б;,,.

дешъ обърнатъ н-l;кжде ведно съ всичкитi; си съ

пжтници, 11е те напуща ~,ито за мигъ. И една въз

дишка на облекчение иеволио се откжсва отъ гър

дитt ти., когато пристиг~1ешъ I-ta м-l;стото, за което 
си тръгиалъ : 

,.Слава Богу, пакъ ми оцел-1; кожата". И се раз
д-l;ляшъ чуждъ отъ съпжтнициr!; си 

Но ти пжтува.шъ самъ въ отдi;лно купе. Въ 

Фот. м. Кръшнякъ 

11его има и говорна тржба за шофьора, и билюрено 

огледа1ю, и шнурове, на които обтi;гашъ ржце и 

противодействувашъ на подхоцкванията, заудряли гла

вата ти о тавана на каруцерията. Прозорцитt отъ 

двет-1; ти страни еж открити и rnхнит-1; плътни за

веси се люлi;ятъ и плющятъ ту вънъ, ту вжтре отъ 

движението на въздуха. Всичко е отъ удоб110 110• 

удобно, отъ приятно по-приятно и все пакъ, така те 

дразни тая шеметна бързина, така те сковава въ еж

щото време, че почвашъ да се мислишъ за без

волна вещь, оставена на волята и произвола на 

чужди ржце. Но окопити ли се човi;шкото съзнание 

у тебе, струва ти се, че бързашъ за погребение, а 

не за работа, удоволствие или за отмора. Вснчкитt 

ти усилия да приведешъ душата си въ хармония съ 

околната природа оставатъ суетни . Ти продължавашъ 

да се двнжишъ срi;дъ нея като чуждо кръвно тi;ло 

въ артериитt на нейния живоrь и да вдишваш1, 
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napиrk на автомобила, вмtсто свежия полски или 

планински въздухъ, наситенъ съ аромата на пален.а 

щиръ, мащирка, лимоника и джоджумъ. Природнитt 

хубости се сливатъ nредъ взора ти въ едно като 

боитt на силно завъртянъ крlilгь и ти не виждаwъ, 

а само чувствувашъ, какво разнообразие ти се от

крива отъ малкото Граовско поле. 

Оградено съ плоски възвишения, сега, nрезъ 

май, то е наситено зелено и тихо. Къмъ източния 

му край се протака шосето, бtло като nрострtно 

н11 морав11 платно, опнато отъ батановци до брtз

никъ. Отъ тукъ то се пречупва въ остъръ li\ГЬлъ, 

минава покрай верига отъ сипеи и голи възви

шеt1ия, за да се скрие между скалиститk върхове на 

трънскитk планини. Срtдъ полето лжкатуши тиняста 

рtка, тукъ-таме засtнчена отъ дветt си страни съ 

гжсти върбалаци, Сега групи отъ хорв и коnвятъ 

t1ово корито, хвърлsrтъ жълта пръсть върху буйна

литk посtви и готвятъ вериги за нейнитk, nакостии 

при наводнение стихии. Тя, отъ която зависи цt

лото плодородие на Граовско, трtбва да носи само 

добро и когато е кротка, и когато е обхваната отъ 

бtсоветk на пролtтното си пълноводие. 

Но картината е още еднообразна. По-едноб

разна я правятъ ридоветk, които я обграждатъ отъ 

всички страни и тегнатъ надъ нея съ своята сивот
а. 

Отзадъ Cli\ възвишенията на Батановци, обърнати въ 

кариери отъ циментов11та фабрика на Гранитоидъ, 

от.иtсно ридоветk, богати, както казватъ, съ шистни 

пластове, отлtво прекжснатитt хълмове на Знепо

лето, а отпредъ очертанията иа голитk брtзнишки 

баири. Rла щомъ се стигне до с. Велковци, забе

лежително съ своето ханче, по-скоро съ неговото 

име „Пали-Лула", станция на всички колари и фай

тонджии, гледкитt добиватъ съвсемъ другь образъ. 

Възвишенията отъ лtво се обръщатъ веднага въ 

една верига съ четири конусообразни върхове, отъ 

конто се спущатъ полегати падини. Най-високиятъ 

и най-стройниятъ върхъ носи името .Момина мо

гила", Той така се хвърля въ очи отъ близо и да

лече съ своитk почти отвесни склонове, че окол

ното население го е вплело въ поетическата мре
жа 

lia своитt предания. Легендата разправя, че нtкога, 

преди много и много години - така започватъ 

всички легенди - въ едно отъ селата, разположено 

до подножието на хълма, се любtли момъкъ и мома 

На тkхната любовь се радвали всички, освенъ единъ 

- бащата на момата. Той за нищо на свtта не 

нскалъ да види своята китна щерка, за хубостьта на 

която се разправяло презъ деветь села въ десето, 

подъ вtнчнло съ човtкъ, когото не смtта достоенъ 

за нея. Но и щерка му за нищо на свtта не мнс

лtла да под11де китка на тkэи, които и посочвалъ 

той за женихи. Най-после стариятъ е трtбвало да 

отстжпи nредъ упорството и предъ святитk чувства на 

младитk, но при едно условие: момъкътъ да изнесе 

на plilцe момата до самия върхъ, безъ да се спира 

за почивка по Пli\ТЯ. Условието бива прието. Нали 

тамъ, Кli\дето има пюбовь, има и сммосrь, и вtра, 

и сила? Момъкътъ грабва момата и поема съ твърди 
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крачки по стръмниJ1 си Пli\ть. Отдолу гъмжи отъ нв

родъ : той ликува, маха калпаци и вика. Вика съ 

гласа на ободрението, на надеждата и на любовыа 

си къмъ чистата любовь на другитt. Най-сетне мо

м·ькътъ стига върха, - облогьтъ е спечеленъ. Но сега 

пъкъ той загорява отъ страсть да сломи триумфа на 

бащата: надъ неговата капризна воля решава да 

наложи всемогжщието на влюбения. И, безъ да 

си отдъхне, поема назадъ съ скli\поценния си 
товаръ. 

Поема, стига до изуменото множесто и пада мъртавъ. 

- Че не ще е било толкова MJl'iЧHO - казва 

единъ отъ съnжтннцнтk. И аэъ се качвамъ. 

- Почакай малко, - прекli\сва разказвачътъ. 

Колата бърза по прашното, на мtста поизро

вено шосе. Вече сме въ една отъ махалитk на 

брtзникъ, дето пжu~ завива въ подножието на рът

лината и ни открива новитk ханчета на града. Тукъ 

обикновено сn иратъ пжтницитk за Трънъ, за да обtд

ватъ съ лютива яхния, тасъ кебаnъ или nаnрикаwъ, 

които увеличаватъ nотнитt Пli\Теки по лицето на 

пжтника съ още нtколко нови. · Самиятъ градъ се 

точи въ разхвърлянъ строй северно отъ тия ханове, 

за да открие отъ своитk благоустройствени хубости 

само паметника отъ сръбско-българската война и нt

колко едноетажни, беэдворни постройки по завив

ката за Трънъ, nредъ които СТОJIТЬ вtчно приклек

нали и съ хурки въ ржце тtхнитk работни и лю

бопитни стопанки. 

Сега nжтыъ поема по нанагорнище, открива 

по-широко Граовското поле съ неговитk спретнати 

отъ далечъ села, спуща се къмъ хубавия желtэенъ 

мостъ, по зелената морава край който се обтkгатъ 

предъ парцалнвитt си шатри безгрижни катунари, и 

се заизкачва nакъ. По склона на възвишението Бу

кова глава ние слизаме, за да отпекне на конетk. 

Сега конуситk съ Момина могила начело оставатъ 

отъ лtво, а сивитk брtзнишки сипеи - отдtсно, 

Сипеитt иэглеждатъ така низки с:ъ зеленитt дво

рища на селцата въ nолитt имъ, прикжтани на за

ветъ иэъ тkхнитt плитки гънки, и тъй близки, че 

ти се ще да отличаваwъ единъ отъ другь дори 

дребнитt камънаци, покрити съ жълто-сиви лишеи. 

Но по-висока и по-недостжпна, почти отвесна, се 

въздига „Момина могила" съ кафявитk брtзди на 

дъждовннтk потоци. 

- Е, - обръща се раэказвачътъ на легендата 

къмъ съпжтника ни - лес1iО ли е да с:е покачи чо

вi;къ съ такъвъ тежъкъ товаръ по нея? 

Съпжтникътъ гледа .Момина могила", иэмi;рва я 

отгоре до долу, сравнява я с:ъ другитt височини н 

додава: 

- Не си е работа. . И самъ биля не мога 

се дотътри до върха. . . За високъ - не е високъ, 

ама с:тръменъ: д~е крачки нагоре, една на 
долу ... 

Ето ти вс11чкото ... 
- Но любовыа прави чудеса, байно. 

- Де да не с:ме ги правили и ние, когато сме 

били млади, - додава самохвално съпжтникъть ... 

Rма сега и Букова глава ни е много. И, за да де-

каже, че наистина е така, той вади голtма червена 



кърпа отъ джоба си и я пъхва съ открита шепа въ 
разтворена пазва, 

- Какво, сълзи ли мжката 7 
Съпжт11икътъ навежда глава и духа 1-1адъ кос

матитt. си гърди . 

Съr,зи 1,се, ами те'lе.. . Да му се 11е видt.ше 
и бука и главата му. 

Ха, тъй ре'IИ . . . f\ми да ти е да се качимъ 
въ тая жега ей по 0 1 10,я •jука, тамъ? .. 

Съnжт11икътъ засляня съ ржка О'lи, взира се от
среща и отсича : 

- Мани, мани. 
f\ отпредъ се открива 1сарти11а, ка1<вато рi;дко 

може да се види и въ то11кова r1рехвале11итt. f\лnи. 

си ср-tдъ общия поетиче~,ъ захласъ на божието съ
творение. Но той ис1са t1a всt,ка цена да обърне 
вt1иманието ни къмъ себе си и натъртва: 

- Хубава 1 •• Да еж такива и хората й ... 
f\зъ мълча и мълчаливо се съгласявамъ. Но дру• 

гарьтъ ми се обръща к-ьмъ него, усмихва се и му 
сочи Драrовски камъкъ. Ние сме почти nодъ него. 
Но де е самия той. Вмi;сто неnристжпната и за ор• 
11итt. пирамида, сега nредъ нас-ь е ед1,са грамада ка
мъ11и съ тжr,-ь връх-ь, до който би мого да се из• 
качи и едно дете. По едното му ребро се вие п/'1\Тека, 
която води за с. Бутроинци, разположено в-ь отвжд
ната страна 1-1а подножието му. Но то не се вижда. 

f\ .. ? запитва другарьть съпжтника ни и смигва 
СЪ ОКО, 

С-ьnжтникътъ разбира 
въпроса: 

Та това ли е висо-
кото? 

Това . .. 
Я гледай ти. . . Иди 

'le повi;рвай. 
И, 11аисти11а, той 11е 

пов-tрва. Но, озърt1а11ъ се 
на всички страни, пошепва 

на себе си : Колко е ма
лъкъ ... 

- Не е, 1,се е - от

близо всичко е малко ... 
Така е и съ хората .•• 
На, гледай сега. Виждашъ 
ли тамъ задъ седловината 

единъ голъ като черковенъ 

куполъ вр-ьхъ 7.. Това е 

Руй, най·високиять връхъ 
тждi.ва. Но отъ близко и 
той е нищо. 

Каруцарьтъ вече об
тt.га nоводнтt.. 

Фю1иповци. 

Остриятъ конусъ, nодалъ 
ска11истъ бодъ надъ Врап
ча1,сскитt. виси11и, no-pat10 
едва видимъ, сега се из

дига nо-високъ и по-вели• 

чественъ отъ Хиоnсовата 
пирамида между тt.хъ. Ся
кашъ митиче11ъ гига,пъ с 

nовдип1алъ 11абръчка11ото 
чело, за да обзре далечъ 
OKOIIO себе СИ и да види, 
дали се е облi.кла въ 

праздничната си премi;на 

око11ната природа въ този 

слън'lевъ майски де11ь, и 
дали еж нацъвтt.ли люля

~итt., упоителния ароматъ 
на който се чувствува и 

nрезъ праха на тракащитt. 
колелета. Неговиятъ станъ 

е строенъ, величественъ и 

стари 1-1енъ, ще речешъ из• 

ваяние, изровено изъ ска

листата земя. Висинитi; отъ 

дветt. страни 1-1а пжтя се 
тъл~1ятъ къмъ 1,сего, струва 

ти се, отъ желание да бж
датъ по-близко, оставили 

м-tсто само за пжтя и за 
ивицата тучни ливади отъ 

едната му страна. Насите-
Туристическиятъ домъ въ Ловечъ 

Трi;бва да сnремъ за 
отмора на ко1-1етt.. Хановетt. 

край nжтя еж много, но ка
руцарьтъ си има свой. Ще

НЮ1та на пжтницитt. не се 
ната зеле11ина 11а низината 

се слива съ храста на ,rребетитt., вълнува се 11еко 
отъ тихитt. подухвания на вi;търа и открива коро11-
китi. на ситни желтурчета. На нея отговаря изрi;дко 
и нt.какъ си тежко люляковия храстъ, разгръща сп11е· 
тени връхари и се смi;е презъ бiшитi; и виолетови 
гроздове на своя цвt,тъ. Ще ти се да се из11еrнешъ до 
канавката на пжтя, да впериwъ очи в-ь тая спокойна 
красота и ведно съ унеса на Драговски камъкъ да 
поnивашъ въ душата си съ дни, съ години, съ вt,
кове чара на българската природа. Даже съпжтt1и• 
кътъ, вече закопчалъ пазвата на ризата си, въз

кликва отъ възсторгъ и радость: 

- Хубава е нашата земя брей 1 •• 
Ние не му отговаряме, унесени всi;ки въ себе 

вэиматъ nодъ внимание. 

Какво, че тi; биха предпочели ей оt1я тамъ съ широкитt. 
прозорци, nрезъ които може най-добре да се съ
зерцава котловю,ката на селото, или оня съ низкия 

чардакъ, предъ който се разкрива гърлото на ораб
'1анското ущелие? f\ дивна е тази малка котловинка, 
въ която и около която е струпано толкова голi;мо 
разнообразие, дето и човi.шката ржка е притурила 
доста. Но безподобна е тя, когато се nокачимъ lia 
Секирица и погледt1емъ о~ъ твмъ по вси•1ки страt1и. 
Зигзагитi; на пжтя при всi;ки завой ти откриватъ 
нови хубости, рi.зко противоположни една на друга. 
Долу се стели като на длань келим-ьтъ на Фю1и
повци; Малкитt. 11.жщици образуватъ квадрап1и фигурки 
по неговия измудренъ фонъ, раздменъ почти на 
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две равни половини отъ бистра балканска рi;ка. Но 

ти взе,-,аwъ - вече newъ - още единъ завой на 

11жтя и се поправяшъ. Не единъ, а множество ке

;н~ми е 11асла11а про11i;тьта въ ►~ай-чудна хармония 

11а бои и liB ли~1ии. И почвашъ да броишъ: при 

моста и край сrрадитl; до него - единъ, другъ почти 

подъ нозеrk ти отпредъ, трети... Кое ли въобра-

1ке11ие би могло да си представи друга 110-царствено 

щн<итена за11а отъ таз11 ? .. 
Съпжт11икътъ, види се, е правилъ сжщиm срав-

нения въ ума си и възю1иква : 
- Дворецъ ли? 

Другарьтъ го 11ита: 

- Че ти бивалъ ли си въ дворецъ? 

- Не, - виждалъ съмъ 11а картини. Друго е, 

11е е като тука ... 

примамва друrъ цвi;тъ, пъленъ и току що разпж

пилъ. Оставяшъ китката въ колата, предпазливо се 

спущашъ, провисвашъ liадъ пропастьта и кl!'.сашъ, 

Kl!'.cawъ, доде каруцарьтъ 1-1е изгуби търпение и не 

извика: 

- .Хайде 1". 

Но ►1ай-пленителt1а е скалистата бездна 11а врап

ча11скиm висини. 

Пленитешtа? Не, страхотно красива. Имею10 

страхотно, защото човi;къ неволно започва да пре

равя въ паметьта си най-страшното, което е челъ и 

слушалъ, и което би могло да се извърши сАмо въ 

тази rkснина. Високиrk надъ стотина метра скални 

стени се разтвврятъ предъ тебе като зеяща пропасть, 

привличатъ те и те отблъскватъ назадъ съ хладни 

тръпки по снагата. Струва ти се, че тi; предпаз

ливо се движатъ една къмъ 

друга, като че дебнатъ да при

тиснатъ малката р-t;кичка, която 

пi;нливо буботи между тi;хъ 

и кърши сi;нкитi;, хвърлени 

1iадъ нея отъ безреда 1-1атру

па11итi; камънаци. Слънцето, 

което още прижуря надъ гла

виm ни, тука премi;та само 

петна и бледни отражения, за 

да насели тоя страхотенъ Кl!'.ТЪ 

съ хиляди и хиляди приви

дения. 

- Хайде 1 ••• 

Неволно откжсвашъ очи 

и се качвашъ на колата. 

Вече сме до ТрЪliЪ, li0 
той още не се вижда. Пжтьтъ 

Туристическата хижа на Перкнwкня клонъ въ Голо бърдо 

се провира между залесени 

висини и 11.v.катуши надолу, 

сякаwъ бърза да се отмори 

отъ качването си по Сi;кирица. 

Въ падината отъ лi;во про

тича рi;ка и открива малки 

- Разбира се. Тамъ еж 11арежда11и хора, а тука 

е 11ареждалъ Богъ ... И той посочи съ пръстъ къмъ 

11ебето. 

Може би, другарьтъ искаше да каже още нi;що, 

110 cnpi;. Ние бi;хме 11а най-високото мi;сто. П1,пьтъ 

сi;че отъ скло1iа на планината и открива предъ но· 

зеm ни пропасть, заградена t1a no-onact1иrn мi;ста 

съ каменни пречки. Страшно е да се кара невни

мате11но и бързо. Тука трi;бва здраво да се оnъ• 

11аrь поаодиm и да се държи къмъ склона, цi;лъ 

обрасълъ съ люляка. Буйни люлякови храсти се 

11одаватъ и отъ долу, често сложили дъхъвиrk си 

цв1пове върху каменната преграда. Ти се пъхвашъ не-

11олно въ шубрака, раэгръщашъ го съ рамене и без

милостно чупишъ крi;хкиm гранки. Китката расте въ 

ржцеm ти. Ве•1е не можешъ да я държишъ съ шепа 

и я притискашъ до гърдиrk си. Стига. Ти слизашъ 

съ намi;ре11ие да оставишъ на мира тая окраса на 

планината, но отдолу, тъкмо при най-върлото, те 

площадки за градини. Пло

щадки се откриватъ и отъ дi;сно, колкото да дадатъ 

мi;сто за градскиrk гробища, както и за гробища 

11а падналитi; презъ междусъюзнишката война, и пакъ 

11з•1езватъ. 

Трънъ .. . 
- Де е? ... 

рамото му. 

казва каруцарьтъ и шибва конетi;. 

Ти се надигашъ да видишъ пре.зъ 

Една малка кжщурка, друга, трета ... Зареждатъ 

се отъ дветi; страни. l<о11елата подскачатъ по t1ерав-

11ата настилка 11а улицата, клатушкатъ те и те убеж

дааатъ, че влизашъ въ градъ. Но града го 11-\;ма. И, 

преди да ти се представи, той ти разкрива широкия 

си площадъ, оградеt1ъ отъ паянтови постройки, н'l;кои 

съ широки модерни прозорци, а нi;кои съ rkсни 

старовремски. Фасадиm на едни еж измазанн цвi;тно, 

на други съ бi;ла. вече олющена варь, а трети стоять 

съ мазилката си отъ ка11ь, ср'l;дъ която лъщатъ при

мt.си оть насi;чена слама. Въ дъното на площада 

запазенъ съ желi;зна ограда, се издига скромеиъ, 
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но приличенъ паметникъ за пацналиr!; при войната 

ни съ сърби,-!; презъ 1885 година. До хана иа бай 

Рангела мt.стt1ата иителиrе~щия, дочакала пощенската 

кола, вече говори за събитията 11а деня, почер

пени отъ софийскиrв вестници. Тя подига глава, щомъ 

спрешъ, и любопитно те изглежца, готова цобро

волно да п1 укаже всички необходими услуги. Отва

рятъ се и прозорциr!;, презъ които надникватъ сжщо 

тъй любопитни глави и сякашъ се радватъ, че rl;хния 

градъ още не е забравенъ, че той още се спохожда. 

макаръ и нарt.дко, о~ъ външни хора. Зна•1и, съв

семъ не еж изоставени отъ свt.та, не еж откl\\снати 

11апъл110 и отъ t1ero. Една минута стига, за ца раз

берешъ, че се намирашъ 11е само срi;дъ единъ при.я

тенъ кж~ъ иа българската земя, но и срt.цъ едно 

мило общество, което мило те приласкава къмъ себе 

си и те прави свой. И иеволно почвашъ да вtр

ваwъ, че отдавна се знаешъ съ аптекаря бай Георги 

Тричкоеъ, спрt.лъ съ броеница въ ржка предъ прага 

на своята аптека, готовъ да му ким1-1еwъ съ глава 

за поздравъ. Но той не дочаква приветствието ти. 

Съ бавни, измi:;рени крачки бай Георги се прибли

жава 110 тебе и, отпус1-1алъ броеницата въ лi:;вата 

си ржка, поднеса цi:;сната за ржкуване и пита, съ 

какво може да ти бl\\це полезе1-1ъ. Наобикаля~ъ те 

и цругиrв. И когато слt.зешъ отъ хотела, ти неволно 

сr1ираwъ предъ нi:;коя маса и заслушвашъ трака

нето на зароветi:;, додето самъ се намt.сишъ въ иг

рата 1-1а табла. И не се питаwъ: отъ кога си между 

тия хора ; чувствувашъ, че те знаять тi;, както ги 

знаешъ и ти. Р. смръкне ли се, и площада се на

пълни съ хора - почти цi;лото население на Трънъ, 

дошло да си направи вечерната разходка - ти вече 

познавашъ всички . 
. Тръ1-1ъl 

- ~ Никога н"l;ма да забрава своето първо отиване 
въ него. Никога н"l;ма да се заличи и спомена за 

моята грижа и радость, когато годиначето ми дете 

изчезна отъ ржцеr!; на майка си, за да се nо

иесе изъ ржцетi:; на любвеобилнитi:; трънчанки. 

Вс-вка отъ тi:;хъ като че л~1 чрезъ него искаше 

да 1-tи засвидетелствува, колко скжпи сме имъ ние, 

дошли да лi;туваме, може би, първи менщу тi:;хъ. 

- Значи, tle с~1е вънъ отъ свi;та, - казва ми 

облегчително единъ младъ, интелигентенъ момъкъ. 
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- Защо7 

- Щомъ no11e еци11ъ се е сi;тилъ да прекара 

между насъ. 

- Но азъ отивамъ на ба1-1иrв въ Звонци. 

- Нищо, - ей го кждя е то. 

Разположенъ въ ед1-1а малка котловина, до която 

еж се спрi;ли НОС()Ветk на три nлaliИliCKИ висини, 

градътъ се точи покрай коритото на р. Ерма, която 

протича срi;дъ него. ({ой знае защо, но азъ съмъ 

с1шоt1е1-1ъ да вi;рвамъ, •1е нейното име е най-звучно 

отъ и~tената на всички българсю1 рi;ки. Звученъ е 

и тихия ромолъ на 1-1 ейнитi:; плитки води, побледнi;ли 

отъ утайката 11а нашето пренебрежение къмъ тоя 

край. 

Тръ1-1ъ, окржженъ градъ r1реди двайсетина и 

nовече години, сега е околийски це1пъръ съ смi;

сана реална гим1,1азия и столарско у•тлище, издър

жано отъ софийската окржж1-1а постоя1-11-1а. комисия. 

Населенъ е съ около 2500 жители, мирни, трудолю
биви граищани, nредим1-10 занаятчии. Ос:1<ждниятъ му 

поминъкъ, благодарение на планинската ~,у окол

ность, ги е заставилъ да възложатъ всичкитi:; си на

дежди върху школото. И, струва ~1и се, не ще уве

лича, ако кажа, че н"l;ма кжща, която да не е дала 

поие единъ човt.къ съ срi;дньо образование. f\ ви

шиститi:; би могълъ да ги разхвърли човi;къ nрезъ 

всъки две кжщи. Отъ близо градътъ ~,е представ

лява нищо като постройки. Последнитi:; дори ие еж 

приветливи съ своята •1ерна мазилка. (И ту1<а сжще

ствува nовi;рието, че домакинята не бива ца си бi;

лосва кжщата. Стори ли това, мжжъ и ще почине: 

защото бi;лосването е мжжка работа, която же1iата не 

бива да отнима. Отнеме ли я, значи, •1е мжжътъ е из

лишенъ, и че жена·га може да го зам"l;1-1и въ домакиt1-

ството. Разбира се, дi;цо Господь ще забележи това, ще 

се оскърби и ще си го прибере). Влt.зешъ ли, обаче, 

вжтре - тамъ е друго: уредбата е и приятна , и 

чиста, и удобна, макаръ често много скромна. Но 

покачиwъ ли се на Гърковъ камъ1<ъ, отвъдъ Ерма, 

или на височината при бол~-1ицата, картината става 

съвсемъ друга. Неугледнитt; отъ близо кжщи се сли

ватъ въ nъстроцв"l;тна хармония предъ тебе и ти 

откриватъ чистотата 1 1 а еди1iъ н"l;~1с:1<и „ландшафтъ" 

отъ долината Рёииъ или отъ Erzgeblrge. 
(Следва 1<рая) 



КНИЖНИНf\ 

Пнринъ. Пl!'.теводитель. Издава Б. Т. Д. Софи11, 
1927 rод. Цена 25 лв. Съ р11эт11щото развитие и11 ту
ризма у и11съ все nовече се чувствува нуждата отъ 

чисто nl!'.теводна литература. Създаването на добри 
и rодни nжтеводители изискв11 сериозна работа. Въ
nренн всички несгоди и липса на матери11лъ з11 ецн11 
т11к11в11 работа, Центр11.лното н11сто11телство н11 Б. Т. д. 
реши да почне издаването на кратки nl!'.теводителн 

за н11й-в11жннтi; излетни пунктове. Безспорно на 
nърво м'hсто стон Пирннъ, nocne иде Рила, Витоwа, 
Б111tк11н11. 

Въ n"'теводительтъ на Пирннъ. който е 110-
скоро nжтеводитель на груп11 излети, н11й-интерес
ннтi; и наl!-често предnриеманитi;, nо-гол'hм11т11 часть 
отъ текста и картата на Пиринъ еж приготвени отъ 

В Е С ТИ И 

Праздникътъ на Рила. За трети пжть тази го· 
дина се отпр11зднува тържествено праэдникътъ н11 

Рипа. Това тържество б'hwe н11й rол1;мо въ с11м,ото 
подножие на планината, въ Самоковъ и Дупниц111 и 
въ с11м11т11 Рилв. Ценп,ръ не тържеств11та еж и ще 
трi.бвв де си оствнатъ главно Самоковъ и Дупница, 
като в11жнн излетни nунктоае, отъ Klilдeтo ще могать 

де се предприемвтъ по-rол'hми излети иэъ планинета. 
Тукъ презъ т'hзи тържества ще трi.бв11 да се нами· 
р11тъ водачи и превозни срi;дства къмъ всички пунк• 
тове на планината. С11моковск11т11 община е схванала 
вече значението на този Рилски пр11здникъ и покрай 
турнститi. тя сама трtбва да се загрижи д11 дава н11 
този праэдникъ голilмв rласность, эв да може да 
cт11tte той истински туристически и нвроденъ прl!IЭД· 
ннкъ. Тази година брой 147 и 146 отъ С11моковски11 
общински вестнинъ е посветенъ специално н11 този 
праздникъ. Тукъ еж пом'kстени статии отъ Ладия 
Шащманоt1а. Изъ споменитi; на една Чамъ-корийка ; 
проф. Иt1 . .О. Шишманоt1&, Pon11тl!I н11 С11моковъ въ ис• 
торията на българското възраждане ; .О•ра Ру~има 
ПоnО/1'61 Рилската природа въ културно и эдр11вно от• 
ноwени; Нико.11а Иt1. Гадчоt1'6, Самоковъ - центъръ 
на туризма ; Bacu.11& Зazapuet1&; С11моковъ - Света 
гора за нашитi; живописци. Вестникътъ е богато илю• 
стриранъ съ снимtеи отъ г-нъ Кьрш1111къ, отъ когото 
еж повечето снимки въ н11сто11щи11 брой. 

ШвеАцарскиятъ национапенъ паркъ. Швей · 
царцитi; твърдятъ съ право, че тi;хната родина се 
счита като люnка на природната закрила. И действи
телно най старитi; документи датиратъ отъ XIV вi;къ, 
11 сигурно неписани е имало и по-рано. Цюрихъ иэ· 
дава ааконъ за защита на птицитt. презъ 1339 гад., 
11 Унтервалденъ открива эащитенъ nаркъ за ЖИIВОТ· 

нитi; nреэъ 1511 rод., скоро следъ като се изнамир· 
ватъ оrнестрелнит1; орж.жия. 

Когато Северна Америка дава примеръ съ своя 
Jellowstonepatk. Швейц11ри11 въ началото на стол'h• 
тието си пост11в11 нова J111дач11, преди всичко създа

ването на национаnенъ паркъ. Покрай раэnични 
маnки сдружении основ11ни11 презъ 1909 год. швей
царски съюзъ 311 защита на природата взема всичко 
въ ржцетi; си. Дружеството наеме отъ общината 
Zernez днвиитъ Val Cluoza (около 20 кв. клм.) и раз
ширява въ следнитi; години областьта презъ Scaufs 
и Schuls на около 140 кв. к.лм. Дружеството за nри· 
родна закрила и това на н11цион11лни11 паркъ сто!IТЪ 

тi;сно сворэани помежду си. Съюзотъ брои около 
30 хиnяди чnена, вс'hки· членъ пnаща годишно по 2 
франка. За запазване и под1орж11не на парка годишно 
се иsраэходватъ около 30 ХИЛ!IДИ франка. 

Тъй като Съюэъть се занимава и съ 311011,эва
нето на всички природни паметници и се бори съ 

друг11р11 отъ Ямболснии клонъ г. Коста х. Радоновъ, 
родомъ ОТ'Ь Банско и добъръ ПОЭНIIВIIЧЪ HII ПЛIIНИ• 
н11т11 , Допълнителни свецени11 э11 излети въ северн11т11 
часть на пл11нин11т11 еж дали и друr11ритi; отъ Раз• 
лог11. Приложената к11рт11, беэъ топогр11фск11 точность 
и пълнот11, е по-скоро едн11 прегледна скица на пла

нината и прилеж11щит'h й селища. Карт11т11, съст11вен11 
по бележки на с11мото м1>сто, е достатъчна за ориен• 
тиране на любители иэлетникъ. 

Надi.ваме се nредл11гани11 пжтеводитель да се 
посрещне добре между туристит1;, д11 се пл11снр11 
бързо, 311 да можемъ при евенту11лно второ издание 
д11 поправимъ гр'hшкитi., които ще ни се посоч11тъ 
отъ друrаритi.. 

БЕЛЕЖКИ 

огрозяването на хубав11т11 си родина, то той е ст11-
н11лъ нt.що Kl!ITO водачъ на всички останали подобни 
сдружении. Той работи съвмi;стно съ швейцарското 
дружество за Vogelkunde und Vogelschutz (изучване и 
закрила на птицитi;) и nодърж11 сношении съ дър· 
жавнитi; бюра за зап11эв11не nриродниrв паметници 
въ Прусии и съ подобнитi. ор1·11низ11ции въ Австрия, 
Италия (съюзъ рго Montiвus) и. Беnги11. 

Неуморимиятъ секретарь на съюза D-r Stefan 
Brunles, позн11тъ съ многобройни статии, изл'hэпи въ 
услуга на идеята за запазване nриродни,1; богатства 
nредъ единъ коресnондентъ е заявилъ, че той раз
глежда всички н11ционални n11ркове, всички друже

ства за закрила на пр;~родата като едннъ гол1;мъ ми
рогледъ : rв тр1;бва да служатъ за възпнтание на хо
рата и като ги иэвеаатъ отъ нервнии водовъртежъ на 

времето да гн насочатъ къмъ творчество. Въ тов11 
Н8Правление не сжществуватъ ннкакви политически 

гр11н1щи, тр1;бва да се спаси европейския човi;къ. Въ 
Германи11 еж се опитали да nостигнатъ нi.що по пжт11 
на э11кон11, въ Швейц11рия гледатъ главно да 311инте
ресув11тъ народа и д11 го въодушевитъ за д1;лото. 
Нищо неможе да се постигне съ 31111рещени11 и н11к11-

зани11. Всичко зliвиси отъ младежьта. Трt.бва да се 
спечели училището, 11 чрезъ училището родителската 
кжща на следн11т11 генер11ци11 . Въ това отношение 
Швейц11ри11 може да служи 38 лримеръ. Раздаватъ се 
хвърчащи листове, уче'5ницит1; еж пълни съ наго• 
дени за цельта четива. Дружеството е под~рило 40 
хил11ди тома на училищ11т11. И главното е, че всички 
тtзи книги еж н11печ11т11ни на rлавнитi; петь езика на 
Швейцарки. И какво богатство отъ материалъ съ
държа всi.ка книга! Отъ закрила на природатн въ 
кжщи и двора, отъ улицитi; и площадитi;, отъ гората 

и водата човi.къ се въвежда въ п11рк11. 
Паркътъ не трi.бв11 да бжде мtсто за раэвле• 

чение на чужденеца, както е северо11мерик11нски11, 
той тр'hбва да има безусловно спокойствие. Нико.:i не 
се води вжтре, но самотни11 туристъ ще види въ парка 

рtдки животни, изчезва.ли другаде вече. Една коми
си11. назначена преэъ 1915 rод. и състоища се отъ 
метереолози, геолози, географи, ботаници, зоолози 
ще инвент11ри:tир11 всички11 животински свi.тъ и ще 
проучи промi.нитi;, свързани съ пълното изключв11не 

на човilка. 
Паркътъ въ Швейцария лежи на страна. При 

избора подъ внимание могатъ да се взематъ само об
ласти, които еж още въ rтървобитно състоиние и еж 
бог11ти съ р11зстени11 и животни. 

Въ България за много работи се с'hщаме когато 
е вече късно. Честь ще бжде за Б. Т. Д. ако то първо 
подиrне rл11съз1rобр11зув11не на Български националенъ 
паркъ.Всичкиусnовия еж на лице,само тр1.бва дасе ори· 
стжnи веднага къмъ д1;ло. Нека и тукъ бждемъ първи. 
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ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Централното настоятелство съобщава, че въ 
бр. 77 отъ 8 VII. т. г. на Държ. вестникъ еж публику• 
ванн измi;нени11та на правилника за беэnлdтното и 
съ намалени цени nжтуване по Б. Д. Ж., сnоредъ 
които: 

1. Чnеноаетi; на Б. Т. Д. и Ю. Т. С. могатъ да 
пжтуватъ въ групи отъ 5 чеnовi;ка ; 

2. Отъ 1. 1 1928 година чnеноветi; на другнтi; ту
ристически дружества вънъ оrъ Б. Т. Д. и Ю. Т. С. 
въобще не могатъ да пжтуватъ съ намаление; 

З. Членове на чуждестранни организации - го-
• сти, моrатъ да пжтуватъ съ намаление безъ предва

рително разрешение отъ Б. Д. Ж., снабдени съ ув1;
рерие отъ съответната организ11ци11 на която го

стуватъ; 

4. Допускатъ се две областни срещи годишно въ 
една область, на които може да се 11"-тув11 поеди
нично съ намаление. 

Съ възприемането н11 горнитi; измi;неttи11, Уп
равлението на Б. Д. Ж. подчерта, че то цени орг11-
низ11циитi; които, както въ миналото, така и сега и 
въ бждеще з11служ11в11тъ да иматъ нейната морална 
подкрепа за разрастването на туристическото движе

ние у насъ. Новит1; иэм1;нения еж извънредно ценни 
эа насъ, понеже тi; ще дадатъ възможность отъ една 
страна да се з11сили чисто туристическата ни дей
ность - иэnетн11т11, 11 отъ друга да се обединятъ раз• 
ПОК"'-Сllнитi; туристкчески сили, което безсъмнено ще 
тласне наnредъ туристическото движение. 

Изхождайки отъ горното ние дължимъ да иэка
жемъ н11ш11т11 бn11год11рность на Господина Министра 
на жел1;эницитi; и на почитаемата Дирекция не Б. 
Д. Ж. за преценката наnревене отъ тi;хъ на Б. Т. Д. 
като една общополезна орг11низец1111, заслужаваща 
внимение и подкрепа. 

Резултатъ на посто11нни nостжпки, д11ден>1тi; ни 
привилегии еж скжпи 38 насъ, затова и ние ще трtбва 
да бждемъ особено внимателни къмъ тi;хъ. Ц. Н·во 
дължи да напомни на клоновет1; досегашнит1; си на

редби за спазване на всички правила при пжтув11нето 
по Б. Д. Ж. въ време на изпети и да обърне вни
мание че дадената привилегия е само за иэправнитi; 

членове на дружеството и че въ никой случай не 
бива да се допуска иэполэВ!lнето и отъ хора чужди 
на друже:твото. Не клонове, които не биха спазвали 
горното ще се отнема правото да пжтуватъ съ наме

ление. Пжтув11ни11та ще ставатъ съ досегашнитi; увi;
рення, въ конто н1;м11 никак.ви нзмi;нени11. 

Да се има предъ видъ, че ж. п. спирки, понеже 
не еж снабдени съ билети по ценитi; на н11м11nен11т11 
тарифа, нi;м11 да издаватъ билети съ намалени цени. 

Като поздравляваме клоноветi; съ постигн11тн11 
успi;хъ, пожелеваме имъ по-оживена излетна дей
ность. 

* 
Въ иэп-ьnнение на една от-ь своитt. задачи, Ц. 

Н. прнстжпи к-ьмъ издаването на пжтеводитеnн за на
шит-!; планини. П-ьрвия такъвъ е издадения и изпра
тения вече пжтеводитель за Пиринъ. Надi;ваме се, 
че той ше б"-де добре посрещнатъ н пласиранъ още 
тази година, за да можемъ да nрнстжпимъ къмъ из
даването на такива за Рипа н други кжтове нil Бъл
r11ри11. Продажната цена на пжтеводнтеля е 25 лева 
при 20¼ отст.жпка за клоноветi;. 

Едновременно съ п.жтеводнтеnя 11эnраrюrме ви 
стари годишнини от-ь сп11саннето _Български туристъ• 
по единъ екземnпяръ отъ юбилейния сборн11къ • Ту• 
рнзъма въ Бъnг11ри11• и ,,Хигиената на туриста'' за 
кnонов11т11 бнбnнотек11. Иэпратен11тi; в-ь повече еди
нични книжки отъ списанието ще се изпол:,уватъ за 

пропаганда. Сжщо така ще се изпоnз.ува за пропа
ганда н реферата на Вее. Хni;баровъ „Стопанското 
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значение на туризма", който ви се изпраща бе:,
пnатно. Отъ сжщн11 ще раздадете на официални лица 
и учреждения придруженъ с-ь съответннтв nостжпки 
въ духътъ на резолюци11та н доколкото последната 

засiiге клоноветi.. 

Долно-банскнятъ клонъ Ибърскн турнстъ е 
поставилъ на 1 11вrустъ върхова пнрliмнда на И6арr,. 
Д-ьрвенн11тъ матерналъ е подаренъ отъ трудо811та 
горска производителна коопераци11 Самопомощь въ 
с. Радонлъ, на ко11то се 11эк11зва тукъ публична бn11-
rод11рность. За поставянето на пирамидата е съоб
щено на Долно-банския държевенъ лесничей и и11 
Ихтим11нс.ки11 околийски начаnникъ. Това се съобщава 
на всички туристи за знание, че пир11м.ид11т11 озна

чава върха И6т.рт, (2670 м.) 

Ловешкия клонъ Стратешъ гради веnичественъ 

домъ-спални. Направеното може да се види въ да
дения образъ. За доизкарването на спалнитi; клонъть 
е уредилъ на 24 юлнй лот11ри11, отъ ко11то се npeдno
n11r11 да се добнятъ б-7 хиляди лева. 311 сжщата цель 
се проектира да се уреди и една туристическа из

ложба. Редостно е да съобщимъ и това, че фирмата 
Българско Р,, Д. эа електричество Сименсъ подарява 
на клона всички електрически материали за инстали

рането на сnаnннтi;. Нашата дружествена бn11rод11р
ностъ. 

За този домъ и Ловешк11т11 община под11р11в11 
35 хиn11ди nв. И на общината се изказва тук-ь ronii
мaтa наша бnагодернос1ь. 

Въ тридневния изпетъ (15-17 VII) до kоза стена 
е м11ркир11нъ 20 клм. пжтъ: отъ Спаснтеnни11 домъ на 
Тро11нския проходъ до Коз11 стека и отъ Коза стена 
до село Бt.nи Осъмъ (Троянско). 

Клонътъ за сега брои 110 члена. Изпети сеnред
nриематъ повече къмъ Стара планина. 

СофиАскиятъ клонъ 1\леко Конставтиновъ е 
издалъ следния познвъ къмъ турнститi; и любнтелнтi; 
на nриродет11, въ който се молятъ всички нзпетн.нцн 
да СПIIЭВIIТЪ следннтi; Пр11ВИЛ8 ! 

1. Уважавайте дi;лото на майка природа I Па
зете дърветет11, не rч чупете, не ги сi;чете 1 

2. Не изнорен11вайте цвtт11т11 1 Въздържайте се 
отъ изкушението де кжсате безразборно цвtтя и осо
бено недейте бра рi;дкит-в цвi;т11, конто еж най·голi.• 
мото унрашение на наwнт-1; планини и попя, но ко
нто еж на нзчезв11не. 

3. Не берете никакви цвi;т11 въ областы11 на 
хижитt.1 

4. Не мърсете водитi; 1 това е въ интереса и11 

общото здраве. 
5. Избi;гвайте да нпедете огънь. Въ никой слу

чай не кладете огънь близо до борови дървета и въ 

торфищ11. 
6. Не изпущайте лагера си до като не възста

новите ч11стотат11. Унищожете ост11н11литt. хартнйни 
обвивки н други остатъци. Внимателно изгасете оn,н11! 

7. Дългъ е на всi;н.н съзнатеnенъ туристъ да не 
отминава МЪЛ'IIIЛИВО нарушенн11т11 HII rорннтi; пра
вила, а да забелязва н предупреждава. 

З II б. Оня, който искрено желае да помага за 
напредъка не туризма въ Бъnг11ри11 н :за запазване 
nриродннтi; хубости въ онолноститi; на Софн11, нека 
се запише. по установения редъ, членъ на клонъ 

.,1\пеко Константиновъ'', ул. Солунска NI 25. 
Здравейте 1 

Дупиишкиятъ клонъ Рилск.и езера следъ две 
rод11шенъ застой развива отново J усилена туристи· 
ческ11 дейность. Р11бот11 се въ организационно отно• 
шение и въ ре11nн:,нр11не редица проекти отъ тури-



етически и културенъ характъръ. Кnонъ1ъ вече брои 

1'/0 редовни чле1111 и се стреми да достигне своята 

стара цифра - 300 души. Уредени еж били излети до: 

с. Бистрица, Градището, Самоковището, с. Бобошево 

и окоnностиrt. му, Баланица и 61;nъ кладенецъ, хи11,d 

Скакавица и Риnскиrt. езера. 

По случай ученическиrl. трудови седмици и nразд

никътъ на залесяването клонътъ е издалъ позивъ къмъ 

rражданиrt. и учащата се мnадежь върху поn.зата отъ 

ropиrt.. 
По случай 30 годишнината отъ /\лековата смърть 

на 24 май кnонътъ съвмi;стно съ юношитi; е устро• 

иnъ м11нифестаци11, а вечерыа е имало факелно ШР.· 

ствие. На 19 юний клонътъ, съвм'kстно съ юношиrt. 
е уреднnъ roni;мo градинско увеселение. Приходътъ 

отъ 5000 11в. е употр'kбенъ за поправка на хижа Скn

кавица. 

Клонътъ е получилъ отъ Дупнишката община 

като подаръкъ 10 декара залесено м'kсто за паркъ и 
бждещъ турисrически домъ. Клонътъ и Б. Т. Д. из• 

казватъ тукъ своята най-rолi.ма блаrодарность на 

г-на Кмета и г-да съветнициrt. за направеното д11-

рение. Приготвени еж вече 160 дупки, които ще бж

датъ засадени съ борчета. 

Клонътъ е иэдалъ шесть вида картички - из

гледи отъ Дупница и Рила. 

Образуванъ е общъ комитетъ отъ млади и стари 

за стоп11нисВ11не и nодържане хижа Скакавица. Съв

мi;стно съ Ю. Т. С. клонътъ е уредилъ въ гр11да и 

спалня. 

Старо-заrорскнятъ клонъ Сърнена гора з11 

р11зхубав1tване на Аязмото до 12 юний е устронлъсе
демъ трудови излети. Отъ р11зигр11ната томбола за еж

щата цеnь еж получени 10 хиляди лв. Въ f\язмото еж 
поставени 50 нови и поправени 8 стари скамейки. Из
дигнати еж 20 табели съ наставления за запазване 

разтителностыа и др. Проектира се направата на 

единъ изкуственъ водопадъ въ източната часть на 

f\язмото, заедно съ едно езеро и издигане на една 

разrледна кула на мi;стото на стара1а камбанария. 

На 19 юний приключването на работата се е ознаме
нувала съ една народна забава, посетена масово отъ 

rражда НСТВОТО. 

Печелившиrl. № Nt отъ томболата за „Разхуб11· 

вяване Аязмото" - теглена на 19. Vl. 1927 rод. - rp. 
Ст. Загора. 

14, 42, 44, 50, 51, 60, 67, 71, 85, 87, 92, 104, l07, 
120, 123. 124, 126, 135, 148, 150, 160, 164, 165, 187, 219, 
224, 234, 256, 263, 274, 278, 286, 306, 311, 318, 3} 9, 321 , 
333, 363, 374. 381, 407, 433, 437, 444, 451, 453, 479, 480, 
484, 500, 510, 524, 539, 545, 552, 562, 604, 605, Ю9, 622, 
638, 657, 661 , 676, 681, 688. 692, 723, 749, 755, 760, 783, 
786, 822, 824, 829, 836. ~7. 878, 889, 990, 901, 913, 91 :i, 
920, 955, 962, 971,981,997, 1010, 1019. I028, 1030, 1035, 
1042, 1059, 1088, 1089, 1112, 1133. 1149, 1161, 1183, 1231, 
1238, 1239, 1273, 1325, 1340, 1343, 1357, 1396, 1, 97, 1414, 
1~5. 1453, 1473, 1474, 1497, 1524, 1578, 1600, 1607, 1612, 
1614, 1628, 1630, 1655, 1561, 1666, 1685, 1687, 1688, 1691, 
1699, 1716, 1734, 1755, 1784, 1799, 1807, 1814, 1822, lo59, 
IШ, 1870, 1902, 1909, 1910, 1926, 1937, 1941, 1644, 1950, 
1961, 1970, 1977, 1983, 1996, 2002, 2004, 2014, 2024, 2039, 
2045, 2058, 2073, 2109, 2126, 2133, 2135, 2143, 2156, 1162, 
2157, 2164, 2178, 2201, 22.!3, 2244, 2260, 2268, 2285, 2287, 
2302, 2323, 2348, 2373, 2374, 2365, 2378, 2388, 2402, 2406, 
2419, 2420, 2426, Ш1, 2445, 2467, 2475, 2476, 2486, 2503, 
2512, 2539, 2542, 2548, 2535, 2561 , 2577, ; 592, 2598, 2525, 
2526, 2544, 2564, 2591, 2600, 2602, 2610, 2615, 261 б, 2626, 
2641, ~653, 2683, 2695, 2795, 2760, 2803, 2807, 2831, 2833, 
2839, 2845, 2849, 2857, 2860, 2866, 2865, 2879, 2889, 2901, 
2931, 2967, 2969, 2975, 2986, 2987, 2988, 2950, 2993, 2996, 
2997, 3000. 

Редакторъ : ИВ. ВЕЛКОВЪ 

Кnонътъ е уредилъ на 5 юний наученъ излетъ 

до мина Марица. Присътсвували еж 62 человi;ка отъ 
южна България. Държани еж два реферата: Каме

новжrленото дi;ло у насъ и значението на мина М11-

риц11 отъ управителя на мината инженеръ Непокой

чинскн и Орrаниэаuчята на Б. Т. Д. - отъ Мум

жиевъ. 

Окржженъ турнстнческ.н съветъ (О. т. С.). 

На 3 юлий се е състоялъ въ Стара Загора окр111женъ 
съборъ съ делегати отъ Стара З11rор11, Чнрп11нъ, К11• 

э11нлъкъ, Мъrлишъ, Нова Загора. Избрано било по

сто11нно nрисжтствие на О. Т. С. съ □редсед111ель Д-ръ 

Хр. П. Гюлеметовъ. съветникъ Д-ръ Хр. Пиперовъ и 

секретарь-!<асиеръ М. Даскаловъ. 

Варненския клонъ Девненски извори брои, 30 
редовни члена, отъ които 4 жени. Отъ 20 м11ртъ до 

3 юлий с111 били устроени 9 еднодневни и 4 полу

дневна излети, освенъ rt.зи до близкиrt. околности и 

до Гебедже, Паш11 дере, с. Вi;нчанъ. гробътъ на Вn11-

дисл11в11, f\л11дже монастиръ, Змийската чешма, Дикиnи 

ташъ и Девненскитi; извори. Състоялъ се е и единъ 

двудневенъ нзлетъ съвмi;стно съ шуменци съ марw

рутъ : Синделъ - Долни Чифnикъ - Горска б11р11к11-

Гьозекенъ. Клонътъ е участвув11лъ на 15 м11й н11 тр11-
днционни1-t тържества при Мадарскиятъ конникъ. 

Съвмi;стно съ клонътъ отъ Ю. Т. С. е устроилъ 

общъ нзлетъ н11 26 юний до м1;стносты11 Пейнер· 

джикь. 

Клонътъ наново з11живяв11 и почва да обръща 

вниманието на гражданството и да печели почва и 

симпатии ср'kдъ обществото. 

Пернишкиятъ клонъ Голо Бърдо бл11год11-

рение младежката е11ергия на неговитi; чr1енове nроя

вяв11 извънредно оживен11 туристическа дейнос,ь. Т11ка 

отъ 9 до 12 юннй ус1ройва rол'hмъ изnетъ до Б11т11-

новцн- Бреэникъ- Трънъ- в. Руй - Зелени градъ• с. Бу

синци- мината Н11родно стопанство- Трънъ- мина Кра• 

сова (нафтошнсти). По негова инициатива на 12 с. м. 

се основава и клонъ отъ Б. Т. Д. въ Трънъ. Презъ 

това време други членове отъ сжщия клонъ еж на

правили иэлетъ изъ Рила. 

Отъ 11 до 13 юний с111 устроили излетъ до 

Руенъ (Осогово) преэъ Богословъ- Плавилото. Връ• 

ща.не по долината на р. Бистрица - с. Гърляно. 

На 3 юлий клонътъ е осветилъ хиж11т11 на Го.110 

Варао, построена въ твърде скоро време благода

рение енергията на членоветi; .t помощы11, ок11зан11 

отъ управлението на мината и общинскитi; вл11сти. 

Хижата Голо бърд<:> се нам_ира н11 часъ и половина 

южно отъ Перникъ, тамъ дето Голо бърдо съвсемъ 

не е голо и безводно. Размi;рит-t на хижата CJi\ 6 на 

9 м. Може да даде nодслонъ на около ·100 души при 
лошо време, 11 за нощуване (върх:у н11роае съ ро

гозки) има свободно м'tсто за 35 души. Въ хижата 

се намиратъ всички предмети и припаси отъ първа 

необходимость. Тази хижа t1'kмa онова значение на 

хижитi; изъ Рила и Пирина. Тя ще има значение най

вече 311 Перннчани, КОНТО ще почиватъ тукъ въ сво

боднит1; с_и дни и часове. На скромното освещаване 

еж ПрИСЖТСТВУ!IIIЛИ около 1000 души ОТЪ Перникъ и 
околннт'k села, както и членове отъ Кюстендилъ, Р11-

домиръ и София. Отъ страна на Ц. Н. е nрнсжтству

ваnъ nодnредсед11тельтъ Н. Голчовъ и секретарыъ 

В. Христовъ, сжщо nредст11вител на 10. Т. С., rл11в

ниятъ директоръ на минат11, представители на вла

стит"h и др. Следъ освещаването е било устроено н~:~

родно веселие, водено отъ минната музика . 

Презъ л-tтото клонътъ е уредилъ спалня въ не

пълната гимназия за 50 души. 
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