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Фот. Люб, Христовъ 

П И РИ Н Ъ 



РI\ЗШИРЕНИЕ И 31\ДЪЛБОЧf\ВfiНЕ Hf\ ТУРИЗМR 

Българското туристи 11еско nвиже11ие въ кр1~вата 

на своето развитие вече отбеляза нi;колко важни 

фазиси. То започна, както всички обществени ини

циативи у rtacъ, Namo интелиzентсNо iJни:жение и 61; 
пропит~ съ 1щеалистичесни ентусиазъмъ н дълбоки 

духовни и научни стре~~ления. И тsзи елемеюи 

опред-kлиха и опред-kшпъ и досега физиономията на 

възмж>t<япото вече движение. Благодарение именно 

11а тази сполучлива сиf1теза на възторга съ научния 

1н1тересъ, туристи•,еското движение оств11а чуждо, 

ка1<10 1-1а бохемското безгрижие, така и на закосте

нялата догма. Презъ времето на цъвтящето еснаф

ство имало тоже туристически почини и практика. 

Но при тогавашната ограниченост-ь не е могло да 

<:е отиде по-далече отъ традиционнит-k .,зайфети" съ 
шишъ-кебапи и бъклици. Отъ тsзи в:ьжделения tte 
<:ме освободени даже и досега . Мечтата на мнозю,а 

нач'инающи туристи не отива по-далече отъ чевер

мето и из<:тудената мастика, но т-kзи ~1ечти никога 

ие еж могли и ti-kмa да характеризирать съвре

ме ,нrия и модерния туризъмъ. 

Една оть главнит-k пропагандаторски задачи 

на българския туризъмъ бi; да съживи любовыа на 

българ<:кото градско общество къ~1ъ природата. По

ради особеtiит-k стопански и политически условия, 

всръдъ които се е развивалъ българския t•tародъ, у 

rrоследния чувството къмъ, природата и специално• 

къмъ ПЛВНИtiата е било винаги ~1НОГО сит,о. Отъ 

това хубаво •1увство обаче <:е значителf10 отчужди 

новообразуваното градско общество. И този факrь 

е много nоftятенъ . Въ желанието си да <:е ограж

даияваме бързо, 1-~ие помислихме, че ще трi;бва да 

скжсаме връзкит-k си съ природата, която ни на

помняше за нашия малко „природностенъ", диви

чекъ битъ. Но отъ таз~, неизбi;жна за младостьта 

ни като народъ превзетость скоро се освободих~tе. 

За това не малко допринесе и туристическата про

паганда, която виNаги е била будна 1~ настой•,ива. 

Но въ това направление ни предстои още много 

работа. То1<у що 1<онстатира11ия фактъ fte е повсе

~1ъсте11ъ. Той се от11ася са~,о до 11ашитt гол-\;ми гра~ 

дове и предимно за София, кждето <:тре~1е1нътъ къмъ 

природата взема вече епидемически характеръ, за

приличва на буйно наводнение. 

Въ о<:таналит-k наши градове туристическата 

пропаганда ще и~,а още дълго време да се бори 

nротивъ интелигентс1<ата отчужденость оть приро

дата и еснафск,па ограниченость. И тsзи две твърде 

различни обста1-1овки, въ които е nоставе1-10 туристи

ческото движение въ различнитs ни по ръсть и 

култура градове, ще се очертаватъ и въ схваща

нията ни по коt1кретf1итt задачи на организацията и , 

практиката на туризма . 

Стихийното развитие на туризма въ София се · 
обяснява съ две главни причини ; първо, съ бър

зото нарастваf1е на сrоличния градъ и второ, <:ъ 

обективната възможность за лесенъ туризъмъ. По 

отношеt1ие на туристичес:кит-1; си обекти, София е 

може би, най-облагодетелствува 1iата сrолица въ <:в-\;та. 

Затова докато въ малкитs градове мжчtiо могатъ да 

се намi;рятъ любители на природата за организи-· 

ране, въ София е обратното : мжчно моzатт. iJa се op
ZaJшзupamr, :rи.лядиrпll> Аюоители туристи. На едното 

мtсто липса на обект11вни елементи за организация, 

въ второто - липса на възможность да организи

рашъ голtмитt маси. Но и двет-k пречки; колкото и, 

голtми да еж, не <:;;<; и непреодолими. Въ nървитt 

мtста ще работимъ за разширение и организиране; 

въ вторитs - за организиране и задълбочаване. И 

въ единия и въ другия случай нашата работа е за 

туризма, отъ и~1ето на туризма и съ сръд.ствата на 

туризма, който е единъ единенъ. И 1-1а това об

стоятелство се дължи нрепкото един<:тво въ двет-k 

голъ~1и туристи•1еск11 организаци11 въ България: Б. Т. Д. 

и Ю. Т. С. И гова единсrво ще сrане толкова по

крепко, колкото по-правилно преценяваме етаnит-k 

tta туристическото развитие изобщо въ страната и 

специално за всtки туристи•1ески центъръ по отдtлно. 
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Като не схващаме туристическото движение 

11ито като закосте1-1яла догма, t1ито като такава форма, 

ние лесно ще се ориен гира ме въ задачиrl; на всtки 

отдtленъ момеtпъ отъ неговото развитие и като ги 

разрешаваме, ние ще ги нагаждаме къмъ общиrl; и 

трайни t1егови интереси . 

Разширението на тур1-1зма въ дадениrl; раз• 

лич1-1~1 обста1-юв1<и, дt1есъ за днесъ се изразява въ 

1-1-!;колко по-важни строителни и организационни за

дачи на движението. 

Относно строителството, благода; ение на rl;зи 
различни обе 1<тив11и обоановки, ние 1<онстатираме 

стреме~<ъ 1<ъмъ две, горе-долу, разли•111и задачи : у 
едни стремещъ къмъ строене на планtжски :rи:ж:и, у 

други такъвъ къмъ zрадск11 тур11сти11ески домоее. 

Въ центрове съ обектив 1-1а възможность за ин• 

тензиве11ъ туризъмъ се ражда 11ужnата отъ хижи, а 

заедно съ 11ея и сrремежътъ нъ~,ъ хи11<естроение. 

Това е въ София, Дупница, l<юстендилъ, Са~10ковъ, 

Карлово, Елена, Слиее1-1ъ и пр. 

Въ полскитt градове, 

далече отъ пла 1-1и1-1и, строи· 

телниrl; пориви ще изби

ватъ къмъ туристически до

мове. Дали ще ни харесва 

или не - това е друrъ 

въnросъ. 

За туристически до

мове и 11ициативата излъзе 

отъ старо-престолю1я бъл

гарски rрадъ Търново. По

неже туристиrl; трi;бва ед

•1акво ,ца се интересуватъ, 

както отъ n-рирод~; итt, кра• 

соти, така и отъ истори

•-1ес1{1,пi; памет11ици, то н 

съвсемъ умt.стна и навре- с. Ри·ла 
менна бi; ю1ициативата на 

търновскитt другари да по-

стршпъ една хижа за посръщ1н1е на мно11<еството 

туристи, учеt1и и ученици, които идатъ въ Търново 

да се запознаятъ съ историческитt 'му паметници, 

които еж таl{ива на народа ни. Покрай това, Тър

ново има и една фантастична география, съ която 

тръбва да се запознае всi;ки български туристъ. Но 

и тамъ, кждето липсватъ исторически паметници, и 

тамъ туристическата енергия ще дири приложение 

въ подобни инициативи. Следъ Търново имаме Враца, 

Русе (ю11оши), Ловечъ, Плъвенъ. Пловдивъ и пр. 
полски градове или такива съ исторически памет

r1ици. Този избликъ на енергия и жела1-1ие къмъ 

строителство - ед1-10 радостно явление всрt.дъ об

щата апатия ю,мъ общественъ животъ, трi;бва да се 

ktэnолэва и канализира отъ гледището на общитъ 

туристически интереси . 

Вториятъ въпросъ, който nовдиrна разшире

нието на тур1:1зма въ ГОJ!ЪМИГБ градове и специално 

въ София, това е 1:1еч.е въгrросъ чисто организаци

оненъ : ,ra,,-r, tJa се съоератъ и използ~атr, чрез-о opza• 

lfllЗQЦЦOHHU.Я ~1(0DЩ71Ъ l041"MtUm/r, AIOCU omr, стоящи пнъ 

omд',r,ЛJtu туристи и случайно изникнали туристически 

tрупироеки. 

Че не 1:1сичко, което е тръгнало по плани

нm, е годно за организация, по това две м1-1ения 

не може да има. И· никой по това илюзия не си 

прави. Но вtрно е сжщо така, че има усло1:1ия за 

едно още по-голi;мо разрастване на туристическитt. 

нлонове въ София. И това заключение се отнася ед• 

накво нъмъ двеrl; голtми организации - Б. Т. Д: и 

Ю. Т. С., тъй като тt фактичесt<и еж само две про

явления на едно и сжщо движение. При налич 

носrьта на rl;зи две голt.~1и групировки, сжществу

ването 1-1а породилитi; се 5-6 самостойни или „фе

дерирани" туриститически дружества е ед1-10 не1-1ор

мално явление. Разбира се, че и тунъ може да се 

нап•рави една резерва : появата на случайни „дру· 

жества" е едно доказателство, че тtxt1 иrl; членове 

еж t1егодни за масова организация. При все това, 

организацион ниятъ въпросъ при разрастналото дви

жен и е къмъ природата е важенъ въпросъ, съ който 

Фот. Л. Хрнстовъ 

съвмi;стно би трi;бвало да 

се занимаятъ нашиrl; цен

трални и нлонови настоя• 

телства. 

F\ко не всички, които 

ходятъ п·о планинитъ еж 
год1-1и за организация и сле• 

дователt-10 ще и~1а органи

зирани и неорга~1из1-1раr1и 

туристи, то наша длъжность 

е да внесемъ едно разгра

~1ичение ме11щу орrаf1изи

ранитi; туристически кадри 

и неорганизиранитt слу

чайни маси. Това разграни

чение, разбира се не може 

и не бива да бжде са~ю 

външно. Въ~,ш~1итt белези,, 

напр. туристическата знач

ка, не еж безъ значение, тъй като съ тtхъ ние се поста

вяме доброволно подъ обществения контролъ. Но прин

ципалното ни разграничение отъ масиrl; може да се 

прояви само въ съзнателното ни отношение къмъ 

природа и въ високата ни дисциплина. 

Лъпю време при масовото напущане на гра• 

доветt, и отчасти и зи~1но ареме, при разни ски

орсни състезания, въ планинитt подnадатъ и ~,ного 

случайни хора. Поради своята обща култура или 

здравъ инстинктъ, мнозина отъ rl;зи случайt1_1-1 ту

ристи се държатъ образцово въ всi;ко опюшеt1ие. 

За rtxъ излета е нi;що като свещеннодействие и та 

кива начинающи еж нова чиста струя въ туриз~1а. 

Съ чистия си възторrь отъ природата и внимател

t1ото CJ,t дър11<ане к,ъмъ хората, както и съ детското 

си любопитство тt, служатъ за коре1пивъ и 11а мно

зина писани туристи. Но ~1ежду случайниrl; има и 

действително много „случайни". Именно въ такива

масови излети въ плани1-1 итt, организира1-1иятъ ту

ристъ тръбва да импонира съ своитt познания, съ 

своето отношение нъмъ природата и хор.ата. Съ 
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своитt. познания на природата организираниятъ ту

ристъ може винаги да бжде полезенъ на начинаю

щитt. туристи, които - както споменахме - често 

пжти проявяватъ едно детско любоnnтство. Когато 

можемъ да дадемъ задоволителенъ отговоръ на от

правянитt къмъ насъ въпроси, ние се издигаме въ 

очитt. на начи11ающитt и тt. ясно схващатъ, че ту

ризмътъ не е едно праздно с,rитничесm8о, а една 

зора11на и научна iJucqиnA.llнa, че туристт,тт, обича и 

позна(Jа пpupoiJama. 
Туристътъ тр'l;бва да служи за образецъ и по 

отношение запазване на природнитt. красоти - цв'l;тя, 

животни, пещери. 

Криворазбираната любовь къмъ природата у 

насъ често избива въ едно чисто варварско унищо

жение на нейнит'I; красоти; на цв'l;тя, 1-ta сталактити 
и сталагмити, на дръвчета и пр. И тази оnаснюсть 

става толкова по-rол'l;ма и по-страшна, колкото из-

летничеството взема по-масовъ и по-неорганизиранъ 

хара1<теръ. 

f\ко, следователно, ние нtма да успtемъ да 

организираме всички любители на излети, то по
лесно бихме могли да имъ наложимъ по-съзнателно 

отношение къмъ природата и то главно съ нашето 

образцово държане. Затова и лошото държане на 

организиранитt. туристи е двойно по-пакостно: само. 

по себе си и 11ато лошъ nрим'l;ръ. 

Българското туристическо движение е добре 

поставено всрi;дъ обществото и вср'l;дъ природата. 

Чрезъ творчество, чрезъ залегането да се изучи на

шата страна и да се запазватъ нейнитt природни и 

исторически ценности, чрезъ разширението и з1щъл• 

бочава1{е на туризма, българското туристическо дви

жение съ достой1-1ство ще носи свi;тлото знаме, което 

му предаде щастливецътъ - f\леко. 

п. д. 

ДУШf\ТI\ HR ~ЛЕКО 

Прелиствахъ албума на една възрастна дама 

вече покойница - и се любувахъ на трогател

ната романтика, 11оято бликаше отъ всtка страница. 

Сантиментални стихове, нi;жни като девойка, която 

1-1авежда очи и се изчервява при думата „обичамъl". 

Афоризми, които величаятъ стръмния 

пжть на добродетелит'I; и строго 

порицаватъ порока. ТТълниятъ текстъ 

на п'l;сни и романси, които нашитt. 

майки нtкога тихо еж тънаникали, 

замечтани до прозореца въ лунна 

нощь. . . F\хъ, тtзи скръбно-сладки 

мелодии, които неизличимо еж се 

врi;зали въ детската ни паметь, чути 

случайно отъ нtкоя леля, или прия• 

телка на семейството, или пъкъ отъ 

майка ни, ако ние сме били пър

ве1щитt. въ кжщи и грижит'I; още 

1-te еж били усп-вли да угасятъ на

пълно мечтанията на моминството. 

Т-tзи мелодии, които сме запомнили 

безъ да щемъ и които не си оти

ватъ, макаръ че нtмаме никаква 

нужда отъ тt.хъ. И т1; винаги идватъ 

на устата ни, тt.зи забравени, старо

модни романси. Ti; ни издебватъ 

живtятъ въ полусънъ., прокудени отъ шумния и 

1-н1халенъ джазъ-бандъ. 

Въ тази гробница на изсъхнали и пожълтtли 

полски цвi;тя, 1-1i;1шга съ любовь браt1и отъ нtжна 

моминска рж1<а, намирамъ една прелестна имортела, 

на която времето е само смекч1-1ло 

тоновет'I;, nре·дало 1-1мъ е неулови

мата красота на старит'I; черковни 

стенописи - една интим 1-tа 1-1зnовt.дь 

отъ f\леко Константиновъ. 

Въ този албумъ тя е препи

сана nрезъ юлий 1897 r., наскоро 
следъ трагичната ко1а1чина на поета, 

а е направена три години по-рано -
на 20 юлий 1894 г. 

Ето самиятъ текстъ, тъй и.анто 

го намирамъ въ стария албумъ. За

пазвамъ и правописа му. 

.,МОЯТ F\ И С ПО В Е Д Ъ. 

(Изъ единъ семtенъ албумъ). 

Име и пр'l;зиме? 

- f\леко Константиновъ. 

Мtсrорождение? 

- Свищовъ. 

1. Коя краска прt.дпочитате? 
- Краската на кожата~ \а soeur 

когато сме съвсемъ сами, унесени въ 

глъбинитt. на собствената си душа, 

и се я-вяватъ като изъ невидi;лица. 

- .,Когато вечерь пi;ешъ", или 

Шубертовия романсъ „11 est taгd•, 

или нi;коя друга пtсничка, която 

Фот. Л. Христоаъ 
Clemence. 

2. Коя е любимата Ви миризма? 
- Миризмата на nараходитt. и Рила. Подъ R/:t Гиднкъ 

всички пi;ятъ, но никой не знае името на автора . .• 
T'I; ме гледатъ отъ пожълтелитt. листове, звънятъ въ 
ушит'!; ми, тихо и приспивно като вълниста п'l;сень 

на щурци въ лi;тна нощь. Мастилото е изблi;дяло ; 
ржката ко11то ги е писала е станала на прахъ, а тt. 
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желtзницитt.. 

З. Кой цвt.тъ Ви се вижда най-хубавъ? 

- Бутонъ отъ роза и незабудка. 

4. Кое животно Ви е най-симпатично? 
- Кучето. 

5. Коя краска на очи и коси прt.дпочитате? 



- Ясно сини очи и руен носи. 

б. Коя е споредъ Васъ най-почтената добро 

д'kтель 7 
- Любовьта като сърдечна доброта. 

7. Кой nоронъ мразите най-много? 
- Скжnерничесrвото. 

8. Кое е любимото Ви занятие? 
- Да пиша хумористичесни очерни? 
9. Кое развлечение Ви е най-приятно 7 
- Гуляй на чис::тъ въздухъ въ мжжка компания. 

10. Кой е, споредъ Васъ, идеалътъ на зем-

ното щастие 7 
- Свобода отъ всtнакви условности и за

дътнення. 

11. Коя сждба Ви се вижда най за окайване? 
- Да се разочаровашъ въ силата на чест

носrьта. 

12. Може ли да Ви попита 
чов'kнъ на колко сте години 7 

- Тридесеть една година, 

б м'tсеца и 20 дни. 
13. Кое кръстно и~1е бихте 

си взели, ако да бихте си го 

избрали самъ 7 
- Пакъ f\лено, а като псев

дон имъ нtщо см'tшно. 

14. Кой е билъ най-хуба

виятъ моментъ въ живота Ви 7 
- Пжтуването ми въ f\ме

рика и когато ми хрумна идеята 

за „Бай Ганя". 

15. Кой е най тъжниятъ '? 
- Когато измрtхж до~1аш

нитt ми и азъ остан,~хъ безъ 

работа. 

16. Коя е Вашата главна 

надежда? 

- Че кога и да е ще бждж 

оц'tненъ .по достоннство. 

Л~I ВЪ прия-

25. Ако бихте желали да си имате девиза, коя 
бихте си взели? 

- Свобода, честносrь и любовь. 

26. Кое е, сnоредъ Васъ, майсторското тво

рение на природата? 

- Младо и здраво человtческо тtло. 

27. Отъ ное мtcro Ви е останжлъ най-прия-
тенъ споменъ 7 

- Отъ върха на Rйфеловата нула и отъ Ниягара. 

28. (Испуснжтъ). 
29. Предпочитате ли мегко или твърдо легло 7 
- Мегно умtрено и хладно легло. 

30. Кой чуждъ народъ Ви е най симпатиченъ. 
- Французитt. 

31. Напишете нtноя Ваша мисъль или цитатъ, 
смисъла на който Вий одобрявате. 

- Щастието е относително и азъ съмъ до

шелъ до убеждението, че циви

лизацията не е направила единъ 

народъ по щасrливъ отъ други ; 
животътъ сравнително е улуч-

шенъ, но количественото отно

шение между доволни и недо

волни едва ли се е измънило и 

едва ли ще се измtни .. . 
Мъсто и дата на испо 

вtдьта - с. Владая, 

20 Юли 1894 г. 

f\лено Константю1овъ". 

* ** 
Чели ли сте нtкжде такава 

изповt;дь 7 - Може би, не, защото 

не сте срi;щали още душа, като 

душата на Rлеко. 

Какво благородство на ду

хътъ, каква изтънченосrь на чув

ствата и вкуса, каква оригинал

носrь на ума бликатъ изъ тtзи 

редове 1 17. В'tрвате 
телството? 

- Да. 

18. Кой е, споредъ Васъ, 

r1ай-хубавня моме1iтъ 11.резъ.деf1я·~ 

Фот. К. х. Радоновъ 

Др'tновскиятъ монастиръ 

Романтика преди всичко, 

защото тя е искра изъ сърдцето 

на Бога и пали само избранитt 

- Ранна сутрина, пр'kдъ нзгр'tвъ 11а слънцето. 

19. Кое историческо лице Ви е най симпатично? 
- Саванарола. 

20. Коя ЛИЧНQС1Ь отъ ро~1анъ или театъръ? 
- Лео на Шпнлrаrена. 

21. Въ ноя страна бихте прt;дпочели да жи-

в'kете? 

- България. 

22. Кой е любимийтъ Ви списа~ель 7 
- Турrеневъ. 

23. Кой живописецъ 7 
- Верещагинъ. 

24. Кой компонистъ 7 
- Верди. 

сърдца . 
• ,Свобода, честносrь и любовь" е неговиятъ 

девизъ. И кой би моrалъ да прибави или да от

махне дори една оть триm думи 7 
Тази изповtдь е нлючъ, съ който бждащиятъ 

биографъ на Rлено ще се опита да надникf1е въ 

душата му. 

За насъ тя е стара сребърна кутия, пълна съ 

парфюмирани скжпоценности. 

Ние, новото понолtние, не познаваме f\леко. 

Той е билъ връстникъ на нашитt бащи и е зами

налъ много рано отъ този са'kтъ, за да можемъ да 

си го спомнимъ какъ е изrлеждалъ на улицата, или 

на катедрата въ нtное събрание, н.анто си спомняме 
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Вазовъ, net1чo Славейков1>, Яворовъ или Михайловски. 

Но l<ОЙ звае 1<а.къ, ние всички си мислимъ, че позна

ваме Р.леко I При звука на името му, предъ насъ 

израства образа иа единъ. краси~ мжжъ, съ високо 

чело и малка брадичка, около 35-3_6-годишеиъ, съ 

благо , почти женствеио лице и лека, добродушна, 

едва уловима усмивка. Такъв1>, какъвто го энаемъ 

отъ единъ много популяренъ неговъ портретъ. Нt.ма 

грамотеиъ българинъ, който, като види този порретъ, 

да не откликне съ любовь и тжга : - .,Това е !\леко 1" 
„f\леко" и нищо повече. Така народътъ нарича 

01-1ия избраници, които стоятъ едновременно много 

високо 11адъ него и все пакъ много близо до с:ърд

цето му. Tt. еж рt.дкость и f\леко е пръвъ между 

малцината. 

Прелиствамъ ';дна забравена книга : .,Процесътъ 

по убийството на Р.леко Константи1-ювъ, извлt.чение 

отъ сте~1ографическитt. протоколи". Любопитни еж 

последнитt. часове отъ живота на писателя, споредъ 

показанията на свидетелитt., и общото настроение 
на тжга по нt.що непрежалимо, обхва11ало цt;лата 

сждебна зала. Прокурорътъ 

казва въ речьта си: ,,Ни

l<ОГа lie съмъ м ислилъ, 

че азъ ще съставямъ об

винителна речь проти&ъ 

убийцитt. на гениалния 

творецъ fla „Бай Гаt1 ю" ... 
И трi;бвn да попитамъ този 

тамъ : - Ти ли си, който уби 

този святъ човi;къ ·? . . Той е 
знаялъ кой е въ колата, 

че е имало въ нея такова 

съкровище, за което Бъл

гария ще плаче съ стотини 

години ... " 
Познатиятъ общест

веt1икъ Найчо Цановъ е 

каэалъ съ раэвълнуванъ 

а другь. Р. защит11и1<ъrь 11а убийцитt, така почва 

речьта си : - .. Тази годи и а, на 11 май, града ни 

бi;ше известенъ за убийството на най-добрия бъл·

rаринъ - Rлеко Константиновъ. На всички, които 

го познаваха, по лицето се отбелязваше тжженъ 

отпеча·гъкъ, препълненъ съ жалость. И всi;ки се 

чудеше, какъ тъй и защо да бжде убитъ този човi;къ, 

който е обичанъ отъ цt.лия народъ •~ който t1-\;ма 

никакъвъ непри11тель? .. " 
Тъй се е питала и цiша България. И отъ. всi;ка 

българска душа се е отро11ила по една топла сълза 

за t1епрежалимия !\леко. 

* * 
Душата на Rлеко се оглежда въ последt1итt 

часове на живота му, като въ прокобно огледало 
отъ черенъ ониксъ. 

Въ деня на българскитt. просвt.тители, Rлеко 

тръгва за единъ забравенъ български край, за,едно 

съ двама приятели. Предъ liовопостроеното читалище 

въ Пещера нt.колцина приятели се фотограф~1рали -
„за споJ1.1енъ отъ идваието 

1-1а f\ле1<0'', както иазва 

едю1ъ оrь тt.хъ. Този е 

псследниятъ портретъ lia 
поета, застаналъ предъ про

св-tтния домъ на единъ 

български rрадъ, дошелъ 

сi;кашъ да го освети съ 

последнитt. си минути -
да сложи епилога на своята 

сатира. 

На връщане файтона 

минава презъ Радилова -
селото на заговорницитt. -
Rлеко е изявилъ желание 

да слезнатъ въ селото . Дру-

Ф,н. Л. Христовъ rитt. двама съпжтници не 
били нанлонни да спиратъ 

гласъ : Р.зъ заявявамъ тукъ, 
предъ почитаемия сждъ, че 

се чувствувамъ въ невъз-

Пиринъ - Валявишкото езеро 
пжтя си, 110 не искали да 

откажатъ едно удоволствие 

1-1а Rлено и влi;зли въ сел-

можность да кажа всичко онова, което· ч-увствувамъ 

въ тази минута за личностьта на f\леко Консга1ниновъ, 

личносrь за цt.лия български народъ, личt1ость, ноято 

бi;ха почнали да познаватъ и въ последната колибка, 

личность м11ого блi;скава ... " 
Единъ отъ защитницитt. добре е изразилъ чув

ствата i➔a Rлековитъ съвременници: - ..... Ний 
помрачихме този де1-1 ь съ такава скръбь, ·съ такъвъ 
гръмъ, щото би трi;бвало ·\ 1 май да 11е го празднуваме 
вече. И действително, лицето, което се стараеше да 

очовi;чи българина, да му покаже всичнитl; недоста

тъци, за да му покаже канво трi;бва да направи и нъмъ 

какво трt.бва да се сrреми ·; този човt.къ, който се 

стараеше съ своето ,перо да възчовi;чи българи~➔а -
той загина въ този день"•· 

Самитt. убийци еж били потресеии отъ извър

шеното и въ сжда непрестанно повтарятъ, че тt не 
еж познавали Rлеко, че не еж искали него да убиятъ, 

ската механа. Тукъ !\леко, по незнайно указание 

на с111дбата , е разговарялъ съ своитt. убийци, и 

ги съветвалъ къмъ добро, както Исусъ се разго

варяше съ Юда и поучаваше, въ надвечерието на 

измi;ната. /'\леко е питалъ има ли много бi;дни въ 

селото; интересувалъ се защо селе1-1итt. се наратъ 

съ Пещерци за планината и ги съветвалъ да се 

СПОГОДЯ1Ъ по братски. 

Селскиятъ кметъ, койго е устроилъ у'бийството, 

казва въ сжда: .,Около Р.леко бt.ха се t1абрали доста 

хора, той имъ разправяше нi;що и все се смt.еше ... " 
- Горкиятъ „щастливецъ" 1 • • 
Здрачило се презъ това вреJ1.1е. Прикривани отъ 

тъмнината, убий .~.итt. изтичали напредъ •И залегнали 

край шосето, до единъ брt.стъ да чанатъ файтона. 

Въ нолата Михаилъ Такевъ задрt.малъ на рамото 

на Rлеко. Вториятъ съпжтникъ бодърствувалъ на 

отсрещното столче. Била свi;жа майска нощь. Презъ 
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ц-\,лJ,111 пжть, оть селската ~]ехапа до лобr1ия брtстъ,, 

f\леко съзерцавалъ звездитt. 

-., • . • Rлеио ми разпр,1вяще за з.вездиrв -
свидетелствува третиятъ съпжтнииъ въ фаталната кола 

и ми иазваше „видишъ ли ей ония звезди, 15; 
се вииатъ „Кокошиа", тамъ другитt „Ралица" и пр." 

Съnжтникътъ сънливо е след-\;лъ бл-\;дата ржка 

на поета, която му е сочила пжтя къмъ звездиrв и 

едва е креталъ следъ мисъльта му. 

Какво ли е мислилъ Rлеко въ rвзи миr1ути, 

съзерцавайки св-\;тлото безмълвие на небесата 7 Какво 
ли е вълнувало дущата му 7 Или тя е плувала въ 

блаженна ►1ирва1iа, станала сама частица отъ звездния, 

миръ 7 

Въ този мигъ се разнася гръмъ. Куршумъть, 

е пронизалъ сърдцето и то миг

новенно е спр-!;ло да тупти. Rлеко 

тихо се nрегъналъ върху колениrв 

на другаря си и клепачитt се 

спуснали надъ пълнитk съ звезди 

очи ... 
Такава е душата на f\леко -

отъ селската механа до брi;ста, 

отъ Бай-ганювщината до звездитt, 

Но защо да говоримъ за 

гария. Жалънъ всекидневе11ъ траrиз~,ъ с11едъ една 

гер.оична епопея 1 

Хуr,,орътъ на Бот_евъ е сарказъмъ, у~оръ и за

плашване. Който има за другаръ на пояса остъръ 

11ожъ, не може иначе да се смtе - неговиятъ смtхъ 
всt.ва трепетъ. Бай Ганю е съвсемъ другъ. За оржжие 

и бунтъ никжде не става дума. Дисагитt еж за~1i;

стили възстанишкитt кобури. Героичното слиза отъ 

сцената: чорбаджийското изедни чество се превръща 

въ жалко сребролюбие и за1<анителниятъ сарказъмъ 

отстж nва мt.сто на забавr1ия хуморъ. 

Будилникъ на Букурешк11тt хъшове е оглуши
теленъ за кафенетата на освободена България. Една 

искрена усмивка сега стига. 

Боr:отворенето 11а Ботева е понятно. Ботевъ 

•щеализираше народа, работеше. 

само за него и най-после пренесе 

сере си въ жертва нему. 

f\лено, наnротивъ, изнесе 

отрицателнитi; черти 11а българина 

и то твърде стилизува110. Когато 

Гоголь челъ на Пушкина своиrв 

.,Мъртви души•, великиятъ поетъ 

вмi;сто да се смi;е, у~1исленъ по

клащалъ глава и често nрошъп

валъ: .,Колко е тжжна нашата 

•Русия 1" Такава тж>кна ннига е и 

„Бай Ганю", макаръ че всички се 

смi.емъ иадъ нея ... 
Ние еднакво обича~,е F\лек9 

поета и човi;ка. И тунъ 11~1енно 

трt.бва да търсимъ тайиата на 

неговата популярrюсть. 

смъртьта на единъ nоетъ, който 

ж11t11'6е въ душата на вс-\;ки бъл

rари н:ь и то в-!;чно младъ, вi;чно 

въ разцв-\;та на силитt си, неоста

ряващъ като древенъ богъ 7 Лоб

ниятъ иамъкъ ирай Пещера, върху 

който стоять думи на тжrа и по

эоръ, че „наемни убийци" прекра

тили навt.ки благата усмивна на 

Щастливеца, е с-\;кашъ само спо

менъ, а самиятъ f\леко каточе 

жив-\;е, броди между насъ - до 

Водопадъ подъ Елъ-тепе 

Голi;мъ самороденъ талантъ, 

f\леко ни даде книга, какват9 

рi;дко се явява у единъ народъ. 

Русия има само единъ Гоголь, а 

фре~1ския:rь гений роди само два~,а 

такава степенъ той е душа отъ душата Na народа. 

Нова България е дала само двама поети, 11а 

чието име нашето всеотрица11ие 1,1е е посмt.ло да 

посегне : Ботевъ и F\леко, 

И двамата всеобщо признати за голt.ми ху

дожници; издигнати като примеръ иа добродетелъ 

и гордость на племето ни, т-\; еж почитани оrь въз

растниrв и боготворени оrь младежьта. СеляNче отъ 

основното училище и застаналиятъ nредъ прага на 

живота студентъ, ги чувствуватъ еднакво ct1ou, като 

слънце, което грi;е за всички. 

Ботевъ и F\леко. Единияrь буюовникъ съ пла

менно слово и поетична любовь къмъ 11арода си : 
другиятъ тихъ, добродушно усмiiхнатъ магесникъ, 

който ни поднася горчиво питие, отъ което се см-\;е~,ъ 

11а себе си, безъ да се сърдимъ нi;кому. 

Ботевъ е исполинска трагична фигура, заста

r1ала на прага на освобождението ,ни, върху пие
дестала на една нова Го11гота. f'олекQ е скромевъ 

r,ражданин:ь 11а освободе~1ата с-ь гръмъ ~• буря Бъл-

поет11, ко11то въ комична форма 

разкриха душата 11а своя народъ : Рабле и Молиеръ. 

България има своя f\леко - единъ блi;скавъ метеоръ. 

който изпревари времето си, безъ предшест1;1еници 

и без1, замi;стникъ до сега. 

И Ролеко има своята Голгота, но жалка, без

ш ум1,1а, подла , какъвто е всекиднев~1иятъ ни • тра 

гнзъ~1ъ. Но ако Ботевъ е единстве~1ъ и 11еnовторимъ, 

f\леко стои nс-близо ,110 11асъ, nо-човi;ченъ е, него

вата с::ждба с-\;кашъ дебне всинца ни. Къмъ голi.

~1ата фигура на Ботева ние пристжnваме съ сграхо

почита~1ие - при Rлеко отиваме като при свой 

611изъкъ човi;къ, който ще ни посрещне съ прия

телска усмивка. 

Роденъ ид.еалистъ, f\леко npoзpi; всичко отри

цатет,о у българина, с-l;кашъ за да го избi.гне, за 

да бжде само бi;лата половина н~ своето племе. 

Нищо не зас-\;1-1чава неговата гра>нр.анска доброде

тель и затова обр,азътъ му сияе толкова по-свi;тло 

кq_лкото пq-мрачно е около васъ. 

Rлеко ,бi; т,аl(Ьвъ какв11то желаемъ, каквито 

тръбва да б,vщемъ всички. 
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И затова е всеобщъ любиме!.(Ъ, 
Туриститt го избраха за свой върховенъ по• 

кровитель. Не би могло да има по-сполучливъ из

боръ: Любовь къмъ роднитt rтланини; далечъ on, 
всекидневното гъмжило, далечъ on, бай-rанювщи• 
ната въ живота; и съ открита душа да полетишъ 

на10 лtичка нъмъ висини,-!; - това не значи ли А8 

търсишъ романтичната душа на f\леко, да почусrву

вашъ нейната милувка въ лъхъn. на свtжия пла

нински вtтрецъ и да се слtешъ съ нейната свtтла 
широта, загледалъ ширинето отъ нtкой шеметенъ 

връхъ 7 ... 
Люб. Вnадикинъ 

трън ъ 

(Продължение отъ брой 7) 

И тогава чакъ разбирашъ, защо най-красив_ия жен· 

ски типъ, който си вижалъ нtкога, се ражда и живtе 
тука. Тогава си обяснявашъ и стройната кройка на про

чутия трънени литакъ. Черенъ, съ златоwити поли и 

пазви, той приrnга здраво кръста, подкрепя гър

дитt отдолу, 9ткрива ржцеrk и откроява кржrлитt 

форми на женската снага. Подъ литаl{а се спуща 

копринена риза съ тантела и рtдка синя маниста. 

Сжщо такава тантела покрива гърдитt надъ откри

тата пазва на литака и завършва дълrитt ржкави 

на ризата. Въ тази носия ьсtка трънчанка е гизда

вица. И не напразно трънената женска носия се 

смtта най-естетичната, най-практичната и най-спрет
ната. Но още по-хубава е тя, когато се гледа на 

хоро, дето моми и невtсти, уловени кръстато за тъм

ноцвtтнитt си колани, мtстятъ ритмично крака и 

ведно съ звуцитt на цигулката слушатъ и тихия, 

едва доловимъ звекъ на пендари и пулове, по които 

се плъзгатъ вечернитt лжчи на слънцето, надник

нало отъ Гърковъ камъкъ. Тогава ти се ще да 

повtрвашъ, че откри.ваwъ нови истини и се запитваwъ 

неволно: та нима ние сме толкова тънки въ усtта 
си къмъ хубавото, нима такива ненагледни жени еж 

нн раждали и въ такава китна страна жиаtемъ 7 
Деньтъ въ Трънъ почва рано, . въэвесте11ъ отъ 

дългоухото поселение на циганската махала, и за

вършва късно съ разходки, хоро и нестроенъ ор

кестъръ предъ хотела на вtчно засм-J;ния и п·ри· 

казливъ Иванчо Стоилковъ, Между утрото и късната 

вечерь цари дълбока ПР.овинциална тишина, срi;дъ 

която човtкъ би могълъ дъ чуе туптението на соб• 

ственото си сърце. Дрi;ме всичко : дрt.мятъ и без
работнитt занаятчии, др-J;мятъ и околнитt кждрави 

висини. Само отвреме-навреме нtкой. прекоси пло
щада или се чуе лениво сложения заръ на табла. 

Ти се озъртаwъ, съобразявашъ дълго и тръrвашъ 

да диришъ тоя единственъ· признакъ на животъ. Но 

недей се лъга отъ тая дрt.мка. Трънчанинътъ и 

ср-J;дъ нея е буденъ стражъ на българската си ро• 

дина. Никой отъ насъ не знае да се бори за своята 

българщина като него. Стига да напомнимъ епиче

ския му подвигъ при сръбската окупация презъ 

1879 г., за да се убедимъ въ това. Макаръ подъ 

сръбска власть, трънчани, благодарение на своето 

българско съзнание, съумtха да се изтръгнатъ отъ 

ржце-п; на сърбитt и да се присъединятъ къмъ 

nредt;ли-п; на българското княжеС'П!О, Хвала на 

всички, хвала и на тогавашниятъ имъ водитель Тако 
Пеевъ. 
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Блi;скави страници на българско родолюбие за

писаха -п; и презъ 1885 год., дето се развиха н-J;

колко сражения, жертва на които стана поручикъ 

f\нгеловъ. Презъ последната война пакъ трънчаt1и и 

царибродчани застанаха на чело на борбата срещу 

Ньойскю1 проекто-договоръ и пратиха 42,000 подписа, 
събрани въ една недt.ля, на Клемансо съ единъ об· 

wиренъ мемоаръ, въ който, покрай другото заявяватъ: 

.,Прокудени отъ роднитt си огнища изъ оста• 

нали-п; родни кжтове на българската земя, ние, 

ведно съ братята македонци, тракийци и добруджанци 

винаги що се стремимъ къмъ люлката на нашия 

животъ, за да умремъ свободни надъ гробове-п; на 

майки и бащи. И тоя устремъ никой не ще бжде 

въ състояние да го потуши въ гърди-п; ни, защото 

не е плодъ на пропаганда, а самъ пропагандира 

срtдъ българското племе, че този, който се е бо

рилъ за свободата на брата-робъ, не бива и не 

може да бжде обкованъ въ робски вериги". И това 

въ едно време, когато българската дипломация сама 

недоумяваше, какво да прави. Но, за жалосrь, тоя 

патриотиченъ глась не б-J;we чутъ отъ призвани-п; 

да дадатъ миръ на окървавена Европа. Отъ трънено 

се откжсна цi;ла область - Дерекола - а друга -
Знеполето - с~. нащърби. И сега границата минава 

почти до самия градъ. 

Искашъ ли да видишъ, какви китни мi;ста еж 

откжснати жестоко и несправедливо, качи се на 

Гърковъ камъкъ, иди на Шоnчето, дето въ благати 

времена тръненото гражданство отиваше на раз

ходка да се наслади отъ студената вода на неговото 

стубелче, или иди на манастира св. Рангелъ. Презъ 

лещаци и люлякови храсти ти ще видишъ въ дtсно· 
отпредъ лабиринта на Босилеградс:китt планини, а 
въ лtво скали-п; на ломниwкото ждрело. R.ко nъкъ 

искашъ да усtтишъ болка отъ разръфанитt рани 

на българската земя, слi;зъ на шосето долу, което 

стl;снено отъ Ерма и планинскиrt висоти, се про

вира покрай Пеевата воденица и стига предъ ждре

лото. Задъ тебе е ломнишката скалиста гънка, въ 

която се таи с. Ломница, а предъ тебе триумфал

ната арка отъ блокови сrени, между които се блъска, 

буботи, и се п'l;ни надъ хиляди пречки р. Ерма. 

Но сега нейниятъ нап-sвъ не е победна химна, а 

надгробно нареждане, страхотно и унило : отъ него 
нататъкъ тя става сръбска, тя, нашата хубава Ерма, 

дала последна целувка на родната си земя nри с. 

Петачници. То, по искането на присторената майка 

предъ съвременния Соломоновъ сждъ, . е раздt.ленq , 



на две. На две е раздiшено и горе, върху билото 

на хребета, и село Врабча, прочуто още отъ сръбско

tiългарската война. Ведно съ останалата му поло

вина у насъ остава тука само село Банкя, богато съ 

Л'БКОВИТИ минерални извори. Но ri; не се ВИЖдатъ, 
ri; само се чувствувать отъ това мi;сто. Не се виж

датъ и селата, останали отвждъ, въ Сърбия : Ис

кровци, Куса-Врана, Ракита, Вучн-долъ, Звонцн 

и др. Тi;хъ ги затуля едната страна на ждрелото, по 

билото на която е минавалъ нi;кога старъ римски 

пжтъ; затулятъ ги и стръмниниrt. на Ракнтскн ка

мъкъ, покрити съ девствена гора и богати съ ка

менни вжглища, неизползувани преди отъ насъ, за 

да бждатъ използувани сега отъ сърбиrt., ведно съ 

изобилни,-!; минерални извори 

при Звонцн, надъ конто се 

стени на Росенова крепость. . . 

на римски,-!; бани 

висятъ разрушениrt. 

Но стига. Нека се върнемъ подъ сi;нката на 

двата люлякови склона край Ерма отново въ Трънъ. 

Въ него е тъй болезнеtю тихо и тъй скръбио може 

да се мисли върху печалното настояще иа българ

ското племе, което отъ години наредъ все губи н 

губи отъ свонrt. западни земи ! .. Да се върнемъ 
н въ тревожна размисъль да се унесемъ презъ 

своето народно минало къмъ неговото бждеще. За

щото, отъ никжде не се вижда и не се чувствува Бъл

гария така добре, както отъ Трънъ. 

С. Чнлинrиров-ь 

ИЗЪ CTPRHЖR ПЛRНИНR 
11. 

Оставамъ да пренощувамъ въ училището на 

с. Кюприя. Това училище прави честь на малкото 

селце. Не зная кое е накарало .селяниrt. да напра
вятъ такова голt.мо, масивно и хубаво здание. Струва 

ми се, че маларията е спомогнала за това. Тукъ тя 

нашироко се шири и неприв-

лича учители. Когато преди го- - --~ 
дини (1913 r.) панъ б'kхъ въ това 
село, като председатель на из-

бора, н'kмаше учитель и не мо-

жеше да се задържи, все поради 

маларията. Населението въ това 

село е ученолюбиво и не иска 

децата му да еж неграмотни, за 

това то изгражда удобно училище 

не само за децата, а и за са

миrt. учители. Сега въ новото 

здание има удобна квартира за 

учителя и децата на селото и си 

иматъ вече учители привличани, 

поне отъ по-хубавото училище. 

Тунъ намирамъ сега (1921 г,) учи
телка заедно съ майка си. Това 

младо момиче, макаръ и да е 

отдалечено отъ Бургазъ, макаръ 

и да прекарва въ постоянни гри• 

жи за по-добро просжществуване, 

все пакъ се утешава съ мисъльта, 

че има поне едно удобно и здравословно училище, 

гдето може спокойно да се прибере и отпочине. 

Р, нещастниrt. и колеги отъ околниrt. селца? Когато 

презъ 1913 гад. пакъ бi;хъ изъ rt.зи краища, като 

искахъ да съкратя пжтя, тръгнахъ напр'kко, но се 

заблудихъ изъ гората и съвсемъ случайно се озовахъ 

на едно безлесно м'kсто, заето отъ малко селище. 

Сега не си сrтомнямъ добре, но струва ми се, че то 

се нарича Зелена Гора. На · страна отъ кжщит-l; се 

издига започната, но недовършена сграда. Понеже 

отъ тази рутина долита мелодиченъ, но наставнически 

гласъ, размi;сенъ съ гласовет-l; на десетина дечурлига, 

о се спирамъ предъ една отъ roл'kмиrt. дупки между 

·амъниrt. на сградата и виждамъ 19-20 годишна 

девойка-учителка, занята съ повi;рениrt и деца. Гор• 
кота момиче I Личи, какъ всички незгоди еж ударили 

ясенъ печатъ на това младо, но печално лице. 

Хора, хора, защо не мислите повече за учи

телит'k на вашиrt деца? Ti;, особено народниrt. учи-

0-въ Св. Rнастасия до Бурrаэъ 

тели, пръснати изъ затулениrt. кжтчета на нашата 

родина, заслужаватъ всичкото наше внимание и почить, 

защото еж истински народни герои. Не бързайте да 

ги осжждате, а се погрижете за rt.xъ. Само нашата 

небрежнесть е, която ги тика на страна отъ пжтя , 

по който и rt. сами искатъ и тр'kбва да вървятъ. 
Рано на другата сутринь, вдиrамъ отъ чиновеrt. 

черната дъска, изnравямъ я до стената, за да служи 

пакъ за цельта, за която е направена, и напускамъ 

училишето и селото. Отправямъ се на юrъ. Пакъ 

n'kсъци и nакъ мжчно ходене, което те кара нарочно 

да мислишъ за всичко друго, но не и за пжтя, за 

да не усi;щаwъ трудностит'k, на които доброволно 

си се съгласилъ. 
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Скоро 11-hсъч11ата крайбр-hж11а П"'-Тека ме до

вежда до голt.~ото блато, наречено Дяво11ско езеро, 

разположе110 почти до бр-hго на Дяволския заливъ 

и оградено съ остри бодлести треви. Въ срt.дата 11а 

това твърде rолt.мо блато, приемащо водитt. на pi;-

11a,·a f\cat1ъ Кайракъ т1ожество д;1ви патици чер

таятъ красиви кржгове и се гуркатъ изъ водата за 

xparra. Колкото и да бързашъ, не би могьлъ да 11е 

се спрешъ, за да се полюбувашъ 1-ta хубавата при

родна картина. Гледашъ и ти се струва, че ти си 

първиятъ, r<ойто минавашъ изъ тt.зи ~1-hста и че 

никой другъ 11е е видtлъ такива дивно хубави кар

тини. Гледашъ и забравяшъ, че си капrrалъ отъ 

умора. 

По-нататъкъ nжтеката nакъ изчезва въ пi;съ

цитt. - сжщи11ски пусти1111и nt.съци, които тежко се 

изгазвать въ жегата, макаръ и да се вижда, че 

краsпъ имъ е близо. Тукъ, по самия ржбъ на мо

рето, се виждатъ на 11i;ко111<0 мt.ста изхвърлени отъ 

морскитt. вълни ~1ини, които презъ време на вой-

11ата еж деб11ели изъ водата своитt. жертви.~'добре 

'е че MИI-IOIIOCl(Hтt. еж за-

nоч11али да ги търсятъ и 

ги възпламеняватъ, 

Следъ доста пжть иэъ 

тьзи пi;съци, къмъ об-hдъ 

се отt<лонявамъ отъ 11рай

брt.жието, tra дt.сно отъ 

носа f\тлимаI1·ь и все 11а

вщ1замъ въ голi;митt. тай11-

стве11и гори на Странджа, 

пресичайки и старата бъл

гаро-турска гра11ица. Ту1<ъ 

гората е въков11а и има 

красотата на друrить 11а

ши rолъми гори . Пжтьтъ, 

обаче,изъ тукаш111-1тt гори 

е nо-труденъ, защото тукъ 

има ~шогоброй11и ув11в11и 

растения, които правятъ 

увив11итt. растения и вървtйки все право 11а юrъ 11 

на лt.во отъ ръката Орt.шка, притокъ tta Караагачъ, 

азъ достигнахъ до слабо захрастенъ хълмъ отъ ви

сочината на който се виждатъ надолу въ лt.во нt.кои 

кжщи отъ селото Потурнакъ. Отъ тукъ нататъкъ по 

падамъ на по-добъръ nжть, който иде отъ къмъ По. 

турна1<ъ и който скоро се превръща на хубавъ горски 

nжть. Той не отстжnва по красота на изминатитt. до 

тукъ мt.ста, защото цt.лиятъ е засi;нченъ отъ коро

нитl; на дърветата и прилича tta обрасълъ съ зеле• 

нина тунелъ. Леко се пжтува изъ този срi;дгорски 

пжть, макаръ и нi;колко часа да пжтувамъ по него 

Този nжтъ ми 11аnомня другъ единъ, сжщо тъй кра

сивъ зе11енъ туне11ъ, всрt.дъ последнить източни раз

клоI-1ения на Родоnитt., между Ортакьойския мо1-tа• 

стиръ и остатъцитi; отъ голi;мия старъ замъкъ, раз

nоложенъ върху самотната височина, доминираща 

надъ Бъломорскаrа рав11ина. 

Следъ дълъгъ пжть изъ усойнитt. недра на 

Странджа, изкачва~1ъ се на съвсемъ открито, ого

лено мtсто, на върха 11а една височи1Jа. Открито е, 

не защото се намира на 

широка горска поляна, а 

защото около мене 11ежатъ 

труnоветt. на хиляди из

съхнали дървета. Навt.рно 

страшна планинска буря, 

минала преди години отъ 

тукъ, е съсипала този край 

отъ въ11овната гора. Отъ 

това мi;сто се открива да• 

лечъ, далечъ на изтокъ 

оть мette, морето. Си11ьо 

и хубаво море, чисто и 

гладко като огледало. Да

лечъ, навжтре въ него, се 

вижда параходъ прекося

ващъ 1-tашитi; води за къмъ 

Цариградъ, а още по-на-

Фот. К. х. Радоновъ татъкъ отъ него, изгубила 

брi;га, /IИЧИ блi;стяща ТОЧ· 
гората 1-tаистина девствена 

и трудна за nреминава11е 

- 11еможешъ да излезешъ 

Долината на Чая. f\сt.новата крепость ка запалена отъ яркото 

срt.дмайско слънце. Това 

е сребърното плап10 на 
изъ 11ея неокмсанъ. 

А колко мноr·о сж цвътята изъ тази гора, 1<олко 

много. Нt.кои отъ тi;хъ сн. много рt.д11и за нашата 

страна, а нt.кой за първи пжть виждахъ. Тукъ се 

сръщать и около 9-7 вида вt.ч 110 зеле1,Iи растения. 

Понеже пресичамъ едно плоско леко възви

шение, то вървя на 11осока, като се старая само да 

запазя южна посока, докато достигна рt.ката Кара 

агачъ, която въ по-горното си течение се нарича 

Мусакло. За да I1е губя много време, събувамъ са~10 

единия си кракъ и съ подскача1-1е преми11авамъ 11а 

отвъдttата страна. 

Отъ ту11ъ нататъкъ, Стра1,щ>1<а представлява най

безразборtiо разхвърля11и гористи хълмове. 

Следъ дълго лутане било по склоноветt, било 

предъ самитi; върхове 11а тt.зи хълмове, следъ много 

въз1<ачваI1ия и слизани\!, често 11ро11ирай1<и се подъ 

смt11ъ вътроходъ, на пн.ть къмъ Василико. 

Чувствувамъ, че отъ тукъ за последенъ пжть 

поrледътъ ми обхваща широкъ крмгозоръ и че за 

последенъ п.v-ть се вижда ~,орето. Защото предъ 

мене започва пакъ r'opa. Сбоrомъ красиво род~,о 

море, сбогомъ 1 
Кривнувамъ право на юrъ, защото ме при

влича rрамадниятъ ло~1гозъ, въ който ме чакатъ нови 

губе11ици, нови ммчнотии и 1-1ови красоти. Току преди 

да навлеза въ мрачинитt. на гората, между напада

лиri; съсипа11и трупове на дърветата, върху високо 

стебълце, стърчи самотно кърваво червено анемоне. 

Въ самотата човt.къ мисли много, въ самотота той 

философствува. И ето, сова малко червено цвt

те,ще възпря моя пжть и азъ дълго, дъдrо мислихъ,
 

и за 11его, и за себе си и за м11ого, qще мног.о 
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1-гhща. ДаJ1и този l<Ървавъ цвi;тъ, изnравенъ 11редъ 

1tраната ми, иска да ме възпре? По1<азва ли, Lle 
труд11ости ме ча1штъ 7 

Наоколо нина1<ъвъ шумъ, 1-!ИНаt<ЪВЪ )НИВОТЪ. 

Чувс,вувамъ, •1е съмъ са~1ъ, съвсемъ ·самъ, ~,ного от

чу1нде1-1ъ и далечъ отъ хората, гонени по градове и 

села оrь дребнички мисли за проживяване. 

МраЧНflЯТЪ лесъ ме вина и азъ пренрач~эамъ 

1<ървавото caмonro аr-1емоне и се снривамъ отъ очитi;, 

11 на морето и на 11ебето. 

Следъ дълго бродене между увив11итi; растения 

11а гората, у~10рата ми достига до тамъ, че повече 

не мога 1-1ито нрачиа да l1аnравя и азъ полягамъ да 

си отпочина на ед~,а съвсемъ малка полянка. Пре 

голi;мата умора ме бързо унася въ сънь. Изглежда, 

че дълго съмъ проспалъ, защото, 1<огато отварямъ 

·oчfr, манаръ и да 11е се вюнда 

прсзъ дърветата слънцето, ус-1;

щамъ, ч~ то вече прекрачва за

nад11 ия прагъ на небосклона. 

Макаръ и да се пробуждам·ь 

самъ, струва ~,и се юпо че н-\;ной 

·другъ е причина за пробу>t<да• 

нето ми. Оглеждамъ се на около, 

но никого 1-1ъма. На две 1<рачни 

11а дъсно оть мене виждамъ на 

единъ храстъ 1<ацнало славейче, 

замислено вгледано на долу, а 

на две-три педи подъ 11его, бавно 

се увива на горе змия, съ стрел• 

нати въ жертвата очи. F\зъ, безъ 

да става~,ъ, хващамъ здраво ле

жащата до ржната ми тояга и 

замахвамъ силно надъ себе си въ 

въздуха. П роцепеr1 иятъ въздухъ 

издава остро и трево>нио сви-

като wsстата ми еж съвсе~1ъ непознати и 11е мога 

да се ориеrпирамъ, а иска~,ъ да п;ктувамъ презъ 

11ощьта, защото човi;t<ъ тогава изпитва състояния, 

които иинога де11ыъ ие може да му даде. F\ 11O
щемъ въновната гора е толкова страхот11а и тъй ве

л11L1ава ! 
Ето Lle скоро съrлежда~,ъ наблизо, на една 

м:ална ПОЛЯНl{а, две-три l{ОЛИби. Ti; ВСИЧН~I еж празн11 

11 азъ избирамъ една съ O1·11ище. Ма1<аръ и ноли

'бит-1; явно да ~111 поназватъ, че скоро или по-от

давна туна е имало хора пастири, все панъ не ми 

се иска ·да повi;рвамъ, че и друr11 хора преди мене 

е имало залутани въ този самоте1iъ 1<рай. 

Оставямъ тежката ра11и1~а, и се разтиL1вамъ, до 

гдето още се провижда, да привлеча до огъня 1<ол

ното се може повече 11 по-дебели попадали по зе

Фи. К. х. Радоновъ 

мята сухи t<nони, защото става 

все по-хладно, а овлажнялитi; ми 

отъ потыа дрехи, ми до 1<арватъ 

лена тръсна. Намирамъ наблизу 

едно изворче, въ норенит-1; 11а 

единъ сrаръ буr<ъ. 1--!е зная защо, 

чувствувамъ силна привързаность 

1<ъмъ ~,зворчето и не ми се ис1<в 

Д3 стана . Може би, защото шу

мъrь му нарушава горената ти

шиt1а и ме11ъ ми се струва, че 

животъ, че 11е 

съмъ самъ. 

Пр11бирамъ се най-после, 

запалвамъ~огънь и 1<олибата бър
зо се позатопля. Добриятъ по

нривъ и огъня всрi;дъ гората ме 

правяrь по-разположе1iъ и азъ се 

пре11асямъ въ миналото. И ето 

азъ виждамъ прочутия Страхилъ 

.,страwе1-tъ хайдупi11ъ", придру

женъ отъ своя „башъ байрантаръ" 

F\тмаджа, на1<Ъ броди нзъ сжщит-1; 

тi;зи t1епроходи~,и мt.ста безъ 

страхъ, зашото тунъ никой не 

сте,-rе, отъ което славейчето се 

стръсва нато отъ сънь 11 отлита. 
з~,ията се спира, бавно извива 
глава t<Ъмъ ме11е, вторачва се, 

11 бавно, бавно почва да слиза 

11а долу. Нi;ма нивга да забравя Во,о.опадъ при Бачновсния монастиръ '1ОЖе да го на~1i;ри, нито c~1i;e 
този стънле11ъ, смразяващъ змий-

сю1 погледъ. Само 1<ойто е срещалъ погледа на змия, 

или който е видi;лъ 1<а1<ъ гледа'IЪ очит-1; на одра11а 

отъ кожата човtшна глава, само той знае 1<анъ 

•страш11O гледатъ очи безъ клепачи. 

За да избъпrа отъ разсърдената змия. азъ ста• 
вамъ и тръгвамъ пакъ. Следъ дълго вървяне, ето ме 

вече отдав11а изминалъ лиsтитi; и замрънналъ въ 1·O
лi;мата гора отъ ориенталски бунъ. Вече започвамъ 
истински да се безпокоя нанъ ще продължа пжтя, 

~ 
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да дойде. Виждамъ го 1<а1<ъ слиза 

оть 11лан1н1ата, 11злиза•на друмоветi; край селатг, тор
~1оз11 тира11итi; турци и имъ взима богатствата и сто

t<иТ"Б, ноит0 чосятъ, па ги раздава на своиrt мом

чета и беднит-1; селяни и nанъ се оттегля въ го

рата, гдето е царь и гдето свободно отпочива. Като 

се знае още, че и самиятъ масивъ 11а Странджа е 

извънредно обърианъ лабиринтъ, то лесно може 

всlни да ·си 11редстави, r<анво удобно и ~,едостжпно 

жилище е била планината за нъвгашнит-1; хайдути . 

п.~пиериюt 



Hf\ ПЖ ТЬ 31\ ДЬОВЛЕНСК О 

Въ късенъ ni.тенъ день напустнахме шосето 

Пещера-Батакъ и възвихме по стръмната и умори• 

телна пжтека за къмъ Нова-махnа (Иени-махnе), По

вече отъ едннъ часъ се изкачвахме по юrо-эап11д

нитt снлонове на безимената височина, между дребни 

храсталаци, единични борови горички, юtви и ливади, 

Отдi.сно долу, въ единъ дъnбокъ долъ протича pt• 

кичката Г11уръ-rине, дtсенъ притокъ на Стара-рi.ка, 

а на западъ се вижда Рила, до не11 началото на Ро• 

допитt и още по-близо Баташки11 Карлъкъ. На ви• 

соко неравно плато, подъ височината Тумба е селото 

Нова-махла, което съ своитi. бi.лif двуетажни и добре 

подредени кжщи напомн11 отдалечъ на онн11 хубави 

и богати балкански селища стигнали преди освобож

дението до завидно благосъстояние. Населено е само 

с:ъ турци, конто rовор11тъ не добре български, но 

междУ тtхъ само нtкоА старъ фанатнкъ не е хвър

лнлъ още фесътъ, - всичко друго по нищо не се 

различава отъ бълrарнтt на околнитt селища. Tt 

еж много любезни, разговорливи н любопитни. Вd.ка 

по-красива кадъна при срtщата си съ чужденецъ, 

нарочно открива повече своето намtтало за да 

покаже иэцtло лицето си и сво11 бюстъ. Боrатнтi. 

борови гори, уснлни11 трудъ и не до тамъ удобни 

пжтнща еж създали добъръ поминъкъ, но напоспе

дъкъ тежкитt налози върху горското производство 

каратъ населението да дири други срi.дства за пре

питаване. Всрi;дъ околнитt височини : Сивриджа, Кав

ръка, Керезъ· аланъ и Хороэъ борунъ, чиАто върхове 
еж вi.чно зелени и при височина повече надъ 10000 

метра, селото би станало прекрасеиъ 11урортъ. 

Отъ тукъ на юrъ вървимъ по широка и отжп

кана но.нека пжтека, по която се свлича дървения 

материалъ отъ къмъ f\ланъ-дере. Пжтеката се npo· 

вира презъ едри борови гори, които на мtста отъ 

л-t.во н дi.сно ставатъ непроходими. Къмъ Куртлуджа, 

вододi;лътъ между Г11уръ-rине н Фотенската рi.кичка, 

rоритt ставатъ още по-едри н величествени. Това е 

една roni.мa равнина наведена на юго-изтокъ отъ 

ко11то нищо друго не се вижда освеиъ небето, ближ

нитt зелени върхове на околннтt височини и на югъ 

далечнитt планинскитt вериги на Чепеларския Кар

лъкъ. И тукъ би станало неэаменимъ курортъ, далечъ 

отъ шумъ и прахъ, стига само да нмв nо-добрн 

съобщени11. Отъ Куртлуджа се отдtл11тъ две пжтеки 

- дtсната по-удобна отива къмъ f\ланъ-дере, а лi;

вата е по тtсна и каменлива, която върви по лi;вн11 

брtrъ на Фотенската рi.ка. Н11татъкъ rорнтt ставатъ 

по-рtдкн, като отстжпватъ мtсто на лнвадитt, н кол

ко10 повече наближаваме селото Фотенъ, толкова по

вече н гората намалява. 

Какъвъ контрастъ между две съседни села, от

далечени само по 10 км. едно отъ друго н чиято жи

тели еж турци! Тукъ кжщитt еж мръсни, двороветt 

разградени, хората отбtг-аатъ срtщнтt съ пжтника, 

раэrоворитt имъ съ прости и дотегливи, въ погледа 

нмъ личи една эамисленость за утрешнн11 день. Tt 

едвамъ прежив11ватъ съ планинското земледtnие, за-
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щото не имъ позвол,~ватъ вече да dкатъ rоритt, 

Фотенъ е заселено въ единъ дълбокъ долъ на едно

имена рi;кнчкв. Нанменованиs~та на околнитt висо

чини показватъ, че тукъ до неотдавна е имало бъл

гарско население, което може би да е изтурчено и е 

забрsаило сво11 езикъ. Най-близо е мi.стностыа СтоЯ

китt, кждето имало следи отъ селища. - Стойкитt 

се нарича сега едно селце въ Родопитt надъ Чепе• 

ларе, за което преданието разправ11, че дi.днтi. имъ 

еж дошли презъ време на потурчването отъ къмъ 

Пещерско. Нвдъ селото е rрадчщето, rолtма мжчно 

достжпна височина съ следи отъ срtдно-бълrарско 

градище, а нвдъ недо долу .Кръrн11•, обширна рав

нина и следи отъ старо заселище. Отъ Грвдището се 

вижда цtли11 Батвшкн Карлъкъ, на нзтокъ Персенкъ, 

на ю. и. Чеnел11рски11 Карлъкъ, а на юrъ редъ пла· 

нински вериги и височини. Юго-звпадно отъ селото до 

Баташии11 карлъкъ е Късъ-бунаръ(Моминъ-кладенецъ). 

Било е въ онъзи безгрижни далечни аремена, коrато 

двам11 незнве!ни момци отъ различни мвхлн на заrи

нвло село се влюбили въ едн11 красива мома. Прн

вечеръ на ранна есень двамата момци намиратъ мо

м11т11 на кладенеца н за да престанатъ повече споро

ветt тt II разснчатъ на две половини. Тогава се из

вива страшна бури съ вихрушка и порои н свлича 

rолtмнтt каменн блокове покрай р-t.ката надъ селото. 

Колкото повече се отива на юrъ въ центра на 

Родоnитt, толхова по-лоша е н пжтеквта, ко11то осо

бено отъ Фотенъ за Селча м.ннвва nрезъ високи бърд11, 

с,ръмни урви, долини или неравнА пол11ки, обрастналн 

съ едри храсталаци. Последното село е далечъ два 

часа отъ първото. Застроено е на северннтt скло

нове на едноименна височина н отда.nечъ още из• 

дава страшна мизери11. То е чисто помашко ceno, из• 

горено nреэъ Бвлканската воАна, сега едвамъ напо

ловина възобновено. Населението прекарва непоно· 

снмо тежъкъ животъ, всички просто rладуватъ, тt еж 

дрипави, окъсани и на мнозинв се виждатъ мес.ата• 

Нtматъ нищо освенъ една слупена кжща, две дър• 

вени лъжици, едно гърне - това е всичкото богат

ство на едно пом11шко семейство. Не е туиъ мtстото 

да се обисн11в11 на какво се дължи тази мизери11 и 

защо тtэи добри бъnrари-мохемедани еж забравени 

отъ свtта, - но на nжтннка става мжчно, когато 

слуша женитt да rовор11тъ хубавъ български езнкъ, 

а мжжетt н децатв се стрем11тъ да rовор11тъ турски 

н открито за11в11ватъ че ще се изселввтъ въ Турции. 

Преди воАннтt никоЯ не е мислиnъ да учи турски 

езикъ и още по-мвлко се е мислило да се напуска 

роднн11 краА, - тогава е било друго, тогава се е жн

вtло по-безгрижно, имало е поминъкъ, а сега е не

поносимо тежко. f\ така е въ повечето отъ пом11ш

китt селища отъ този ираА. Даже въ rолtмото н по• 

заможно село 'Мугла мнозина се nрнrотовл11ватъ да 
се нзсетIтъ, а въ по-бtднитt сел11 всички CJf,. rотовн. 

На чужденеца се къса сърдцето nрецъ мисълые, че 

зима идва, а тtэи българи още сега rладуватъ н ко• 

rато виждатъ деца безгрижно да nритичватъ криаитъ 



улички съ живъ и ясенъ погледъ, съ лица още бодри 

и эасмi;ни; к.>ито може бн не ще дочакатъ отново 

друго лi;то, то той се вижда немощенъ и иска по

скоро да напустне този край за да търси виновни

цит'h за т'hхната тежка орисия. Причинитt. за тi;хн11та 

мизерия еж много, не една н две, но горската кои

цесия съвършено разби и посnеднитi; надежди за по

сносенъ живо1ъ. 

Напускаме Селча съ мнсълыа, че нататъкъ ще 

нам'hрнмъ по-добре наредени села и население, което 
прекарва по-честити дни. Пжтекат11 пресича височи

нат!I н11дъ селото и се спуска дълбоко въ долината, 

кждето нiкога е им11ло селище. Д11лечъ 1 часъ отъ 
тукъ, на юго-эап11дъ е им11ло rол-kмо и богато селище, 

Черешово, з1шуст'hло отдавна. Сега съ това име се на• 

рича едно село на дi.сния брi;rъ на Кричимската рi:;ка. 

Отъ тукъ за Дьовленъ пжтя върви преэъ стръмни спу

скове, хубави борови гори, или обширни високи 

плата, сега ливади, На много м'hста покрай пжтеката 

лнч11тъ н1:lког11шнн следи отъ калдъръми. Тукъ отдавна 

е кипtnъ животъ, имало е богати и rол-kмн селнщсt, 

KIIKBИTO едва ли ще види 

втори пжть този кр11й. Пж

туването е дълго и умори

телнс, особено преди да 
се наближи къмъДьовлен-ь, 

разположенъ низко въ до

лината, 11 ние трtбва да 

слизаме надолу по голитi; · 
склонове на Гребенецъ. 

по-утжпкана, но много стръмна, криволичи нагоре 

преэъ хубавитt; борови гори на Улукъ-Кедикъ. Следъ 

тежка умора, пжтника се чувства съ нови сили предъ 

гледката на югъ. Разкриватъ се нови височини съ 

необятни гори, които обrраждатъ незнайни долини. 

презъ чийто недра протичв Кричимъ съ нейнитt; мно• 

rобройни притоци. Далечъ нейде самотно селце се 

свило въ дълбинитt;, дето вижда само слънцето преэъ 

лi:;тнитt; дни, 11 зиме сн-kжнитt в-kрхове на планината. 

Другаде голи плата чакатъ косача и стадата. Н11 юrъ 

въ далечинитt; е Каинъ-чалъ, предъ него конусооб

разно се издига Гьоэъ-теnе, а въ омарата на ю.-э. 

едвамъ се очертава Бозъ-Дагъ. Наблизо къмъ из

токъ е Мурсалиц11, задъ нея Чепеларски Карлъкъ и 
Переликъ. 

Поехме по слабо наведена п1111ек11 nрезъ раз• 

редена борова гора. Минаваме Панаиръ-Кедикъ - ви
сока навредъ издедена равнина съ следи отъ черкви 

и ст11риннн гробове на голi;мо селище; - н11доnу го

рата е особено пленнтелн11 и величествена. Следъ 

три часовъ усиленъ ходъ бt;хме вече въ К11сърлии, 

Фот. Л. Христовъ 

Дьовленъ е заселенъ 

въ дълбоката долина на 

л1.вня бр1.г-ь на Дамnж

дере, притокъ на Кричимъ, 

з!lrраденъ отъ с. - з. съ 

Гребенецъ, гола височина, 

тукъ-таме само обраснала 

съ храсталаци и дребни 

горички, отъ северъ съ 

Потреба, голi;ма гола висо-

Рила. На пж.ть къмь Разпоrа 

широко и дълго ниско пла

то, заградено отъ всички 

страни съ в-kчно зелени 

планински вериги. Тукъ до 

не преди много години е 

кипялъ шуменъ животъ, 

тукъ височинитt. с:ж били 

оглушавани съ звънцит'h на 

безчетъ ст11д11, по усо11тk 

сж се разнасяли викове1i; 

и П'БСНИТ'Б на безrриЖНИ1i; 

пастири, а сега е r11yxo, пу

стинtю. Всичко затихнало, 

сtкашъ очаква съ трепетъ 

н'!;що ново, или се nре

кn11ня nредъ останкит'Б HI! 

не далечното минало, което 

не ще се върне вече. Ht.· 

чина, не която има следи отъ старо светилище, н11 

югъ се иэдигатъ Улукъ - Кедикъ, Х11мамъ - бун11ръ и 
Озятъ, чийто склонове отъ към ь Дьовленъ С"- обрас

н11ли съ борови гори. Градчето сега едвамъ брой сто

тина кжщи, 11 преди войнит'h е билъ rолtмъ и бо

гатъ гр11дъ. Населенъ е съ помаци, които живt.яrъ 

тежко, българИ1-k еж пришелци, повече чиновници. 

Преди изтурчването, Дьовленъ е билъ голt.мъ бъл

гарски центъръ, - сега помацитi; на много мi:;ст11 

ще ви посоч11тъ Св. Богородице, Св. Георги, Черкви

щето. Калугеровъ-долъ, ще ви р11зnравя1ъ не съ 

охота за Каурското кале (Креnостыа н11 невt;рнитt), 

з11 Кървище, к111дето при потурчването на 1t.эи по

крайнини 40 девици не искали да приематъ мохаме

данството и еж били избити. 

На юп, nланинитt; еж още по-недостжпни, се

лищата еж далечъ едно отъ друго, rоритt; с-ж по

едри, но експлоатирането имъ при сеrаwнитt; пж

тища е немислимо. 

Оrъ Дьовленъ за нъмъ К11рабул11къ, пжтеката е 
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кжде косачи мълчаливо ед-

вамъ крачатъ, другаде жетварки безъ wумъ и wепотъ, 

надвеси11и се низко nрибиратъ бавно эимнинате. 

Пжтя е удобенъ и широкъ, върви nрезъ ши

рока доли1iк11, обраснала съ една отъ н11й•хуб11ви1i; 
иглолистни гори на този край - нареченъ Кавга

лиитi;. 

Подиръ пл11дне къмъ 2 часа бt.хме вече въ 
чисто турското село К11р11булвкъ, разхвърлено на 

двата бр-kга н11 Карабуланската р-kкичк11, всрi.дъ не 

високи голи стръмнини. Населено е съ турц·и, конто 

малко знвятъ турски; тt; еж по-добре отъ окоnннтt; 

помаци. Мtстнитt имена еж турски. · 

Нашата цеnь бi.ше високия връхъ Гьозъ-тепе, 

а до тамъ е още д11лече, макоръ че изглеждаше 

много близо. Нищо по-уморително презъ тi.зи по

крайнини, когато за да се достигне единъ пункть, ще 

трt;бва да се преминатъ хиляди долини, да се пока• 

терва и слиза по безброй стръмнини. До тукъ такъвъ 

бtwe нашия пжть, - такъвъ е и до Гьозъ-тепе. Ние 

тръгнахме съ последни усилия презъ малка плода-



родна долина н отново се nокатернхне по кривата 

П"-Тек11 иэъ боровнтi. гори. Спираме въ с .. Ч11л11, чието 

население С"-ЩО помаци прекарва донi;нжде сносенъ 

животъ, има повече работна земя и по-голtни пас

бища за скотовждство. Мtстннтt имена еж сжщо бъл

г11рски. 

Оть Чала най-удобно се отива за Гьоэъ-тепе. 

Еднички~ пжт1> върви по водод-kла между Кричнма 

н Карабулашк11т11 р-kкичка. Самия върхъ има форма на 

сплеснатъ конусъ, обрасн11лъ почти догоре съ борови 

гори, само отъ юго-эападъ е голъ н достжпенъ. На

около има богати пасбища. Оrъ върхътъ се открива 

на всички страни необятенъ кржгоэоръ. Върхътъ е 

високъ едвамь 1800 м, всички далечни върхове с.ж 

по-високи, но отъ тi;хъ не се открива такава гледкl', 

както оть Гьоэъ-тепе. На югъ е К11инъ-чалъ, М!IЛКО 

по въ д-kсно, много ясно се- очертава Боэъ-д11гъ, на 

юго-эап11дъ се простира Пирнн11, 11 д11лечъ на э11падъ 

въ последнитt слънчеви лжчн се нэдигатъ въ небе• 

сата върховетi; на Рн1111. На северъ Баташкия Кар-

къмъ 

Жел11нието да се нэбtrне отъ оковнтi. на на

вика, nротестътъ срещу м11шннн11та цнвн11wз11цня на 

равннннтi. е което кара чов-sка да се стреми къмъ 

най-внсокнтi; върхове на зенита, съ горещъ трепетъ 

н ненаситна жажда. Спокойствието, удобствата, тов11 

еж богове на низината. Да се освободимъ отъ nхъ 

н да литненъ къмъ животворищ11т11 свtтлина I Въ 

праздницитi; на душ11т11, когато се откло ~ имъ отъ 

ежедневнии животъ, въ дннn, когато сне деilствнтелно 

свободни н когато желаенъ да бжденъ свободни, 

насъ ни намятъ пж.rекнтi., конто водRтъ нагоре. Темъ 

горе сме по•блнэо до бога, танъ rope ние го чув

ствуване н днриме. 

Гладко се развива живота долу низко, но пл11-

нинецъть нека да стигне висинитl;, - вi;чнн11 прнмi.ръ 

за всi~ки напръдъкъ. На ОлнмпнЯскнn върхове гър

ц11тi; поставиха троноветi; на своиn богове. Отъ 

тукъ, отъ виснннn, тi; трtбваше да хвърл11ть погледъ 

на далече. Негоре, това е исканъ, жел1111 н11долу -

това е трtбва. И уноренъ, стнгналъ вър,rътъ, чо

аtкъ дълго гледа къмъ равнннитt, дълго гледа 

какъ бавно дог11р1тъ последнитi. лжчн на эалtэва• 

щето слънце. Нi.какви щастливи акорди эатрепватъ, 

това е радостьт11 отъ победата. Желанн1та еж постнг• 

нати. Рtдко жнвотътъ предлага една такава цель, 

каквато е върхътъ на планннитi., рtдко може човi.къ 

да иэвикаiтака сигурно както тамъ горе : постигнато е-

Тамъ горе эамир111ъ скърбитi; на миналото, 

tамъ горе се забравя онова, което ни чака при ели· 

эането, тамъ горе е безжеланото щ11стне на победи· 

лъкъ - до него Персенкъ; на иэтокъ Чепеларски 

Карлъкъ и Переликъ ни оч11кватъ, готови да раэ

криятъ предъ насъ миналото на своитi; долини н усои. 

На аърха Гьоэъ-тепе нм11 останки отъ старинни 

постройки, следи даже отъ новок11меннат11 епоха. Н11-

всtкжде тукъ е осtяно съ остатъци отъ чирепи на 

глинени сждове. хромелн, развалини отъ зидове. Тукъ 

споредъ н-kкои ще трi.бва да се търси светилището 

на Днониса, посетено отъ f\лександръ Велики н ба

щата на императоръ F\вгуста. Но за сега с11мо съ по

връхностно иэучване нищо положително не може да 

се каже. Ще тръбва да се посе1111ъ всички върхове 

въ Poдon1t1-k н да се направятъ разкопки т11мъ, кн.

дето би могло да се предпол11r11, че е светилището и 

тогаеа едз11нъ ще може да се установи кой е бнnъ 

върхътъ Знлмнсосъ. 

Вече се стъмни, ние напуск11ме Гьозъ•тепе эа 

къмъ Чаnътъ, эа да продължнмъ на другия. день къмь 

Б11лабанъt'f Р нградъ-Мугnа•Чеnеларския Ке рлъкъ. 
В. Мнковъ 

BЪPX.Rt 

1en11. Пречкн1i; на пжтя еж отминати, чудното чув 

ство на собственна сипе, на нэдържnивос1ьта на тi;

лото, р-kдкото чувсtво н11 нестоящето, което иначе 

замира неэ11белS1эано въ насъ, эаста1J11rь като горещъ 

пунктъ въ нашн11 жиаотъ, у насъ се събужда съзн11-

ннето на э11бр11веното собственно аэъ . 

Никой, който пжтува съ вnакъ или по въздуха, 

неможе да почувствува опиянението на сполук11т11, 

която е предшественнкъ на всички човi;шкн стремежи. 

Цнвилиэациита на равнината ни е много дал11, но и 

много ни е ограбила, 111 е атентаторка на всичко ду• 

шевно. Това, което се върши горе Hll пn11ннн11т11 е 

велико дъло въ сравнение съ това въ низината. 

Каквото долу е работа на паритi. - ядене, спане, 

постигане една известна цель, всичко горе въ са. 

нотата е дi.ло на раэсждъка, на обстойни планове 

н изисква ннсъль, сила, на кжсо цtnня човi.къ, 

както е съэдаенъ отъ природата въ свътll. Всi.к11 

крачка направена по скалата е едно мжчно сраже

ние, за което тръбва да се изработи планъ н да се 

действува правилно съ арни11т11 отъ мускули э11 да се 

спечели. И когато э11станемъ горе н11 върха на· пла

нината, издигната високо н11дъ всичко чов-kшко н се 

загледаме въ д11лечння хориэо•rтъ, тогава мнслнме, че 

царуваме надъ време н пространство н въ победно 

щастие забравяме, че и ние ще нэчеэнемъ като по

вi;хването на вi.треца н че сне безкрайно и много, 

много малки. 

(Иэъ В е r g s t е i g е r Z е I t u n g). 
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ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Изъ клоноветi.. Председ11телыъ н11 Друже
ството до сега е nосетилъ и устроилъ туристически 
събрания съ настоятелствата н11 следнитk клонове 
отъ Б. Т. Д.: Бург11эъ, Сливенъ, Ямболъ, Стар11 За
гор11, К11эанлъкъ, Пловдивъ, Хасково, Зл11тенъ долъ, 
София, Търново, Гор. Орtховиu11, Пловдивъ, Трtвн11, 
Габрово, Плtвенъ, Шуменъ и Варна. При откриване 
агитационнатеседмица отъ Гор. Орtховския клонъ 
г. Коэаровъ е държалъ въ мtстното читалище рефе• 
ратъ: Typucmшrama и мamepuQ./U/umrr, и uзzoiJu за об
щесm6оmо ни. Раэмtнени еж мисли по осигуряване 
nри,соди за клоиоветt сnоредъ мtстнитi; условия, 
строежъ на хижц, домове, м11ркиране пжтища, nост-11-

вяие рекламни табл11 по r11ритв, написване n111тево• 
дители, устройване ученически сn11лни, з11лесяване, 
създ11ване нови клонове и пр. Съ малки изключения 
ме>Rду друrаритk туристи се эабелеэва силенъ стре
межъ къмъ н11дпреварване, а нtкои раэвиватъ деi!
ность достойна за подражание. Въпреки rолtмата 
стопанска криза хасковци nочватъ домътъ <:и, nлt• 
венци го вече nокриватъ, търновци nрок11р11ха вода 
и електричество аъ хижата си, 11 nловдивци и ели• 
венци nриrотвятъ nроектитk си э11 хижи. 

Ловченци безшумно nривършватъ домътъ си, 
nерничани освi;тиха м11лката хижа на Голо бърдо, 
Кюстендилци само э11 30-40 работни дни иэграциха 
хижата си на Осогово, а софиянци эалесяватъ Ви· 
тоша, строятъ въ.эnоменателни чешми и замислятъ 

строежа на нови спални при хиж11 f\леко. Сливе1щи 
издадоха пжтеводитель за Сливенъ и околностьта му, 
а врач11нци проучватъ пещерата Леденик11 и замие• 
лятъ постройка за хижа при вход11 1:1· 

Шуменцц, освенъ хуб11во уредени,t сn11лни въ 
пожарн11та команда, еж ангажирали за Б. Т. Д. де
сеть nекара дворно мi;сто за туристическо лtтовище 
при с. Гьозекенъ. Старо Загорци еж уредили уличенъ 

кинематографъ съ изгледи отъ България и красятъ 
f\яэмото при град11. Казанлъчани э11лесяватъ Тюрбето 
всрi;дЪ града, ямболци замислятъ да устроятъ спални 
при руския монастиръ Св. Сnасъ въ Бакаджика. Зла• 
тиндолци we обърнатъ въ туристически nаркъ Ма
ришкия островъ при селото. · 

Дружествения председатель въ скоро време ще 
посети клоновет'h въ Русе, Раэградъ, Дрtново, Лi.
сковецъ, Дол. Орtховица, Вр1ща и др. 

Въ началото на м. сеnтемврий т. г. подnредсе• 
дателя на Б. Т. Д. Н. Г11лчовъ посети дружественит1; 
клонове въ Юго•Заn11дна България - Кюстендилъ, 
Дупница и Самоковъ. 

Навсtкжде той е свикl!lлъ на заседания клоно• 
ви1t настоятелства, съ които е конфериралъ по тtхната 
дейность, като е далъ и упжтвания за предстоящ11та 
организационна дейность на клоноветt. 

Кюстендилсиия клонъ въ организационно отно· 
шение стои добре и развива трескава дейность по 
изграждане н11 хижа Руенъ. Последната се строи на 
106 кв. м. Тя е f111Сивна двуетажна постройка, вече 
иззидана и покрита. За тази зима ще бждатъ готови 
з11 използуване две стаи. Хижата е въ мtстностьта 
.Плавилотои н11 1650 м. височина и на 4 часа п111ть 
отъ Кюстендилъ за върха Руенъ. Хижата има водо• 
nроводъ и телефонна връзка съ Кюстендиnъ. Въ нея 
ще живtе nаэачъ nрезъ цtпата годцна. Кюстеидил
скит'h другари заслужав11тъ похвала за добрата орга
низация въ работата и за тtхната nожертвувателность. 

Р~дакторъ : Ив. Велковъ 

Хижата е иэграден11 с11мо въ едно лtто и интереса 
на гражданството къмъ туризма е силно повишенъ. 
Ц. Н•во е отпуснало 20,000 лв. nомощь э11 изграждане 
хижат11, за ко,~~то ще еж потрtбни около 200,000 ла. 

Дупнишкиятъ клонъ следъ избора на новото 
н11стоятелство се реорганизкр11. Подновено е член• 
ството на много членове на клона. Н-вото е намi;
рило срtдства за ремонтиране на хижа ,,Скакавица" 
и е въвело н11nоследъкъ, м11к11ръ и минимална, такса 

за пренощуване въ хиж11та. 

Н-вото издава серия отъ илюстровани мар• 
тички - хубави изгледи отъ западна Рила и rp. Дуп
ница. К11ртичкитt се nласиратъ добре. Има известна 
неясность въ отношенията на клон11 съ м'hстния клонъ 
на Ю. Т. С., при който сжществува значителна граж
данска секция отъ пълноntтни членове. Това пречи 
на пр11вилното р11звитие на клоновата орrанизация. 

Дупнишката община е отnустнала мtсто за ту• 
ристически домъ и rр11дина. Мtсто-о се з11лесява. Про• 
ектир11 се за зимния сезонъ по-усилена културно·nро• 
свi;тна дейность на клона. Излетната дейносrь е била 
задоволителна. 

Самоковскиятъ клонъ е вр упадъкъ. Построй· 
ката н11 хиж11„Мусала'',за която мина пата година имаше 
събр11ни материали, е въ nъnенъ застой. 61: нача·лото 
н11 1927 гад. на общо годишно събрание, е било 
избрано ново настоятелство, което и до срi.дата на 
годината не се конституирало, 11 било въ пълно бездей· 
ствие. Преэъ м. юний т. r. се свиква общо събрание, 
което е избрало една извънреnна контролна коми
сия, която да ревизира дtл11та и касата на клона. 
До срtдата на септемврий тази комисия не е извър• 
шила ревизият11 и не е свикала общо събрание, за 
да даде отчетъ. Списанието не се разд11ва на члено· 
ветt, 11 се трупа въ канцел11рията. Членскитk вноски 
не се събиратъ оть членоветt. Пр11эдникътъ на Рила 
- 2 а·вгустъ, е билъ отпразднуванъ малко 11немично. 
Клонътъ е уредилъ спалня съ юношитi. едва въ кра11 
на сеэон11. 

Заслужено отличие. По представление на 

nреД!:едателя на Чехосnоаашкия туристически клубъ 
Председателя на Чехослов11шката Република е наrра· 
дилъ. съ ордена на „Бi;лия лъаъ" бившия nредседа• 
тель н11 Б. Т. Д. г. ИАJJя Антоно11& за неrовитt за
слуги въ д'hлото за сближение на славянскитt н11роди 
съ участието му като делегатъ на Б. Т. Д. въ учреди
телния конгресъ на f\социацията н11 славянскитt ту· 
ристически дружества, станалъ миналата есень вь 

Праг11. Ние поздравляваме г. f\нтонова съ заслуже
ното отличие, което е такова и на Б. Т. Д. 

Пернишкия клонъ Голо бърдо е извърwилъ 
nрезъ л1;тнитk месеци голtми излети изь Рила, Пи
ринъ, Витоша и заn11днитв бълг11рски краища, тол

коэъ малко nосещ11вани отъ наwитt другари. Хижата 
на клона въ Голо Бърдо е била добре посеща,вана 
презъ сезон11 . Тя ще бжде отворена и зимно време 
nрезъ и срещу праэдникъ. Клонътъ приrотвя художе• 
ствени снимки, които ще се nоставять на r11ритt въ 
Перникъ и Радомиръ. Пrиrотовт~ва се с111що 11лбумъ 
и диапозитивна серия отъ снимки за работитt въ 
рудницитt. и на nовърхностьт11. Н11сто1теnството урежда 
nрезъ зимата цi;лъ редъ туристичесии сказки изъ 
разнитt области на науката. Референчицитt отъ дру
rитt градове ще бждатъ добре заплатени. 
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