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61iлоrрадч11кски• скали фот. к. х. Радоновъ 

КЪМЪ ДYHf\Bf\ 

Тренътъ ттрел1пя nрезъ Софи!lското nt'>lle, иа
дtна се въ Искърската клисура, провира се презъ 

тьмниrt тунели, nреr-ьва разчленената си като скри

пя снага по кривитt завои, пъхти, пищи, и като че 
ли отмалява . . . Азъ все още не мога да се упомня 
отъ Софийската за11ись. Въ l<зрлуково двамина отъ 
мждритt щастливци ми киматъ ... Канятъ ли ме 
или ми се ЭЗJ<ав.ватъ - не зная. Ба, отъ eдtta луд• 
вица въ друга - да прощавате. Измъкнахме се изъ 
т:вснинитв. Ето Мездра. Дълrичекъ отдихъ. Все пО• 

кра!I Искъра. Приветливо, отворена и кичеста на
долница. Задъ Червенъ Брtrъ обикаляме откъснатъ 
отъ балкана захвърленъ въ полето каменистъ ридъ, 

обрасълъ съ шубраки. Запленява ме цъвналата смрад
лика I Тоя толкова красивъ храстъ съ пущеститt 
като лисичи опашки румени цвtтове и съ толкова 
лошо име. Види се заради миризмата -му ... Защо 
тогава женитt да иматъ такива великолtпни пре
ображения : нимфи, русалки, самодиви, богини? 1 Ето 
и нагизденитt като нашенски невtсти драки. За тtхъ, 
беднитt, нtма ни покровителство отъ закона, ни 

милость у хората. И чезнатъ безвъзвратно. Дори 
лесовцитt и окрtnителитt на DОроищата 1·и не
навиждатъ. Защото и тt работятъ съ купешки умо
ве. Дракитt еж чиста н.аша породица. И еж не само 
окрtпителни, ами и отбранителни. На себе си, на 
тревицата, на безпомощнитt теменужки и на сирот

нитt листа : 

ЛиСТ'Ь отбрулепъ, ей отвя го 

Вътьра далече . . • 

Навлизаме въ Дунавската равнина. Въ Северна 
България нtма гори, лесове, освенъ по стръмнинитt 
на Стара Планина. Но нtма и такова обезлесяване 
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като нашето тракийско поле. Малки храсталачета, 
шумнати групи, шахматно поръсени самотни дръв

чета, обкичватъ цtлия хълмистъ хоризонтъ. Бtлна
лото се слънчево поле е изпъстрено съ тъмнозеленъ 

листакъ и черни кржrли сtнки, подъ които си от
морява и жетвара и погледа на пжтника, а въ ду

шата полъхва сtнчесть покой. Явно е че тукашнитk 
българи еж по-други: обичатъ растител-ностьrа. Или 
на!l-малко не я кълцатъ съ такова ожесточение като 

нашитt тракийски nе'!енеrи. - Прекосай полето отъ 
(;арамбе!I до Бурrасъ слекъ жътва. Каква жълта 
пустошъ, каква измж.чваща еднаквость I Като че ли 
тия на.ши печенеги еж вчера дошли изъ широкитt 
пустинни степи и не понасятъ, нtщо да имъ притули 

широкия хоризонтъ. Ни дърво, ни човtкъ. И съ 
еднакво ожесточение кълцатъ и дървото и човtка, 
щомъ имъ прегради ттростора .•. 

Нtма по-жестоко опустошаваще сж.щество отъ 

човtка. И въпреки богоподобното си творчество, 
нищо не е така у1·рози110 природата, както тая дреб
на двукрака гадинка. Помислете си за миrъ каква би 
изглеждала окржжаващата ви природа без·ь човtка ! 
Ония ми ти тъмни смълчали се лесове . . . кръсто
сани съ диви лози, повити и виящи се лияни, отек

ващи мощния ревъ на лъвове, мечки, бизони, елени 
и пантери, воять на въпuи, плачътъ на хиени и ча

кали; дълrитt. като пжтеки влечуги; дълбоки и пъл
новодни рtки, rолtми стъмени вирове и езера въ 

които се премtтать хищни щуки, златолюспести ша

рани, мустакати мрtни и въ чиито дълбини се 
оrлеждатъ стрОйнитt бtлостволи буки, тьмни ели 
и кръстати джбове. И звtрове и скали и виящи се 

въ сина-неба орли. И сравнете я съ днешниятъ и 

видъ. Опустошени равнини, и тукъ-тамъ опрашени 
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rраnинки, изъ които охкатъ и ахкатъ жалки човtче• 
та. Оке111шяла, подравнена, засъхнала, озжбена, ж11л• 
ка ... Дори голtмитt. мравуняuи градове, съ rран

диознитt си строежи еж. жалки джужета въ сравне

ние съ най-обикновеннитt. планински карпи. Охъ, 
какъ ми се пощява да ба.да връстникъ на косматия 

си rтрародитель ... 
Полето е златисто поръсено съ шумнати дър

вета. Тукъ таме се чернtятъ угари. Рtкитt еж. дъл• 
боко врtзани и с11мо навремени лъсватъ предъ по

гледа. На северъ небосклона е син:ь и безкраенъ, 
а на юrъ се тъмнtе наnипления rребенъ на 
Стара Планина. Лъска и Дунава. 

Дунаве, бtли Дунаве 1 

Дунавътъ не е чисто българска рtка, като 
Марица, ала кажете ми коя друга е толк<>ва въз

rтtта по всички наши крайнини като него. И стру• 
ва ми се, не само защото е rрандиозенъ, та по

разява всtко въображение, ами и защото въ 

него се втичатъ воплитt и сълзитt на половина 

България. 

Дунавъ, бtли Дунавъ, тихо си течешъ, 

Kpall брtrътъ си хубавъ, кораби влечешъ. 
Въ тебъ се Янтра отича, Лома те пои 

Искъръ ти обрича своитt води. . . 

Дори коравата снага на Стара Планина не 
е могла да възпре тоя поривъ .•. за да поеме 

ду:хъ старата ни и нова столица отъ къмъ Дунава. 

ПО ДYHF\Bf\ 

Когато за rтръвъ nжть отъ бпизо вндишъ 
Дунава добивашъ представа за нtщо . . . като 
дълбоко врtзанъ заливъ, езеро или залtто въ 
наводнение поле . . • но не и рtка. Трtбва или 
да пжтувашъ нtколко часа по него или дълго 

време да го rледашъ on. високо за да го про

следишъ и nолучишъ увtрена ттредстава, че това 

действително е рtка. Да, рi;ка , идяща Богь знае 
откжде, споко/.lна, стремителна и бърза. . . . 

Усъмни на Видинитt кули и съ притворени 

очи дочакай изгрева на слънцето. Щомъ лжчитt му 
се плъзнатъ по rладкитt води, погледни! Ше
медъ. . • Извивката откъмъ северозападъ ти се 

представлява като надиrналъ снагата с.и а ха да 

ти. Низкото ромънско поле е засълнато эадъ rжстата 

завtса на върбалака и ще го зърнешъ само тукъ• 

тамъ. Еднообразно и чуждо. . • . А нашия брtrъ 1 
Тия обли, гладки хълмове, закж.тани съ весели шу

браки падини. А задъ тtхъ I Една едва засълната 
като че непозволено да се гледа току така смълчала 

се равнина, откроена съ далечния синкавъ тукъ-тамъ 

заснtженъ rребенъ на Стара Планина .•. Налtrалн 
изъ ромънския върбалакъ, съ какви ли rтламнали очи 

еж. съзерцавали тия хубост~~ нашитt не.Аtuли недраги 

Б"kлоrр. скали - Червен.ия камъкъ 

се стрi;лне сребристъ змей . • . Прослед:ищъ 
свtтлата му снага и виждашъ какъ е nрипасала 

черната земя на родината. А главата му - нt 
кжде си къмъ Добруцжа - изплtзила сноттъ свt-1'ли 
езици ... Дунаве, Дунаве. 

~<?Т· х, Радоновъ 

Слънцето е ослi;щпелно. Водата блt.сти като 
въ другь свi;тъ, отразила и двата бpi;ra. Нищо по• 
ома/.lно, nо-шементо отъ едно пролtтно nжтуване 
по Дунава. Бtлитt чисти (като нi;коrашния Дунав~ 

с1'и Лебедъ) пара.ходи се плъзrатъ по свtтналитt 
води, отразени като въ огледало. Седни на палубата 
и занi;ме!-1. Макаръ неизвестното винаги да е 110-

примамливо, ромънския брi;rъ не запленява ттоrлеца 

бунтовниuи. Иди та иска/.! отъ тtхъ държавническа 
мждросrь, изчакване на събитията, еволюция • . • 
Халюцинирани отъ дивнитt хубости на родината 
можеше ли и епопеята имъ да не бжде една траги
ческа халюцинация ... 

Тихъ, бtлъ Дунавъ се вълнува 

Весело шуми . . . 
И Радецки гордо плува 

По златни вълни. 
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D.ружина изпълни салона. Явно е, че Виена за ду
навц1f е това, което за насъ черноморцитt бt н't
кога Царнградъ. Може би и иtщо повече. 

Никжде българския брtгъ не е толкова кра
сивъ както при Свищовъ. Не напусто е ntсеньта: 

Кога умра закоnаА ме краА Дунава, 
Въ лозята свнщовски, .. 

Дълги, дълrи тераси върху тераси - сжщинскн 
аифнтеатъръ. По тtхъ се бtnte тоя отъ вреие 
аристократиченъ български градъ., Въ лtво и 

устремъ къмъ Балкана, Шипка, nлtвенъ, Санъ-Сте
фано. 

Стъмни се. Всичко потъна въ тишина и мракъ. 
Нощьта забули брtrоветt, затули простора Само 
шепота на вълнитt и оня на крайбрtжнитt в1,рби 
пълнятъ душата съ смесената си пtсень 

Тука тамъ на раздалечъ по черната водна ПО• 
пяна свtтватъ и оrасватъ rrламъчета. С.жщински 
блtскунки. Свtтлинката ииъ трепти, вие се като 
гърчеще се свtтло змиRче нзъ тъмната водна rлъ-

дtсно отвсtкжде е обхванатъ отъ прочутитt 17 

свищовски лозя, низъ които се подаватъ кокетни 
кьошкове. И денемъ, когато Дунава блtсти като 
свtтълъ змей и нощемъ, при бtлата луна, карти-
ната е все така омайна. Особено въ луннитt лtт-
ни нощи. Като че ли за никого нtма сънъ. Днев
нитt горещини еж дос,·а rолtми, но затова пъкъ 
нощната прохлада, идяща по Дунава като весела 
радость, смtсена съ бtлата меланхолия на луната 
и блtсналото огледало на Дунава, подлудява старо 
и младо. Възкачи се на най-горната тераса, Задъ 
тебе еж тж.жно смълчанитt златни полета, обгра
дени отъ тъмния предtлъ на Стара Планина, 
предъ тебе- широката тъняща въ сива мъrлица, 
ниsъ която се червенtятъ като божуръ пламъци 
Равна Ромъния. А подъ тебе, въ лtво и дtсно 
свtтящия като живо сребро Дунавъ. Тихата ме
лодv.я на вълнитt, смtсена съ сладкото шумоление 
на листата, смълчаното .внемляще бога • по11е ... 
Цt11ата тая симфония оrь краски и звуци nъл• 
нятъ душата съ сладка притома, 

Кога умра закоnаf1 ме край Ду11ава, 
Въ лозята свищовски. . . 

Отъ високия чардакъ на Алековия иузеR все 
ти се ще да зърнешъ сладко-ироничната усмивка 

на Щастливеца ... загледанъ съ примрtжени отъ 
умилен_не очн къмъ свtтлия западъ. И цtлъ въ 
унесъ и съзерцания паиетьта като че ли нека да 

възпре своя картиненъ филиъ. Че душата е не
наситна на хубости. И все пакъ филмътъ не се 
въsспнра, Продвижва се н нови картини обсеб
ватъ, изиtстватъ засълващитt се, прекъснати отъ 
свирката на тръгващия параходъ ... Бtл11тt па
метници под·ь града ме унисатъ въ видения. Въ 
гръмовенъ ад1,, всрtдъ димъ и свtткавици мtр
ва се свtтящата сtнка на бtли~! rенера1rь; 
ниsъ цtлия Дунавъ плуваща безумна конница, 
tмнапа се къиъ робския брtгъ, и пакъ потъ
налата въ едри сълзи моrж.ща като на Саваотъ 
сtнка на Царя Освободителя ... Сълзи lia скръбь 
эа скжп_нm му безум1tн понесени въ водовъртежа 
на мж.тния окървавенъ Дунавъ н на умиление за 
възкръсващия братски народъ, Около бtлt11щитt 
въ вечерния здрачъ паметници се мердже11tятъ сtн
китt на ония заспали вt'чния си сънъ въ мътнит-1; 
вълни на Дунава и ниэъ снишенитt гънки на бpt
ra. Мtркатъ се и се оrдалечаватъ •• . въ rерончен-ь 

Б11лоrрадчикъ. Боров-ь кам-ьк-ь фот. К. х. РаАововъ 

бина. Пламне - премигне, пламне - премигне ..• 
сигнални фенерчета, наrrжтващи нощемъ параходитt. 

На палубата вtе леденъ вtтрецъ. Останахъ 
самъ самнчекъ. Цtлъ въ слухъ н съзерцания. Далече 
напредъ небето почва бързо да нзблtднява, здрача 
се прояснява. Трептящитt низъ водната поляна 
звtзди, слабtятъ. Изведнъжъ некжде си, въ степьта 
изкочн червеното ляuе на месечината. Цtла е въ ру
менъ JtИ&fЪ и сива мъгла. Лицето и се прояснява, 
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избtлява. Свtти като отъ вжтрешна радость. Руме

ната мъгла става сива, бледна, почти бtла. Нашия 

брtrъ свtти като че пи е набtпосанъ съ варъ. 

Спотаенъ, удвоенъ: единия въ лунното сияние, 

другия въ воднитt rлжбини. Дунава свtти, като 

дълго и широко платно .•. Люлtе се, трепти отъ 

силенъ вtтъръ. Изпъне се, сгърчи се и nакъ за

трепти. 

Седя уnлененъ, ненаситенъ на тая симфония 

отъ краски и звуци. Парахода ту пжкатуши, ту се 

изпъне nосрtдината и остави животрептяща задъ 

себе си рtка, ту приближи до сtнката на върба• 

лака. Листата зашумопятъ като сплашени и пакъ се 

смълчатъ. Дори шетащия по моста каттитанъ е из

чезналъ. Мtрна се съ нtщо подъ мишница и ro 
сложи на платформата. Заредиха се хубавъ изборъ 

мелодии. Апотеозата обаче бt баладата на Стенка 

Разинъ. 
Изъ за острова 11астреженъ 

На просторъ рtчиой волвы 

Випливаютъ разn11свия 

Стевка Разива челни. 

. . ~ . . .. . . . . . 
Волга, Волга мать родв11я. 

Не вицала ты nодарка 

Отъ донскаго казака. 

Илюзията е тъll жива, та ми се стори че на

шия капитанъ е сжщинския Стенка Разинъ, rотвящъ 

се да хвърли на воднитt бездни чаровната Царевна. 

Приближихъ ro като че ли да го възпра. Самотата 

и музиката бt ни сближила. . . 
Аэъ мислtхъ, че тая чисто руска мелодия може 

само 11асъ, сnавянитt, да затрогне ; само ние мо

жемъ да усtтимъ болннятъ и размахъ и волность. 

Но тя е преди всичко мелодия на вод_ната стихия. 

Капитана затананика. Аэъ му приrласихъ. Повто

рихме я, потретихме я. Грамофона спира, а ние не 

спираме. Опознахме се. Маджарина ми заговори 

сносно български, и незакъсня да ми декларира 

своята племенна любовь. Като на единствен1-1а рода 

роднина на това самотно племе въ Европа ... 
Само вие бълrаритt сте ни блиsки и можете 

да ни разберете. Стара кръвь, историческа дружба 

ни е свързвала за nрезъ вtкове. Нtма що - трtб

ваше да иу отвърна. Кой бtra огъ роп.ннни . Ма

каръ въ душата ии да кънтtше скитската мелодия 

на руския удалецъ •.• 
Пакъ се усамотихъ. И си мисля : колко ли ще 

е мжчно въ дни на всенародна rоресть, да
 си синъ 

на единъ народъ, чувствуващъ се безъ ниАде рода 

роднина. А ние. Какво rontмo, родовито племе сме 

ние славянитt. Нещастно, неразумно, ама rолtмо, 

самонадtяно. Оrь Адриатика и Балтика до Великия 

Океанъ. 
Дали ще се вразумим.ъ нtкоrа. И то1·ава тая 

рtка-Дунава ще бжде само наша, славянска. Нека 

чуятъ и чакалитt нзъ върбалака отсрtща. Въsторже

ния зовъ на Пансии, че и ние сме имали царство и 

господарство, деltствително сепна нашето задремало 
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народно съзнание. Но за да добиемъ оная дурашка 

самонадtяность, съ която Базовия българинъ спори 

съ учения елинъ за Македония и на всичкитt му 

витаltства от1·оваря само съ .. . 

Но Македония е наша. 

За да укрtnимъ своята народна гордост~

трtбва ни нtщо по-друго, ПО· съвременно. . . 

Оная с.амозабрава, опиянение, въ която изпадатъ Ва

зовитt Чичовци, изправени предъ картата на Европа, 

дветt трети отъ която е обагрена съ Славянска 

- Руска боя Elt така, като nовtрва човtкъ въ себе 
си, въ своето, става непоседимъ. 

Руски!! Царь е на земята 11ай-вепикъ ОТ'h всичю1 пръвъ, 

Руситt еж наши братя, ваша кръвь и наща плъть .. . 

Деltствитеnно незавиденъ животъ ж11в-tе оня 

народ·ь. който се перчи само съ племенна слава, но 

за самочувствието му въ дни на бt.na и максимата : 

своl! своеrо не храни, но тежко му коllто го нtмз, си е 

на иtстото. . . Не като тоя маджаринъ безъ ниrде 
рода - роднина, та дошелъ при ме11ъ, при насъ 

бълrаритt да се тжжи ... 
Острия вtтъръ засилено свири на палубата. По 

небето еж се протегнали сиви облаци, изъ които се 

лута луната. Навремени парахода доближава до са

мнтt върбалаци. Листата разтревожено зашушнатъ 

и се отдалечаrь. • . Надалечъ се мtрка светящъ за• 
мъкъ. Носи се срещу насъ и ние срещу него. Си

ренитt на срещналитt се параходи размtнятъ са 

мотни възгласи и се смъnчатъ Подминалия пара

хо.nъ като че раэrжва задъ себе си rолtмъ томъ 

кждрище се отъ вtтъра платно, края на което по• 

степенно nОтАва въ дълбинето. Задъ нашия - см

щото нtщо. И пакъ тишина. И луна. Далече, далече 

се замержелява обснпанъ въ свtтли звtзди брtгъ. 

Свtтлитt точки се умножаватъ, у1·олtмяватъ. На

ближаваме Русе. Десетки свtтло-червени тънки и 

кж.драви шевици треnтятъ въ чернеящата 
се водна 

rл.жбина. Градътъ е цtлъ въ сииние. Поrледътъ ни 

е въ него. Дунавътъ като че ли изчезна, изгуби се. 

Изгубихме се и ние въ смълчалия се градъ. 

Htкora Русе минаваше за най-европейския градъ 

на България. Тука моя милость пре.~и 27 години по
лучи своята зрtлость и за пръвъ пжть чу и видя 

що е тротуаръ, паважъ, уредена библиотека, теа

търъ, градска градина. Въ нашитt полутурски тра

кийски градове всичко това бt още неnридошnа 

култура. Днесъ Русе прилича на застарtлъ аристо . 

кратъ, nравещъ усилие да запази редътъ си, името 

си между друrитt . • . И все nакъ личи, че мате
риалното му благополучие май му недостига. И от

таиъ тази аристократична меланхолия. 

Въ най-реномирания хотелъ на Русе, почти не миr

нахъ. Цtла нощь съмъ се премtтаnъ като въ жарава 

отъ ситни дървеници. Безобразие. Та това е една 

_сжщинска наnасть, противъ к()ято трtбва да се зае

матъ не само санитарни, но и nолнцеАски, крими

нални мtрки. За нtкакви явили се нtкжде епидемии 



с~ дав!t страхоtна тревоrа, а противъ tая уЖ!tсна на

пасть въ провннцналннтt хотели не се обръща ни

какво внимание •.• 
Недочакахъ наrрtвъ слънце, а.эъ съмъ на ви

сокия брtrъ на Дунава. Той е все така свtтълъ и 
велнчавъ. Леко чупящнтt се вълни блестятъ като 
едри сребристи люспи, съ конто е покрита гигант
ската му снага. 

СБОГОМЪ ДУН1\ВЕ 

Въ жежка пладня, когато маранята трептеше 
ка10 тън1<а паяжина надъ златистото поле, влакътъ 

нави покрай припеклия се на слънце Дунавъ н пое 

намежпу хълмоветt. Сбогомъ Дунаве. Въ дtсно', 
аадъ върбнтt се е спотаила, като бежанско семеи
ство на аавtтъ, нашата сиромашка флотилия. А на 
срещния .брtгъ днмятъ и се протtrатъ цъла rлуr
ннца черни вълци. 

Тренътъ лети все по rребенитt на хълмистото 
поле. Плодорода за c.;era е блаrодатенъ та сtкашъ и 
ниаъ въздуха се носи радостьта на свещенослужн

телнтt му земледtлцн. Полето е пълно съ пърrавъ 
трудолюбивъ народъ. Всичко е засtто, обработено. 

Наделено на малкн нвнцн то вече говори м едно 
сгъстяване на населението. Отде се взе. Преди сто 

години тъдtвя е било безплодна пустошъ. Орднтt 
на кърджалн и яннчари нtмаха де станъ да стануватъ. 

А сега. Села, паланки. На кой околийски rрадецъ 
би остж.пнло село Тръмбешъ напримеръ? Площадъ, 
триетажни хотели, магазини, кино и лр. Отде дойде, 

какъ избликна тоя пъргавъ народъ. Голtма часть е 
бликнала изъ спотае.ннтt тукъ тамъ далечъ отъ □ж
тища и вражеско око колибки, но не малко еж. се 

смъкнали н отъ балкана. И то наИ-пърrавитt, наl!:
предприемчивитt. Htкora дивитt орди подгониха 

народа отъ полето кы,ъ балк:~на. Сега се връща. 
Връща се поч~,налъ, свtжъ, жаденъ за работа. 
Тамъ, въ Балкана, народа намери спасение. Обедня, 
оснромашя. И въ духъ и въ паметь. Забрави и що 
е билъ и отде е дошелъ. Но пакъ опресни снлитt 
си, уведри погледа си, про11сни съзнанието си, ду

шата си отъ преживtнн исторически ужаси, и рели

гиозни кошмари, мистични богомилски екзалтации , 
примесени съ езически магии и заклинания. Остана 

rолъ на голата земя. Възроденъ, подмладенъ, сега 

се връща къмъ своето прекж.снато свещеннослуже-

ние на полето. 

Петко Росе.нъ 

Зf\ЛЕДЕНf\. ЛИ Е БИЛf\ ВИТОШF\ ПРЕЗЪ МИНАЛОТО 

Заледена ли е била Витоша презъ миналото 
(презъ днлувнума)? Спущали ли еж се нtкога по 
неАнитt долове ледници? Това еж. въпроси, отъ 
които се ннтересуватъ всички туристи по Витоша. 

Всtки изследователь. чуждъ или нашъ, пакъ си ,е 
задавалъ тhаи въпроси при посещен.ието на плани
ната. Отговоритh еж. повечето пж.ти отрицателни. 

Изследователитh съ отрицателно мнение еж. се 
основавали на факта, че на Витоша не се среща,ъ 

никакви следи отъ нtкогашно заледяване. Блоковитt 
морета (каменнитt морета), каменннтt потоци, бло
ковитt грамади, тh счятать за резултатъ отъ извь
тряването на скалата, отъ която предимно се състои 

Витоша - именно сиенита. Tt не намиратъ на 
Витоша нито uнркуси (вдлъбнатини въ терена въ 
rорннтh части на по-високитt планини. съ прнбли
знrе11но кржrли очертания и съ изходъ отъ една 

страна), нито корито-формени долове на които на•
пречния разрtзъ напомня латинската буква U), 
които явления нtкон автори считатъ за необходими 
белези на нtкоrашво Зё!Ледяване въ една планина. 

Авторитt съ положително мнение пъкъ давать 
на споменатитh rope каменни потоци и пр. Ледни
ковъ произходъ, счнтатъ rи за „ м о р е н и", и по• 

неже и тh счнтатъ цнркуситt н U-форменитt до
лове за необходимитh белези на заледяване. нами
ратъ и тhзи форми по Вотоша. 

Отъ казаното следва, че въпроса за заледява
нето на Витоша остава още неразрешенъ. 

Пишущия тtзи редове съмъ екскурзира:1ъ по
вече години изъ А.rшнтt, ималъ с-ьмъ възможность 
да се запозная по отблизо съ онова, което въ rеоло
rията наричатъ "следи отъ нtкоrашно заледяване и , 

н ще се опнтамъ да отговоря преди всичко на въ• 

проса отъ где произлиза rолtмото противоречие въ 

мненията на досегашното изследнане, а после н на 

въпроса заледена ли е била Витоша въ миналото 

или не. 

Противоречието въ мненията почива върху това 
че авторнтh отъ дветh ста'lt9вища при своитh раз
сж.ждення се основаватъ върху вtрванието на една 

способность на леда (фирновня) да се вижда въ 
скалитt, образуващи неговата основа, да я еродира 
при движенне1·0 си надолу, нtща които не се оправ
даватъ нито физическитh или хим.ичuн негови свой
ства, нито пъкъ отъ прtкнтt наблю~ення, правени 
въ Алпитt. 

Цнркуси на Витоша нtма, ако имаше такива, 
тh не можеха да останатъ за по-голtмата часть из
следватели скрити, но nъкъ и тhхното отсж.ствие не 

е доказателство за това, че тя не е била въ мина

лото заледена. Колкото се отнася до по-оформенитt 
напречни разрtr1и на доловеrt. такива сжщо н-tма, 

но и да · ги имаше, не моrатъ да служатъ за доказа

телство за заледяване, тъй като образуването на 

тави форм.а се обяснява. споредъ прtкит-t наблюде
ния (чрезъ сондажи) по друrъ начинъ, а не чрезъ 
действието на движущня се ледъ. 
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Разрешението въпроса п() заледяванет() на Ви
тоша ще стане само т()rава, когато на нея се намt
рятъ ()нtзи следи, които единъ ледникъ би М()ГЬЛЪ 
действителн() да остави при наличностьта на твър

дитt скали отъ които се съст()и тя, а тtзи следи еж 
изгладени повърхности, ератични бл()кове и морени. 

Изгладени повърхности по Витоша не съмъ 
срещалъ, но тt едва ли биха могли да се намерятъ, 

тъ/,1 като мtстата, на к()ито бихме могли да пред
полагаме тtхн()тО сжществуване, еж n()крити отъ 

растителность. За еретични блуждающи блокове 
бихме ыогли да считаме блоковетt, които срещаме 

отъ • Камицитt" надолу къмъ • Свра чара•, тъ/,1 като 
тt лежатъ върху чужда за тtхъ основа, обаче на
личностьта по тtзи мtста и на тъй наречения Лю
лински конrломератъ (терuиеренъ), който вЮ1ючва 
въ себе си сжщо такива блокове, не ни дава право 

да ги считаме безусловно за такива. Каменитt рtки 
и други под()бни образувания, за l{Оито бtше по
горе думата, считамъ и азъ, както и повечето отъ 

Б1.лоrрадчик-ь. пАдамъ и Ева" фот, К. Х. PaAOHOB'L 

изслед()вателитt, за продуюъ на извtтряването, 
което и днесъ може да се наблюдава, по-дълбоко 11ъ 
извtтрелия сиенитъ на врtзанитt поройни равини. 

Такова е п()ложенисто на Витоша, че ако ний 
се оrраничимъ съ изследваниита си сам() по нея, не

премено ще доИдемъ до отрицателенъ резултатъ. 

Иввънъ нея, обаче, въ землищата rраничащн непо

средствено съ нея, срtшаме наноси, на които, спо

редъ формата на наслаганет() си, или по ф()рмата 
на кжсоветt скали, отъ к()ито се състоятъ, не мо

жемъ да припишемъ на воденъ трансп()р,тъ, а ледни

ковъ. Такъвъ е rрубиять наносъ въ с. Княжево, отъ 
лtво на Владайската рtка. Особеноститt на тоза 
наносъ еж: той е наслаганъ прtко презъ д()лътъ ; 
отъ горна страна (М течениет() на рtката нагоре) 
той бърже изчезва и вмtсто него се явявать анде• 

зитнитt материяли на основата, а надолу, по тече-

1-шето на рtката, неговата дебелина постепенно на-
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маля ва, наносътъ е отдtленъ отъ плиоценскитt на 
слоrи на софийската котловина, върху която то/,1 

съ по-rолtмата си часть ,(!ежи , чрезъ една ероэионна 

повърхность. Наистина, формата на скалнитt кжсове 
и блокове, отъ които се състои този наносъ еж за -
облени, обаче, тt са. такива, защото ттредн тt да 

бж.датъ нанесени тукъ отъ ледника, тt еж. претър

пяли воденъ транспортъ (чрезъ терциера), тt еж 
пренаслоенъ люлинсю1 конrломератъ. 

Наносътъ при Кннжево · е една отъ nричинитt, 
които ни заставятъ да приемемъ, че Витоша презъ 
дилувиума е била эаледена. Друга една причина е 

следната: 

Отъ разrоворъ съ хора, които еж живtли въ 
София отъ освобождението насамъ, съмъ разбралъ, 
че полето между J<няжево и София е било усtяно 
съ бло1<Овъ материалъ, който въ последствие е оти

шълъ за строежъ на здания и настилка на улицитt 
въ София. Такива блокове и цнесъ се срtщатъ тукъ 
тамъ изъ София, а се иэкопватъ и изъ земята при 
копане основи за нови построЯки. Блоковетt не ле
жатъ по-дълбоко отъ 1 м. отъ повръхностыа. Тtзи 
блокове не могатъ да иматъ друrъ транспортъ, ос

вевъ леднико11ъ. 

, Трето едно доказателство за нtкогашното за
ледяване на Витоша е факта, че при изкопа за по
ставяне тржбитt на новия водопроводъ, между 

София и с. Симеоново, се указа, че на едно доста 

rолtмо протежение по този ..нзкопъ, приблизително 
разстоянието Драrалевци - Симеоново, но не близо 
до последното надъ еродирания дребенъ и добре 
у11еп1,1лъ плис;щенски 11онгломератъ 1 след.ва около 1 
м. дебелъ пластъ отъ наносъ, която се състои отъ 

о с т р о р ж. б и андезнтови кжсове, отъ които нtкои 
достигатъ голtмина отъ nоловинъ куб. м.; сжщия 
този материалъ покрива землищата и подъ водопро

водната линия, отъ Драга11евци нататъкъ близо до 
Бистрица, на много мtста тоИ е събиранъ отъ селя
нитв и натрупанъ край ннвитt. Материялътъ, както 
каэахъ е само андезитенъ и следователно неможе 

да иде отъ другаде, освенъ отъ северния склонъ на 

Витоша. Тъй като тоИ е ттръснатъ на широко, за 

него не може да се намtри другъ транспортенъ 

факторъ, освенъ леда. 

Оrь приведеното до тукъ трtбва па заключимъ · 

че Витоша презъ дилувиу,,1tа е била заледена; отъ 
нея еж се спусиали и леднut{u, заледяването, обаче 
не е траяло дмго, тъй като нанесения материялъ 

отъ ледr,тr, е малко. Презъ дилувиума по Влада/,1-
ския долъ се е спущалъ единъ ледникъ, който, под

помогатъ отъ единъ цруrъ (по-малъкъ), слизащъ по 

Планиница, е стигнаnъ до София. Презъ са.щото 
време снtгьтъ отъ стръмнитt северни склон()ве на 

Витоша се е смъквалъ надолу, като е заrрабвалъ съ 
себе си кжсове ан.nевитъ отъ сипеитt по тtзи скло
нове; въ политt на планината този снtгъ се е вле
денявалъ и движелъ къмъ полето. 

Д-ръ В. r. Радевъ 



свищовъ 
(Географски бележки) 

Следъ .немножко• отекчително висене на гара 
Левски, на/.1-после и на свищовския влакъ до/tде 
редъ за тръгване. Сега Левски е пълно кръстовище 
на линиитt София - Варна и Свищовъ - Лове<:1ъ, 
Незначителното по-рано село Кара-аrачъ, сега е вече 
сж.щинска паланка съ повече отъ 3,000 жители и съ 
името на чутовния алостопъ на българската свобода. 
Отъ низината на р. О съм ъ, жепtзниятъ пжть съ 
единъ голtмъ заво/.1 излиза на високата льосова те
раса, по която почва да се спуска къмъ Дунава. 
Това е дунавската столова земя. Следъ гара Морава, 
rренътъ спира на гара Драгомирово, наречt)НЗ така 
по името на близкото католишко село. Q6разува1:10 
е следъ освобождението (1881 
1·.) отъ преселници банатски 
българи на мtстото на заr1устt-
пото черкезко село Дели-Сюлю 

и наречено на името на руския 

генералъ Дрsгомировъ, ко/.lто 
мина Дунава пръвъ при Сви
щовъ презъ време на освободи

телната во/.lна. Въ този краt! 
има още четири други като

лишки села (Бtляни, Орtшъ, 
Трънчевица и Лъжене), които 
отъ четири стопtтия се чиспятъ 

къмъ западната черква и съста

вляватъ ядката на католическа

та • н и к о л о п с к а• епархия 

съ седалище въ Русе. 

Отъ Драrомирово лжтьтъ 
върви изъ единъ допъ и при 

гара Бендеръ завива по тече

нието на Дунава и стига Сви-· 
щовъ. При така нареченото 

Орtшко ханче има един·ь rо
пtмъ студенъ изворъ, за ко/.1-
то често си спомнямъ, поради 

едно малко премеждие, 

Бtлоrрадч. скали 

Презъ 1904 година бtхъ nредприелъ едно пж.
туване отъ Пповдивъ за Русе презъ Свищовъ. Бt 
края на юли/.!. Преспахъ въ с. Българени при Осъма 
и сутриньта доста късно потеrпихъ за Свищовъ. 

Страшна жега. Къмъ оutдъ тръrнахъ по п:l;съцитi; 
край Дунава, избtrъпъ твърде далеко оть лtтната 
засуха. По едно време почна да ми темнtе предъ 
очитt и да се олупtвамъ. Наоколо никаква жива 
душа. Зная, че сnасителниятъ изворъ е близко и 
това съзнание подържаше духа м.и и азъ вървtхъ, 

или по-право се впачехъ напредъ. Още ма11ко и 

слънчевиятъ ударъ бt готовъ. Но преминахъ бла

гополучно. l{покочащиятъ изворъ съ прохпаднитt 
сtнки ми се видt като оазисъ - спасителъ на кер
ванитt nрезъ пустинята. Пъкъ и името на мtстно
стьта Бе н де р ъ ( сега и гара Бендеръ) ми напом
няц,е за възпtваната отъ Пушкина ~Бендеръ пустиня•. 

., 

Но сега ни поменъ отъ тоrавашнитt условия, 
макаръ че и въ трена горещината е непоносима . 

Ето ни предъ родния rрадъ на Апеко и цtпа nne• 
яда други забележителни общественици и книжовници. 

Пръвъ nжть съмъ влtзъпъ въ Свищовъ точно 
преди тридесеть години, като ученикъ въ Русе. Бt 

nропtть, но такъвъ наnпивъ отъ копи ни~,;жде дру
гаде не съмъ видtлъ вече. Всички улици и особено 
къмъ пристанището, бt буквално задръстено съ 

копи и хора. По това време нtмаше още никакв11 
линии въ Северна България съ изключение на зава
рената отъ турцитt Русе-Варненска жепtэница. Ду
нава бt единствената вносно-износна артерия, която 

приемаше и предаваше стоки-

-, тt отъ и на копитt, които бt
ха no това време единственото 
транспортно срtдство. Свищовъ 
бt вносния и износенъ пунктъ 
на единъ rопtмъ четирижгъл

никъ дори до СтараПланин~. 
Отъ онова блажено патри• 

архално време нtма ни nо

менъ. Крупнитt фирми иэбt
гаха другаде или пъкъ се огра

ничиха въ новитt стtснени рам
ки, Страшна апатия бt обхва
нала всички слоеве на засмt

ния нtвrа Свищовъ. Но, вижда 
се, че и отпивътъ вече стигна 

своя максималенъ nредtлъ и 

сега се эабепезва едно окопит
ване и съвземане. Относително, 
разбира се, Старото значение 
то/.1 никога нtма да придобие, 
но необходимото съживtване 
вече има. 

Както заглъхнало nристаФот: К. х. Р•донов,,. 
нище съ мрачни мази ни го-

вори за близкото стопанско ми
нало, на сравнително новия rрадъ и стърчащитt 

още крепосни стени 110 Капе баиръ ни напомняrь 

за по-далtчната история на края. Тукъ кра/.1 бptra 

на великата рtка, около 2- 3 километра на иэтокъ 
отъ сегашния Свищовъ, е билъ прочутия римски 
rрадъ N о v а е, дългогодишна столица на първия 
итапиt!ски пегионъ, що е подържалъ римското гос
подство въ краf.!дунавска Мизия. 

НаА-стариятъ авторъ, ко/.lто споменава за нашия 
античенъ rрадъ, е Птоломея. По време, и по мtсто 
между старата крепость Нове и сегашния rрадъ 

Свищовъ, се мърка селище С т ъ к п е н ъ, но за него 
нtмаме още никакви свtдения. 

Льосовитt тераси, съ тънки наровикови греди, 
nъкъ ни rоворятъ за б;шзката геоложка история на 
терена, върху коt!то е раэположенъ съвремения 

rрадъ. Вtроятно презъ времето на ледниковия пе-
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риодъ, когато водитk на Дунава еж се раэлив~tли 
далече къмъ възвишенията на Александрия (задъ 
Зимничъ) и силно еж атакували наши;~ вис<>къ, но 

ст1бъ пtсекливъ брtrь, ставали еж голtми подко• 
павания и срутвания и така еж се образували се-
1·ашнитt тераси, често съ обратно разположение на 
Дунава. Особено добре тtзи срутвания еж изразени 

на западъ оть rp. Ломъ къмъ тухларската фабрика 
и по•нататъкъ. Отъ дунавския брtrъ до Кале баиръ 
имаме една отвестна разлика отъ 70 метра. О гь 
крепостьта почва едно снишаване отъ 15- 20 метра 
къмъ центъра на града и пакъ эапочватъ нови те• 

раси къмъ челото на столовата земя. 

По-малки брtгови срутвания еж ставали и по• 

късно, а ставатъ и по-настоящемъ. Слушахъ за едно 
повtрие въ западния градски кварталъ "При кръста". 
Нашиятъ старъ туристически деецъ отъ Свищовъ 
учительтъ Юр. Николовъ ми разправя, че като дете 

той Х()дилъ 11ри кръста да слуша дуwитt на заrина

литt. Предполага се, че тукъ е станало нtкакво 
чувствително срутване, което затрупало мtстна!fа 
църква и богомолцитt въ нея, Въ случая достовtр
ностьта на nовtрието не е важна. Важенъ е мнто

логичниятъ ефектъ на брtговитt срутвания край 

Дунава оrь наша страна. 

Първото желание, което ще се породи въ ду

шата на единъ туристъ, когато п()падне въ Свищовъ, 
то е да посети кжшата, въ к()ято се е родилъ и от

расълъ патриархътъ на българския турнзъмъ -
Алеко I<онстантиновъ, който вдигна факела 
не само на българския туриэъмъ. Една щастлива 
идея на свищовци е биJJ() да превърнатъ обезлюдения 
домъ въ храмъ на историческата наука-въ Музей. 
Ржконодството на Алековия музей е повtрено на 

младия и енергиченъ учитепь исторнкъ - Стефа
новъ. Макаръ и съ м11оrо ограничени срtдства (че 
сме бедна страна ние се сtщаме само, когато стане 
дума да харчимъ за научни _и културни цели), но 
благодарение трудолюбието на ржководнтепя и на 

съдействието на науколюбивитt граждани и учители 

оrь околннтt села, музеятъ е обоrатенъ доста и ви 

изненадва съ св()итt етнографски и архе()ложки ма

териали. Около музея е организирано и археоложко 
дружество ~Нове" , което ще допринесе твърде 
много за развитието на музейния паметникъ на 

Щастливеца. 

Красиви паметници на самопожертвеностьта на 

свищонuи еж монументалната сграда на Тър·rовската 
гимназия, издигната съ срtдствата на букурешкия 
крупенъ търrовецъ свищовлия Дими търъ х. Ва
силевъ още въ 1895 г. и читалищното зд.а11ие съ 

театъръ оrь Еленка и Кирилъ Аврамов и. 
Свищовъ се ropдte и съ хубавата си катедрала 

св. Tpoitцa, изградена отъ самоукъ архитектъ презъ 

1867 r. Доколко самонадеянъ е билъ въ своето из• 
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куство и техника този самороденъ тревненски май
сторъ ни показнатъ ко11онитt предъ църковнитt 
врати, които и досега могатъ свободно да се вър• 
тяrь около сноята ось, въпреки rолъмата тя,кесть на 
камбанарията .• 

Малката градина при читалището е била по
рано турска махала, която като клинъ се врtзвала 
въ българскитt части на града. 

Свищовъ е билъ не само търговски и учено
любивъ центъръ (тукашното читалище е едно отъ 

каl!-старитt), но е и единъ отъ наl!-музикалнитt 
граnове въ България. Тукъ още въ първиn дни на 
освобождението е основанъ първияrь български 
пtвчески хоръ, който е билъ каненъ оrь княэъ 

Дондуковъ-Корсаковъ на негови разноски да п-ве 
въ Търново по великдень на 1879 r. 

Свищовъ е и туристически rрадъ. Тукъ имаме 
две туристически дружества; отъ Б. Т. Д. - клонъ 
"Ал еко" и оrь Ю. Т. С.-дружество "Стъкле нъ". 

Околностьта е бедна отъ туристически _обекти. 
Но все пъкъ има такива. Любимъ кжть за мапъкъ 
излеrь е монастирчето "Усntние Богородично•, раз
положено въ едно долче, малъкъ притокъ, ако мо• 

жемъ да го наречемъ така, на еж.що така малката 

рtка ~дерменъ дере", 

Въ малка брtстова гора е сгушено монастир
чето, превърнато сега ·съ всичкнтt му сгради и имоти 
въ практическо земледtлско училище. Още се носи 
славата на отца Агапия, който е спужилъ 30 години 
въ това малко rнtздо и е ночиналъ на 3 априпъ 
1873 година. Освенъ аамиращия всрtдъ мпадитt по
кощ~ния споменъ. енерrичнияrь монахъ ни е оста

вилъ и единъ памятникъ - възстановената отъ 

него чешма съ плоча, на която се чете следния над• 

писъ: ,.Въ царуването на Негово Величество Сул
танъ Азиса, съ старанието на игумена отца Аrапии 
и съ иждивението на свищовското градско общество 
поднови се този източникъ въ лtто 1863 мц. ав
rустъ 15". 
О1'ецъ Аrапия е билъ и поетъ, което явно личи отъ 
следното поетично nосвtщение: 

Чiушмата ы;, плоча държеше 
Источникъ исц1щевiя води течеше 
Мили братiя сестри наминете 
И колената си приклонете 
Пiите от' студенжтж водицж 
да си прохладите младжтж душицж 

Менi, старuа поминете 
Оrь сьрдце Боrъ аа прости кажете. 

А на отиване или връщане, вамъ ще посочатъ 

мtстото, кждето рускит-в войски преплаваха съ 

своиr!; катани мжтния Дунавъ, улеснени оть дtдо 
Христо Бръчковъ. И много още работи бихте на
учнли, ако имате време да погустувате на прежде• 

временно остарtлия rрадъ . 
n. д. 



ИЗСЛЕДВf\ЧИТь Hf\ БЪЛГf\РИЯ 
5. 

ИВF\НЪ Д. ШИШМf\НОВЪ. 

Това лtто почина скоропостижно единъ отъ 

първитt български присти и нэследвачи - проф. 
Иванъ Д. Шишмановъ. Неканената, но неиэбtжна 
гостенка го намери въ норвежкия rрадъ Осло, кж
дето нашиятъ ученъ бt отишъпъ за годишния съ

боръ на писателнтi; отъ П е н к л у б ъ. Основателъ и 
председателъ на българската секция отъ този клубъ, 
стариятъ вече по години, но още свежъ по душа 

професоръ отиде на международния 1<онrре:ъ на 

ин·телектуалннтt, за да изнесе предъ тi;хъ неща

стието, което сполетя нашиятъ народъ отъ ката

строфалното землетресение и да апелира за nхното 
застжпничество за разслабване на фннансовm и 
политически вериги на "мирнитi; договорни. 

По едно щастливо съчетание на наследени за• 

ложби, придобити качества и възпитание, Иванъ Д. 
Шишмановъ иапъкваше едновремено и като даро

витъ учен·ь мжжъ, и като безкористенъ обществе
никъ и като човtкъ съ широка любвеобилна душа. 
И душата бъ именно онази спойка, която подържа 

ненарушимото равновесие въ тази всестранно нада

рена личность. Любовьта му къмъ народа остана 

докраtl rлавннятъ двиrатель на цълата му научна и 

обществена деЯность. Нъкои еж наклонни да обяс
нятъ този белегь на Шишмановата дейность съ влия

нието, което е уnражнилъ върху впечатлителната му 

душа прочутиятъ руски ученъ и общественикъ nро

фесоръ Дра r о ма но в ъ, съ чието семейство той се 
tвърза така тi;сно (госпожа Лидия Шишманова е 
дъщеря на Драгоманова). Но въ самата основа на 
това очевидно влияние трtбва пакъ да диримъ срод

ството на душитt и еднаквитi; пориви на зрълия 
руски професоръ и младия български студентъ. Съ 
студентски идеализъмъ и ентусиазъмъ прекара цi;
лия си плодовитъ животъ и съ тtхъ склопи очи го

лtмияп, бъ11rapc1ut ученъ и общественикъ. 

Иванъ Шишмановъ е роденъ на 22 юни 1862 r. 
въ будния бъ11гарски градъ Свищовъ. Съrражданинъ 
и връстникъ и братовчедъ е на Алека, съ когото 
остана въ наU-тtсни приятелски връзки до пос11едния 

день на трагичната кончина на щастливеца. 

Първоначалното си образование доби въ род
ния си градъ. Благодарение залягането на великия 

изследвачъ на бълrарскитt земи Ф ели 1< с ъ Кани ц ъ, 
Виенскиятъ ориенталски музей бt опредi;лилъ нъ
колко степендии за ламтящитt къмъ по-високо обра
зование бъпrарски младежи. Въ срtдата на тtзи, мла
дежи попадна въ 1876 r. и четиринадесетrодишниятъ 
Шишмановъ. Следъ свършване на горнитt класове 
на образцовото гражданско училище (Biirgerschule) 
при виенския учителски педагогнумъ, презъ 1878 r. 
постжпи и презъ 1882 r. завърши тамошното Педа• 
гогическо училище. Следъ като учителствува една 

1·одина въ родния си rрадъ, направи новъ опитъ да 

продыrжи образованието си и следъ претърпяната 

неудача, остана за пс:>дначалникъ въ Министерството 

на Просвътата. На следнята година се ;снабдява : съ 
сrепендия по философия и педагогия въ Иена. Изъ 

различнитt университетски градове на Европа мла
диятъ Шишмановъ се отдава на плодоносна нау•~на 

фот. Иорд. Д. Чакя.ро,n,f 

Водопадъ въ Пашмак.ли 

дейность, която стига чакъ до изучване на санскрит

ски и персийски езици. Преэъ 1888 r. положи своя 
докторски изпитъ rтри прочутия нtмски философъ 

Вундъ. 

Завърналъ се въ България и наэначенъ в·ь на
чалото за началникъ на срi;дното образование, а по

късно за rлавенъ инспекторъ и фактически ржко
водитепъ на просвtтното министерство. младиятъ 

български ученъ взема присърце идеята за откри

ване на българския университеrъ. И действително 
на 1 октомври~\ ( с. стилъ) се започнаха безшумно 
Jtекциитt на първото българско висше учебно заве

дение, наречено въ началото висши педагогически 
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курсъ, а отъ 1 януариt! 1889 г. преименувано въ 
висше училище и сега държавенъ университетъ. 

Иванъ Д. Шишмановъ е единъ отъ nървиrt. 
български професори. Въ началото тоU четеше лек

ции по културна история, които впоследствие за

м'i;ни с-ь такива по сравнителна литературна история. 

На неговата работоспособность и културоспособ
ность дължаrь твърде много и художествената и 
музикалната академии, а така еж.що и народния ~1и 

теа1"Ьръ. Въобщ~ нtма у насъ културна инициатива, 

която да е била чужда на този буденъ умъ. И ви
наги неговата намtса бt дtлова, творческа. 

Проф. Иванъ Шишмановъ бt не само култу

ренъ радетель. Той бt и голtмъ 1<нижовни1сь. Още 
като студентъ, тоИ F\J1 поztНася въ хубавъ преводъ 
вълшебното творение на ШИJ1ера-Пtсен ьта з а 
к а м ба н ат а, която завършва съ строфата: 

Дръжте, да държимъ 1 
Мръдна, да звънимъl 

Нека р а д:о с т ь в'тозъ rрадъ вжди, 

НсАпиl! пръвъ звънъ - м и р ъ да бжд.с. 

Въ сле11ната кни1·а 8 на Периодическо списание 
младииятъ поетъ печата собстоеното си стихотворе
ние Следъ смъртьта на Скобелева, въ което 
излива своята скърбь по загубата на талантливия 
генераль, а еж.що така и решща „сентенции и епи

грами~ - еднакво съдържателни и остроумни. И 
въ всtки редъ вtе чиста любовь къмъ народ·ь и 
r1porpecъ. И до последниrt. ш1и на своя дi;енъ жи
вотъ Шиwмановъ си остана поетъ по душа и ро• 

мантикъ въ обществената си деИность. 

Особено мъсто въ ю~ижовната деt11fость 1ia 
Шишманова заематъ нзучванията върху народния ни 

битъ (фолклоръ) и върху новата ни кудтурна исто
рия. На неговия потикъ се дължи продъджение д·l;

JJOTO на братsпа Миладинови за изучване на народ

юtn ни умотворения, •<Оито се изнасяха 11 обез

смъртяваха въ грамадниrt. томове на сборницитt на 

Минисrерството на Народното Просвtщение и на 

Книжовното дружество (днесъ Академия на 1-1ay1шrt.). 
ТоИ продължи и дt11ото и на Иречека за издирване 
на crapиrt. п,-ктувания изъ България. които си оста

ватъ почти единственитt исторически извори за жи

вота на нашия народъ сдедъ завоюването му отъ 

турциrt.. Впусна се и тон и въ по-далечното минало 

на народа ни и се пом,1,чи да обясни произхода на 
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прабългариrt. отъ езиково гледище (Сборникъ за 
народ. умотворения, 1900). Но особено ценни за 
нашата културна история еж неrовиrt. студии изъ 
областьта на българското възраждане. Такива тоИ 
ни даде за В. И. Г ли r о ров и ч ъ, за неговото пж
тешествие изъ ЕвропеИска Турuия ( 1 845-б г.) и 
отношенията му къмъ българиrt. (Сборникъ на Бъл
гарската академия кн. 6), за В. Април о в ъ, Не О· 
фитъ Ридски и Неофитъ Боэвели (томъ, кн. 
21), за живота и деИностъ на Ко н стантинъ Фо
ти но в ъ (Сб. нар . ум. 11), за значението и эаслу
гиrt. на Братя Мил11динов и (Сп. Ак. н. 3) и пр. 
работи съ историческо и литературно значение. 

Въ една обстойна речь, по случаи петдесетго

дишнината отъ смъртъта на Раковски, Шишма
новъ разгледа този титанъ на освоболнтелното ни 
движение като пол итикъ. На неговото ненздии
нато усърдие дължимъ изнасяне и на симпатичната 

фигура на бачо 1{ и р о, коttто ходю1ъ като птичка 

отъ клонъ на клонъ и възпtвалъ хубостиrt. на при

родата. 

Живиятъ умъ на Шишманова правидно оцени 

и rолtмото културно значение на туризма и бt 
единъ ОТ'Ь първиrt. бъдrарски туристи, Нераздtленъ 
приятелъ 61; до rробъ на Алеко и на Ива н ъ Ва
э о .в ъ и ъ~ного скърбеше, че книжов1шrt му работи 
го така много закреnостяватъ къмъ кабинета и не 
му даватъ въэможность за по - пъленъ контактъ съ 

природата. Той много л·ьржеше за всестранното про• 

учване на нащитt природни красоти. Още въ 1890 
г. по поводъ на географския словарь на Яковъ Го
ловацки (Вилна 1884 r.) той произнесе следнята, 

колкото горчива, толкова и правдива присж.да върху 

вашата интелегенция: 

"Нищо нtма по-унизиrrелно за единъ човъкъ 
отъ това, да не познава родния си краИ и. 

И никога нъма да забравя онова увлечение, съ 

което следъ самоковския туристически конгресъ ми 

разправяше сияющиятъ Иванъ Шишмановъ за нуж• 
дата отъ една непрестанна работа за изучване на 

родната ни география, - основата на много научни 

ДИСЦIШЛИНИ. 

По неумолимиrt. за1<Ош1 на битието, отлtтя и 
този духъ; заспа единъ буденъ умъ; замрt едно 
любящо сърдце. 

Но спомена за Иванъ Шишмановъ ще пребжде. 

п. д. 



БЕРКОВИЦА 

Берковица това е едннъ rрадъ, за който рtдко 
се споменава и пише. Нtма друго селище-градъ въ 
България, което въ това отношение да споделя сжд
бата на Берковица. Нtма другъ ю11.тъ отъ родната 
земя, за който така малко да се знае. 

А Берковица, сгушила се въ самитt пазви на 
Стара Планина - Берковски балканъ - въ подно
жието на .Комъ" - жив1;е съ своитt планинци, 
само за последнитt и тt за нея. И си спомнятъ :rt 
за оrлетtлото минало, за rодинитt, когато тукъ -
въ нея е кипялъ животъ, когато нейното име се е 
произнасяло не само въ България. Това е времето 
десетина години следъ освобождението. 

Берковица, намираща се на ыпя Ломъ - Пе
трохански проходъ - София е подържала връзката 
на нашето отечество съ Западна Европа. По този 
пж.ть нtкога се е навършвалъ цtлия превозъ на 
стоки за вж.трешностьта на страната. Благодарение 
на всичко това Берковица е билъ оживенъ градъ, 
носещъ прехрана, nоминъкъ. Съ създаването на же
лtзенъ nжть - започва отпадъка, забравата. Пжтьтъ 
презъ Петроханскня nроходъ постепенно запустява, 
въпреки че и тогава както и днесъ е наU-nрtката 
връзка. Не само това - отъ тогава започватъ да 
намаляватъ и rрижитt на Държавата къмъ този кpaf.t . 
Само така се и обяснява намаляването броя на насе
ленне•rо. Днесъ жителитt не еж. повече отъ 6000 , 
души. 

Днес-ь Берковица виждаме останала само с·ь 
онова, което никой не може и отнеме, което е нейно 
и само нейно. 

Природата е щедро дарила Берковица. Тя е 
накитила Берковския краА. Съ този накитъ берков
чане, при всичката своя· немотия и тежки изпитания, 
се гордеятъ. 

Само оня, които е идвалъ въ Берковица, може 
да си представи Берковския балканъ и неговата 
околиость. Нtма зt!ачение времето на посещението. 
Зиме или лете, пролtтъ или есень - Берковския 
балканъ, съ своятъ .l<омъ" (2010 м.) и спусъцитt 
му, обрасли съ буко1т, борови, кестенови гори, съ 
своитt „Тодоринн кукли• (1900 м.), - " Петро• 
хански проходъ" - пленява, очаровва, опива. Оrь 
велн11ествення „Комъ" се откриватъ чудно красиви 
картини, цtлата Дунавска равнина като на длань се 
разстиля предъ очитt на зрителя. При нзтрtвъ 
слънце Дунава се наблюдава като златна ивица. 

Не само туриста, всtкн трtбва да споходи 
Берковица, да обходи Берковския балканъ; и ко1·ато 

последния му се открие съ своята таl!нственость н 
величие - тогава Берковица ще спечели още единъ 
nОзf1аUникъ, коllто не ще я забрави и ще разнася 
всрtдъ близки н чужди за нея, за неUннтt гори, 
сннllо балканско небе, студена балканска вода, nро
хладенъ балкански въздухъ. 

Въ Берковско се намира и единствения 11ъ Се
верна България мннераленъ нзворъ - Вършецкия. 

Съ селото Вършецъ Беркови ц а се съеди
нява съ пжть сж:шинска алея. Отъ .11ветt му страни 

• - дължина само 18 клм. - се редятъ и откриватъ 
близки и далечни природни картинки, които подър
жатъ бу.11енъ и на щрекъ пн.тннка н го пренасятъ 

фоr. К. ic. Ра.цовов-.. 

Б1;лоrрадчнкъ. - Самотни стьлбове 

въ 11р~1казно царство. Отъ този пж.ть се отдtля ко• 
ларскн rtЖть, който воли за Клисурския монастиръ, 
потъналъ въ молитвена тишина; готовъ винаги .11а 
посрещне посетителя и да му открие свонтt пре
лесrи и минало. 

Връзка съ Берковица сега еж.шествува. Желt
зенъ 11.ж.ть я съед11нява съ 1·ара Бойчиновцн. Линията 
Берковица - Боllчиновци преминава презъ красиви 
мtcra, най- вече отъ гара Баровци до Берковица. На 
пжтника се ct струва, че влиза въ самия балканъ, а 
последния е далечъ и се изди1·а високо къмъ небето. 

Пж.тниче, eJ1a, посети и Берковица. Ти никога 
не ще забравишъ Комъ и зж.беритt на Тодорини 
кукли! 

В. Ив. К. 
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ВЕСТИ. И БЕЛЕЖКИ 

Търновскиятъ клонъ отъ Б. т. Д-ство • Трапе
зица•. Една отъ бепежитостит-t, на T1,p11ono е II мtс711ата 
тур11ст11ческа орга11изац11я • Трапезица", която е клонъ отъ 
общото • Българско Турпстическо Д-во" . Тя е осFюваш1 
въ 1902 г. (17 мартъ) 11, развяваllю1 се nостепено станала 
е rордость за старата столица. Зn F1с1!1юто създаване и 
развит11е е спомо1·напа цtлата т-ьрновскn и11тепегснщ1я, 
която не щалн 1-111 трудъ, ю1 средства за културнитt на
ча11аиия въ града си. Дtпото и с вървt,Jiо ус11ешно още 
при съдействието 1•1 матср11ал11ит·t, пожертвуваш1.11 на 
11tкои видни и богати търн0вцн, както и съ похnатштt 
11ющиаniви на r. r. Ц. Герга1ювъ, д11Ректора на ~!tстната 
популярна банка, М. Московъ, к1111жовникъ, Л. Ф11лиловъ 
отъ окр. инженерство II други лица. 

Кпонътъ притежава вепнколспна дружествена сграда 
отъ 850 кв. м. - хижата, 11ослща 11мето • Трапезица", за· 
почпа'rа да се строи въ 1919 гол .• завършена 11 осветена 
nъ 1922, 3 напълно мобилирана и тържествено открпта въ 
1926 год. Тя е въздигната въ подножието на акропола, 
коl!то се w.~дига всрtдъ .Царевецъ• п върху коllто 1r&
к;,,дс еж стърчапн купит-& на дворщпt на Асеповцн. Ц-в
l!ИЯТЪ царсв11цю,1 маснвъ представппва една вс.qичествена и 

очарователиа гледка. Допу въ дълбочината около нсо лъ• 
катуши Я1пра, м11наваllк_а кpalt юж1юто подножие на Тра• 
пез1ща и 11згубва1.1к11 се въ Дервснтски.я проломъ, отъ 
двст-t. страш1 на коttто се издиrатъ нзсрtдъ разкошна 
разстителность разноцвiтшт-& сгради на мънас·о1р11т-& св. 
Преображение и св. Троица. 

Всичкото пространство окопо х11жата е превърнато 
въ паркъ II прат1 впечатление н"е само съ nр11родпа7а си 
красота, но н съ истори•1ескит-& си стар1ши - дебелит-t 
зидове на крс11ост1,та, които овасватъ цtпня Uарепсцъ; 
за11азената врата, която вою1 къмъ древната църква св. 40 
М,'l'.Ч"ею1ш1 и м1про11олията ; Бапдуиновата кула II вtне• 
цътъ отъ височини отnълъ Янтра, между които II св. Гора. 

Хижата с rолtмо двуетажно зд1ш11е съ високъ маu
сардъ. На първия стажъ 1нш обширенъ сапонъ съ сцена, 

6уфетъ 11 домакински помi;щен11я; на втория - другъ НО· 
малъкъ сапопъ . окопо който еж стакт-& за прсбиваннс 11 
ещ1нъ салоrп,-юнщемрая. Мансардътъ е обншрно помъ• 
щение, предназначено само за посет1пел11 отъ женски 

попъ. Като имотъ, хижата представлява ед.н:1 стоllность отъ 
едаиъ м11лионъ 11 200 хт1л, neua, мобил~~т-1; - 155, а ху• 
дожсственитt II други сбирки - 11с по-малко отъ 300 хил. 
лева. Освен„ то11а напослсдъкъ еж rюстроеrт и два nа-
1шлиона н:~ стояиость 30 ХJЩ лев11. Ел1111 иятъ, комто с 
прсдъ самата хижа, носи 11мето , Независ11мость •, а лру• 
гиятъ - , Царь Капоянъ• 11 се нам·hрnа на 1111со•шнат;1 

подъ Бапдуиноваrа кула. И от-ь двата се откр11ватъ оча• 
роватслш1 погледи върху околностьта и амфитеатъра на 

града. 

За построllката на хижата много еж спомо1·нап11 . р;~з
бира се, безвъзмсзлно, освеиъ търнопската младеж~, 11 по
жертвувателит-t,, още и rореспомс11ат11ятъ 11ечс Л. Фипн
пипо11ъ, които е начърталъ r1лановет-& 11 J1-"ковод11пъ по• 

строОкатл , 11 тъt! сжщо 11 11·l;кога1111ш11тъ н:1ч,1111шкъ 11.t: 
1·ар1шзо11а nъ Търново, 1101<0/lщтп, вече 1·енсра111, 1<11р
ковъ, коflто от11ущапъ колн, 11оiiн1щи и дор11 стронтслнн 

м11тер1111л1 1. Нужннпть за 11остроr!кат.1 капитапъ се е 
съзлалъ постспслно отъ чпс11скнт-& вноски на туристит-t 
11 щсдрнт-& дарения на с11сд1111т-t търновскн rраждаии: П. 
Терtс11ъ, Ип. Петровъ, Н . х. Спавчоиъ, П" Велковъ, Ст. 
х. Панаnотовъ, П. Славковъ 11 11з11сстш111тъ соф11йск11 
дtкар1,, д·ръ Ст. Сарафо1Jъ. Послсд11111rгь е 11одар11пъ 
1хk11ат11 с1 1 11смсд1щннска б11бп11оте1<а 11 43 художсствеш1 
кnрт111ш отъ достn крупна стоltность. Бнбтюте1<ата с нn 
разnопожение на дl)ужсствснитi; ч11енош:, а карт11нит-t, 
кр;1сятъ салоннтt. 

Освспъ твп сбирка и портрстит-1; 11а дар1пелит-&, ХИ· 
жата притежава и още нtкон цепносn1: старн фотограф1111 
съ изгледи на Т1,рново, в11изансто па pyc11,t, в1, града 
нрезъ 1877 rод., снета оп, участву1J1ацъ въ освободнтеn· 
ната 1101111:1 руски оф1щеръ, 11ортрет11тt 11а Сндеръ вoll• 
вода, на Инджето II с1шмк11 на ю,,щата - въ Тр,hвщ1 -
въ която се е род1111ъ революционерътъ Аш·елъ Къ1111е11ъ 
11 11а тая, въ коятр с живtпъ П. Р. Славеllковъ. 

Въ хижата се донущатъ да нощуватъ само уче~шщ1, 

тур11сти и хора, които 11датъ съ научна цtпь въ Търново. 
Между nосетнтелнт-\i презъ 1926 r. е и~шло II сдинъ япо• 
нсцъ, единъ амернкансцъ , белrи1tск1штъ шшист-ьръ Ван• 
дервс11Дъ, 11рофесорътъ отъ Варшавс1р.1ятъ у11иверснтетъ 
Зс1111нсю1 и познат1штъ руски лисатедь Нсмиров11чъ-Да11• 
ченко. Сега се приготовлява з1шп1а кш~та, въ която зиат• 
пнтl; посетители ще запнсватъ своит-1; 1111 ечатленш1 от,, 
постюксннята на дµужсс:твото 11 старата столица. През,, 
лtтния сезс1fъ на 1927 год. с 11м:~ло в ь хижат;1 3500 11n
сещенш1 съ 4883 преноiuувuн1111. 

Търновскш1тъ 1<Лонъ на Б. Т. Д-стно вропорщюш1л~ю 
е на~-гол·l;мата турнстичес1<а орга11изац11я въ Бъпгарня : 
131, края па 1927 год. е 11м11ла тя 343 11JICIIOBC 11 102 'IЛCII· 
КИ, а IICHЧ l<O 445 ду11111, llllflЪJIГIO НЗдЪШЮIЛfi ЧJleHCK~Т-R С.И 
ш1оскн (100 лц. 1·оди1ш10). Интересно е още да се знае, че 
органътъ нз дружестното „ Български туристъ • се 11олу• 
чапа въ Търпсво въ 312 с1сземпп11ра. Неза1шс11мо о·гъ ту· 
rнзма, дружесmото се занимава още 11 съ ку11тур1111 цели. 
По негова 11ющ11ат11ва еж фотограф11ра11 и стар11 11 орнп, . . 
1 шл1111 кжщи, както отъ Търно110, тъl! и отъ Арбанаси, а 
сжщо цъли улици 11 11зrледн отъ ш1ощащ1. 

Прави вnсчатленне чистотата и обста11011кат11 111, хи• 
жата. С11а111111т-& еж простор1111 11 у1<рассни съ карт111111, ;i 

деrпата - 1ia бpoll сто - еж чист11 11 111111.1п1 спрстнатн. 
дrужестиото продъ11жа11а чрез,, с~юсто 11астоятелство, 

на чедо н11 което сто11 сне1>1·11чпи11тъ г. Гсргано11ъ. усърд· 
по да работп и да закржглява л"tлото с11, r11ижсйю1 се за 
украсата на хнжата 11 nодл.ърж;шсто на 1·1арка 01<0ло нея. 

Въ закпючсннс 11зю1~н:1мс снои 11ъзторгь отъ това 
1<ултурF1О дi;ло 11а тъ1н~о1щн, както II rотовност1,та 11м1, да 
посрещат,, DIIНЗГИ II ВСИЧК!I ПОСС.ТНТСIНI наft·при11·\;тливu 11 
раду~uно. 

Д-ръ Т. Ян"овъ 

КНИЖНИНА 

Соленци - Мернч.черскн държавс11ъ миш:рапепъ из• 
uоръ отъ д•ръ Хр. Стойчевъ в Д. l{ацевъ-Бурск11 . Съ 24 
фотографически свимкн, едно факснмипс па старъ доку
ме1пъ, 3 чертежи, 3 днаrраьш, една rеолоr11•1 еска карта и 
схема на ж. п. мрежа съ километричнит-1; разстояния въ 
текста и отд-t11ен-ь отпечатъкъ отъ карта·rа на Мср1гч11ср • 
скша околность. Ue11a 40 лена. 

Това е една гр11жпиво 11ап11с;н1а и спретнато изда• 
дена книга за пърuия ш1 мннсрапенъ изворъ при с. Ме• 
ричпери. Казано е всичко, което трtбва да се каже II да 
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се знае за тоuа гол·l;мо природно богатсп10 на бедната 11 11 
иначе страна. Но ув11 ! И тоэн пр11родс11ъ даръ не биде 
пощаденъ отъ катастрофалното эем.Qстресен11е, което се 

разрази тази пропi;тъ по двата бp"tra иа Марица. Покрай 
нсзчетнит-t. заrуби, 1<0шо понесе страната ш1, 11зчезването 
вя Мер1,1ч11ерския 11зnоръ с едва оть наtt-голtмит-&. Осташ1 
щ1 за се1·а да се тсш11мъ съ народнатn мждрость, съ която 

авторитt nр11.вършватъ своето .поспсспов11с" - Гдето с 
текло вода пакъ ще тече I Има вече белези, че изгу.бената 
вода ще се върне отново, ыакаръ u съ мапко 11змtненъ 



съставъ. А докато това стане, трtбва да •1етемъ 11 11 ре
прочетемъ хубавата юн~га, отъ коsпо ще си съставимъ, 
както течна представа за претърпяната загуба, така и за 
голtмия ентусиазъмъ, коnто ще 11редизв11ка възстшсоuя
ването на извора. А 11акрая на тtзи ми кжси бс;гkжкн ще 
спомена, че прн подобни трудове ще е по-добре д3 се 
запазватъ сжщннскит-1; нмсна, 1<0нто с;,,; вече добил11 11з
вестность. Въ дадения случаН книгата тр1;бвашс да се 
озаглав11 Мери ч 11 ери, вм·l;сто Сол е 111111. п. д. 

Баня Вършецъ оrь Д-ръ Дамянъ Ивановъ. Второ 
преработено нзда11не, стр. 66, София- 1928 r., цена 25 лв. 

Ею1а 11011 сзна к11нжка, 11уж11а 11 е само за тtзн, конто отн
ваrь да търсятъ церъ аа своитt болки, RO и за всички, 
конто искатъ да опознаятъ иа111а·га родина съ неnнитt 
11рнрод11н богатства 11 красот11. Таз11 ютжка е сжщеврс
мснно II П"'-Те1Jод11тсль за близката околность, снабде11а с1, 
много нлюстр:щии. 

Детски летовища 011, Д-ръ В. Шумано1п,, Соф11я 
1928 r„ стр. 48, цена 15 лв. Едва 11авреме11на вече к1п1жка, 
която третира съ авторнтетност1, въпроса за uснч,ш пла-
111111ск11 11 морсю,1 ,1tтов11ша, таr<а богато нзгюлзуnаии 11резъ 
в11ка11uи11тt оrь учащата се младежь. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Въ помощь на пострадаJшт't отъ земле
тресението. 

На отправения отъ Ц. H-no. анелъ до кло11011етl; 1111 
Б. Т. Д. за съб11раие помощн между дружественнrl; чле
нове за пострадаш,тt отъ землетресl!нието, от:юuаJ1 11 с,,, 
се и еж внесли nъ Ц. Н.: Шумс11сю111тъ клонъ 2,700 лв., 
Варнепскиятъ 1,000 11в, Видинск11ятъ 2540, Търнонскнятъ 
1,200 лв., Долпо-баFJскиятъ 130 лв., Долно-Орtхоuскнятъ 
300 лв„ клонъrь uъ Червен,, бр·!Jгъ 505 лв., r<арноб;п
скнятъ монъ 2,000 лв., оrь отдtлнн лица 3,250 лева. 

Като изразъ на съчувств1Jс въ riocrнrнa11oтo нв не
щастие и оrь соли11.арност1, къмъ асоциащ1ята 11а Слаnт1-
сю1n туристичесю1 д-ства, Чехословашю1я тур11ст11чесю1 
клубъ сжщо така внесе въ Ц. Н-во за 11острадал11тl; отъ 
зе~111етресението сумата 4082 лева. 
• Общата сума отъ 17, 707 11ева Ц. 11-во разпред·!Jт-1 

11 изпрати F1a клоноветt, за nо-ната11,1.1шо раз11орсж;щ1111с 
- на клона въ Пловливъ 13,500 лв. 11 па ююш1 nъ Ч11р
r~а•1ъ 4,207 леuа. 

Ц. Н-во блаr·одар11 11а 11си,1ки, конто се отзоваха 1щ 
пока11ата му II дадоха възможност,, съ скром1шта с_11 по

мощь да знсвидетслствуватъ на другаритt си отъ П.1ю11-
д11въ II Чнрпанъ тt;хнитt съчувствия II солндарносп,. 

Търновскиятъ клонъ Трапезица даr1а след1111тt 
сведсн11я за уредената аrнтащю,mа седмица отъ 4 до 12 
юниll т. r. Об11ве1 11111 излетъ до Габро-во-Ш11m<а-l{а.за11-
лъкъ се отложнлъ поради м11аrо 11ошото дъждоRпо време. 

На 6 юш1й въ Модерния тсатьръ еж четс_ни следн11тl; два 
реферата: Порочностьта въ юношеската младсжь и Ю. Т. 
С. 11ропшъ тая порочность, чстепъ отъ Д. Расоъ, кмстъ 
на Търно110 и почетеm, членъ 11а клона, З11ачея11ето шt 
туризма отъ Цошо Ст. Гир1·аиовъ, nредсед:1тет, на клона. 
Преди започване на рефераштt музикали11я хоръ ш1 18 
етърска дружина, ло нареждане на Началника на Тър
новскня rар1-шзонъ нзпълиилъ пtколко музикшШ11 номера. 

На 8 юrrий вечсрьта 1<лонътъ е представилъ въ Мо
дерния тсаrъръ туристическия филмъ Жената безъ 11ме. 

На 10 юннn по случаА празника на клона н закри
ването на агита1щонната седмица, оъ J0 ч. сутрииьта во
епната музнка изсв11ри прелъ r_радската градина туристи

ческия химнъ. Веднага следъ нея се нареди въ национал
на нос11я rолtма група членки оrь Ю. Т. С. Цар е в е ц ъ, 
после групи отъ сж.щия съюзъ съ знамена, а нnй-после се 

движеха внуwителпо число члс11ю1 н членове ш1 Б. Т. Д. 
Т рапезица. 

Числото на участшщитt въ манифсстацинта се уве
личаваше на всtка крачка, докато цtлото гражданство не 
се увлече_отъ това 1тразненство. 

На утрото въ салона ,ш читилищс Н ад еж да прсд
седательтъ на клопа r. Цоню Ст. Гирrановъ съ н·t;колко 
думи описа истор11ческото развитие 1ta тур11зма въ Тър
ново, даде цепни сведения за. тоnа, което клонътъ с на

правилъ въ продължение на 26 години. Речьта н11 пред-

ссдатет, за 13ърu11 1 съ горещъ апелъ кы1ъ пс11чю1 пр11сжт
стnуващ1-1 тт,рrювсю 1 rражда1111 за 11одкрсnа на тур11зъма, 
коl!то е нздш'налъ Търново въ наn-гокl;м11я и nрнвлека
теленъ туристически ::Це11търъ. 

Следъ нtколко дскламаu1111 групата отъ Ю. Т. С. из
път111 българска ржченнц11. u1сдъ забавата, начело съ 
восmшта музика се образува нова маю1фсстац11я. още nо-
1шушнтелна. Възраст1111rl; тур11ст11 11з11рат11ха радушно 
сво11тt nрисмющн QТЪ Ю. Т. С. Презъ цtлата седмица тt 
с11 помагаха и това наnрав11 uаА-добро впс•1атлеnие 1-111 
гражданството. 

Всчерьта с б11ло уредено rолtмо rрад1тско увеселе
ние 11а Царевецъ, посетено отъ цtлия rрадъ, защото 
rражд,111ст11ото з11ас, 11с празд111 1кътъ па турнстиn е общъ, 
rрnдск11 праздн11къ. 

Прсзъ тази ссдм1ща С"- събран11 чле11сю1 вноскв от,, 
около 100 души II абонамснтъ зii сn11саписто оrь около 
80 11.уш11, заnисшш ci\\ нови 21 11де1ш . 

На1!-цсн11ата пр11доб1тка е, re гражда11ст1юто дава 
с1Jо11п1 спраnсД1111 n;1 преценка на 11ост111·натото II се отзо 
111111,1 масово 11а Rс11чко устроено отъ клона. 

Врачанскиять клонъ Вес.лецъ е вмалъ на 13 мall 
своето rод11111но редовно съuр,ш11е. Отъ отчета на насто11-
тслс.твото се 1щжщ1, че клонътъ с 11маm, 1.52 напъл1ю 11з-
1 1раuн11 •~ленове, от ь които 55 лар11тел1111 и З почетн11 (Н. 
Алс_ксневъ, 11нж. Вл. Орозоrrь II арх. П. Доrраыаджиевъ). 
Прсзъ 1927 год. отъ обrшс1111тt 22 11злет11 еж б11ли осж
ществеш1 15. 13свчкото в111ща1111с 11а ююиа е обърнато 
11ърху турf1 сп1 •1ссю111 домъ, който е станалъ любимо мi;сто 
на врача 11 1 1 uъ 1 1р11з1-11111f111 дни, особено прсзъ зимnта. Тукъ 

с 1<01111с1пр11рана п во1111<ата пожертвуnатедност1, 1111 Bpa
,ia11c1<11rh 1·ражд:-1нrr. Така на 6-"ltllИ nсчсрь м. r. клшюви'li; 
11лс1юr1с rоспшющп Л ю б а В ъ л кова с подарила на 
клона 3300 11в., 1·-иъ С т. U ек о uъ освобол11лъ кло11а отъ 
зnдължс.ю,ята къмъ него на сумп 7,500 1ш., J-1. Родже111, 
- 11а сvм;1 1,000 JIВ., Ц в. М о r II л а 11 с к 11 - 350 nв., 
Н . Стублс11ск11 - 4,000 лu., Т. Орозовъ 200 лв., 
3 з х. И в а 11 о в ъ отъ Черuс111, брсrъ лод.1рилъ 1,000 лn. 
За тtз1-1 щедри и щшременни даре1111я всички rорепоме-
1,1ап1 лrща еж провъзrласеии за дарителю, членове ff 11ме-
11ата имъ си, зап11са1111 в,, златната юшrа на дарителит!;. 

::::к11~ноnото настояте11ство не с_ забравяло и с.вонтt 
1·р11жи около уреждане градината около туристическия 
домъ, к.11<то II залесяването fla близката 01<0лносп,. Бла
rодарсu11с на uеумор11ата дсt!ность на членовеrl; горския 
1111спекторъ г-нъ А Н Д р С Й tf II Н Ъ И 11еснн•1ея r-нъ Ме Ч• 
к а р с к II близк.ата околность е напълно залесена. Въ една 
оть але1пt ,ш парка по случаА 25-год1 1 1 u11ш1ата отъ 
смърп,та щ1 Врачанс1шя 1·ражщ~11и1tъ, обществсю1къ и 
учс11ъ Вас11лъ !{ънчевъ е 11оложенъ основенъ камъкъ за 
паметш1ка му. 

Презъ 1'од1ш,па еж уреден11: слпа нечср11н_ка, едно 
rрад1111ско увссслс1111с въ uарка 11а банитt Вършецъ 11 
сд1111 феер11чuа Ботева 11е•1ср1,. Въ Дщ111 с нмало слсдобtд-
1111 нсдtлш, забави. 
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За своитt 11злсn1 nрсзъ годнната к11опътъ с 11здалъ 

споя програма. 

Новото К1101юnо 11асто11телстпо с въ съставъ 11ред

ссдатель Арх. П. Доrрамадж11е11ъ, nодпрсдседатсль Д. Са

раджовъ, касисрь Ив. Л11пованс.кн, сскрстарь Д. Тодоровъ. 
дом. б11б1111отскар1, Ив. Фандъковъ, домак1111ъ 11а дома 

Крумъ Кръсте1111ковъ, съпст111щн Надка Пенчсна, Нсв1.на 

Икономова, каnнтанъ Савовъ. Ив. Панnnотовъ. Контролна 

комнсия: Христо К. Партовъ, Васнлъ Огород1шъ II Цаrшо 

Мумджиевъ. 

Видинскнятъ клонъ „Бонония". Вид1111ския клонъ 

• Бонош~я•, макъръ и още твърде м11адъ, прав11 впе11атле-

1111е, съ своята стеrнатость, отз110 11нвость и ус1111сна ра

бота 11ъ полето на род111111 тур11зъмъ, на ед11нъ много обе

щаващъ К11О11ъ. 

Непосредствено СJtедъ катастрофалното зем11етресе-

1111е въ Южна Бълrар1111, настоятелството на клона, вс,д11а

rа нзпратн, отъ скромната клонош1 11а1111чность, сумата 

5,000 лева - 11омощь за 1~острал:~1111тt. Сч1тта!lки, че това 

с твърде ма;1ко за ел1111ъ кло11ъ, сжщ11я устро11 една ве

черника, •шстия прахолъ отъ която - 2,540 лева вссцело 
се 11зпрат11 11акъ за сжщата uсль. 

Отъ З. VI. т. r. до 10 с. м. вкл., клона има своята 

аrнт,щ110111щ седм11ца. Откр11ването i1 стана съ общо-граж-
111111ск1 1 аг11та~щонеflЪ ИЗJ!еТЪ ДО пещерата .м О Г у р n'. За 
СЖЩIIЯ бt,ха П0KШI CHII KJIOH0oeтt на Б. т. Д. 11 10. т. с. 
0ih Кула, 61;лоrрадч11къ, Ломъ, Ферд11вандъ, Бсркоонца 11 
Софня. Отзоваха се само друrарнтt отъ Бсркоо1ща. Впс-
1щтлсш1ята, отъ чароо1штъ 1юдэемн11 крnсотн, еж 11с11згла-

1t11мн. Го11-t;ма •шсть on, гост11тt., 110сет1111н тоз11 нзлстъ, 

r11збраха см11с·1,11з II красотата на тур11зма, помо1111ха да 

бmдаn. 11р11ет11 за рсдовнн члсfювс на к.чо1~а. като дадоха 

обещ111111е за неуморна работа. 
Презъ сжщата ссдм1ща бъ устроена фото-тур11ст11-

11еска 11зложба, съ фотограф1111есю1 с1111мк11 отъ 11:11\-кpac11-

u11rt 1,жтоnе 11n Бълrарш1. Н11коrа 1шд1шското гражла 11 ство 

11е е имало случа!!, да се 11асладн on, подобно р·l;дко у до-
110.чствнс. За момснтъ тt Ci11oaxa пренасаш1 nъ рав111п111, 

ДO.Чlllllf, ll118lillllll , мон:~ст11рн II морето-по BCIIЧКII краnща 

1m на1uат;~, r1ре11эпъл11ена съ дивна пр11рода, таткоn111111. Т1. 

11yncтnaxa сr1сж1111 въздухъ на 11ла111111ат11 - маnка 1ш 11e 
re11дap1t11 repotl , тt чyrmxa бу11е 1111ето 11а р·t.ката, 11лссъка 

11а морск11т1, вътш, камба111шя звънъ 1ш мънаст11рнтt 

първнтt оr1111ща на зараждащата се 11срков11а 11 11от 1п1-

11сска българска свобода. 
Аrнтацно1111:1та с11 ссдм1ща завършнха съ сднn след

оlit,дна разходка до Л о n д ж н А с к 11 11 11 а р к ъ. До111п 11rt. 
Г0CTII в1-1д1;х1.1, 311 сетс11ъ llmTI,, 11с11рю1уден11я, ПЪЛNIЪ СЪ 

11ростота , естестне11ость, топлота 11 эадушсвность, ж1шотъ 

на турнета. 

Въ общото събра1111е станало 11а 18-n марn. т. r. се 
11 збра ново настоятелство въ съст:~оъ: nредседатсль -
Д-р,, Б. Бончеuъ, подлредссдатель - Крумъ Не1111евъ, ка

с11ср 1, - Etr•ю Нешсnъ, секретаръ - дJJскса11дър1, Кос

то11ъ, съвет111щ11 : Грозд1111к.1 Арпаудоnа 11 Стоянъ П. 

Георгнев1,. 
Презъ годнна.rа е 11мало п р II ход ъ 2ч , 1 25·35 лева, 

разходъ 10,355·80 лева 11 11 ал 1 11111 ость 1З,7б9·55лсоа . 
Л.ружсст11еното с11 11са1шс е пдаснрmю uъ 40 бро11. l{ъмъ 

18. ш. т. r. KIIOIIЪТЪ 1111 бро11 68 1Ш11ЪЛ 110 pcJ(0BHII 11ле11011с, 
отъ K0IIТO 60 мжже 11 8 ЖCIIII. Турна се 113113/10 fШ KII0· 
нова тур11ст1111еска бнбл11отека, № 1 11а която с брошур

ката .Въ н едрата на Моrурата• отъ Д-ръ Б. Бон
чевъ. Сжщата е разпратена на вс11чки клонове отъ Б. Т. 

Д. 11 нtко11 к11оновс отъ Ю. Т. С. Умоляuатъ се uсичкu 

клонове, па които 1~мъ с 11зпратена с.v.щата брошурка за 

нродаванс, да се отчетатъ, по nъзможность, 11ъ сд110 uе

nродЪЛЖJпелно време. Въ скоро време ще се 11здаде № 2 
отъ сжщата библиотека. 

Презъ ЗIIMBIIЯ ссзонъ еж устрос1111 11 КIIНО·СКЗЗКИ, 

от111111110 посещаuанн отъ гражд.анстоото 11 учащн се. Прсзъ 
сж1ш1я ссэовъ се устро11 тур11сп111ссю1 зсленъ балъ въ 

сало11а на Воешшя клубъ. На 18 февруарпn т. rод. бt 

устроена, въ салона на театъра В II да, 111rтсратурно-муз11-

Редакторъ : Ив Веnковъ. 

кялна-танцуnап11а nечер1111к11. Поссщс1111ето;11 на дnстt бъ

шс повече отъ добро. 

За заnаэва11е крас11n,1та 11 на/1-гол·l;мата пещера въ 
страната ю~, намнраща се 11рн с. Р II G II ш а - Б·l;1101·рад-

1111кско, ,М о г ура та•, 11р11 входа на с№.щата се 11остав11 

СЛСДIIНЯ Н3ДНИС'Ь: 

.Пжтннче, nазн грнжлнво свсще1111т1; nокон II въ

ковннтt т11оре1111я на псщер11 11я мракъ. Тъ c.m цс1111н 11 
11цро1ш11 с;~мо въ подэсмннrl; усон. Не 11знаСJ1лваn 11ош1та 

11а твореца, не правн 0111111, ла rи н:щасян1ъ горе на 

земята. 

Ал. Kocmo1Jr, 

Дупнншкнятъ клонъ .Рилски езера" е 11здалъ 

следния nозноъ 1<ъмъ гражданството: 

Паз ете ropит'tl 

Граждаnп п турнстн, 

Налъ стра1щта ни бушува страu111а горtща вълна. 

По11етата еж 11згорtл11, ръкитt обезволнелн, а rоритt така 

много 11зсъхf1ал11, че н най-маJJката 11скра носи неминуем1:1 

011устош1пелни пожари. 

Голi;ма угроза чака II крас11в11тt; Р11лскн гор11, ако 

rt.э11, конто бродятъ нзъ тtхъ пс п1 паэять, като_нъщо 

C0HДII0 - CKil\110 свое. 

А всi;к11 дсш, дол11т11тъ вести за 011ожаряоа1111я ста

нал11 вследствне престжnното нехаllство 11а хора, които 

отивать всръдъ 11р11родата не да се любуватъ на 11сn1юто 

всличне, а да i1 нанасятъ пакостн 11 дълго 11сизлеч11м11 ра1111. 

Всичко това дълбоко засега душата на орган11з11ра-

1111я н съзнателен,, български тур11сrь 11 тоя съ нan-1·011tм:i 
ботш понас11 nc·l;кa една оrсл.1 11р111ншена 1ш маАката 

nрнрода. 

Турнст11, 

Нашата rотовност1, да ""наз11мъ poд1111rt горн е но

з11ата. Днесъ, обаче, тя с 11аложитсл11а. Цълата наша орга-

1111зщ1~я, вdю1 члс11ъ по отдt11но, груш1та пр11 хижа ,Ска

ка111ща• 11 11р. - вс11ч1ю това ще бжлс nъ услуг:~ на 

оф1щ11ат-1ата горска властh по 11реследва11с 1ш ос11•1К11 

онtз11, ко11то nалятъ бсзра:1борно оr111,овс 11з1, гор1111, на 

Рило н зам11наватъ бсэъ да сн сторятъ малко труm, с,, 
11зrасвансто, за да прсдварнтъ 11ожар11тt,. 

А съз11атслн1111 rраждn111111ъ II тур11ст·1, r·opc nъ 111~n
щ1ната се отказоа дор11 отъ ц111·арата с11, защото ~нас 

nослсд11ц11тt на една сво11 малка 11ебрсж11ость 11л11 11ехаllство. 

Днссъ еж необход111о111 много общ1 1 ус11т1я II високо 
съзнание отъ страна па вс11чю1, за да заnаз11мъ rорнтt 

11ръзъ rt.зн горсщ11 дш1, за да се 110.11зу11амс от,, здравето 

11 бл.н·ата, KOIIT0 тt HII дава,,,. 
Тур11стн на щрскъl 

Да nаз11)1ъ ropиrt отъ 01южаряnа~1с ! 
Будн съ тtэ11 думи съз11аю1ето 1щ nс-t;кн,·о. 

Хасковскияrь клонъ А1tда с бр0t1л1, 11 резъ 1927 r. 
0fIOJJ0 200 члена, отъ l(0IIT0 104 11зд1,11жеш1. PcдOIJIIIJTt, 
11ле1юве еж 6111111 135 мжжс и 64 ЖCIII I. Прсзъ rод1111ата 

еж се СЪСТОЯЛII около 15 11алета, OTh които IIЪКОЛКО мно
голневни 11зъ Стара Плашша. 

Презъ год1шата с уредена агнтац11он11а ссдм1ща съ 

тур11сп1чссю1 11зложба, коледна елха з:1 членове н гости, 

една ве•1 ср1111ка н едно rрад1111ско увессJ1С1111е, сд11А сказк.1 

от,, К. х. Радоновъ за П11р11uъ пла111111а съ св1;тл111111 кар

тшш, тр11 беседи по топография отъ П. Ивановъ 11 рефе
ратъ Туризъма з11ме отъ В. Радучовъ. Бсседит1; еж бнлн 

добре поссщава1111. 
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