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ТУРИЗЪМЪ, ГОРИ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

Бълг1:1рскиятъ туривъмъ остана вtренъ на за

веrит!; на Алеко и запази характера си на чисто 
културно движение. Главнияrь обекrь на неговата 
дейность е развиване и закрепване култа къмъ nри

роцата: изучване и запазване на природнитk ни 
красоти и боrатства. Въ эависимость отъ планин

ския характеръ на българската природа, и бълrар

скиятъ туриэъмъ носи и трtбва да носи всички бе
лези на ш1анинарски туризъмъ. За такъвъ го и 
цекларира Uентралното настоятелство на В. Т. Д. 

прецъ Съвета на Славянската туристическа феде
рация. 

Като обществено движение, .съвременниятъ ту

ризъмъ не се влияе само отъ неизмt•1ното състоя
ние на мъртвата природа, а още и отъ постояно 

мtняващето се обществено състояние, отъ истори

ческитt моменти, които преживtва обществото, срtдъ 
което се движимъ и работимъ като носитеш, на ту

ристическитk идеи. 

Зародишниятъ си периодъ бъл1·арското тури
стическо движение преживt нсрtдъ една малка гру

па отъ мислящата българска интелигенции. Uентъ
рътъ на тави група се заемаше отъ красивата ду

шевна и физическа фигура на щаст11ивеца Аде1'о 
l{онстантиновъ. Съ своя проницателенъ и крити

чески умъ Алеко много правилliо прецени, че пла

нината е била единъ отъ най•здравиrв кул·тове на 
народната ни душа и че българската интелеrенция 

не бива да кж.са историческитt връзки съ този би

тонъ култъ. Никой друrъ географски елементъ не 

е игралъ такава решителна роля въ мирния животъ 

и борбиrв на българския народъ, както планината. 
Всички свободолюбиви движения въ нашата страна, 
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изключително и македонското, еж се опирали на 

планината и еж придобивали нейния характеръ. 

Най-силниятъ и най-тържествеиъ ивблю<ъ на Боте

вата поезия се прояви въ адмирацията на Балкана 

- вtренъ сътрудникъ на народната борба за сво
бода. Мурrашъ, Срtдна Гора, Пиринъ, Странджа -
тона не еж само географски имена , а символи - све

тини за народната душа. Оборише, Милинъ-камъкъ, 
Веслеuъ, Шипка, Бозлуджа - това еж неуrасвае

митt свtтилници на будния народенъ духъ. 
Затова и българския,ь туризъмъ не е едно 

повърхностно новотарство, едно ~:~уждо растение, ис

куствено присадено върху българска почва, а про

дължение и осмислювано на една битова култура. 

Гората »Maflкa мила" и балканътъ "старъ баща" на
мtриха новитt си почитатели въ лицето на бълrар
скитt туристи, които идатъ да продължатъ и закре

пятъ традиuион1-1итt връзки между планината и 

народа. 

Но покрай традиuноннитt връзки между пла

нин.а и народъ, за бързото развитие на българския 
туризъмъ способствуваха, както особенитt истори
чески условия, които преживtхме въ последнитt две 
десетилtтия, така и особенитt климатически усдовии 

на настоящата година. 

Винаги следъ тежки социални кризи вълната на 

спокойното обществено развитие напуска затлаче

ното си русло и, разбита на отд·l;лни мж.тни ручеи, 

литва по долищата на най-малкото съпротивление. 

Такава тежка криза преживt съвременото общество 
и специално бълrарскиятъ иародъ отъ последнитt 
войни. Видимо преживtна, тази криза продължава 

да бушува въ редица специфични кризи - сто-



панска, политическа, умствена, морална, семей.

на и пр. 

Въ крж.га на този социален:ь кошмаръ, който 

се развива подъ знака на упадъка, както обще
ственитt групи, така и отдtлнитt личности ди• 
рятъ нови пжтища за преживtване на усилниrt 
времена и най-често намирать безпжтицата. По
·върхностенъ спортъ, зрtлища, кабаретни заба
ви, алкохолиэъмъ, сълудничави сектански увnе'!е

ния - ето наU-обикновенитt проявления на така 

наречения .възобновителенъ" периодъ. Въ раэрtзъ 
съ този упадъкъ и съ негови,\; отровни .почивни• 

и „възобнонителни• методи върви смtло туривмътъ. 

На измореното общество той сочи здравата успо,
коителна и ободравяща почивка всрtдъ природата. 

Къмъ хроническата умора тази година се при~ 

туриха и изкточителнитt горещини на дългото лtто. 
Малъкъ е броя на онtзи 
семейства, които могатъ 

да си лозволятъ лукса да 

лрекарватъ лtтото изъ 
прохпадителнитt морски и 

планински курорти. Гра

мадното болшинство отъ 
обитателитk на rолtмитt 
градове трtбваше да се 
:nушатъ въ необичайннтt 

ва нашия поясъ горещи

ни. Временна разхлада тt 
можеха .да намtряrь само 

праздниченъ денъ вънъ 

отъ града - край рtкитt 

и въ планиниn. Затова 

и излетитt, особено въ 

София, вэtха това лtто ма
совъ и :даже стихиенъ ха

рактеръ. Както желtзно
пжтнитt и трамвайни вла
сти, така и туристически,-!; 

организации се почувству-

ваха безсилни да внесатъ 

редъ и дисциплина въ то-

ва море отъ случайни излетници. Но именно, за
щото бtха случайни и неволни .туристиv, тt сти:
гаха обикновено до Искъра или планинскитt поцн()

жия и особена пакость на природата не можеха да 

причинаrь. Но все пъкъ ,-1; дадоха доста поводи 
ди се поэлоспови по адресъ на туриста и даже да се 

устроятъ комплоти противъ неговото добро име и 
придобивки. И за rолtмо съжаление, туриститt чуха 
укори отъ онtзи срtди, отъ които чакаха само 

насърдчение и сътрудничество. 

"Ту р и с ти т t па л я т ъ r ори т t 1'" - То
ва бt първиятъ повикъ противъ българскитt ту

ристи, отправенъ недвусмислено и даже закани:

телно. И мълвата ви.наги непрактична и прекалено 

енергична, когато е за злословия, понесе този по

викъ по всички направления на вtтроветt. И този 
зълъ повикъ смути българската обществена съвес,ь. 

Обществоте бt. привикнало да гледа въ лицето на 

туриститt безкористни приятели я покровители на 
планини и гори, духа на безкористното опознаване 
и изведнажъ го убеждаватъ съ "факти", че сж.щитt 
тtзи туристи еж rороподпалвачи. Сnоменахъ вече за 
общоизвестния фактъ, че току-що изпратеното лtто 

бt съ изключителна эасуха, Че и есеньта се повлия 

отъ него. Изгорtха посевитt - кървавия трудъ на 
населението; из1·оре шумата по rоритt; изrорtха 

като никога тучни,-\; планински пасища. При тtэи 

условия, пожарищата въ гори,-!; - бtха неизбt
женъ съпжтникъ на подобно 11tто въ всички страни. 

И за rолtмо съжаление, станаха такива пожари и 
у насъ. А планинитt се посещаватъ не само отъ 

туриститt. Последнитt сравнително еж. наl!-мало

броl!ни. При това тt еж най-внимателнитt гости на 

планинатн. Болшинството оrъ планински,-!; обитатели 
еж пастири, дървари, рибари, ловци и пр. Пъкъ и 

Амбарнца и Купевитh 

лtтовницитt отъ подnланинскитt курорти nравятъ 

често излети къмъ вжтрешностьта на планината. 

Обикнали планината и нейнитt красоти, на 
туриститt. се свиваха сърцата отъ болка при всtка 
весть за пожари изъ mобимнтt имъ nланинн. 

Но това не пречи на демагогията да закрtщи: 

туристи,-!; палятъ rорит·k 1 
При това не можа да се посочи нито единъ 

случай, о,ь който да се види, че даденъ пожаръ се 

дължи на лекомислие или зла воля на Орrанизиранн 

туристи. Но въ информациитt, които се даваха на 
вестницитt, ясно личеше тенденнията ла се вннятъ 
именно туристиrt и никоl! другь. Умишлено се да
ваха и преувеличени свtдения за размtри,-1; на по• 

жарищата. Така наnр. за пожара на Св. Богородица 
(при трздиционния излетъ) по Голия ридъ се съобщи, 
че изrорtли десятки декари смр1sчова гора и друrи 

десятки новозасадена култура, когато има само 
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опърленъ буренакъ и храстълакъ и то на едно 
мtсто, откждето туристи не еж. минали. Пъкъ и 

името .Голия връхъ" показва какво може да rорн. 
И непьнятни ставатъ тtзи тенденциозни информа

.u.ии, когато се даватъ отъ нtкои орrани на лесо
въдската власть. Вижда се, че тt не моrатъ да про
стятъ на туриститt затова, че направиха on, лесо
въдската дейность обектъ на обществена инициатива 
и превърнаха отвлечения въпросъ за .нtкоrашно• 

залесяване на Витьша въ единъ актюеленъ дневенъ 
въпросъ, като първи се заеха съ тази непосилна 

задача. Безъ да намtсваме изобщо Министерството 
на rоритt, което е било винаги съчувствень настрое
но къмъ нашето дtло, не можемъ да замълчимъ и 

печалния фактъ, че туристическата лесовъдна дей

ность се показа като трънъ въ очитt на нtкои от

дtлки лица, които манифестиратъ своята неприязве
ность по най-разнообразни начини. 

И така, съ помощьта на алармата, най-страст

нитl; любители иа rоритt и първитt пионери на 

общественото залесяване на планинитt бt.ха про
възгласени за херостратьвци, за волни и неволни 

подпа11вачи на rоритt. 

* 
Другь единъ повьдъ за моралното разпъване 

на кръсть бълrарскиятъ туризъмъ е легендата, че 

туриститt били заразявали водитt. I<ато комкретенъ 

случай се сочеха хижа Алеко и опасностьта отъ нея 
за бълrарската столица. Първиятъ тревоженъ сиr
налъ се даде по нtкакво недоумение въ сериозния 
в. Мирr, отъ нtкой си несериозенъ Д-ръ С. Г. Този 
блюститель на народното здраве нtиа доблестьта да 
си каже името и не отъ вродена скром.ность. И 

нtма защо да скриваме: ефектътъ отъ тази ано
нимна статия въ единъ сериозенъ и широкоразпро

страненъ вестникъ бt мноrо силенъ и предизвика 
цtла паника. И много естествено. Въпросъ е за 
здравето и живота на единъ четвъртъ-милионенъ 

rрадъ, за столицата на България. Неосведоменото 

общество, ежедневно тровено съ сензации, напомня 

много на една деморализирана армия. Здрави идеи 
въ него мжчно проникватъ. Затова пъкъ :алармата 
на анонимния лi;карь ни напомни повика за "гръцка 

кавалерия~ въ Кресненското дефиле презъ 1913 r. 
Сепна се софийското население и не смtеше 

да пие вода. Имало тифозна епидемия I Водата била 
заразена 1 

Туриститt заразяватъ водитt! Въ едно 
ново и още по-м.жчително противоречие биде поста
венъ бълrарскиятъ туриэъмъ. 

Туриститt не само че палятъ rоритt, но още 

и носятъ моръ за населението. 

А знае се, че за туризма общественото здраве 
е върховенъ законъ. Пъкъ и самиятъ туризъмъ е 
носитель на здравни принципи. Свtтлина, въздухъ, 
простори, непосрtдствено съприкосновение съ май

ката природа - къмъ тtзи извори на животъ и 
здраве се стремятъ туриститt и къмъ тtхъ се мж-
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чатъ да привлекатъ обществото. И въ това отно
шение тt постигнаха блtскави успtхи: хиляди и хи
ляди, които по-рано гинtха иеъ мръснитt кафенета, 
кръчми или прашни улици эапълзtха къмъ планчн

скитt висоти или открити полета. Докато на единия 
общественъ полюсъ ставаше все по-низко падане, 

на другия - се качваха все по-високо. Еднитt ди• 
ptxa разтуха въ подземията на .вечернитt заведе

ния", а друrитt - въ вtчно эарумtнитt лжчи на 
животворящето слънце иэъ планинитl;, 

Като здравно движение, туризъмътъ има понасто

ящемъ и ще има и въ бждещето rолtми заслуги 
къмъ общественото здраве. Туризмътъ е една rо
лtма опора и на трезвеностьта. Пиянство и тури
зъмъ еж две несъвмtстими понятия. Истинска на
слада всрtдъ природата може да се изпита само 

при абсолютна трезвеность. 

Туризъмъ е носитель и на здравна душа. За
щото само чистата душа може да се наслаждава отъ 

чиститt и непристорени красоти на природата. 

- Идете въ планината да си окж.пете душата 1 
- казва евангелската мждрость. 

И срещу това здравно движение, въ широката 

смнсъJtЪ на думата, се поведе елна кампания, че 

тровило водитt и заплашвало здравето и живота на 

цt11ото население. 

Алармата се усилваше и населението на столч

цата не знаеше какво д.а прави. За да успокои преди 
вс.ичко населението, Настоятелството на Софийския 
клонъ „Алеко Константановт,• отъ Б. Т. Д. излt11е 
въ ежедневния печатъ съ следното изявлен11е: 

Витошкитt води и здравето на со

фия н ци. По поводъ писаното във. ,,Мнръ" отъ 
нtко.11 си д-ръ С. Г. какво хижа .Алеко" на Витоша е 
една постоянна опасность за здравето на софи.11-
скитl; ~·раждани, настоятеJ1ството на Софийския клонъ 
„Ал. Константиновъ" отъ Б. Т. Д. дължи да заяви 
следното : 

1. Мtстото на хижа „Алеко" е избрано отъ 
една комисия, въ която влизаше и тогавашния на

чалникъ на столичната водоснабдителна служба по

койния инженеръ Таневъ. 

2. Впоследствие хижата попадна въ временната 
водоснабдителна зона на така наречения .• Бистриш
ки" водопроводъ, затова въ съгласие съ столичната 

санитарна власть, се взtха нзвtстни предохранителни 

мtрки, които се изпълняватъ най-грижливо и случаи 

на нарушение досега не е констатиранъ. 

3. Задоволително е и общото пазене на цtлия 
водоснабдителенъ басеинъ и подобно на охранява

ната на Витоша • Забранена зона•, нtма никжде 
другаде въ планиннтt у насъ и въ чужбина. 

4. Софийскитt туристи, които се ползува,ь 

отъ сжщата вода, иматъ повече отъ пазачнтt ви
соко съзнание. че покрай себе си, тt еж. длъжни да 
пазятъ още и здравето на своитt семейства и съ

граждани, 

5. Покрай естественото пречистване на и така 

чиститl; Витошки води отъ ултравиqлетовитt лжчи 



на планинското слънце, отъ особенитt биологически 

условия на високитt планини и механическото фил

триране, Бистриwкиятъ водопроводъ, въ коRто се 
втичатъ и водитt окол() хижа "Алеко", е снабденъ 
- по образецъ на наА-модернитk европейски и 
американски водопроводи - съ единст11енъ въ Бъл

гария .хлоровъ аnаратъ", последната дума на при

ложната бактериологическа наука и ваR-ефикасно 
срtдство за обеззаразяването на водата за пиене·. 

6. Ефикасното де!lствие на хлоровня аnаратъ е 
установено не само за естествено чиститt води като 

витошкитt, но и за явно замърсенитt такива на го
лtмитt р'hки, езера и канали, които се използуватъ 
за водоснабдяването на rолtмнтt градове, като Чи
каго, Ню-Rоркъ, Лондонъ, Петроградъ, Хамбургь, 
Кневъ и пр. 

7. Даже и преди въвеждането на хлоровия ала
ратъ, въпросътъ за хижата бt разгледанъ обстоRно 

въ една конференция на софийскитt лtкари хигие
нисти въ присж.тствие10 на директора на Народното 

здраве г. Д-ръ Кесяковъ, и бt признато, че тя не 
представлява иика.ква опасность. 

8. Като отхвърля най-енергично всички укори 
и хули, които се отправятъ анонимно и зад.кулисно, 

било отъ невtжество или зла воля, противъ органи
зиранитt. туристи въ София и тtхното най-хубаво 
дtло хижата-паметникъ на Алеко, за пълното успо
коение на столичнитt граждани, настоятелството 

желае, щ<по изтькuатитt по-горе негови съображе

ния да бж.датъ провtрени и потвърдени или опро
верrнати отъ на/.1-висшитt санитарни институти въ 

страната ни - Върховния медицински съветъ и ме
дицинския факултетъ при университета. 

Горното изявление бt посрещнато много симпа
тично отъ софиlkкото общество, но още на другия 
день стана известно, че бактеорологичната служба 

при Софийската община преди да се заеме съ .ин
формиране• на обществото, бt си свършила рабо
тата около "освtтляването" на Върховния меди
цински съветъ. Възъ основа на това освtтление, 
последкиятъ още на 4 септември/.! билъ вече взелъ 
своето рашение за закриване хижа "Але1'о", както 

се е поискало отъ Софийската санитарна служба и 
това съобщение предизвкка нова и още по-rолtма 
тревога всрtдъ столичното общество. Вестьта за 

тифозна епидемия се носtше като страшна злокоба. 
При това въ София н'!;маше никаква епидемия и 
водата за пиене бt абсолютно чиста и бактеороло
гически и въ обикновената смисъль на думата. Но 
общинската санитарна власть, за да даде по-голtма 
тяжесть на своята мотивировка за отчуждаване на 

хижа"I:.а - отдавнашна мечта на нtкои - не излt'зе 

да успокои развълнуваното общество. Настроението 

срещу туриститt се увеличаваше. Разколебаха се 
въ своитt позиции даже и мнозина туристи. 

Убедено въ пълната несъстоятелность на алар
мата протнвъ туристическото д'l;ло, Настоятелството 
на .Але1'о• отправи следното 

Открито писмо 

(До Господина Началника на Сто11ичната санитарна 
служба, г-нъ д-ръ Икономовъ). 

Понеже прибързаното, споредъ насъ, решение 
на Върховния медицински съветъ се предаде отъ 
нt.кои вестници въ връзка съ върлуването въ София 

на нtкаква си тнфусиа епидемия, за установяване 
на истината и успокоение на обществото, Ви мо
лимъ да отговорите, ако обичате, на следнитt 
въпроси: 

1. Вtрно ли е, че въ София имало тнфусна 
епидемия и какви еж нейнитt разм'l;ри? 

2. Вtрно ли е, че тя се дължи (ако има такава) 
на заразенитt Витошки води? 

3. Ефикасно ли е действието на хлоровия апа
ратъ при Бистришкия водопадъ? 

4. Ако деИствнето на тоз~:t апаратъ не е ефи
касно, защо настоявате да се купи такъвъ и за Боян

ския водопадъ? 

Отправено лично до Началника на Столичната 
санитарна служба г. Д-ръ Икономовъ, последниятъ 
трtбваше да отговори съ да или н.е на категорич
нитt и ясни въпроси. 

Ето. и самиатъ отrоворъ: 

За Бистришката вода 

До настоятелството на Софиl!ския кпонъ .А. Ковставти
новъ • отъ Б. Т. Д. 

По поводъ откритото писмо, отправено ми отъ 
почитаемото настоятелство на 15 септември т. г. 

чрtзъ в •• Независимость •, за установяване на исти
ната по въпроса и за успокояване на обществото, 

честь ми е да дамъ следния отrоворъ. 

1. Въ София тифоэна епидемия н'l;ма. 
2. Витошкитt води бактериологически еж. чисти 

- незаразени. 

3. Де!lствието на хлоратора е ефикасно. 
4. Настоявамъ да се купи хлораторъ и за Бо

янскитt води, за да се гарантираrь тt при евен
туално заразяване. 

Строгата охрана на вододеИния теренъ се на
лага: отъ една страна, аа да се предпази водата, 

която се употрtбява въ София за пиене отъ въз
можно заразяване съ опасни последствия и отъ друга, 

за да се избtгне възможностьта софиянци да консу
миратъ отпадъци, макаръ и отъ здрави туристи. 

Рtшението на В. М. С., предадено въ нtкои 
столични вестници относно охраната на Витошкитt 

вода, почива на строго научна база. То е изразъ на 
похвална предвидливость, а въ такъвъ случай, то не 

може по никой начинъ, не мотивирано, да се квали

фицира, като прибързано. 

Съ първата си часть на своя отrоворъ г. д•ръ 
Икономовъ напълно признава правотата и научната 
основателность на туристическата позиция. Но На

чалникътъ на Столичната санитарна служба е и 
членъ въ Върховния медицински съветъ, доколкото 
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се простираn нашит!; св1;дения, тоИ е редактиралъ 

решението на сжщия съветъ. 

Затова и следъ катеrоричнитt си пунктоални 
от1·овори, г. Д-ръ Икономовъ влива въ втората 

часть на отговора си въ явно противоречие съ себе 
си. Водата се охранявала за да се предпази отъ въз

можно заразяване съ опасни последици. Но щомъ 
като хлораторътъ действува ефикасно, нtма защо 
да се боимъ отъ "заразяване съ опасни последици•. 

Чувствувайкя това противоречие, r. Икономовъ за• 
гатва и за • избtгване въвможностьта софиянци да 
консумиратъ отпадъци, макаръ и отъ здрави ту

ристи•. А въ отговора си на моята статия (Миръ 
бр. 8644 оть 19 септември/;!) "Водоснабдяване и 
туривъмъ• въ Стол.ичния общински вестникъ (бр. 31 
отъ 1 октомврий) г. докторътъ съвсемъ измъсти въ
проса и отъ опасность за епидемvя го сведе до 

чистотата въ обикновената смисъпь на думата. 

Въ спара се намtси и бактереолоrъть на сто
пицата Д-ръ Генчевъ. но наговит\; дъпги и предълти 
обяснения можаха да намtрятъ мtсто, но въ съв
семъ съкратена форма, само въ в. Знаме, бр. 216 
отъ 21. IX. 

* 
Настоятепството на Софийския клонъ тр~бваше 

да се справи преди всичко съ решението на Вър
ховния медицински съветъ за закриването на хижата. 

И то се справи по единъ начинъ, който намtри 
общо одобрение : занри веднага хижата. Другъ е 
въnросътъ дали е съгпасенъ съ мотивнтt за това 
решение. За върховното ни медицинско учрежде

ние две мнения не бива да има. Не1·овит\; решения 
трtбва само да се ивпъпняватъ И туристит-1;; ги из
пълниха, макаръ и съ rолtмо огорчение, защото не 

бtха даже предупредени за това. Но общественото 
здраве е върховенъ законъ за тtхъ и затова жерт
вит\; пеко се понасятъ. 

Следъ закриването на хижата, Настоятелството 
подири пжтищата за реабипитация. А такива то 
виждаше само въ научната консуптация. З.атова се 
обърна съ молба къмъ професори,-!; оrь медицин

ския факултетъ на Университета: Тошко Петровъ, 
Василъ Моловъ и Параскевъ Стояновъ. Първиятъ 
като хигиенистъ и членъ въ Върховния медицински 
съветъ, а вторитt като медици и туристи. Докато 
се подготви заминаването на тази авторитетна ко

мисия, отдtлнитt дружествени членове се заеха съ 

редица статии да освtтлятъ обществото. И деlkтви
телно изчерпателни статии се появиха почти въ 

всички голtми стопични вестници. Отношението на 
печата къмъ нашата кауза въ единъ такъвъ моментъ 

на алармиране противъ туризма бt едно очебийно 
доказателство за доброто име на бъпгарск111я тури
зъмъ. И досега въпросътъ за хижа Алеко не е слt
зълъ отъ обществената сцена и нtма да слtзе, до
като не добие едно правилно разрешение. 

Отъ дългата дискусия ето какво стана ясно на 

общест11ото: 
1, Че туриститt, нито еж подпалвачи на гори• 

тt, нито еж. замърсвачи на водитt. Наnротивъ, тt 
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еж и могатъ да бждатъ наП-надежднитt сътрудници, 

както на горската власть за 11азене на горитt, така 
и на технически,-!; и санитарни впасти за охраня

ване на надпочвени,-!; води и то не само по Витоша. 
И това тt nравятъ не само при съгласуване на 

действия, а и по своя инициатива. Така отъ две го
дини наредъ Софийския клонъ пръска по горитt и 
гаритt въ десятки хиляди екземnпяри отъ сJJедното 

позивче: 

Б. Т. Д. Клопъ Ал еко Константип·овъ - София 

позивъ 
,еъмъ г-да туриститrь и любителитrь 

н.а природата 

Б. Т. Д. l<лонъ „Алеко l{онстантиновъ" моли 

всички ония, които ттравятъ излети, да бждатъ тъй 
благородни и спазватъ следнитt правила : 

1. Уважаваltте дtлото на ма1tка1а природа! Па
зете дърветата, не ги чупете, не ги сtчете ! 

2. Не изкореннвайте цвtтита I Въздържайте се 
отъ изкушението да кж.сате безразборно цвtтя и 
особено недейте бра рtдкитt цвtтя, които еж. нalt
rontмoтo украшение на нашитt ппанини и поля, но 

които еж на изчезване. 

3. Не берете никакви цвtтя въ областьта на 
хижитt! 

4. Не мърсете води-гl; ! - това въ интереса на 

общото здраве. 

5. Избtгваltте да кладете огънь. Въ никои слу
чай не кпадете огьнь близо до борови дървета и въ 
торфища. 

6. Не напущайте лагера си до като не възста
новите чистота. Унищожете останалитt хартиQни об
вивки и други остатъци. Внимително изгасете огъня! 

7. Дългъ е на всtки съзнателенъ туристъ да 
не отминава мъпчаливо нарушенията на rорнитt 
правпа, а да забелязва и предупреждава. 

А такава една широка пропаганда досега не е 

предприемана нито отъ rорскитt власти нито отъ 

санитарнитt. Въ лицето на туризма, на съзнателния 

и организиранъ туризъмъ, прочее, може напъпно да 

се разчита и въ областьта на предпазната дейность, 

стига да има кой да цени и да дири това просв-t

тено съдействие. 

2. Че спедъ прокарването на пжтя къмъ хи

жата, тъмни,-!; намtрения да се обсеби тя за при
видни обществени и прозрачни курортни цепи взеха 

да ставатъ все по-нахални. Туристи,-!; никога не до
nускатъ, че подобни мисли могатъ да въпнуватъ 

върховнитt ржководители на горското ни дtло, на 
софийската община, а още по-малко тtзи на сани
тарната ни служба. Но не можемъ да спреиъ въз

мущението си, че въ низинит\; такива инстинкти не 
единъ пжть еж се проявявали. За тtзи инстинкти 
столи•1ния журналистъ г. Ст. Власаковъ писа въ бр. 
8482 на в. Mupr,: ,.Останахъ съ убеждението, че 
лакоми очи искатъ да взематъ хижата, защото е 

кокетно курортно здание". 



Ето ви и факти: 
а. Когато се строеше хижата единъ лесничей 

ни поиска, като председатель на клона „Алеко", да 
сключимъ договоръ, за отстжnване на лесничейството 

една стая, че лi;тно време да могло .началството" 
да излиза на курортъ. Отказахъ категорически. На 
другия день съставиха актъ, че сме секли немаркн

рани дървета. Въ сжда ни оправдаха, като разкрихме 
подбудитl; на акта. 

б. Когато стана ясно, че Медицинскиятъ съветъ 

настоява за закриване на хижата въ в. Демократи
ч~ски сговоръ бр. 1471. 18. IX. биде помi;стено 
следното официално комюнике: 

,,Ззлесяването на Витоша. Министер
ството на земледi;лието тази есень ще залеси въ Ви.

тоша 4,000 декари, отъ които 2,000 декара около 
басейна на Боянската рtка и 2,000 декара въ басей
на на Бистришката рi;ка. Ангажирани еж аа цельта 
150 трудоваци, построенъ е хубавъ лесниче~!r.ки 
домъ подъ Черната скала и жилище за 200 работ

ници. Освенъ това иззе,1,ва се хижа • Алеко" 
подъ Черния връхъ, която се превр'Ьща на лесни
•tейски до,1tъ. 

Достжпътъ до хижа .Алеко" се забранява, по
неже ра~!она около тая хижа се обявява за строго 

охранителенъ воденъ и эалесителенъ. Допуща се 
изкачване на Черния върхъ само презъ Владая и 

Кладница презъ Селимица. On, всi;кжде другаде е 
забранено изкачването на Черния върхъ •. 

Логи~а. Понеже хижата става необитаема, за
това се ~изземва• и превръща въ лесничейски домъ 1 
Съ право единъ столиченъ вестникъ (Незавнсимость 
бр. 2199) се запитваше какви енигми ще еж тkзи 
1·орски, че могатъ да иматъ своя домъ въ "необИ!• 

таема хижа"? 

Отъ справката въ Министерството на rорит-1; 
се указа, че това „комюнике" е дадено отъ лесничея 

Николовъ безъ знанието на Министерството и че 
изразява само неговата лична севда да превърне па

метника на Алеко въ лесниче~!ски домъ. 

3. Че туриститi; не желаятъ да търrуватъ съ 

памятника на безсмъртния Алеио. Хижата не е само 

приютъ. Тя е преди всичко и надъ всичко свещенъ 

nамятникъ на единъ рtдъкъ бълrаринъ и човtкъ, на 
патриарха на българския туризъмъ. Ако нейното 
посещение заплашва общественото здраве, това по
сещение може да се спре. Но nамятникътъ ще остане 

и отъ околнитi; чуки туриститi; ще се кланятъ на 

безсмъртния духъ на Алеко, на духа на безкори

стното творчество. 

ПамятникъТh на Алеко никога въ лесниче~!ски 

курортъ нi;ма да се превърне 1 

4. Че туриститi; не желаятъ за своето индиви
дуално здраве и удоволствие да жертвуватъ обще
ственото здраве. И ако тi; настояватъ, че тtхната 

хижа не преnставлява никаква опасность за софиlt
ското общество, отъ което и тi; еж недtлима часть, 
то е защото еж увtрени, че науката ни е дала не

обходимитi; срtдства за запазване здравната сто!t-

ность на пийната вода. Тtзи свойства тi; сочатъ въ 
филтрит-J; (обистрителиn) и хлоровитt апарати. Со
фийската техническа власть ни увtрява, че имаме и 
еднитi; и друrитt: техническитi; съоръжения за ме

ханическото пречистване на водата и химическитi; 
за бактериологическото и стерилизиране. 

Сжщото потвърди и началникътъ на столичната 
санитарна служба. Вtрно е, че въ Софийската общин
ска организация има много нi;що гнило. Но нека се 
обърне внимание за ампутиране на тази rнилость, 

вмi;сто да се noctra на 11ридобивкитk на една кул
турна организация, която е единъ важенъ постъ аа 

закрепване и запазване на общественото здраве. Нека 
столичната община си тури въ редъ фиптриn, нека 
постави хлоратора подъ контрола на вещъ бактеоро
лоrъ и оnасность за софиянци никога нtма да има. 
Така еж уредени тi;зи въпроси въ ц·J;лъ свtтъ: само 
така могатъ да се уредятъ и у насъ. И действително, 

ако техническитi; и санитарни служби другаде мо

rатъ да филтриратъ и обезаразятъ явно заразенитt 
и замърсенитt рtчни води, защо столичнитt власти 
да не моrатъ да гарантиратъ витошката вода, която 

е идеаленъ образецъ на пийна вода 1 
Туриститi;, както и всъки другъ здравомислящъ 

гр11жданинъ, нtматъ нищо противъ да сътрудничатъ 

на хлоратора въ смисъль да се rрижатъ щото водата 

да остане чиста и въ бактериологически и въ обик
новения смисъль на думата. Това тt еж правили до• 
сега и еж готови въ още по-строги форми да пра
вятъ и въ бждеще. 

5. Че туриститi; не само че не заразяватъ во

дата, но че я не замърсяватъ и въ обикновената 
смисъль на думата. Господа лtкаритt при Софий
ската община раэправятъ басни, когато твърдятъ, че 
на хижа Алс1'о въ nраздниченъ день идватъ по 

5,000 и словомъ петь х1rляди души звани и незвани 
туристи. Това е или неволна грtшка на една кри• 

лата фантазия или умишлено издуване на цифритi; 
отъ зла воля. Отукъ и фантастичнитi; цифри за то
нове нечистотии, които ежедневно се оставяли въ и 

около хижата. Последнята се посещава не дневно, а 

годишно отъ около петь хиляди души. Въ това се 
убеди и професорската коыисия. Ще се убеди и 
всtки, ко/.!то не страда отъ превзетата идея да алар
мира обществото съ една на/;1-деликатна струна на 

обществения >Нивотъ. Научнитi; анализи на витош
ката вода отъ Д-ръ Добри Стояновъ доказаха, че 
тя е чиста и въ обикновена смисъль. 

6. Че хижа Алеко косвено е подчинена на ре

жима на Рилския водопроводъ, който не допуска 

эаеiранени зони. По наше схващание, този законъ 

не е едно недомислие и напраздно софийс.китt об
щинари ни се сърдятъ, че сме го повдигнали кос

вено. Напротивъ. Защищавайки нашата теза, ние 

направихме косвена защита и на тi;хното най-rолtмо, 
почти милиардно предприятие. Мнозина виждатъ въ 
закона за Рилския водопроводъ, респективно въ не

говия чл. 3 точка а. едва ли не едно копие на меж
дусъюзническия доrоворъ отъ 12 година, ко~!то бi; 
въ сила само до момента, коrат6 почна да се изnъл-
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нява. Нищо подобно. Този закоиъ е здраво обмис
ленъ и Ю1кога нtма да става нужда да ограничаваме 

придобититt по него права на самоковсkото насе
ление, защото науката ни дава по-ефи1<асни срtд

ства отъ падарската здравна система за гарантиране 

здравостьта и чистотата на рилската пийна вода. 

Грtшка направиха не тур11ститt, че повдигнаха този 
въпросъ съ единствената ц(;Ль да изкажатъ своята 

адмирация къмъ това крупно предприятие, а тtзи, 

които поискаха да оправдаятъ обсебването на хи
жата съ отричането основитt на рилския водопро

водъ и научната и обществена стойность на закона 
за него. Като се премахне гнилото въ софийската 
община, нtма да има опасность, нито за обществе• 
нота здраве, нито за бждещето на подрилското на•• 
селение, което жертва най-скжпия си прнроденъ 

даръ за софиянци, нито софийск,ия турязъмъ. 

7. Че българскиятъ туризъмъ обославя своитt 
скромни и справедливи искания само върху науч

нитt завоювания. Затова и много фалшиво звучатъ 
подмtтанията на „специалиститt" по адресъ на на
шето невежество ( профанство) по медицинскитt 
въпроси. И не знамъ кое е повече обидно: дали 
като откровено признаешъ своето незнание и при 

все това адмирирашъ знаннето, науката или като 

заемешъ олимпиl!ската поза на знающъ и дрънкашъ 

ненаучни глупости. 

* 
Но туриститt моrатъ да бждатъ спокоl!ни. 

Добритt намtрения на Върховния съветъ бtха пра
вилно оценени. Нека бждемъ увtрени, че и тtхнитt 
добри намtрения ще бждатъ оценени по достоин
ство отъ меродавнитt фактори. Избрания отъ Але1'о 
пжть на консултация най-безболезнено ще ни до

веде до едно разбирателство. Выtсто шумъ и деза

воиране на авторитетнитt ни учреждения, Настоя
телството избра пжтя на спокоl!ното обсжждане. 
Поканената комисия отъ професори медици се от
зова съ rотовность и на самото мtсто проучи на

шия въrтросъ. Скоро rrя ще каже своята тежка дума. 
И Върховннятъ медицински съветъ ще бжде улес
ненъ и въ двата случаи : да се затвърди на първото 
си решение и да го направи абсолютно и неизмtнно, 
ако намtри такива основания, или да ro видоизмtни 
въ благоприятна за насъ смисъль. Затова нека съ 

спокойствие изчакваме развитието на въпроса. 

Както не прави.мъ търговия съ паметници, така 
не желаемъ да търгуваме и съ общественото здраве, 
което за насъ - пакъ повтаряме - е върховенъ 

законъ. 

П. Делирадевъ 

Бf\llEMOBf\ ПЖТЕКf\ 

Това е единъ кжтъ въ южнитt поли на източна 
Стара Планина. Една ранна южна утрин.а нализа.ме 
отъ Айтосъ и поемаме шосето за Провадttя, което 
се вие като змия посрtдъ лоаята. 

Изминаваме около петь километра и следъ това 
завиваме на лtво по коларски пжть. Следъ единъ 
часъ пристигаме до подножието на Бадем о ват а 
п ж тек а. Така азъ назовавамъ тази мtстность, а 
турцитt я наричатъ Бадем ъ Г ечи т ъ. Казватъ, 
че едно време, тукъ, въ подножието е имало много 

бадеми, които съ своитt розови цвtтове еж привли
чали не само трудолюбивитt пчелици, но и много 
пжтници, които еж идвали отъ Цариградъ за се

верна България. 

Слънцето е още дълбоко въ земята и едва 
хвърля първнтt си лжчи по събуждащата се при
рода. 

Започваме изкачването по единствената □жтека, 
която минава презъ мtстностьта Бадемовата пжтека 
и отива до селото Маджарларъ. Наблизо чуваме да 
клокочи поточе, което се суети и бърза да осъмне 

къмъ града. 

Стигаме до една чешма, но трtбваще да бър
заме да стиrнемъ Бадемовата пжтека преди иэrрtвъ 

слънце. Презъ ливади, отъ дето подхвъркватъ из
плашени птички, ние сме на върха. 
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Отъ изтокъ, подъ висинитt на Стара планина, 
се подава и слънцето. 

Чудна гледка 1 
Небето е ясно и чисто. Далеко предъ насъ, на 

югъ, се виждатъ синитt води на Черно море, а по
надолу слабъ вtтрецъ люлtе златокласи ниви. Проз
раченъ димъ покрива Аl!тосъ, който отъ тукъ, скритъ 
въ своитt градинки, изглежда като малко Швей
царско село. 

Ето, на изтокъ отъ града еж три скали, наре
чени Тритt братя - нtми свидетели на всичко пре
живtио отъ този rрадецъ. Преданието казва, че 
това еж три братя, вкаменени въ момента, 1<оrато 
трtбвало да бждатъ убити Оrь идващи-г\; турци. 

На западъ отъ трада като конусъ се издига 
Хисара. Това е старата крепость на Айтосъ. 

Мъртвата тишина около насъ се нарушава самр 
отъ пtсеньта на славея, скритъ въ сtнкит-в на ли
повитt гори на П а с п а л ат а, западна съседка на 
Бадемовата пжтека. Липитt еж отрупани съ цвtтове, 
ние чувствуваме тtхния миризъ, около тtхъ бръм• 
чатъ хиляди пчелици. 

Много живоrтисна е мtстностьта Бадемовата 
пжтека. Отъ тамъ Ами Буе съ въаторгъ е извикалъ, 
• че това е Овернъ". 

Хубава и живописна е мtстностьта Бадемовата 
пжтека 1 

А. Пчелинъ 



къмъ ИЗВОРИТh Hf\ РьКR CTPoMf\. 
Два nжт~, се оnитвахъ да постигна изворитi; на 

р. Стрtма презъ наИ-nрtкия пжть - Клисура, -
р. Равна-Веженъ-Влахъ - бунаръ, обаче и двата 
пи.ти опититl; ми бtха несполучливи . Първия nжть -
nрезъ HI I О година ни застигна по билото на Стара
ПJtанина буря, и ни застави да се криемъ utлия день 

изъ гористото корито на р. Равна. Втория пжть, 
н·l;кол~<о години по-късно, почти на сжщото мtсто, 
следъ силенъ и продължителенъ вtтъръ, темпера

турата се понижи, •1ерни облаци покриха небето и 

заваля дъждъ. Страшна буря се разрази: гората 
трещете, р . Равна увеличила водитt си, бtсно шу
мtше, р·l;вi,ше u·hл11я Балканъ. Сt<ритн задъ нtкoJIIКO 
Г,'liсто сплетени борчета, съ затае,гь дъхъ, чакахме 

да премине бурята, обаче, неочаквано, заваля снt,ь. 

Измокрени до t<Ости ни/.1 зъзнtхые 
и за да не просп1немъ, съ голi;ми 

усилия и бор1:А 1<и се съ стихията , 
успtхме да се доберемъ до единъ 
скалеuъ навесъ добре защитенъ 

отъ в·l;търа и лапавиuата. Така, по 
Петровдень, Балканътт, ни удостои 
съ гостоприемство. 

)l{еланието ми да достигна из

воритt на р. Стрtма, да провtря 

истинностьта на писаното до сега 

за ,J;хъ, отъ година на r·одина, се 

увеличаваше все повече и по-вече 

до като най-после, презъ 1923 r. 
бtхъ напълно задоволенъ. 

Въ ранна авrустова утринь, 
преди изгрtвъ на слыще, четири 

млади л~обители на природата, доб

ре екипирани съ провизии и дре

хи, см·\;ло крачехме изъ • J{риву

литl;" на 10жнитl; плещи на Ст.
планина. Слънцето ни погали, ко
гато б·l;хме минали историческия 
.Зли-долъ" и пъrrлtхме изъ . Ко-
мин~• - 1<ратъкъ, r◊ристъ, но поч-

ти отвесенъ nжть. Този пжть н·I;. 

1<ora е билъ оrласянанъ отъ викове,!; на римски 

легионери. По едю1ъ съседенъ връхъ "Гарваница„ 
е изсtченъ в·ь скалитt пжть водящъ за билото на 
планината. Билото и околностьта на ~ Гарваниц_а„ 
1-осподствува надъ 1·юuбаm<анския пжть съеднняващъ 

Златишкото и l{арловско полета . . . 
Честит!; почивки ни даваха възможность да се 

любуваме на хубави гледки. Низко въ долината лъ
щtха кубетата на черквитl; въ Клисура. Бtли спрет

нати кжщн прозираха всрtдъ бу/.!ни зелени дворове, 

а нзъ околности,!; кичести вишни и многобройнитt 

розови гради11и, довършваха раз1<0шния nеИсажъ, 

който лежеше предъ насъ; задъ всичко ,ова, при

казната Ср·l;дна гора на длъжъ и на ширъ разтилаше 
ХЪJ1миститt си обраснаяи съ гори върхове, надъ 
които се издигаше в. Богданъ. Когато стигнахме 

билото на преднитt височини на Стара-планина цt. 
JIOTO карлонско поле лежеше предъ насъ. Едно 

следъ друго се редtха селата: Рахманларе, Кър

наре, Еганово, Алиево, далеко се бtлtеше Сопотъ, а 
срещу тtхъ, по течението на рtка Стрtма китнитt 
и плодородни села, Слатина, Дерели, Кара-сърли, 
Во/.!нягово, Джбеие и др. Колкото се изкачвахме по 
на високо, толкова по-нови гледки се откриваха, 

нови гористи хълмове ни разкриваше Срtдна-гора 

и utлия просторъ предъ насъ се пълн-J;ше съ китни 

селища, плодородни поля и гористи хълмове . .. 
Гьоnсата - това любимо поле на турчина преди 
освобождението, съ епичнитt борби на J{лисурци 
по пЗли-долъ" , »Пресвета" и "Ша/.!ковица", създа
доха безсмъртното Базово творение „Подъ игото" . .. 

Клисура 

Слънцет◊ се бt издигнало доста високо, когато 
минахме студения „ Чаталъ-чучуръ •, мочурливата 
мtстность, около които е усеяна съ оранжевата нежна 
Царичина. Отъ тукъ nжтя се спуска презъ гората и 
воци за р. Равна, малка кристална планинска рtка, 
изъ водитt на която прекосява красmзата пъстърва. 

Рtка Равна е отъ онtзи планински потоuи, които 
събиратъ в<>дитt си отъ множество долинки, лжка
тушать изъ гората и напуща/.!ки планината бtсно се 

хвърлятъ къмъ плодороднитt полета. Равната рtка, 
както я нарича, доста сполу•rливо, мtстното населе

ние, събира водитt си изъ долинкитt източно отъ 
в. Веженъ, образува къмъ срtдната си часть доста 
високъ водопадъ пСк◊кътъ" и къмъ източната часть 
на плоскогорието се cnycj{a стр·ьмно изъ пЗаноrата" 
въ устието на която, заедно съ водитl; на р. Лtс-
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ковъ образува единия отъ значителнитt лtви при

тоци на р. Стрtма. 

Рtка Равна или Равната рtка, тече отъ запада 

къмъ изтокъ около 4 клм. по едно плоскогорие 

надъ 1000 м, височина, безъ каквито и да било 

буйни падове или стръмнини, което е дало поводъ на 

мtстното население да я нарича сnравемиво Равната 

рtка. Отъ Вельова черква, ~·дето Равната измi,нява 

посоката на течението си, до вливането си въ Зано

гата и Лtсковъ, двата брtга на рtката еж засtн

чени съ буйна раститепность - грамадни букаци 

прt)шарени тукъ-таме съ красиво размtтнали клони 

елхи. Задъ гората, отъ дветt страни се простнратъ 

обширни пасбища, гдето отъ ранна nролtть до късна 

есень пасе многоброенъ добитъкъ. Отъ лtво на рt

ката, пасбищата заемаrъ една пространна равнина, 

типична алnиftска поляна, изъ мочуритt на която 

расте и цъвти единственото цвtте - оранжевата 

Царичина. Презъ най-широката часть на тази про

странна поляна се извива тtсна конска п.111.тека, отъ 

югъ къмъ северъ, водяща отъ Клисура презъ Рав

ната рtка за височинитt надъ Рибарица. По нея, 

къмъ обtдъ, се отправихме къмъ „ Чалътъ •, пре

ntлната височина между Рибарица и Равната рtка. 

Следъ едночасово nжтуване по пжтеката, прекося

вайки обширното равюfще, стигнахме въ под_иожието 

на височннитt .10 изворитt на Заногата. Палящето 

слънце пречеше на па.туването ни, обаче ни/.1 се 

възкачвахме напредъ съ сигурни ста.пюt и къиъ 3 
ч. сл. обtдъ бtхме на самото било на вододtла Ма

рица-Дунава. Никога, следъ едно такова умори

телно n.111.туване, изложени подъ лжчитt на лаля

щето слънце, не се uадtвахъ. че ще се откриятъ 

предъ очитt ми таки11а вълшебни красоти. Риба

рица I Безчетни върхове и дълбоки долини, обрас

нали съ приказни борове I Царнчина I Необятно море 
отъ върхове покрити съ вtчнозелени борики I Ка

къвъ контрастъ между Равната рtка и Рибариuа 1 
Първата, тиха, почти безлесна висока алпийска по

ляна, а втората, шеметt10 дълбока долина, обраснала 

съ боръ и оглушавана отъ буйната Рнбарнца. Отъ 

изтокъ, nредъ насъ се нзд11гатъ еднн·ь следъ другъ 

Чалътъ, Козята стtна, Текнйскитt височи,~и, Троян

ския балканъ, а задъ тtхъ въ далечината l{упенътъ, 

Амберица и др. върхове. На заnадъ погледа се ,·уби 

изъ хълмистата Царичина и Веженъ, отъ северъ ви

сочинитt надъ Желtзна ограждатъ кржrозора, а на 

югъ, релефътъ на приказната Срtдиа гора довършва 

пеАсажа. 

Предстоеше ни АЪлъrъ пжть, а бt вече 4 ч. 

сл. пладне. Презъ Рибаришката пж.тека, по _цtлата 

Рибарица, по р. Заводна и надъ Кп-нсурската д·ьс

корtзннца изъ „ Тънката рътлина" презъ Черната 

могила и Царичина трtбваше да се въэкачИIМЪ по 

се11ернитt плещи на в. Веженъ. Този маршрутъ из• 

брахме rла11но за да обходнмъ Клисурския балканъ, 

който norptшнo, почти до днесъ, се именува Тете

венски, а рtзко разграниченъ съ р. Рибарнца, За

водна, Лtсковъ и Боклуджа, нtма нищо общо съ 

него; да се запознаемъ съ севернитt граници на 
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обширната Клисурска мера и да nровtримъ истината 

по писаното до сега за изворитt на р. Стрtма. 

Рибаришката nж.тека, единствената връзка меж

ду коритата на Рибарица и това на Стрtма, съ 

слабъ наклонъ, се спуска по северния склонъ на 

вододtла между дветt рtки. Гората, въ дtсно подъ 

нея, полегнала отъ прtспитt, които зиме тукъ се 

натрупватъ, крие прелеститt на Рибаришката до

лина. Следъ кратко п.жтуване на открито, пжтеката 

почва стръмно да се спуска на доле, презъ смtсена 

борова и букова гора, като прави множество завои 

до като стигне рtката. СледЪ двучасово слизане 

бtхме лри рtката. Макаръ 1-1 още рано, дълбочи

. ната на долината и сплетенитt дървета не пропус
каха никакъвъ слънчевъ лж.чъ. Високи, лочти от

весни, utли обраснали съ борове, върхове ни ограж

даха отъ всtкжде и сtкашъ ниft бtхме паднали въ 

дъното на нi;какъвъ дъпбокъ кладенецъ. Мрачно и 

влажно, тукъ бt невъзможно да седимъ повече, а 

трtбваше да диримъ мtсто за бивакъ, понеже въ 

гората рано настжпва нощьта. Първата нощь трtбва

ше да нощуваме въ Рибарица, нtкжде къмъ първия 

rоведарникъ, обаче поради хубавото време и за да 

бжnемъ по-близо до Веженъ, рtшихме да nродъл

жимъ пжтя и нощуваме тамъ, гдето нощьта попречи 

на пжтуването ни. Нескончаемото скачане отъ единъ 

брtrъ на рtката на другия, rопtмитt вирове и кра

сиви падове на рtката, великолеnнитt гледки които 

се откриваха при всtки завой изъ долината, всичко 

това отвличаше вниманието ни за дирене мtсто за 

бивакъ. Нощния мракъ ни свари при nървитt ри• 

баришки колиби, обаче, тихата звtздна нощь, шу

молението на рtката, силуетитt на дърветата и 

околнитt върхове ни увличаха и ний почти безъ 

почивка пропжтувахме едно разтояние отъ Риба

ришката nжтека до р. Заводна, гдето я се устано

вихте да нощуваме. 

На другия день при зори, тръгнахме срещу 

течението на р. Заводиа за в. Веженъ. Тихата и 

безоблачна августова утринь предвещаваше велико

лепенъ день. Движейки се изъ тtсната долина на 

Заводна, изъ която тукъ-таме се срtщатъ прими

тивни дъскорtзници. Следъ иtколко часово п.жту

ване стигнахме до шеметно високата n Тънка рът

лина•, nодъ конто, всрtдъ китна зеленина и букети 

отъ горски ццtтя е застроена l{лисурсхата общин

ска дъскорtзница. Тънката рът11ина1 конусообразен·ь 

връхъ, nокритъ съ борови дървета, се издига почти 

отвесно н сtкашъ служи за бариера на онзи, който 

би пожепалъ да се възкачи на в. Веженъ отъ тази 

страна. Стръмната право на горе къмъ върхътъ 

уморителна пж.тека, изм.жчва пжтника въ продЪлже

ние на 3-4 часа. Близо къмъ билото на Тънката 

рътлина, коларски п.жть отвежда nжтника къмъ Чер• 

ната могила, единъ отъ многото върхове н2 обшир

ната борова гора - Царичнна. Тукъ, въ една про

паднала съ нtколко метра мочурлива поляна, шурти, 

отъ дървенъ чучуръ, изобилна студена вода. Всtкн 

единъ, които минава презъ този nжть, съ очудваие 

спира погледа си върху открития профилъ на про-



падналата мtстность, изъ които прозира тъмночериа 

ровкава земя и мисленно прави сравнение между 

Черната могила и всички преминати многобро,Uни 
скалисти и пtсъ~тиви върхове на този балканъ. 

Напредналото време ни .накара да се nростимъ 
съ това уютно за почивка и интересно отъ геологи

ческа гледна точка мtсто, за да навлеземъ въ въл

шебнитt борови гори на Царичина, задъ които гор
до се издига плешивото чело на Веженъ. Между 
Черната могила и гората на Царичина се намира 
малка поляна, гдето заварения отъ бури пж.тникъ 

може да намtри подслонъ въ единствената изъ този 

краf.1 rоведарска колиба. Сtкашъ природата сама 

влече човtка где именно да строи заслони. Честит!, 

бури и вtтrове на Веженъ пречатъ на когото и да 
било да се възкачва no стръмнитt му гол1, плещи, 
Qтъ която и да било страна и ако не еж. именно 
тtзи заслони - говедарски колиби - отъ северъ 
на Царичина и оrь югъ на Вельова черква, ту
риста, при лошо време, не би могьлъ да доч~ка на 

открито утихването на бурята. 

Царичина ! Това е приказка която сте слушали 
въ детинството си I Грамадни борове съ шеметна 
височина, едни горди, побили чела въ небето, дру

ги великани, съборени оrь другитt, полегнали 

цtли обраснали съ лишеи и мъхове, образу

ватъ многобройни арки презъ които, въ ранна 

утринъ, или късна вечерь, cru1.aweнъ еленъ или сърна 

боязливо минава. Грамаднитt камъни покрити цtли 
съ тъмнозелени ыъхове, гирляндитt отъ лишеи на
паднали вtчнозеленитt гиганти, тишината, или слу

ча/:!ното изпращяване на съборено сухо клонче, пре

хвъркването но нtкоя горска птица, вси'IКо това е 

дало основата на приказкитt за горски феи, загу

бени принцове и царски дъщери ... 
Всtко едно дърво, всtки единъ съ разноцвt.тни 

мъхове nокритъ камъкъ, всtки кътъ отъ Царичина 
съставлява отдtлна пр11Кавка оть грамадната книга 

на Природата ... 
Една малка пж.тека, която се отбива въ дt.сно 

отъ централната води за изrорtлата гора. Жал
ката картина, която се откри предъ очитt ни 
веднага измени настроението. Отъ нtкогашна горда 

буйна нtкQлко десетки декара борова гора, днесъ 

обгорtлитt трупове на гиrантитt еж нападали безъ 
редъ един·ь Rърху други. Тука, може би, вслушанъ 

въ вtчната горска тишина боязливо идва рошавия 
черенъ обитатель на rорскитt дебри, за да вкуси и 

тоU отъ мноrобро.Uнитt миризливи плодове на мали
ната, засадила се между труповетt на изrорълитt 
борове. Голtми букети отъ тъмносинитt цвtтчета 
на теменужки надничатъ между аленитt плодове на 

малината и придаватъ на това опожарено м-tсто 
вълшебна гледка. 

Отъ rорtлата гора навлизаме въ последнитt 
борови гори на Царичина. На другия 1<ра/:! на 
гората ни/,1 с~ cnptxмe и съ страхъ и очудва

ние надникнахме надъ пропастьта, която лежеше 

подъ нозетt ни. Шеметно дълбокъ долъ, гра

мадни канари и високи борове лежеха въ под-

ножието за североизточнитt плещи на Веженъ. 
Тамъ, нtкме въ дълбочинитt, се б·I; свлtкла преди 
две години нtколко декара борова гора. Следъ като 
се налюбувахме на великолепнитt гледки, които се 
откриваха отъ тукъ, почнахме възкачването си по 

севернитt плещи на Веженъ. А то бt мжчно и 
трудно, защото гората почна да ptдte и къмъ срt
дата на склоноветt на Веженъ и последнитt кра
сиви борчета ни оставиха. Тукъ-таме, само уединени 
млади барчета прозъртаха изъ буйната трева и ми 
напомняха ХЗ.Uневата пtсенъ за бора. МноrобрОА· 
нитt вълчи ями, обра.зувани отъ обрасналитt и по

•<рити съ зеленина нtкоrашни сипеи пречеха съ не

скончаемитt си дупки за възкачванетз ни, обаче 

Наменидица. Горнитi; прагове на р. Стрi~ма 

тихото и благоприятно време ни караше, следъ 

кратки почивки, да продължаваме пж.тя си на горе 

къмъ върхътъ. 

Колкото повече се изкачвахме по обрасналитt 
съ мъхъ и трева плещи на Веженъ, толкова повече 
въ менъ се зараждаше въпроса кому принадлежи 

този rиrантъ. При всtка почивка азъ обгьрщахъ съ 
погледъ обширния кржгозоръ, внимателно се вrлеж

дахъ въ всички близки и далечни върхове и долини 

и все сж.щия въпросъ възкръсваше въ менъ: чий 

е Веженъ? ... Единъ нашъ nрофесоръ, капацитетъ 
изъ тази область, разглеждайки Ст. Планина, спра
ведливо бележи, че тази часть на Ст. Лланинв, бла-
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rодарение на вtковното действие на водата и вt
троветt, е разпокжсана на нtколко почти самостоя

телни ш1анини - балкани - които носять имената 

на близкия населенъ пунктъ. Достатъчно е да про
пжтува човtкъ тtзи почти самостоятелни балкани и 
бевъ да се рови изъ книrитt и картитt, да се произ
несе справедливо въху наименованието на този или 

онзи Балканъ. \{лисура, разположена въ самитt 
поли на Ст. Планина, сtкашъ се е нагьрб~ла и на 
своитt плещи носи едноплеменния си балканъ, очер
танъ ясно отъ дълбокитt корита на Заногата - Ри
барица - Заводна и Боклуджа - полукрж.гъ - въ 

срtдата на които е rрада. Отъ где иде тогава грtш
ката, че почти и до днесъ този Балканъ по карти и 
книги се бележи като Тетевенски балканъ съ най
високъ връхъ Веженъ, когато Тетевенския балканъ 
ясно се очертава въ лtво отъ Заводна и Рибарица? 
Имахъ случаи и на друго мtсто да посоча, че за

падната покраИнина на Стрtмската долина, благода
рение на отдалеченостьта и отъ централнитt културни 
пжтища и съобщителни връзки нtкога, а и сега е 

била по•1ти забравена. Пж.тешественици и учени 
хора до скоро, поради лошиТБ пж1·ища, не еж се 
решавали да проникнатъ тукъ, благодарение на 
което въ старитt чужди rеоrрафски карти тозн 

край не сж.ществува. Нека не ни се вижда чудно, 

че Центр. Срtдна Гора и _горната часть на Стрtм
ската долина презъ срtдата на миналия вt.къ еж 
,,били открити" отъ ученитt Лежанъ и Хохщетеръ, 
а и cera, коrато първокласното шосе Карлово-Кли• 
сура-Пирдопъ-София лрорtзва коритото на гор

на Стрtма и страшната Козница, може би, ще се 
направятъ нtкои други открития 1 

Друго е било съ достжпния Тетевенъ, ко~tто е 

моrълъ лесно да даде наименованието си на цtлия 

онзи Балканъ обхванатъ съ око отъ града, но при 

едно екскурзирание, източно и югоизточно оть rра

да съ преминаване коритото на Заводна, всtки ще 
кореrира с,арото твърдение, защото новото днесъ 

почива на научни основи .. . . 
Къмъ 5 ч. сл, обtдъ бtхме на билото на Ве

женъ. Рtдъкъ е случая при такова тих6 време да се 
любува човtкъ на ланорамнтt, които се разкриватъ 

отъ Веженъ. Всичко наоколо отъ северъ, изтокъ и 

западъ плува въ зеленини. Цtлото Карловско поле 
къ1,Jъ Клисура и ({алоферъ съкашъ е подъ нозетt 

ти, а rребени:rt на Ст. Планина и Ср. Гора се гу
бятъ къмъ Казанлъкъ и Ст. Загора. На северъ, на 
западъ, цtлия релиефъ на Ст. Планина е като на 
дланъ предъ очитt ти. Море отъ китни върхове се 
rубятъ по посока къмъ Троянъ, Ловечъ и Тетевенъ. 
а задъ тtхъ, на изтокъ, се очертаватъ силуети на 

далечни балка.ни .. . Казватъ, че въ тихи безоблач
ни утрини, преди изrрtвъ на слънце, въ далечината, 

по посока къмъ Плtвенъ, се очертава бtла ивица 

- Дунава .. . 
На югъ, задъ релефа на ниската хълместа Срtд

на Гора, нtк.жде въ далечината, се очертаватъ плов

дивскитt тепета, погледа свободно се движи изъ 
цtлото пловдивско поле, а една ивица мъrла очер-

140 

тава изъ н.изинитt пж.тя на Марица, задъ която се 
синеятъ далечнитt Родопи. 

Веженъ, отъ нtколко години насамъ, е обекть 
на научвания оп. нашитt топографи, а презъ вой
ната специална германска команда бt предприела 
измtрване височината на Веженъ, въ резултатъ на 

което, старата пирамида се измtсти малко по на 

югь, гдето именно бt констатиран.а и височината 

2197 метра. При това положение дветt измtрени 
точки на продълговатото било на Веженъ останаха 
да се именув·атъ ; Малкия и Голtмъ Веженъ, като, 
каменната пирамида, градена при първитi; нз
мtрвания на r,,алкия Веженъ, остана неразрушена, а 

южното чело - Голtмия Веженъ остана да носи 
новия триангуналенъ знакъ, вижданъ ясно отъ близ
нитt височини на Срtдна Гора, южно отъ Клисура. 

Слънцето клонtше къмъ залtз-ь, когато поч

нахме да слизаме по rолитt южни плещи на Веженъ, 
въ дtсно отъ пирамидата, по посока къмъ Влах,, 
бунаръ - Изворитt на Стрtма. Следъ половинъ 
часово слизане, дългогодишното ми желание, да 

видя изворитt на Стрtма. бt задоволено. Въ една 
малка падина, _бу~tно клокочещъ изворъ даваше на

чалото на рtка Стрtма. Още отъ самото си начало, 

буйна рtка се пени и лакатуше~tкн се спуска по 

стръмнината къмъ гористата и скалиста Каменидица 
за да вземе името й до Дълга, rдето плаиинскитt 
рtки Ста~tковица и Дълга се втичатъ въ бу~tната 
вече Стара рtка - Стрtма. 

И до днесъ нито на една географска карта не 

еж. отбелtаани точно нзворитt на Стрtма. На едни 
карти извора се поставя въ Срtдна ropa (р. Дълга), 
на друrи - къмъ Козница (р. Ста~tковица), а на 
трети - изворитt еж поставени нtкж.де блиау до 
Клисура. Даже Ж. Чанковъ, въ своя rеоrрафски 
речникъ отъ 1918 rодина дава неточни сведения 

за рtка Стрtма и изворитt и. Изворитt на 
рtка Стрtма еж показани norptшнo сжшо и въ 

руската триверстова карта, като, р. СтаИковица е 
отбелtзана, че извира отъ Веженъ, когато, въ деА• 
ствителность, тя събира водитt си отъ лреднитt 
Ст. планински височини къмъ Козница (Прtката рtка 
и Горньовото дере). Въ една отъ новитt щрихови 
карти на картографическия ни институтъ, Веженъ е 
поставенъ като върхъ на Царичина планина, която 

изцtло влиза въ Клисурския балканъ. И при тази 
карта, изворитt на р. Стрtма еж нанесени не точно, 
като нtкои отъ притоцитt й еж. показани че изви

ратъ отъ Веженъ, а самата тя - Каменидица въ на

чалото си - отбелязана като събираща водитt си 
отъ преднитt южни Ст.,nланински височини. Обаче 
една отъ важнитt поправки на по-новитt карти е и 
тази, че липсва вече названието Тетевенски балканъ, 
съ което име, до скоро, погрtшно се именуваше 

Клисурския балканъ. 
При едни бж.дащи изучвания, покрай именува

нето на този балканъ съ името Клисурски балканъ, 
ще трtбва сжщо, да се кореrиратъ и изворитt на 

р. Стрtма - BJJaxъ бу!{аръ, като се поставятъ въ 

дtсно подъ триангуналния знакъ на Веженъ. 



Червения дискъ на изrрtващата пълна луна ни 
завари на изворитi; на Стрtма, а бивакътъ за но
щуване,-говедарската колиба въ Вельова черква, бt 

доста да,1ечъ. Следъ още nоловинъ часово слизане, 
сега въ лtво отъ Влахъ бунарь, ниl-l бtхме предъ 
колибата кpal-l която пръщеше буенъ огънъ. Умо
рени, полегнали, въ nолусънь слушахме nриказкитt 

на равговорлнвитt говедари, които ме>Кду другото 

ни казваха, че нощемъ стадата имъ нападали вълци 

и стръвница мечка и че въ11реки всичкитt вмъ уси

лия до днесъ не еж усntли да убиятъ нито мечката, 
нито nъкъ нtкol-l отъ вълцитt. 

Бавно месе,,ината се издигаше надъ висо,1и
нитi; и оrрtваше съ мека бtла свtтлнна обшир• 
ни,!; пасбища на Вельова черква и Равната рtка. 
Тишината, оrь нреме на време, се нарушаuаше отъ 
кучеruки лай, но настжпи11ата нощь отъ ново при

спиваше вс~1чко. Постепенно всичко живо се унася
ше въ слад·ькъ спокоенъ сънъ. 

На другия день, въ ранно утро, напуснахме 
Вельова черква и nрезъ живописния Хайдушки 
долъ се спуснахме по конската nжтека 1<ъмъ 

!{лис ура. 

Недi,лчо петковъ 

ПЕТРОПf\ВЛОВСКИЯТЪ МОНf\СТИРЪ 

IОжно отъ Лtсковецъ, на извишилия се надъ 
града ридъ, срtдъ живоnиснитt скали, е кацналъ 
Петроnавловския монастиръ. 

Гледанъ отъ далече има видъ на срtдневtковенъ 
замъкъ - царственъ и гордъ, а буl-lната гора, J<Оято 

обкржжава а<алитt, му предава по-омайна дивность, 
недосегаемость и величие. 

Когато се изкачите на скалитt и хвърлите 1110-
гледъ на изтокъ, nредъ 

васъ се надига Балкана 

напето и потайва плахо 

извишилата се Чумерна, 

на северъ и заnадъ окото 

се плъзга по цtлата обшир

на долина на р. Янтра, 

необикновено плодородна 

и усеяна съ обработени 

ниви, лозя и овощни гра

дини. 

Янтра лжкатуши, из
вива с.:е, а китнитt села 

край нея, които окото на

броява отъ монастиря, до
nълватъ таблото на живо
писната гледка. 

Можемъ да отнесемъ 1:1еговото зараждане въ 
Калояново време ~tли малко по-1<ъсно, когато кул
тътъ къмъ католическитt светци Пе.ьръ и Павелъ 
е билъ на по,1ит1:, у насъ. 

Може и въ навечерието на робството. Едно 
е несъмнено-неговата старинность. Иначе нtма ше 
да се носятъ толкова легенди ва неrоJ1ото древно 

сжществува ние. 

Древностьта и хубо
ст~, тt на -Търново отвли
чатъ вниманието на пжт

ника и еж ватъмн11ли окол

нитt кж.тища, таящи не 

по-малко чаръ и старинни 

ценности. 
Летропа.вловскиятъ монастиръ фот, Табакои1, 

Днесъ монастиря не представлява тихо, усди· 
нено светилище, дето набоженъ звыгь и молитва да 

огласятъ каменнитi; сгради. 

Така е било някога - въ далечнитi; времена 
на второто Българско царство и въ днитt на роб
ството. 

Историята, обаче, не е спавила данни за вре
мената, когато е билъ построенъ монастиря и за 
живота, кипtлъ срtдъ неговитi; стени . 

Старъ архимандритъ разправялъ, че когато 
nревъ ] 866 rод. Търновскитt монастири изпратили 
пълномощници въ Цариrрадъ да молятъ за опростя

ване данъuитt имъ, намtри,1и въ „кютюка• (дър

жави.ата архива) ,,че еж записани като д_еl-lствителни 
монастири, сн.ществуващи отъ стари времена въ 

Търновско, само Лtсковския монастивъ „Св. Петъръ 
и Павелъ• и монастиря „Св. Троица" и че тия два 
монастиря още отъ превземането на Търновското 
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uарство отъ турuитt намирали еж се подъ височай

шото покровителство на .Вал иде суптанкитt", въ 

знанъ на което реченитt монастири всtка година 

пращали на своитt високи покровители по нtколко 

аспри, а тия поспеднитt снабдявали ежегодно мо

настиритt съ разни подар1,ци (дървено масло, во

съчни свещи и др.)•. 

А1<0 това е така - понеже не е провtрено въ 

споменатия „кютюкъ• - съ сиrурность ще отне

сеиъ постройката на монастиря преди робството, 

когато е билъ строенъ монастиря .Св. Троица•. 

Друго предание - по- невtроятно, - говори, 

че нtкой боrаташъ го nостроилъ въ първитt години 

11а робството (1450 г.). 

Стари монаси преди освобождението разказ

вали, че имало една стара ржкопнсна книга, въ коя

то било писано за историята на монастиря, но заедно 

съ други документи б11ла отнесена отъ гръцки 

калугери. 

Нtкои влашки и молдовански богаташи-изсел

ници отъ България - еж. пращали постоянно пода

ръци на монастиря. 

Оцелелитt записани паметници еж отъ 110-ново 

време: животътъ на св. Онуфрий Новий отъ 1623 r. 
и едно евангелие. подарено отъ руския царь Петъръ 

Велики .отъ 1718 год. 
СRетостьта на тая обитель е привличала насе

лението отъ околнитt селища и мнозина богати 

хора еж. подарявали имоти, пари и църковни дарове. 

Въ черни-гt дни на робството монастиря е да

ва11ъ прибtжище на неспокойни и бурни духове: 

тамъ nрезъ 1862 rод. капитаuъ Никола е nолrотвялъ 
четата си. По-сетне презъ i862 год. тамъ nакъ ки
ntла тъ~t наречената .лtсковска работа• - бун

товско съзаклятие. 

Въ тая светиня се подвизавалъ известния спо-

движникъ на Неофита Бозвели - архимендрита 

Максимъ РаАковичъ. 

И Левски се крилъ въ монастиря, когато е ор

rанизирвалъ революционния комитетъ въ Лtсковецъ•. 

Отъ 1874 rод. се открило първото Богословско 
училище, което се закрило при идването на рускитt 

во~tски въ 1877 година, а спедъ Освобождението 

(1877-1886 r.) училището се преименувало „Петро

павловска духовна семинария". 

Отъ тоя разсадникъ на nросвtтата еж. излtзли 

много видни днесъ учени, професори, политици и 

учители - сеячи на култура и възпитание иэъ 

цяла България Тукъ е прекаралъ затворнишки дни 

Търновския ии_трополитъ Климентъ. 

По-нататъшната сждба на тая обитель е пе

чална: - зеилетресението презъ 1913 год. раоруши 
старинната църква, наnустна се уредбата на мона

стирското стопанство и едва въ последно време се 

откри духовно пtвческо училище, а лtте служи за 

лtтовищенъ центъръ на ученическа колония. 

Преди нtколко години имаше уредена туристка 

спалня отъ мtстнитt клонове на Б. Т. Д. - Петро

павловски монастивъ" и Ю. Т. С. ,,Янтра" 

Изъ окопната гора еж опнати лtте палаткитt 

на лtтуващи граждани отъ Лtсковеuъ, които добре 

исползуватъ чистия въздухъ и височината му. 

Монастиря представлява удобенъ обектъ за 

излети къмъ Елена (вр. Чумерна и Тракня) и 

Търново. 
Балканъть отъ далечъ кима дружелюбно и 

кани поклоника на природата въ дивнитt си дебри, 

а лtсковчани не закъсняватъ да дадатъ дружелю

бенъ приемъ на rотвящия се за иэлетъ туристъ. 

Табаковъ 

Ч Митропо11итъ К11имевтъ .Лtсковския мовастиръ 
св. Петър~, и Паве11ъ• сп. 1 lреглсдъ I ки. 2, стр; 94, 1907 г 

ИЗСЛЕДВf\ЧИТh Hf\ БЪЛГАРИЯ 

6. 

МF\РИНЪ ДРИНОВЪ 

Dъ единъ столиченъ ежеднев11икъ не отдавна 

четохъ следнитt редове: 

„ На столичнитt гробища, KJIUleтo има много 

интересни паметници върху 1·робоветt на именити 

българи, любознателниятъ пжтникъ може да се на

тж.кне между тtзи паметн1щи на единъ съвсеиъ за

бравенъ, проваленъ вече гробъ, ко~tто гледа съ 

тк.rа и укоръ къмъ София и навtва нерадостни 

размишления за нашитt обществени и народни 

работи. 

Изглежда, че нtкоrа грижлива рж.ка е подре

дила горе-долу тоя rробъ, но то е било нtкоrа -
сега презъ жегата гроба е nро11уканъ, измiпнатъ 

върху него лежи :пълна забрава. 
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Това е гроба на Маринъ Дриновъ" 

Понятна ни е тжrата на столичанина, като 

знаемъ, че провъзгласяването на София за столиченъ 

градъ на новоосвоfiодена БъJJГария е дtло преди 

всичко, за да не кажемъ изключително, на забра

вения покойникъ. Toit е единъ отъ създателитt на 

съвремена София и последнята би трtбвало да бж.де 

малко по-признателна къмъ паметьта му. Но Маринъ 

Дриновъ принадлежи не само на София и на род• 
ното си градче. Той принадлежи на 11tлия си 

народъ, на неговата история и наука. 

Марннъ Дриновъ е роденъ презъ 1838 rод. въ 

бедно, но честно и трудолюбиво семейство въ 

срtдноrорския rрадецъ Панагюрище. Тукъ е полу-



.чилъ и първоначалното сн образование. Неrовитi; 
младини съвпада.ха съ единъ общъ народенъ подемъ 

на осъзнаване. Посрtдствомъ своитi; еснафи, занаят• 
чиитi; еж. били отдавна организирани и живi;ли 

доста интензивенъ и то не само цеховъ, затворенъ 

еснафски, но и общественъ, общонароденъ животъ. 
Почнали да се издиrатъ уче1-юлюб1iви младежи като 
Василъ Чолаковъ - голtми ентусиазисти и радетели 

на народната просвtта. Панаrюрскитi; джелепи и 
търговци, които обхожда11и широката турска империя, 
при завърщаното си въ родния rрадъ твъ13де много 

допринасяли съ своитi; разкази за видено и чуто 

за разширение на народния крж.гозоръ по обществени 

и научи въпроси. Младежнтt Марннъ Дриновъ и 

Нешо Бончевъ ставатъ носители на новитt иден. 

Въ службата си на народната просвtта, тt скоро 
разбрали недостатъчностьта на своето образование 

и подирили начини за разширението му. Това тt 
могли да направятъ само въ Русия. Като учителству
валъ нtколко години въ родния си градъ, въ 1858 
rод. 20-rодишниятъ М. Дриновъ заминалъ за Русия. 
Въ Киевъ следъ триrодишенъ улоритъ трудъ той се 
подготвилъ за постж.пваt1е въ унttверснтета и презъ 

1861 rод. билъ ттриетъ въ Историко-филuлотическия 
факултетъ на Московския университетъ, който и 
завършнлъ презъ 1865 r. на 27-ма годишна 
възрасть. 

Студенскитi; години на бждещия български 
историкъ съвпадатъ съ една епоха на интензивна 

обществена и научна деИность въ самата Русия: и 
особено въ нейната стара столица Москва. Аксаковъ 
- водительтъ на славянофилск!\то течение, е въ 
своята стихия. - Непосрtдствени рж.ководители на 
Дрннова еж знаменити учени, като Соловъова, Бо
дяиски, Ешенски и др. , конто твърде много спомог
наха за оттредtшrне характера на бж.дещата му 

научна дейность. За да си обезпечи свободно време 
за научни издирвания и въвможность за пжтуване, 

той стана учитель въ семейството на княгиня Голи

цина. Покрай чисто научнитt си издирвания по исто
рията на славянитi; и по-специално на българския 

народъ, младнятъ ученъ следи съ rолtмъ н живъ 

ннтересъ борбата на своя народъ nротивъ фана

риотското иго и написва първата си статия • Страш
ни ли еж. за народностьта ни фанариотиrk и 
езунтитi;• . 

Следъ нtколко години Дриновъ се посели въ 
Прага и всецtло се предаде на своитt строrонаучни 
и:щирвания въ областьта на българската история. 
Въ скоро време той поднесе на бедната българска 
книжнина два сериозни научни трудове: »Погледr, 
вr,рху произхожден,ието на българския народr; и 
на•tалото на българската история" и .Истора
чесии прегледъ на бr,лгарсиата цr,рква omr, самото 
й начало до днеа, и - напе•~атани въ Виена презъ 
срtдата на 1869 rод. 

Покрай това Дрнновъ отправи и единъ а11елъ 
.Писмо до бълrарскитt читалища" (сп, пЛtтос,ру/.1.)", 
съ който подбужда българската интелигенция да 

събера народни умотворения и изучва български 

езикъ. Тази му мисъль за организирано изследване 
на народния ни биrъ се разви и въ друго напра

вление - въ щасливата мисъль да се основе едно 

срtдище на българската интелигенция, единъ кни

жовно-наученъ ценn,ръ. Съ съдействието на Василъ 
Стояновъ и Василъ Друмевъ (покойници вече) се 
основа Българското книжовно дружество (1869 r.), 
което спедъ 43 години съ специаленъ Законъ, приетъ 
отъ първата сесия на 15 Народно събрание биде 
провъзгласено за Българска Академия на Наукнтi; 
(1912 r.) М. Дриновъ е първия председатель на 
дружеството. Б.11аrодарение на това Дружестоо и на 
неговитi; научни сборници и Периодическо списание 
се поде систематическото изуч.ване на българския 
фолклоръ, история и прнроца. И до последния мо
ментъ на плодовития си животъ Дриновъ бt на/.1-
авторитетння ч.ленъ на Дружеството. Подъ негово 

председателство н съ съдействието на тогавашния 

министъръ на nросвtтата д•ръ К. Иречекъ, времено 
преустановената де/.rность да дружеството биде в1>з
обновена nрезъ 1881 год. 

Въ началото на 70-тi; години Дриновъ се 
завръща ОТН()ВО въ Русия, обоrатенъ съ много 

знания и съ много нови въттроси за научно разра

ботване. Презъ 1873 той защити на . публнченъ 
дисnутъ своята дисертация „Заселене Балканскаrо 
полуострова славянами ", която му отвори вратитi; 
на университета като доцентъ на славянскитi; наре

чия въ Харковския университетъ, а три години по

късно защити втората си дисертация пfОжннiе сла
вяне и Византiя въ Х вtкt", за която пъкъ биде 
провъзгласенъ за докторъ на славянската филология 
и веднага назначенъ за екстра ординаренъ, а скоро 

спедъ това и за ордннаренъ nрофесоръ по еж.щата 
катедра, която и заемаше до самата си смърть. Тtзи 
съчинения на Дринова съставиха една нова епоха 

въ славянската наука и поставиха тi;хния авторъ въ 
реда на първитi; слависти - историци. 

Презъ 1875 r. той предприе едно пж.туване 

нзъ България и събранитt материяпи тоИ използува 
за една блt.стяща публична лекция nрезъ ноемврий 

1876 r. въ Харковския университетъ, която напечати 
въ Славянски сборникь (Петроrрадъ) подъ заглавие 
„ Бъпгарiя наканунt ея погрома", въ която даде 
пълна характеристика върху положен-нето на бъл
rаритi; въ Пловдивско преди априлското възста~rие. 

Статнитt на Дринова, Бончева и др. български еми
гранти въ Русия подготвиха общественото мнение 

въ полза на една въорж.жена акция противъ 

Турция. Още съ обявяването на войната именитиятъ 
вече професоръ биде комаJ1дированъ къмъ Главната 
квартира и причисленъ въ щаба на княаъ Черкаскн. 
При Освобожден_ието на София той биде назначенъ 
за помощникъ (вице-губернаторъ) на rенералъ 

Алабинъ, а н·l;колко месеци следъ това (30 май 
1878 г.) става управлающъ за народното просвtще
ние и духовнитi; дtла при князъ Дондуковъ въ 

Пловдивъ. Дриновъ стана единъ отъ наИ-влиятел

ниrh съветници на царския комисаръ. По негово 

настояване за столица биде избранъ rp. София, като 
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естественъ центъръ на българскит-t земи, Той взе 

и живо участие при редактирането на българската 
конституция. 

На Дринова се дължи първоначалното органи
зиране дtлото на народната просвtта и откриване 

на просвtтнит-t и културни учреждения - Народ• 
ната библиотека и Народния музей. Главно на него 
се дължи и идеята да се привлече на българс1<а 
служба известниятъ български приятель К. Иречека, 
който продължи започнатото отъ Дринова органи

зиране на българското просвtтно дtло. 

Следъ свършване на окупацията и създаване 
на самостойната българска власть, Др. счете своята 

мисия за привършена и побърза да се завърне къмъ 

академическит-t си занятия, за да продължи своитt 

нау11ни изследвания 110 бъп-гарската история, бил, и 

езикъ. Макаръ и отъ далечъ той следеше умстве• 
ното развитие на нашата млада страна и съ редица 

с·ьчинения, статни и приятелски писма вземаше 

участие по всички живьтрептущи въпроси. Въ Бъл• 
гария той идва още нtколко пж.ти: презъ 1881 г., 
когато бt поканеиъ да заеме председателството на 

държавния съветъ, която покана той учитиво от• 

клони, въ замtна на което пъкъ възобнови !{ни
жовното Д-во; презъ 18 84 г. за сжщото д-во -
изработване и приемане на устава му и презъ 1900 
год. за да присжтствува на устроеното въ негова 

честь тържество и подготви премtстването си въ 

България. Но последнята си мечта не можа да 
постигне: на 26 февруари!! 1906 г. см·ьртьта осуети 

това му съкровено желание. 

Заляганията на М. Дринова за изследване тъм

ното минало на нашии народъ и освtтление на не• 
говото настояще и бждаще дадоха неоценими резул

тати. Тритомнитt му съчинения на българския на
родъ и земя rоворять 1шсоко за голtмитt заслуги 

на този rолtмъ ученъ и блаrороnенъ човtкъ. 

п. д. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Старозаrорскн клонъ. - Съ особ,щ задоволство 
констат11раме разрасп1анс 11а дружеството и поr1улнрно

стьта 1шs1то то добива. Економи•1н1пt услоrтя, които 
JJлиш,тъ на ку11тур11ия уровепъ въ ед11а странл у1<11з1111тъ 
11 своята го111;ма сила върху насъ, но 6ла1·ол.ар~111е на 
вродената 0611'11> къмъ 11рнродата II СJ1стсм1111 работа ине 
можемъ да се похват~мъ. че нашит!; редове се увет1ча• 
[JRTt, и чов·\;къ чрсаъ туризма вижда свободн11я nолетъ па 

своя духъ. 

Прсзъ първото 111естмесеч11е па текущата турнстска 
rод111м 11мамс зарегн'стрнрана следната дейность: 

Ч11слото па ЧЛСI1овст·I; достига 206. Отъ тl;хъ имаме 
заш 1че1-111 отъ сr111съка по доброволно напущане 7, 1ю 
не11здължен11е 1<ъмъ касат11 6, по 11рсм·L;ств11не II изселване 
11. fJЗKIJIO'le.JIJ-1 1, Оставатъ OCIJЧKO дet-lCTBIJТCЛHIJ члс1i(ше 
181. Ноnопостжпил11 1 1 маме 20 11 прсм·l;сте1111!. 

Обяnс1111 20 иалстn, отъ ,l;хъ 14 се състоял11, отъ 
конто 1~маме сднод11евю1 - 5, дву;щевJIИ - б II МНОГО· 
д11е111н1 - 3. Посете.1111 еж ОТ1, 'IЛCH!:>ne : м. - 54 11 ж. -
38 11 rосп1 м. 86 и ж. - 24. Иам1111ат11 к11лометри съ 
кра.къ - 297 11 влак,, - 1081 , съ дру1·0 прсвоэпо срtд
ство - 216. Излетната програма приета въ на•шлото на 
1·од11н11та дава добр11 резуJJТ:пи за 1-1злсп1rl;. 

Състояли се 5 трудови 11злет11 Посе·гсн11. еж 
ОТЪ ЧЛCflO!le Jla &. Т. Д. М. - 19 Ж. - 5, - 1Н1 Ю. 
Т. С. - м. 61 ж. - .10 s1 1·ост11 м . - 1, ж. - 2 11т 1 
11сич1ю отъ 98 чело1J·l;ка. Д;щена р,1бота nъ 11;н:ъ - 480. 
Изч1·1слона въ 11ад.1-1ищ1 - 3600 лв. Рабtт1тl; еж 11звъ11-
ше111 1 зn разхубn01та11с на ,Аязмото•. Построе,ш С,'- 1ю111-1 
33 скамеll 1<и, поправе1111 12 стари, пр1rкова1111 табели за 
запа:шанс раститет1ост1,т:1 н 11зкастряне 11 1ючистш111е на 
дървета 11 a11ei-1. Дсй11осr1,та ни ту"ъ се попречи от,, Ми
троnолнтъ Ла11е11ъ-11редссдатель на комитета св .• Иванъ 
Милост11ш1 •, 1юf.1то 11е позволи прекарване 11одn nъ парка 
11 не лале съде/-!ствне по построJ:!ка на вратата на сх,щня 
срещу ущща .Методи11 Куссвнчъ•. 

11ость очсрта11а в·,, програм11тn 1111. I-Jat-тor1тeлctRoтo се с 
стрсмtло да 11p~oлo.ntc рш1л11•111и·гl; с11ы1кн въ топа отно
щс1111с. 

Голi;мата нуждл 1<011то създаде с 1 ш1111яп1 д11с'съ указ 11в, 
че тя тр·l;б1.1r1 да (i,)ЩС обза1н:дс 11а с,. IНIIUII IIOK,);ЩllJIJlil, 
защото 1111кзкъ 11е с уд9б111) да прнб-lн·1.1амс до дру1·11 м·J;cra 
за обз;шеждансто i1. 1 lрвсмъrь l(Ollтo ylia:.щa Тбl 1111 1юсс• 
т11теm1 туристи нлп учсющн 1111 пасърдчаnа да я обза

Асдеме добре. 
3:1 JIOДIH)M.:Jl'il llC llil IIOCТl)IIД.lll l·ITt ОТЪ ЭCМIICTJ)CCe

llllCTO о. т. С. IIЗд;IДе CIICl(lllllleJ IЪ „Тур11с.тск11 ЛIIClЪ" СЪ 
CТIITIII-I 11 J(ЛIII.IJCTa IJЗЪ lll>t,paдa.п11rl; мъста. Издадс111, е 
въ 5,000 скзсмнляра 110 5 Лll. сдшш111шт:1 цена. l{ато се 
махне 5,000 л,1. ·р:~з11ос1(11 11 11сча·1·ъ ще може1,п дп 111)л
кре11нмъ 11л11111п друг~1р11 с,, една сум~1 оп, 10,000 ло . 

Нашата б11 бш1отск11 броt1 вече ~9 1, 11111·11 съ 1111т1:рсс 110 
тур11стс1<0 съд·1,рж,1 1111е. И1ш1:1т1рът1, оъзт1:~а 11н 78 111юд· 
мст,1. Отъ особш:1 11ю1шост~, с гол·l;мш1 подарып, щшра

вслъ оть ч11ена Стоm-1-ь l(СШШЗ/!ЖflС.RЪ IIЪ 1111стал11р11не 1111 
тъм~,а 11одв11ж1-1а ст:111 эа фото „Сърне.на 1·ора''. 

П резъ . отчсп1ю1 пернод,, фото „ Сърнена rорл" има 
IIOflll 36 фоr·оrраф11чсск11 СТЪl(Л;.\ C'I, хуб111ш IICll~<:ЖШI 11 
,-рупunи сш1м1,11. Разrюлн1•;1мс съ ц·l,л:1 колс1щ11~ от·,, 24 
стъкла, д1:лоз11т11ви ом, 11острад11л~1rl; ,()·гь зсм11t:·rрсссf111ето 
м·l;ста. Съ заку11в:шсто на апаратъ с~rlпамс чt:: ще 1-ш11мс 
елнn образцова !]бз3оедеш1 фото1·рnфи11ссtш 11абораторш1, 
1<ждето ще моrатъ дn се 11зв1,р1ш~атъ у11с1111111:111н1, на~ш-
11е1111я, дна11оз1тш11, цв·~.тна фe'rrorpnф1111 11 др. ·от1н:.•111тn1111 
еж 500 бро11 .ш1бумъ „Сър11с11:1 ro11a съ r1одв11ж1111 к11р
ти•11ш. Rлбум·,, ,.Сърнела rop:1" се 11011ы111я съ хубr1 0 11 
фотогр:1фичесю1 сrшмкн. 

Обза11сждансто 11МЪ IIЗК!JIOЧJITCЛJ-10 се ДЪЛЖII 11;1 ч11е-
1юветt на дружест11ото, ето защо 1.1с-lш11 1-1злёт11и1<1, въ 
тур11стската торба II хербария трtбвn да съб11ра рi;дкн 
скзем11л11р11 за сбирката. Пор;,,,ш11ъ с сrнщ11uлс11ъ ш1t.1фъ 
эа 11арсжл:ше 1111 сбирк1-1п. 

Вс11 11К1J чле1юве 1111 дружеството С,); З:JДЪЛЖС/111 съ 
11олу1111ва11е ,ы с11. , Бългnрскн тунрстъ• . За 1929 1·. брос
пеrl, ще можсмъ л:а Г11 увсличимъ 1ш 200 ек:1смпляра. 

Състош.111 еж. се 3 реферата съ 400 посетители Уре
де11а с една апп1щнош1а седшща, 11:1 която сл1 11рожскп1-

ра1111 на открито 113 диапоз1m111а 11 17 девиза• . • Народ
и ата забава• нn 17 юни11 на .Аязмото" нма добъръ ycntxъ 
съ посетители 1500 души. Състоя11н с,-к 2 мtст1111 срсщ11 
съ 102 посетители и 4 съ чужди клонове съ 308 nосет11- СЪДЪРЖАНИЕ. - П. Делирадевъ, Тур11зъм·1,, rорн 
тели. Научнн с11едеп11я еж се давал11 ежемесечно за з11i;з• и водоснабдяване; А П11елан-ь, Бадемова 11J1,тска; Не-
дното пебо. дп,л•tо Петковъ, l{ъмъ нзворнrl; на р·l;к11 Стр·J;ма; Таба• 

]-(ародното бедстn11е по земетресе1111ето до s1звссп~а кавъ, Пстровrшловсюштъ мош1ст11ръ: Г/. Д .. Изследва•111r\; 
степе,н, не 1юзвол11 да се раэ1111с 11апъJП10 културната дelt- на Бы,гnрвя - Млр1н1·ь Дрr111овъ. Дружсстве11·1, ж1що-п,. 
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