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ДЪРЖАВАТА И НИЕ 

Четиридесеть години вече нашата задруга 

твори материални и културни ценности съ 

немаловажна значимость за общия ни кул

туренъ и общественъ развой и възходъ. 

Всичко, що е могла да сътвори и създаде, 

създала го е мълкомъ, безъ шумъ, съ упо

рита воля и съ съсрtдоточенъ въ себе си, 

безъ паради, ентусиазъмъ. И всичко, що е 

създала, създала го е не за себе си, а щедро, 

истински интелигентски, го предоставя за 

въчно използуване на друrиn, на ближния 

си, на обществото, на народа си, на Държа

вата си. Съ тия си качества и съ общия й, 

своl!ственъ само на нея духъ, тя се прояви 

и наложи въ съзнанието на нашата общест

веность не само като една обшность, чиито 

членове моrатъ да бж.датъ обединени около 

каква и да е идея и безъ вж.трешни духовни 

връзки, не, тя се прояви и оформи като 

истинско културно о б щ е с т в о и заслужено 

носи името, което дpyrиrt и дадоха-е л и т

н а о р г а н из а ц и я. Това бъ първата, все 
едно, дали съзнателна или несъзнателна, спо

редъ закона за хетероrенията на целитt, 

нейна задача. Въ процеса на своя възходъ, 

за този сравнитеяно кж.съ периодъ отъ време, 

тя ясно очерта и своята роля и своето зна

чение за развитието и култивиранет9 на най

ценното чувство въ душата на всъки единъ 

rражданинъ: даде примtръ и посочи пж.тя 

и методиn, по които се развива истинското 

съзнателно, задълбочено и кристално чисто 

родолюбие. Както бълrарскиятъ селянинъ, 

КОЙТО СЪ Кръвыа СИ И СЪ ПОТЫа е оро-

силъ родния си кж.тъ земя, и заради това е 

тъй здраво сроденъ и свързанъ съ нея, така 

и бъl!rарскиятъ планинарь-туристъ, коl!то

пакъ съ своя трудъ и съ своята поть, стжпка. 

следъ стж.пка, е превзем;~лъ кж.тчета отъ тая 

земя, за да сложи дълбоко въ душата си 

т'hхния образъ, е еж.що тъй здраво сроденъ 

и свързанъ съ нея. Дълата му nрезъ преврат

ноститt па политическия пи и общественъ 

животъ презъ тия четиридесеть години, дt

лата му презъ войниn, еж твърде убеди

телно доказателство за това. Настж.пи ли 

смутъ тукъ долу, той се запжти съ върни 

другари тамъ, въ недрата, въ лоното на тъй. 

хубавата българска природа, съзнанието му 

се прояснява, отдълнитt, събирани периоди

чески кж.тчета се сливатъ, оформяватъ и 

предъ съзнанието му се възправя образътъ. 

величественъ и милъ, на скж.пата Родина. 

образъ, съ който той се връща всрtдъ 

близкитt си и съдействува да се изrлаждатъ 

дребнавоститъ на катадпевието, да се из

rлаждатъ проявитt - рожба на .злоба, суе

та". Настане ли брань, то!! е пакъ на своя 

пость. Само така нашата задруга можа да 

оцtлъе съ своята първоначална идеология, 

да мине благополучно между Сцила и Ха

ридба и да допринесе корабътъ на българ

ския общественъ и държавенъ животъ да 

тръгне по нормалния си и сигуренъ нж.ть. 

Четиридесеть години нашата задруга какъ 

насажда въ съзнанието на членоветъ си нуж
дата за всtки нормаленъ човъкъ да бж.де 

деенъ, да издига въ култъ труда, благодат-
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ниятъ трудъ, чрезъ който само човъкъ е по

лезенъ и на себе си и на друrитъ, но на

редъ съ това да умъе да бжде бодъръ, да 

умъе да бжде духовитъ, да умъе да бжде 

веселъ, да умъе да се радва на битието, съ 

една дума - отъ него да излжчва бодъръ 

свътоrледъ, Нали съ пъсни и веселие се 

изминаватъ най-труднитъ части отъ пжтя, на

ли съ пъсни и веселие се копаятъ основитt 

и се издиrатъ паметницитt на нашето тъй 

добре развито социално чувство - нашитt 

хижи и домове, нали съ пъсни и веселие 

се залесява ... 
Нека тtзи пtсни и веселие - външенъ 

изразъ на нашата чиста съвъсть и на нашата 

душевна бодрость, бждатъ наши спжтници 

навсtкжде въ живота ... 
И много, много още ценности създаде на

шата задруга презъ този периодъ. Създаде rи 

и продължава да rи създава, унесена въ своето 

творческо дъло, безъ да търси отъ нъкоrо 

признание на всичко това. Обаче и то бъ 

само единъ периодъ отъ нейното развитие. 
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Настжпило е времето, когато и ние най-после 

добихме моралното право да се изправ11мъ 

горди върху грамадата на нашия общополе

зенъ активъ и да поискаме признание. Цъ

лата българска общественость е свидетелка 

на нашитt честни и благородни усилия да и 

бждемъ полезни и въ услуга, цtлиятъ бъл

гарски народъ видъ, че скромнитъ усилия 

на скромния орrанизиранъ български туристъ 

еж посветени преди всичко нему. Ние искаме 

и Държавата, нашата Държава, да признае 

напълно и безъ уговорки полезностьта на 

нашето дъло. Слава Боrу, първитt стжпки 

въ тази насока еж утешителни и задоволи

телни ; отъ много нейни представители, отъ 

много мtста, се чуха вече ободрителни думи. 

Ние, обаче, спокойно и смtло искаме отъ 

тъхъ и тt сега, на свой редъ, докрай да из

пълнятъ дълга си къмъ това хубаво наше дъло. 

Ние искаме отдъленъ 3 а к о н ъ з а б ъ л
r ар ски я туризъмъ! 

И в. Раев ъ 
Председатель на БТС 



Ледътъ е пробитъ си. J,:нж. Ж. Димовъ 

Б'БЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ДНИ 

Оть Андрей Пиперовъ 

Когато човtкъ подготви духа си за пла

нински праздникъ и настжпи часътъ да ro 
осжществи, внезапно околната обстановка, 

въ която дотогава е живtлъ, започва д::~ 

му се вижда безлична, дtлнична и сива. 

Бtлитt видения, които заживtватъ въ ми

сълыа, и споменътъ за чистия просторъ 

на планинския свtтъ принуждаватъ погледа 

да се спира съ ненависть върху баналнитt 

квадрати на rрадскитt стени. Столичнитt 

улици започватъ да дразнятъ съ шумното 

си еднообразие, а пжтыъ отъ София до 

Костенецъ, който при други случаи минава 

неусtтно, изглежда като велико изпитание 

къмъ предстоящото щастие. Ето защо rър

дитt се освобождаватъ отъ притискащата 

rи тежина едва въ Костенецъ, гдето пжтыъ 

поема къмъ планината. 

Костенската рtка, следъ като остави 

надъ самото село известния си вече водо

падъ, за който едвали би могло да се пише 

много, тъй като отъ горе почти не се вижда. 

въ обратната на течението си посока раз

крива чудно хубава долина, която, особено 

презъ месецитt май и юний, е истинска по

чивка и отмора за гладния погледъ на скит

ника-търсачъ на природни красоти. Пото

кътъ прехвърля водитt си ту отъ лtво, ту 

отъ дtсно на пжтя, скача отъ камъкъ на 

камъкъ и се чздб11rва съ пъстритt пъстърви, 

които иrраяrъ въ пазвитt му, Отъ дветt. 

страни, възправени като великденски бого

молци, борътъ, брtстътъ, елата и трепетли

ката, примtсени въ чудни комбинации, съз

даватъ възхитителния декоръ на тази кар

тина. 

71 



Обичамъ тази долина не само за пре

леститt й. Обичамъ я и защото ми дава 

възможность постепенно и равномtрно да 

възприемамъ красотитt на планинския uиръ 

- струва ми се, че Творецътъ последова

телно и съ скрита гордость едно следъ 

друго ми разкрива чароветt на своето съз

дание, запазвайки за всtки отдtленъ миrъ 

нова радость, новъ възторгъ. 

Хижа . к. Панайодовъ• 

А пжтьтъ не е лекъ. Въ известни мо

менти, щомъ се напустне първоначалната 

посока къмъ юrо-западъ, за да се поеме 

почти право на юrъ, идватъ мtста, при 

които, особено ако раницата е тежка, както 

бtха нашитt, или коланитt на скитt падатъ 

всtка минута, както падаха тtзи на прия

теля Ж., величието на околния миръ се за

бравя и вниманието се концентрира изклю

чително къмъ .мыра cero", т. е. къмъ огъна-
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тия отъ раницата гръбъ и едва напредва• 

щитt крака. 

6 часа пжть - отъ тtхъ най-дълъrъ 

и труденъ е последниятъ половинъ часъ. 

Особено когато хижата е подъ носа и все 

пакъ нtкжде високо въ далечината, отдt• 

лена отъ насъ съ нtколко километра за

снtженъ клекъ ••• 
Белмеке.нъ -- хижа. Скроменъ постъ на 

си. Инж. Ж. Димовъ 

култура и символъ на творческа воля, за

бутанъ въ гънкиrt на бълrарскитt планини. 

Единъ отъ многото гранични камъни, озна

чаващи следвоенния напредъкъ на жадна 

за строежъ и дtла генерация. 

Кацнала на една скала всрtдъ моrжщия 

циркусъ, хижат'а каточели се присмива на 

безсилнитt му опити да разколебае нъ нея 

вtрата въ собствената и мисия. Презъ цt

лата зима великанътъ праща срещу нея ле-



Почивка 

денитt цtлувки на своитt лавини. Но тя, 

джуджето, стои самотна и самоувtрена 

срещу тtхъ, срещу него самия, лавинитt се 

разбиватъ около и на ситенъ прахъ, който 

зимниятъ вtтъръ разнася по замразенитt 

усои заедно съ гордия победенъ викъ на 

човtка надъ стихията. 

Езерото е засипано съ снtгъ. Само ста

риятъ заслонъ, който буди сантиментални 

спомени за .доброто старо време•, сочи 

мtстото на брtговетt му. Мисъльта ми ме 

понася назадъ къмъ хубавъ лtтенъ день, 

къмъ малката лодка, привързана на ко;1чето, 

която леко се поклаща отъ вtтъра, къмъ 

11зумруднитt глжбини на водата, къмъ по

крититt съ цвtтя ' поляни и нtкаква тжга 

обхваща дущата ми, Дали това не е тжгата 

сн . Инж. Ж. Димовъ 

къмъ природата, която трtбва вече да се 

пробуди? Или може би е споменътъ къмъ 

дни, които никога нtма да се върнатъ. Дни 

сигурно по-безгрижни и по-волни. Дни на 

по-непринудена радость и по-открити въз

торзи. 

Какъ еж хубави вечернитt часове въ 

българскитt хижи! Сладостна умора е об

хванала тtлото - поrледътъ, надвитъ отъ 

лека дрtмка, :мързеливо снове изъ слабо 

освtтената стая. На печката, която из

лжчва прия.тна топлина, съскатъ чайници и 

тенджери. Само разrоворътъ е оживенъ. 

Този разговоръ, който може да бжде воденъ 

само въ планината и който никога не се 

забравя. Неограниченъ самъ по себе си въ 

избора на темитt, той има това предимство 
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падъ друrитt си събратя отъ града, че въ 

него доминира винаги чувството па откро

вение. - Има ли пtщо по-хубаво отъ вече

репъ разrоворъ между приятели въ хижа! 

Самата планина витае съ своя духъ надъ 

rлавитt па събеседницитt и ги настройва 

молитвено. Tt си вtрватъ, защото знаятъ, 

че ги свързва най-светото - другарството. 

И да не обичахъ nланинитt, и да не можехъ 

да вкусвамъ отъ опиума на природата, пакъ 

бихъ ти rостувалъ, чаровнице, само заради 

незабравимитt вечери въ твоитt хижи! .• 

Царството на бtлитt савани. Оспtпите

ленъ е блtсъкътъ на сутрешното слънце 

въ планината. Сякашъ самата свежесть на 

ранния хладъ, примtсена съ пожара на 

едно искрящо слънце, което блести безъ 

да гори, прониква въ фибритt на тtлото. 

„Равни чалъ" е уморенъ и упоенъ. Лtниво 

потръпватъ широкитt му плещи въ кри

сталнитt си одежди. Брилянти, перли, 

сапфири и смарагди отблtсватъ отъ мър

зеливо протегнатата му снага. Езерото, 

уплашено отъ пламналитi\ скути на своя 

повелитель, е скрило лицето си задъ бiша 

покривк~ Ще чака, докато пламъкътъ на 

„Равни чалъ" намали блtсъка си, тогава 

чакъ ще покаже подъ милувката на маllското 

слънце rължбовитt си очи. 

Скитt ю1 равномtрно тракатъ по замръз

налия снtrъ. Поrледътъ е упоенъ отъ без

края, който ни предлага „Равни чалъ": -
Всичко е нtмо. И ние мълчимъ. Великата 

симфония, симфонията на планината, кънти 

тържествено въ ушитt ни. 

Цtлиятъ день, паll-хубавиятъ ни день, ми

нава въ акордитt на тази симфония. Всичко 

останало е каточели епизоди, които заедно 
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съ тtхното отминаване се забравятъ или 

оставатъ бледи спомени. 

Нtкжде по пжтя снtrътъ отъ замразенъ 

стана мекъ, а после и мокъръ. Помни ли 

нtкой отъ насъ кжде бtше това? А и да 

го помни, има ли то сега нtкакво значение? 

Нtкжде, увпtчени отъ пжтя и отъ на

клопа, ние напустнахме пжтеката и се загу

бихме въ едно дере, отъ кждето трtбваше 

следъ това съ единъ часъ закъснение да 

се иэмъкнемъ. Съжалява ли нtкой сега за 

загубата на сила и време ? Азъ - не I Та 
какво по-хубаво бихме могли да правимъ 

презъ тtзи часове, ако не пакъ да слушаме 

симфонията? · 
Изгорtхме от1, слънцето този день, 

както никога не сме изгаряли, въпрtки 

взетитt мtрки. Днесъ лицата ни еж пакъ 

въ човtшкия си видъ. Но огъньтъ, който 

тогава изгори сърдцата ни, сигурно ще 

продължава за дълги години да стопля спо

мена за бtпитt савани па Рила и Родопитt 

и да rpte и гори и тогава, когато наоколо 
ни е само студъ и скрежъ.~ 

И сега предъ погледа ми потръпватъ 

безкрайнитt снtжни дюни. Имената имъ 

не зная. Пъкъ и важно пи е това ? Tt 
всички бtха еднакво велики и горди въ 

своя покой. - Азъ ви пращамъ моя приветъ, 

неизвестни самотници, деца на безпредtлния 

миръ ! .•• 
Заврачица. Заспонъ. Единъ день на по

чивка и .•. бtrство. Бtгство отъ бtпитt 
савани и отъ горещитt имъ цtпувки. Лица

та ни ппамтятъ отъ изгарянето. И ние ги 

криемъ въ малката хижа, желаейки да за

пазимъ само за себе си спомена отъ смърт

ния си rptxъ. Отъ цtлувкитt на забулената 

отъ саванъ планинска дева. 



ИЗМИНА ТИЯТЪ П.Ж ТЬ 

Отъ Илия Антоновъ 

1899-1939. Изминаха се четиредесеть го
дини отъ основаването и непрекжснатото сж

щесrвуване на Българското туристическо 

дружество, сега вече Български туристически 

съюзъ. Когато ще чествуваме, обаче, тази 

годишнина, нека не забравяме, че тя съвпада 

съ друга една годишнина, не по-малко близка 

на насъ, българскитt туристи, а именно 

п е т д е с е т ь r о д и н и отъ основаването у 
насъ на първия туристически кржжокъ отъ 

поклонници на природата .Урвичъ клубъ•, -
основанъ презъ юлий 1889 год. отъ всеобщо
признатия идеолоrъ и патронъ на българския 

туризъмъ - ,,Щастливецътъ • Алеко. 
Дейностьта на тази първа наченка на ор

ганизаранъ туризъмъ у насъ, като срtдство 

за пропагандиране на туристическитt идеи, 

е била, безспорно, ограничена. Виждайки, 

вtроятно, самъ това, Алеко решава презъ 

1895 rод. да изведе на • Черния връхъ • кол
кото се може повече софиянци и тамъ, подъ 

мощното влияние на природата, да основе 

туристическо дружество за една по-широка 

културна работа, толкова необходима за бъл

гарина сле.дъ петвtковното му робство. Дру· 

жеството е било основано на 27 авrустъ 

1895 г., на което народниятъ поетъ Иванъ 

Вазовъ бива избранъ за председатель, а „Ща

стливецътъ • Алеко - за секретарь. 

Но, уви I Загива трагично Алеко, душата 
на зародилия се вече български туризъмъ. 

Пропадатъ и неговитt усилия за организи

ране на съзнателнит'!! поклонници на родната 

природа. Но семето е било хвърлено и пад

нало на добра почва и, макаръ съ едно за

къснение отъ четири години , ние виждаме 

презъ 1899 год. да се туря началото на ново 
туристическо дружество, посветено въ честь 

на Алеко - ,Софиl!сJСото туристическо дру· 

жество „Алеко Константиновъ". 

Този пжть усилията на седемтt мл·ади 
туристически деятели, нека поменемъ и сега 

имената имъ съ всичкото уважение къмъ 

тtхъ : архитектъ Георги Козаровъ, инженеръ 
Димитъръ Вълчановъ, инженеръ Анастасъ 

Мариновъ, химикътъ Василъ Топаловъ, апте

каритt Недtлчо Нtмски и Янко Малиновъ 

и конструкторътъ Георги Сяровъ, за щастие 

на дt.лото на българския туризъмъ, даватъ 

трайни резултати. До края на сжщата 1899 r. 
дружеството има вече своитt 153 члена. Нt
що повече, още презъ следната година има

ме проява на интересъ къмъ новото явление 

въ нашия културенъ животъ - организи

раната туристическа деl!ность - и основа

ване на туристически дружества и въ про

винцията. 

Младитt туристически ратници започватъ 

съ въодушевление и постоянство една съзна

телна деl!ность за опознаване обществото съ 

целитt на туристическото дtло. Благотвор

ното влияние на родната природа, чиито ре· 

довни поклонници еж били тt, ги е подкре

пяло въ твхната неблагодарна за тоrаваш

нот() време работа. Който знае колко назад

ничави еж били тогава схващанията, даже на 

така наречената интелигенция, съ какво не

довврие, даже подозрение, се е гледало то

гава на всtка проява на туристическа деl!· 

ность, предметъ на какви подигравки еж би· 

ли хората, които въ най-пъстра екипировка 

еж се отправяли къмъ планината, само то!! 

може да измtри величието на дtлото на то

rавашвитt деятели на българския туризъмъ 

и на тtхнитt последователи въ този чети

редесетгодишенъ периодъ.~ 

Следъ неизбtжнитt въ всtка едва отъ 

по-широкъ размtръ обществена деl!ность 

колебания, следъ като се знаятъ и многото 

размирни години, които народътъ ни пре

живt, трtбва да се поздравимъ открито за 

здравитt основи, на които е било поставено 

отдавна туристическото дружество. - Него

витt сегашни 78 клона и повече отъ 6000 
души редовни членове, освенъ клоноветt и 

членоветt на Ю. Т. С., еж действителна га

ранция за единъ ползотворенъ и дълъrъ 

животъ. 

За да се постигне този отличенъ резул

татъ, е спомогнало, безспорно, правилното 

поставяне на една отъ rлавнитt цели и от

лично агитационно срtдство : излетната деl!
ность. 

Започнало съ уреждането на редовни из

лети подъ главатарството на добри, изпитани 

и съзнателни туристи - главатари, провеж

дани съ постоянство и увtреность въ добрия 

резултатъ оrъ тия излети, туристическото 
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дружество сполучи да раздвижи българина, 

да ro заведе всрtдъ родната природа и, по

край физическото укрепване и душевната 

наслада, да ro опознае съ приказнитt хубо

бости на сжщата тази природа, да събуди у 

него интересъ къмъ Родината му и по та

къвъ начинъ да ro накара да я цени така, 

както тя действително заслужава. Като резул

татъ на това ние имаме безспорното издигане 

народностното съзнание на българина и все 

по-здравото му прикрепване къмъ родната 

земя. 

Отъ тази необходима фаза на организи

рана официална излетна дейность въ rолt

митt градове впоследствие се премина къмъ 

свободната такава, т. е. уреждането на из

лети и извънъ официалнитt - rруповитt, а 

после и на индивидуалнитt : излетитt на от
дtлнитt туристи, сами, по двама, трима и т. н. 

Съ времето широката излетна дейность из

иrр:: своята роля: тя унищожи предразсждъ

цитt, подиrравкитt, разликата въ планината, 

установи равенството между всички поклон

ници на природата, създаде и закрепи духа 

на другарството, rотовностыа за пожертвува

телность къмъ нуждаещия се, духа на обще

ствената сплотеность. 

Фактътъ, че презъ последната година еж 

били уредени около 2000 официални излети 

отъ разнитt дружествени клонове, бес1ъ мно

гото и много такива, уреждани отъ отдtлни 

групи туристи, говори предостатъчно за пол

зата и широтата на развитата излетна дей

ность. 

Следъ еднодневнитt излети заредиха се 

и станаха нtщо обикновено и мноrоднев

нитt излети. 

Най-сетне, като продължение на обикно

вената - лtтна излетна дейность, дойде 

презъ последнитt десеть години и практику

ването все по-широко и на зимната излетна 

дейность. 

И така, следъ като чрезъ тази систематично 

прокарана,презъ дълги години организирана 

излетна дейность ние създадохме у българина 

навика да ходи въ природата, можемъ да сме 

сигурни, че този навикъ ще става все по

здравъ и обектитt за посещение ще ставатъ 

все повече и повече, и то безъ оrледъ на 

това дали е хубаво времето или не - дали 

е лtте или друго годишно време; дали обек

тътъ, който имаме желание да посетимъ, е 

близо или дЗ11ечъ. 
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Досеrашнитt хиляди излетници, които при 

хубаво време праздниченъ день напущатъ 

особено София, еж лишно доказателство, че 

излетната дейность на организирани туристи 

или любители на природата ще се развива 

все повече, а нtма да намалява. 

Едновременно съ агитационната излетна 

дейность, организираниятъ и съзнателенъ 

български туристъ не пожали никога трудъ и 

време и биваше винаги въ ролята на ония 

културтрегери, които трtбваше да провеж

датъ една възпитателна дейность и за запаз

ването отъ унищожение на красоrитt i на 

природата и нейнитt паметници, на българ

ската фауна, на архео.~ожскитt старини и пр. 

Ако речемъ да прос.чедимъ по-отблизо и 

културно-просвtтната дейность на туристи

ческото дружество, ще видимъ, че и въ това 

отношение организацията е развила обширна 

и полезна дейность и постигнала завидни ре

зу.чтати. 

Създадената въ този периодъ отъ време 

туристическа книжнина може само да прави 

честь на организацията ни. А списанието 

• Български туристъ •, отъ една скромна и по 
външность, и по съдържание книжка, се из

дигна, благодарение непрестаннитt, и то до

броволно правени жертви отъ страна на 

дружественитt членове и ценното . сътрудни

чество на ицейни другари, на висотата на 

едно художествено и достойно за цружество

то ни представително списание. И то може 

да бжде една отъ нашитt гордости. 

Не една еж туристическитt инициативи 

за създаване на наредби за закрила на хуба· 

вата българска природа, за създаването на 

защитени участъци, народни паркове и пр. 

Голtмъ успtхъ ще бжде, ако най-сетне 

ще може да се създаде отдавна желаниятъ 

.Законъ за туризма въ България' и по този 

начинъ да се узакони единъ пжть завинаги 

съ законодателеиъ актъ мtстото, което Б. Т. С. 

трtбва да има въ ржководството на туризма 

въ България въобще. 

Изключителенъ дtлъ има Б.Т.С. въ по

стигнатото вече култивиране на бълrарскитt. 

планини : прокарването на пжтища, здравата 

маркировка, направата на домове, хижи, за

слони и др. Извършеното въ роднитt пла

нини винаги ще сочи красноречиво за висо

кото съзнание на българския туристъ, за 

безкористната му дейность за доброто на 

неговото отечество. 



Вървейки не отъ подражание, а по необ

ходимость по стжпкитt на по-напредналитt 

отъ насъ и въ туристическо отношение 

страни, б ьлгарскиятъ туристъ трtбваше да 

напрегне крайни сили и съ съвсемъ оскжд· 

нитt си материални срtдства и подкрепа на 

обществото да построи необходимитt въ пла

нината хижи, заслони, а въ градоветt тури

стически домове. 

Какво правилно разбиране еж имали още 

първитt ратници на организирания туризъмъ 

у насъ за ползата отъ постройката на хижи 

въ планинитt, показва фактътъ, че още 

презъ августъ 1905 rод. е билъ поставенъ 

основниятъ камъкъ на първата планинска 

хижа у насъ - на Витоша. Тази инициатива 
не е могла да бжде ос.жществена не само 

поради липсата на срtдства, но и поради на

стжпилитt политически събития - войнитt 

и др. Въпрtки всички трудности и неблаго

приятни условия за материално творчество, 

туристическиятъ животъ е наложилъ своето 

и ние виждаме непосрtдствено следъ вой

нитt и възобновяването на туристическитt 

дружества, да се пристжпва къмъ строежа 

и завършването презъ 1922 год. на първата 

планинска хижа .Скакавица" въ Рила. 

Днесъ вече, споредъ отчета на Централ

ното настоятелство на Б.Т.С., съюзното хиж

но имущество достига завидната цифра : 52 
хижи, високопланински заслони и домове, а 

именно - хижи и заслони въ Балкана - 15 
въ Витоша и Голо бърдо - 6; въ Рила -
9; въ Пиринъ-4; въ Родопитt - 5 и въ 

Осогово - 1 ; полски хижи 3 и туристи

чески домове 9. 

Построенитt високопланински заслони и 

наблюдателницитt на Мусала и Черни връхъ 

еж вtнецътъ на строителната туристическа 

дейность. 

Всtки, който познава материалнитt въз. 

можности на Б.Т.С. и себеотрицанието, съ 

което орrанизираниятъ български туристъ 

е работилъ за създаването на това ценно, 

отъ всtка гледна точка, богатство, ще се 

преклони предъ гигантското постижение въ 

това отношение, и то за единъ такъвъ кра· 

тъкъ периодъ отъ време. 

Наредъ съ споменатитt по-горе ценни 

придобивки презъ тd~и въ действителность 
кратъкъ периодъ, не бива да се отмине безъ 

да се изтъкне и една ценна еволюция въ 

схващането за практикуване на туризъма въ 

широкъ смисълъ. Бtше време, когато за до

стоенъ туристъ се признаваше само оня, 

който излизаше въ природата само пеша и 

съ претоварена на гърба раница. Смtташе 

r.e за необходимо туристътъ, както нtкой 

rолtмъ грtшникъ, когато търси опрощение 

на грtховетt си, да се измжчи здраво, за 

да заслужи голtмата наслада, която го очак

ва въ лоното на природата. 

Днесъ, обаче, всички знаемъ, че е друго

яче, т. е. така, както би трtбвало да бжде 

- съ възможнитt превозни срtдства да се 

избtгва умората и губене на време по праш

нитt шосета. Така да се стига всрtдъ при

родата много по-бодро, да се престоява много 

повече време тамъ, :-ia да се изпитва по-дъл
го насладата отъ това престояване. А въ 

хижитt, като се намира задоволителна . об
становка и храна, да се намали значителна 

часть отъ излишния товаръ, съ който се 

обременявахме по-рано. 

Друга еволюция въ схващанията за пол

зата отъ туризма е за неговото стопанско 

значение. На това, много отдавна съзнато и 

въ най-широки размtри използувано схва

щане въ чужбина, се дължи създаването на 

хотелиерската индустрия, развитието на съоб

щителниrt срtдства въ връзка съ посеще

нията на природата, препитанието на rолtмъ 

брой отъ населението въ мtста съ старинни. 

исторически паметници, съ красива природа. 

Това схващане се възприема вече въ широкъ 

размtръ и у насъ и се налага все повече и 

повече на съзнанието на всички официални 

фактори и частни лица и ние сме свидетели 

на редица държавни, обществени и частни 

инициативи, които гонятъ целыа да се поо

шряватъ пжтуванията, за да се извлtче отъ 

тtхъ възможната най-rолtма облага. 

Иначе не може, па и не бива да бжде r 
Заслужава да се спомене сжщо, че дt

лото на организирания български туристъ е 

преминало вече границитt на Родината и се 

знае вече и въ чужбина. Официалнитt връз

ки на нашия съюзъ съ разнитt туристическ~ 

организации е една морална придобивка за, 

насъ. Пропагандата пъкъ, която се прави на, 

българската природа, колкото и ограничено и 

често пжти несполучливо да се прави тя, все 

дава своитt полезни резултати. Нека се на

дtваме, че ако се постоянствува и се държи 

смtтка за нуждитt на времето и хората, и 
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у насъ ще моrатъ и тръбва да с~ получатъ 

завидни материални блага. 

Най-сетне тръбва да се спомене, че като 

удовлетворение на развилото се у насъ тури

стическо дъло, на необходимостьта отъ по

добряване условията, при които тръбва да 

се прави туризъмъ, се яви и крепне вече и 

Българската туристическа кооперация. 

Чрезъ нейното посръдничество орrанизи

раниятъ туристъ може и тръбва да си на

бави всичко необходимо за по-доброто си и 

по износно екипиране. 

Отзовавайки се на желанието на редак

цията на нашето списание да напиша rор

нитъ редове по случая, азъ се постарахъ 

бъrло да изтъкна постиженията на скжпото 

на всички ни туристическо дъло за единъ 

периодъ отъ че:rиридесеть години, непрека-

рани изцъло, обаче, въ спокойно творческа 

работа. 

Струва ми се, че направенитъ обективни 

констатации ше бждатъ сподълени отъ всич

ки. Нека се поздравимъ съ постиrнатит1; ре

зултати, нека признаемъ заслугата на мина

литъ дейци и да не забравяме какво имъ 

дължимъ, ако искаме утре и насъ да не ни 

забравятъ идващитъ следъ насъ. Нека предъ 

насъ стои винаги откритъ въпросътъ за 

нашия дълrъ да работимъ неуморно за бж

дещето още по-rолъмо развитие на туристи

ческото дъло. Нека никога не ни напуща 

съзнанието, че чрезъ насаждане всръдъ бъл

гарския народъ на чувствата на човъчность, 

другарство и родолюбие, ние вършимъ една 

въ пълния смисълъ на думата полезна об

ществена работа. 

Награда? Съзнанието за изпълненъ дълrъ! 

ПРОЛ'ВТНО УТРО 
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Събужда се новиятъ день, 

or ласянъ отъ среб'ьрна пi,сень, 

и ето, къмъ менъ 

пристжпва въвъ радость унесенъ. 

nocpi,щa ме съ пролi;тенъ лжчъ 

и мирисъ на цъвнали клони 

и радостенъ rлъчъ, 

що вътърътъ всеело гони. 

И чувамъ -- земята въздиша, 

залi,на съсъ радость въ гърди, 

и утрото диша 

съсъ росни цвi,тя и треви. 

Славчо Анrеловъ 



Съзерцание си. М. Кръшнякъ 

ПЛАНИНАТА КАТО КОПНЕЖЪ 

Отъ Петъръ Боевъ 

Спомняте ли си носталгично тихата и 

затрогваща пtсень : 

Zwischen Traum und Wlrklichkeit 
lieqt ein Wed unendlich Weit •.• 

И не е ли отразена въ нея нашата чо

вtшка природа и нашата сждба-да бждатъ 

нашитt сърдца сякашъ радио антени, въчно 

изопнати между двата полюса на живота: 

блънъ и действителность ? 
И животътъ на човtка, на онзи човtкъ, 

който живtе и твори съ съзнанието, че не

говото дtло ще пребжде, не е ли именно 

усилие да скжси тоя безкраенъ пжть между 

действителность и идеалъ? 

Това е пжтьтъ не само на отдtлния чо

вtкъ, но и на цtлото човtчество отъ тъм

нитt времена на сътворението, та до наши 

дни и занапредъ •.• въ безкрая на бжде• 

щето ! 
Контрастътъ между блtнъ и действител

ность не е само основно противоречие въ съ

временния животъ, тvй е вtченъ конф.1иктъ, 

върху който се изграждатъ два мирогледа, 

които се борятъ като гигантски апокалип

тични сили, всtка отъ които се мжчи да 
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овладtе свtта сега и завинаги. Но нека 

бждемъ увtрени, че никоя 01ъ тtхъ нt.ма 

да победи. Защото животътъ въ своя цtло

стенъ обликъ включва еднакво блtна и 

действителностьта - това е основанието и 

предпоставката на живота, а блtнътъ и 

идеалътъ - това е неrовиятъ смисълъ и 

неговата це.~ь. 

Емпиричната действителность никога не 

може да бжде сама по себе си единстве

ниятъ свtтъ за човtка, оня свtтъ, който би 

го напранилъ доволенъ и щастливъ и би 

Qправдалъ неговата лична и социална мисия 

въ живота. Защото, дори когато тоя св-t,тъ 

му даде всичкитt си блага и му разкрие 

всичкитt си възможности, човtкътъ все 

пакъ ще остане незадоволенъ. 

Защо? 

Защото той носи въ rърдитt си екза.,
тацията на всепобедната обнова и всичко 

онова, което действителностьта му дава, 

служи не толкова за да го задоволи, а да 

разкрие предъ неговия търсещъ поrледъ 

нови примамливости и нови ценности, до 

които той се домогва чрезъ своята етична 

мечтател~ость-идеала,и чрезъ своята есте

тична мечтателность - копнежа. 

Жаждата за ХJ1tбъ и вода и потрtбата 

па тtлото е толкова първична и моrжща, 

колкото е и илюзионната потрtба на душата, 

жаждата за насищане на нашия етиченъ и 

емоционаленъ поривъ. 

Тя е вtчната жажда на човtшкото сърдце, 

осждено винаги да желае непостижимото и 

далечното и нейното име е копнежъ ! 
То копнtе и жадува за всичко онова, 

което е за насъ примамливо, неизвестно, 

неуловимо и непостижимо. 

„Очарованието на мистерията най-силно 

владtе душитt •, казва Анатолъ Франсъ, 

.нtма хубость безъ було - ние предпочи

таме неизвестното. Животътъ би билъ не

поносимъ, ако човtкъ не мечтаеше. Най

хубавото въ живота е това, че той ни дава 

идея за нtщо, което съвсемъ не е въ него•. 

Тия мисли еж напълно правдиви. За

щото нашитt човtшки възможности еж 

винаги ограничени, а желанията ни без

крайни. Човtкъ по.1учава отъ задоволява

нето на своитt нужди единъ избликъ на 

мощь, който събаря неговото доволство. Ето, 

едва задоволилъ своето тtло и rладъ и въ 
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неrовитt rJ1жбини нtщо се раздвижва, мжчи 

го, освtтява го, движи го тайно. 

Не е ли това духътъ, въоржженъ съ 

всички свои неизчерпаеми въпроси? Духътъ 

- ,,тайнствениятъ творецъ на мечтитt", 

както го нарича Валери. Той е, който ни 

кара да бждемъ вtчно търсещи и неспо

койни. И дори и тогава, когато едно най

смtло наше желание е осжществено, въ 

сжщия мигъ въ насъ се заражда и пламва 

страстыа на едно ново пробудено желание. 

И може би трагичната хубость на жи

вота се състои не толкова въ постигнатото 

отъ насъ, а въ желаното,- въ оня свежъ и 

непрекжснатъ притокъ на все по-нови и по

смtли желания. 

Копнежътъ - това е най-чис~иятъ из

разъ на едно наше желание и страстниятъ 

поривъ - часъ по-скоро да го видимъ 

осжществено. 

И ние копнtемъ за всичко онова, което 

буди въ насъ тръпката на желанието; да 

достиrнемъ далечното, да познаемъ неиз

вестното, да завладtемъ недостжпното. 

И затова за насъ планината винаги ще 

бжде копнежъ ! Защото тя пробужда въ 

насъ едно първично влtчение, една нова 

страсть, едно странно чувство и ни обе

щава онова, което е нашъ копнежъ, онова, 

което е незнайно и неизпитано. 

Азь спомнямъ една далечна планина, 

чиито снtжноrлави върхове се възмоrватъ 

въ синия просторъ на небето. и тя е ... 
мой копнежъ ! 

Азъ виждамъ единъ далеченъ връхъ, 

свърталище на облаци и мъгли, rордъ и не

достжпенъ, и искамъ да го достигна, за

щото той е . . • мой копнежъ ! 
Азъ знамъ едно планинско езеро и ис

камъ да слушамъ лекия плtсъкъ на кри

стално чиститt му води, отразили небето, 

скалитt и прtспитt по тtхъ, защото той 

е . • . мой копнежъ ! 

Върху сиво-rължбовия фонъ на скалата 

се бtлtе малко цвtте - въ мене се по

ражда непобедимото , желане да го откжсна 

и азъ протtrамъ къмъ нето ржка, защото 

то е ••• мой копнежъ ! 
Въ днитt на нашия животъ, когато Боrъ 

ни е дарилъ сърдце, преизпълнено съ обичь, 

очи, които да съзерцаватъ красивото, и 

душа, способна да сътвори въ rлжбинитt 



си единъ копнежъ, планината е и ще си 

остане завинаги най-примамливиятъ свtтъ 

за нашитt желания и устреми. 

Тя е единъ вълшебенъ свtтъ, който съ 

странния си чаръ не само пробужда единъ 

коnнежъ, но и допринася за неговпто въз

можно най-пълно и красиво осжществяване. 

Всtка нова стжпка и всtки новъ по

гледъ въ планината разкрива тъ безкрайно 

много нови образи и видения и пробуждатъ 

въ душата ни съответнитt чувства и на

строения. 

И което е най-важно: тоя процесъ ние 

ro изживяваме не откжснати отъ външната 
действителность, а всрtдъ самата нея. ' Тъкмо 

затова образитt, които създава планината, 

Рила - вр. Мальовица 

еж колкото блtнъ, толкова и действител

ность. Защото всрtдъ безкрайното разно

образие на нейнитt форми и богатство на 

тонове ние виждаме, че онова, което се е 

откройвало въ душитt ни като копнежъ, 

тукъ е часть отъ с.амата действителность. 

Понtкоrа даже тая планинска действител

ность е толкова смайваща и вълшебна, 

щото, нека признаемъ това, надхвърля 

нашитt очаквания и нашия копнежъ за нея. 

Тогава тя е, да се изразимъ съ езика 

на Славейковъ, ,единъ сбжднатъ блtнъ на 

дtдо Господа•, най-съвършеното ваяние на 

майката природа и нашиятъ най-чистъ и 

свtтълъ копнежъ ! 
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ОБЩУВАНЕ СЪ ПРИРОДАТА 

Отъ Петъръ Славински 

Въ културното развитие на съвременното 

човъчество общуването съ природата заема 

най-сжщественото и решително начало. 

То се разбира, не става дума за общу

ване съ нея въ смисълъ на бродене изъ 

разнитt. мt.стности и страни, подобно на 

• туриста, който не се грижи за истори

ческитt. и художествено-литературни страни 

на Женевското езеро, не се интересува отъ 

физическитt. сили, които еж го създали, 

нечувствителенъ е къмъ неговата естетична 

наредба, а иска само да nжтешествува съ 

лодка и да плува", както сполучливо С. Юнrе 

характеризира едно голt.мо мнозинство общу

вачи съ природата, • туристи•, които дирятъ 

въ нея приключения и рекорди. Касае се 

за едно всестранно общуване съ природата, 

на която да се гледа и като на обектъ за 

нашето познание, и като срt.да за създаване 

у насъ художествени усъти, на по-чисти 

чувствувания, на етични, нравствени стрем

ления - и като область, въ която да про

явимъ нашата воля да я овладt.емъ, да я 

претворимъ, за да я направимъ все по-при

годна за единъ усъвършенствуванъ човt.шки 

животъ. 

Презъ никоя отъ епохитt. отъ развитието 

на човt.шкия родъ човt.кътъ не е ималъ 

такова решително и до такава удивителна 

степень господствуващо влияние надъ об

кржжаващия го свt.тъ, както въ днешно 

време, когато е съсрt.дилъ умствения си жи

вотъ Вр прозрение строежа и началата на 

развитието на природата, за да я подчини 

на своитt. жизнени задачи. Цt.лиятъ животъ 

на с1>временнитt. чов1щи, въ всичката му 

мноrостранность (наука, техника, философия, 

изкуства) - това е общуване съ природа1а. 

Общуването съ природата наистина се е 

наложило на съвременния човt.къ отъ фи• 

зиологични причини, поради разрастването 

на rрадоветt. и тt.хната индустриализаuия. 

Необходимостыа за градскитt. жители да 

събиратъ своето общежитие въ единъ цен

търъ ги заставя да строятъ жилищата си 

по възможность съ най-голt.ми икономии 

на площь. По този начинъ се ограничава 

достжпътъ и на слънчевата свt.тлина, и на 
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чистия въздухъ до жилищата - тъй необхо

дими за единъ естественъ животъ. Индустри

ализацията на rрадоветt., отъ друга страна, 

създаването на rолt.ми фабрични предприятия 

около тt.хъ, които работяrъ съ r;~авенъ rо

ривенъ материалъ каменни вжrлиша - :съз

дава за заетитt. въ тt.хъ работници (а тuва 

еж масата жители на града) крайно неблаго

приятни условия за хиrиененъ животъ и 

това ги заставя въ свободнюt. си часове да 

се отлжчватъ отъ града - въ природата. Въ 

прочутото „Назадъ къмъ природата!" на 

Жанъ-Жакъ Русо мнозина влаrатъ съдържа

ние пакъ чрезъ неrовитt. думи отъ книгата 

му „Емилъ•: .Сбогомъ, Парижъ, rрадъ на 

шума, на дима и на калыа, дето женитt. не 

вt.рватъ вече нъ честыа, нито мжжетt. въ 

добродетелыа I Сбогомъ, Парижъ - ние 

търсимъ любовь, щастие, невинность •.. 
Колкото по-далечъ отъ тебъ, толкова по

добре за насъ ! ... ". Тъй вижда Русо • иде
алния човt.къ• - човt.кътъ на .полето, сво

бодния въздухъ, простотата на селския жи

вотъ - нищо друго, освенъ природата• -
за да създаде противенъ образъ на дребна

вия, вt.чно позиращъ човt.къ отъ „велико

свt.тския" животъ и пищнитt. салони на 

Парижъ. 

Но въ никой случай не е тукъ истин

ски ятъ смисълъ на общуването съ приро

дата. То и ма д ъ л б ок о - к у л т у р н а 
о с но в а и н е r о ват а по я в а, като ха

рактерна особеность на нашата, западно-евро

пейската, ера, е с в ъ р з а на из ц 1, л о съ 

у м с т в е н и т t. и д у х о в н и т t. о с о б е

н о с т и н а с ъ в р е м е н н и я ч о в t. к ъ. 
За човt.шкия умъ природата е започнала 

да представлява интересъ едва отъ преди че

тири вt.ка. За прежнитt. 5 - 6000 години 

исторически животъ на човt.чеството при

родата е била едно създание на боrоветt, 

недостойно да участвува въ умствения жи

вотъ на човt.ка като източникъ на нtкакви 

истини, като мtрило на нt.какви отношения. 

Безъ да става въпросъ за причинитъ на 

това явление, трt.бва да отбележа най-вече, 

че такава противоположность на сферитt, въ 

които се е движило човtшкото познание, се 

дължи главно на метод а, по който позна-



нието на нtщата се е добивало въ едната и 

другата епохи. 

Характеренъ белеrъ за доевропейскитt ци

вилизации е стремежътъ да се проникне въ 

тайнитt на въображаемия, извънсtтивенъ 

свtтъ. Всички душевни и умствени сили на 

човtцитt въ това време еж се съсрtдявали 

въ въпроситt за задrробнии животъ и до 

rолtма степень тоrавашнитt култури носятъ 

характера на едно старание да се подсигури 

чрезъ земното - задrрr:>бното сжществувание. 

Този безинтересъ къмъ реалния свtтъ се 

е отразилъ и върху метода на познанието. 

Истинитt при научното дирене еж се откри

вали не чрезъ опитъ и наrпедъ, а чрезъ 

,умозрение•. Характеренъ пасажъ за мето
да на познанието въ древностыа имаме у 

Платана въ книгата му , Федонъ или за ду

шата• : • И ако на душата се открои нtщо 

отъ природата, не става ли то чрезъ разми

шляване ? Не тоя ли ще се приближи най

много до познанието на всtко нtщо, който 

си послужи главно съ разсждъка при раз

глеждането на нtкой предметъ, като не при

мtсва въ работата на разума нито желани

ето, нито друrъ нtкой усtтъ, а употрtбява 

ч и с т а т а м и с ъ л ь при диренето на сжщ

ностыа на всtко нtщо, безъ помощыа на 

тtлото, което само бърка на душата да на

мtри истината и мждростыа, стига то за мал

ко само да се намtси?•. 

Всички познания за свtта, цtлиятъ стро

ежъ на умствения миръ у човtка на древ

ностьта, еж били придобивани по тоя умо

зрителенъ пжть на изследване нtщата. До

колко това е сжществена особеность за ум

ствения животъ на хората отъ древностыа, 

та и до преди 4 вtка, може да се заключи 

отъ този прим1\ръ : Аристотелъ погрtшно е 

отбелязалъ, че обикновената муха има 8 крака. 
Неговитt ученици, въ продължение на цtли 

15 вtка еж приемали това като безусловна 

истина, само защото ,магистърътъ е казалъ", 

защото ,учителыъ по-добре мисли•, безъ нt

кой да си е позволилъ да преброи краката 

и! Сжщо така гениалниятъ законъ на Архи

меда, че потопеното въ вода тtло губи отъ 

теглото си толкова, колкото тежи измtсте

ната отъ него вода, възъ основа на който 

законъ се строятъ всички плавателни сждове 

- колкото и да ни изглежда странно това, е 

извлtченъ сжщо по умозрителенъ пжть, безъ 

опити. Днесъ всtки гимназистъ може да ,до-

каже", съ помощыа на плътнитt и кухи ци

линдри, закона на Архимеда. Но въ нея епо
ха - въ времето, когато се е вtрвало само 

на великото откровение на божествената ми

съль, би било ересь този законъ - плод:ь 

на гениално умозрение - да бжде доказанъ 

по друrъ пжть, освенъ .чрезъ душата". 

Ето поради това и природата, физически

ятъ, сtтивниятъ свtтъ, е останалъ за древни

тt една сфера, която не е участвувала въ 

тtхния умственъ и духовенъ животъ. Tt не 
еж общували съ природата нито за да я 

изучатъ, нито за да дирятъ въ нея нtкакви 

истини на своя животъ, да дирятъ чрезъ 

нея, чрезъ процеситt, които ставатъ въ нея, 

разгадката на смисъла и сжщината на своето 

битие - както това става въ нашето съвре

мие. Древнитt не еж общували съ приро

дата. Затова и тамъ не намираме никакви 

заченки на „туризъмъ". 

Следъ 16 вtкъ, обаче, въ развитието на 

човtчеството започва друга ера, съвър

шено противоположна на прежната. Човtш

кото познание добива новъ методъ : мето

дътъ на „наблюдението, освtтявано 

отъ опита и оплодявано отъ ин

дукцията". Човtкътъ се обръща къмъ 

природата, къмъ законитt на нейния стро

ежъ, къмъ физическитt сили, които владtятъ 

въ нея - и започва изучаването и именно 

чрезъ помощьта на тtлото, чрезъ н е п о

с р t д с т в е н о о б щ е н и е с ъ н е я. Родо

началникътъ на тази ,нова ера на човtшкия 

умъ • се смtта великиятъ английски фило

софъ Беконъ. Нейната главна насока се из

разява най-добре чрезъ думитt на Галилея: 

, Философията е изложена въ книгата на при
родата•. Сега вече всички възможности на 

човtшкия умъ се насочватъ къмъ изучава

нето и изследването началата, по които е 

съграденъ реалниятъ свtтъ, законитt, по ко

ито се извършва този градежъ, и процеситt, 

които ставатъ въ него. 

Двата свtта : мрътвиятъ, но вrраденъ въ 
умоветt и душитt на маса хора, и живиятъ, 

току-що раждащъ се свtтъ, се отричатъ единъ 

други и еж въ борба. На много мtста въ 

книжнината, която oбctra развитието на 

науката, би се намtрилъ парапепъ между тия 

два свtта, като тоя на Гастино: • Човtкътъ 
следъ 17 вtкъ : остави нескончаемитt дисер

тации върху философията и естеството на без

крайното, бждещето на душата следъ смърть-
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тз, безплоднитt и пълни съ халюцинации 

;:ъзерцания на невидимия миръ, съ които се 

бtше занимавалъ дотогава. Като се въоржжи 

съ опитния методъ, човtкътъ се обърна къмъ 

по-лесно разрешимитt задачи и практическо

то имъ при11ожение, надникна въ действител

ния миръ, въ себе си и природата, за да изу

чи силитt, свойствата, механизма и законитъ". 

Степеныа на ролята, която играе въ раз

витието на съвременното човъчество изуча

ването на природата, едвали би могла да се 

окаже достатъчно обемляще, като се има пред

видъ удивителната всестранность на човъш

китъ възможности, нито една отъ които не е 

останала неоплодена отъ чудотворнитt резул

тати на това изучаване .• Ако ме попитатъ коя 
область н;~ знанието е наJюжила неизrладимъ 

печатъ на цълия умственъ обликъ на 19 въкъ, 
азъ смtло ще отговоря: естествознанието", 

пише rолtмиятъ професоръ Тимирязевъ. То

зи .въкъ на естествознанието• дава толкова 

много просторъ на човъшката мисъль и дъло, 

толкова много упования, едвали не за раз

rадката на самата сжщина на битието, щото 

цълото мислещо човtчество е било обхвана

то каточели отъ една маrика, внушаваща на 

човъшкитъ възможности безкрайни предъли. 

Азъ ще си позволя да да\!ъ въ най-общи 

линии онова, което е допринесло за умстве

ния ръстъ на човъчеството изучаването на 

природата посръдствомъ общението съ нея 

въ ьай-широкъ смисълъ на думата, за да 

уясня, като заключение на това, доколко осно в· 

нитъ причини на онова обществено движе

ние, което наричаме „туризъмъ", се коренятъ 

въ умствения строй на съвременния човъкъ 

и е резултатъ на културното развитие на чо

въчеството. 

Първиятъ обратъ въ изучаването на пред

метитt ни дава най-старата наука - астро

номията. Следъ бележититъ .Шесть книги за 

кржrовитъ движения на небеснитъ тъла" на 

Николай Коперникъ (1543 r.) земята не е 

вече ,центъръ на вселената", около който 

се въртятъ вс11чки останали небесни тtла, 

т. е. тъй наречената геоцентрична теория 

се замъни съ хелиоцентричната, която по

ставя слънцето въ центъра на вселената, респ. 

на нашата, слънчевата система. Това е на

чалото на едно съвсемъ ново свtтопознание, 

на една отъ най-rолъмитt революции въ об

ластьта на умственото развитие на човъче

ството, която познава свtтътъ. 
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Къмъ края на 19 въкъ вече а с т р о н о· 
м и я та си спужи съ два метода, които иматъ 

такова огромно значение, щото фактитъ, от

крити съ тtхъ, ,40 години по-рано еж се 

смtтали пежащи вънъ отъ предtлитt на чо. 

вtшкото знание". Това еж спектралниятъ 

анапизъ чрезъ спектроскопа на Мармери и 

фотографическата пластинка. Чрезъ спектрал

ния анапизъ ученитt успtватъ да установять, 

че веществото, отъ което се състои вселена

та., е едно и ек.що на1!сtкжде, съ което се 

закрепява окончателно т. н . .,еволюционно· 

монистическо мировъзрение". Установява се 

сжщо и тождеството на сипитt и законитt . 
които упрзвпяватъ строежа и движението на 

разнитt небесни тъла. Съ помощыа на фото

графическата пластинка става възможно да се 

фотографира звездното не/Sе и да се установи 

движението на свtтоветt въ него. 

Като излаrамъ това, желая, собствено, 

само да наведа на мисълыа, че успtхитt на 

астрономията еж давали толкова много упо

вания за разrадката на битието, били еж тол 

кова положителни и отговарящи на търсения

та на човtшкия. умъ къмъ края на 19 в., 

щото никое, що-годе макаръ, интелигентно 

сжществуване не е могло да не чувствува 

неотразимата власть на природата надъ ум

ствения си животъ. 

По-нататъкъ - въ областыа на r е о л 0-

1· и ята и биолог и ята - 19 вtкъ дава 

редица революционни открития. Така : 
Чарлсъ Лайелъ, _съ труда си .Принципи 

на геологията•, създава бележитата теория 

за постепенното измtнение на земната кора, 

въ противовесъ на официалното дотогава 

схващане, че природата е създадена извед

нажъ отъ божия промисълъ въ 6 дни, че 

земниятъ миръ изцtло е създаденъ въ този 

завършенъ видъ отъ Бога. Всичко това се 

замtни съ мисълыа, че свtтътъ, какъвто го 

виждаме, е резултатъ на едно дълго развитие , 

на една дълга еволюция „отъ 

образие къмъ хармонично 

както казва Спенсеръ. 

Сжщо и въ областыа на 

хаотично едно

разнообразие •, 

биологията -
въ 1809 г. се явява знаменитиятъ трудъ на 

Ламарка .Философия на зоологията", въ кой

го се прокарва революцпоннаrа за времето 

мисъль за „развитието на видоветъ" и за 

тtхния • естественъ произходъ •, въ противо
весъ на учението на .неизмtняемостыа• или 

за .свръхестественото имъ сътворение•,· съз-
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дадено 01ъ Линея и поддържано отъ Кювие. 

Азъ споменавамъ именно трудоветt на 

Лайеля и Ламарка, защото т1; еж. въ сжще

ствена връзка съ бележитата теория на 

Дарвина за произхода на видоветt, която е 

толкова важна за умственото развитие на 

човtчеството, щото 19 вtкъ е нареченъ 

Nвtкъ на Дарвин а". Като застава1'ь на ста

новището за постепенното измtнение на зем

нитt отношения, ученитt следъ Лайела и Ла

марка еж дали една съвършено нова об

ласть на човtшкитt дирения, която е позво

лила на човtка да надникне въ смисъла и 

тенденциитt на своето развитие и до rо

лtма степень да поеме собствената си сждба 

върху себе сп, защото може предварително 

да вижда очертанията на развитието си и да 

съгласува отдtлнитt елементи на това раз

витие съ неговата обша линия. Всичко това 

измtня владtещото дотогава схващане, че жи

вотътъ на човtчеството се реди отъ единъ 

своеволенъ промисълъ, че всичко става по 

волята на една божеска воля, чието участие 

въ нашия животъ е въ зависимость отъ 

rptxoвeтt или непоrрtшимостыа, които има

ме спрямо нравственитt ни установления. 

А да rоворимъ ли за химията и физиката? 

Не ли тtхното развитие изправи човtче

ството предъ единъ но13ъ свtтъ отъ без

крайни, скрити, невидими дотогава сили;? 

Х им и ята, която най-вече чрезъ опит

ния методъ си постави задачата да изучи 

съставитt и да опознае законитt, по които 

се управляватъ свойствата на материята -
въ 19 вtкъ вече дири да разреши вtчния 

въпросъ за произхода на живата материя и 

оттамъ да разгадае тайната на живота, тай

ната на произхода на човtка. 

Появяватъ се редица опити за превръща

нето на неорrаническитt съединения въ 

орrаничнп, посрtдствомъ т. н •• синтетиченъ 
методъ н, Това наистина се отдава на Вьолера 

съ добитата отъ него по синтетиченъ начинъ 

урина и на Фишера, който добива по сжщия 

начинъ гроздова захарь и е работилъ да добие 

най-сложнитt органични съединения - бtл

тъчнитt вещества, посрtдствомъ синтезата. 

- Разбирате ли какво значи това упование 

да се добие отъ мрътвата материя жива? И 

какъвъ превратъ въ схващанията на хората 

за живота би означавала сполуката въ тази 

область? 

Тази тенденция на познание, посрtдствомъ 

опита, началата на еволюционното развитие, 

оказва неотразимо rолtмо влияние и на со

циалнитt науки, на политическитt взr11ядове 

и обществени движения въ Европа. Въ сво

ята знаменита .История на цивилизацията въ 

Англия• Х. Т. Бокълъ, като пише за „най

близкиn причини за Великата френска рево

люция", изтъква почти изключително учени

ята на редицата упорити и смtли естество

изпитатели като историческа основа и ум

ствена подrотовка на това най-rолtмо събитие 

въ социалния животъ на европейскитt об

щества досега. Въ основата на тtзи общест

вени преобразования лежи именно изводътъ 

на новитt учения за строежа на свtта, ре

зултатътъ отъ изучаването на природата : че 
не единъ човtкоподобенъ Боrъ отрежда, по 

своя воля, сждбинитt на човtцитt, а тt се 

rрадятъ отъ правилното или не_праютно уреж

дане на човtшкитt отношения, отъ свtсната 

или несвtсна система на общежитие, която 

е възприело дадено общество. Все въ изуча

ването на природата и добиванитt при това 

изучаване истини лежи и основата на ония 

идеи, означавани като .материалистическо 

учение за ссциалното устройство на сбще

ството•, които днесъ вече така много еж. пре· 

образували умствения и общественъ битъ на 

човtuитt. 

Говоря само за ония общи, принципни 

начала въ разнитt научни дисциплини, които 

еж. обусловили умственото развитие на съ

временния човtкъ и създаватъ основата на 

неговото мировъзрение. ПрактическИ1t ре

зултати отъ всичко това, то се разбира, еж. 

безкрайно ценни за насъ и ние, съвремен

нитt хора, трtбва да боrотворимъ природата 

за силитt, които е дала на нашитt великани 

на мисълыа и знанието, за да обоrатятъ жи

вота ни съ толкова много придобивки въ фи

зическия ни битъ, и толкова много широта 

на умоветt:и доближаване до истината - въ 

духовния ни битъ. · 
Това, е прочее, жизнената атмосфера въ 

момента, когато се явява обшуването съ при

родата въ тtсенъ смисъль, което пий, спо

редъ менъ, не особено удачно наричаме 

• туризъмъ". Походътъ къмъ природата, как
то виждате, се обуславя отъ дълбоки, мноrо 

дълбоки причини, лежащи въ самото културно 

развитие на съвременното европейско обще

ство. 

(Следва) 
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АЛЕКО КОНСТАНТИНОВЪ . 

Отъ Екатерина проф. Ем. Иванова 

6. ПРИЕМЪ И БАЛЪ ВЪ ДВОРЕЦА 

_ jСъ4 настжпването на есеньта животътъ 
iзъ столицата закипt,, Новиятъ български 
князъ Фердинандъ бързаше да внесе радо· 

стна струя и разнообразие въ живота на 

подданицитt, си. Пристигнала 61,ше отъ 

странство и майка му - старата княгиня 

Клементина. За да не скучае въ двореца, 

поканени бt,ха дамитt, отъ висшитt, чинов

нически семейства да я посетятъ. 

Настояrелното искане на моя мжжъ -
главенъ :инспекторъ въ Министерството на 

народното просвt,щение, бt,ше да се отзова 

на поканата. Той полагаше всички усилия да 

ми достави развлt,чения и да изтъкне осо

-беноститt, на столичния животъ, въ който 

заживt.хъ. Освенъ това, изписаната изъ Па

рижъ скжпа черна копринена рокля, която 

той ми бt, приrотвилъ за визити, висt,ше 

<>ще непокжтната. Не се решавахъ да сложа 

върху себе си тая разкошна рокля. У сt,щахъ, 

че следъ осемгодишно носене на скромната 

,пансионерска форма не бихъ могла да над

вия навика къмъ простотата. Но мжжътъ 

ми искаше да ме види нагиздена, важна дама, 

~оято да може да го представи достойно, а 

сжщевременно и на мене да направи такова 

рt,дко удоволствие, та не оставаше нищо 

друго,освенъ да си набавя и сериозна дам

-ска черна шапка, привързана съ черна лента 

подъ шията, както се носt,ха тогава. Но 

-този накитъ бt, с1опроводенъ съ нова жертва 

за скромната ми гладка фризура: трt,бвало 

да се подаватъ непрем1,нно рt.зани кждрици 

надъ челото. За да не компрометирамъ скж

пия моделъ на Melle Узиенъ, която бt,ше 

най-гордата представителrса на парижкия 

шикъ у насъ, трt,бваше да се подчиня на 

упжтванията й. 

Всичко бt,ше сторено тъй набързо, че 

когато се,1щахъ въ файтона и се понесохъ 

къмъ двореца, оставаше да сложа още но

витt, черни ржкавици, които едва не ме на

караха да се върна, понеже бt.ха fтолкова 

тt.сни, че съ никакви усилия не искаха да 

довършатъ официалностьта на останалия ми 

тоалетъ. Но азъ продължихъ гимнастиката 

съ разтt,гането имъ доста дълго - и въ 

двореца, дето ме посрещнаха двама адютанти 
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и ме занимаваха, докато доложатъ за идва

нето ми. 

- Е, я ми разкажи сега какъ извърши 
първия си великъ подвиrъ на свt.тска дама

малко иронически, както всt,кога, ме попита 

Алеко, следъ като узна за посещението ми. 

- Безъ малко щt,хъ да направя такъвъ 

скандал1,, че да си умра отъ срамъ .•. Пър
во, едва не счупихъ огледалото, смt,ехъ се 

азъ. Когато се качихъ на горния етажъ на 

двореца и отъ дветt, ми страни тръгнаха 

по единъ офицеръ, азъ погледнахъ насреща 

си и видt,хъ :единъ грамаденъ салонъ, отъ 

дъното на който се зададоха сжщо така една 

дама и двама офицери. Смутихъ се, като 

помислихъ, че ржкавицитt, още не бt,ха на

мt.стени, а княгинята тъй внезапно иде на• 

среща ми. Затова наведохъ очи и се по

мжчихъ да позакрия добре ржката си. Въ 

това време моитt, водачи се спрt.ха. Повциг

нахъ глава и отведнажъ, вмt,сто предъ кня

гинята, намt.рихъ се предъ отражението на 

собствената си зачервена физиономия. Из

мамена съмъ била отъ огледалната стена, 

въ която безъ малко щt,хъ да се блъсна, 

объркана отъ пространството и хората. 

- Ахъ, каква пакость щt,хъ да направя ! 
Надt.вахъ се, че ще намt,ря още нt,кои по

сетителки, а то бt,хъ сама и за пръвъ пжть ! 
Алеко се подсмиваше подъ мустакъ и се 

заинтересува да узнае темата на нашия раз

говоръ съ княгинята. 

- И тукъ се прославихъ. . . Трt,бвало 
да й цt,луна ржка, а пъкъ азъ, както си 

знаехъ отъ пансиона, направихъ единъ го

лt,мъ поклонъ и туй то ! 
- И от лично - одобри той -:- това е по

достойно. Е, та на какъвъ езикъ говорихте? 

- Представи си, че ми направиха даже 

комплиментъ за френското ми произноше

ние. Азъ предавахъ отговоритt, си на ней

ната дама, а тя ги повтаряше високо чрезъ 

слушалката, допрtна до едното ухо на бла

годушната, едра, хубава жена. Бt,ше наисти

на много любезна. Покани ме на канапето 

до себе си, а когато ме запита кога съмъ 

женена и узна, че съмъ млада булка, хвана 

ржката ми и направи комплиментъ за вкуса_ 

на избраника ми. 



Алеко срамежливо се наведе и кръсто

сваше стаята по обикновения си навикъ. 

Стtснението, съ което му избърборихъ по

следната, съкратено предадена фраза на 

комплиментитt на княгинята за чернитt ми 

очи, хубави може би тогава, защото щастие

то и младостыа еж се отразявали въ тtхъ, 

смути неволно и него. За да ме накара да 

продължа, спрt се, вдигна глава и въпро

сително я поклати, като проговори: 

- Е, после? 

- Пита ме обичамъ ли да танцувамъ. 

Казахъ й, че твърде много обичамъ. Тогава 

тя ми отговори, че ще накара ·своя синъ 

често да дава вечеринки. Запитва ме още 

за много работи, държа ме около половинъ 

часъ, понеже н'tмаше други посетители. Най· 

после станахъ, извъртtхъ пакъ единъ по

клонъ .•. и пакъ ме отведоха офицеритt, 

бързо и шеговито завършихъ азъ. 

Старата княгиня наистина е побързала 

да изпълни обещанието си, ззщото наскоро 

се получи покана отъ двореца за ;rолtмъ 

балъ. ·Щастливъ, че ще може да ме зарадва 

пакъ съ нtщо ново, моятъ мжжъ ми поднесе 

новата покана. Но азъ смtтахъ, че съмъ 

въ трауръ за Елена и отказахъ. 

- Само да видишъ, всичко имашъ го

тово за бала, вtнчалната ти рокля я ши 

най-първиятъ шивачъ тукъ. 

- Да, но азъ не искамъ да отида още, 

защото трtбва да бжда съ деколте. 

- Голtма работа, ще я пратимъ на ши

вача да я изрtже малко, дай я, азъ ще го 

нарисувамъ на дрехата. 

- А, не, не, какъ ще се покажа тъй ... 
протестираше въ мене пансионерката. 

- Ехъ, то е дворцова етикеция, не може 

другояче, убеждаваше ме засмtно по-свобо

долюбивиятъ свищовски аристократъ.-Като 

примtръ ми наведе, че Алековата майка се 

е вtнчала съ деколтирана рокля. 

Когато Алеко узна, че азъ не искамъ да 

се възползувамъ отъ случая да видя вели

колепието на дворцовия блtсъкъ, почна и 

той да настоява да отида, а като разбра 

причината, която ме въспираше - скорош

ната смърть на Елена, стана още по-настой

чиво убедителенъ. 

- Елена не разбра нищо отъ живота и 

какво направи? Зарови се. Азъ ще ти се 

разсърди, ако сега и ти вземешъ да се ли-

шавашъ оrъ подобни удоволствия. Иди, по

живtй и заради нея .•. 
Но като виждаше упорството ми, прибави: 

- Въ сжбота азъ ще отида да вземе 

Веселина оrъ пансиона. Ше ти я доведа и 

насила ще те облtче, ако сама не искашъ. 

Не -сериозно се помжчи да ме склони той 

пакъ-ти ще й досrавишъ много rолtмо раз

влtчение и удоволствие, ако отидешъ. Тя 

много обича да кичи, има хубавъ вкусъ и 

ще ти помогне.-Той обърна въпроса тъй, че 

ако не отида, ще имъ създамъ неприятность. 

Тогава азъ не искахъ повече да разсжжда· 

вамъ, но съ мълчанието си дадохъ да се 

разбере, че отстжпвамъ. 

Въ уречения день Алеко и в~селина дой

доха рано, за да ме насърдчаватъ; тt по

казваха много rолtмъ интересъ къмъ моя 

тоалетъ, като искаха да ми услужатъ съ 

каквото моrатъ. Още щомъ дойдоха, Весе

лина каза: , Изъ нжтя намислихме да те 

вземемъ ей сега и да дойдешъ у дома да си 

изберешъ каквато гарнитура искашъ отъ 

маминитt скжпоцености. Азъ мислtхъ да се 

отбия да взема нtщо, но ела сама по-добре." 

- Ахъ, нtма нужда, каквото имамъ -
стига. 

- А колие имашъ ли? За откритата 

рокля трtбва ... 
Азъ даже не знаехъ, че трtбвало подоб

но украшение. 

- Ами непремtнно ли трtбва колие? -
засмtхъ се азъ. 

- Мама има толкова хубави, тt ще ти 

стоятъ добре ... - И тя ме задърпа за 

J>ЖКата: 

- Хайде, хайде, обличай се! 

- Но азъ не съмъ привикнала на такъвъ 

разкошъ, ще се усtщамъ като въ чужда 

кожа, открито заявихъ. 

- Не, за мой хатъръ, ще ги вземешъ; 

азъ искамъ да блестишъ. На такъвъ балъ 

трtбвать повечко украшения. Хайде, хайде 

- буташе ме · тя вече къмъ вратата на спал

нята - обличай се! 

Нtмаше какъ. Отидохме. Алеко почна да 

взди отъ касата една следъ друга кадифяни 

кутии, които нареждаше на писалището си. 

- Ето цtла гарнитура отъ опалъ; вижъ 

какъвъ rолtмъ камъкъ на колието, харесва 

ли ти? - запита ме Веселина. Азъ мъл

чахъ. ,,Камъкъ на нещастието!" мина 

презъ ума ми. И какъ на мtсто бt това 
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вtрване за тtхната кжща. Предъ менъ се 

нареждаха каточели не блестящи украшения, 

а скръбнитt изпити лица на загиналитt 

майка и дъщеря. Отъ отвореното тъмно от

верстие на касата каточели усtщахъ лъха 

на тtхнитt гробове. 

Веселина продължаваше да отваря ку

тии и очакваше да се спра на нtкои отъ 

тtхъ. Три пълни комплекта стояха вече 

предъ менъ; вториятъ отъ вито злато, пре

пълнено съ рубини, тънка работа, а третия!ъ 

брилянтовъ, обиколенъ съ черенъ емайлъ. 

Вжтре имаше още други чеп,ри, както и 

други кутии и кутийки съ кордони, часов

ници, пръстени •.. цtло съкровище. 
- Стига, стига! Не вади пов.ече - я 

спрtхъ съ ржка. Искаше ми се да избtгамъ 

отъ стаята, но се отдръпнахъ по-настрана, 

съ обърната назадъ глава и седнахъ на 

единъ столъ до стената. 

- Азъ знаехъ, че тази гарнитура най

ще ти хареса - каза Алеко - и бихъ те 

посъветвалъ нея да вземешъ, толкова е 

,distiпgue", както казватъ. Азъ нося отъ нея 

пръстена.-И той посочи малкия си пръстъ, 

на който лъщtше единъ rолtмъ брилянтъ, 

заобиколенъ съ черенъ емайлъ. 

- Да, чудесно е - обадихъ се азъ, за 

да кажа нtщо. 

- Тогава нея ще вземешъ -- каза до· 

волна ВеселИ!1а. - Сега, ако ти трtбва още 

нtщо .•. 
-- Благодаря, блаrодаря, нищо друго, 

ВСИЧКО МИ е ГОТОВО, 

Тя и азъ се завърнахме у дома, а Алеко 

каза, че ще дойде вечерьта да ме види об

лtчена и да вземе Веселина. 

Въ 91/ 1 часа вечерьта бtхъ вече готова, 

но ме бtше срамъ да се подамъ отъ стаята 

навънъ. Бtхъ поржчала на шивачката да 

изрtже на роклята ми само едно малко ка

ре. Вследствие на това мое желание, при

дворниятъ шивачъ, у когото бtше шита ро

клята, бt ми стъкмилъ единъ корсажъ а Ia 
.Мария Стюартъ", съ висока яка на пле
щитt, но затова предницата бt доста дъл

боко пострадала, споредъ моя възгледъ, тъй 

че азъ из11итахъ неволна уплаха, когато 

се видtхъ облtчена. А когато ми казаха, 

че А.чека чака тържественото отваряне на 

вратата, за да се произнесе за впечатление

то отъ цtлото облtкло, почувствувахъ та

кова силно при'Гtснен~е, че не се съгласихъ 
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по никой начинъ да се изложа на критич

ния му погледъ, Веселина бt намtрила, че 

ще прави силно впечатление, ако втъкне 

между тъмната ми коса нtкои отъ брилян

титt и тя сржчно свърза дветt обици, кои

то не искахъ да сложа, взема едно черно 

цвtте отъ своята шапка, скри ги вжтре тъй, 

че се подаваха само камънитt, които свt

тtха още по-ослtпително на черния фонъ. 

Като забоде и това последно украшение, 1я 

каза : .Хайде, сега ще отворя." 

Щtше ми се да потъна въ земята при 

мисълыа за тази ревизия и поискахъ да се 

скрия задъ вратата. Тя лудо се закиска и 

каза: .Ами въ двореца кжде ще се скриешъ, 

какъ ще се покажешъ предъ толкова очи?" 

- Тамъ е друго. Тамъ всички еж облt

чени така и никой нtма да обърне на мене 

внимание въ навалицата. 

На вратата се почука: .Хайде, подканя

ше мжжътъ ми, файтонътъ дойде. 

- Ето, намtтамъ се вече ... И азъ взехъ 
шарфа и намt.тката, но Веселина отвори 

вратата и каза: .Готово". 

Мжжъ ми, облtченъ официално, съ клакъ 

въ ржка, стоеше до прага и до него АJ1еко. 

- Катя - каза ми последниятъ, следъ 

като хвърли бtrълъ погледъ - не се 

съмнявамъ въ твоя вкусъ и въ чудесния 

изгледъ, който ще има моята вуйна, но сега 

азъ искамъ да ти дамъ моитt последни на

ставления, за да не сбъркашъ нtщо. Глав

ното трtбва да бждешъ смtла. Когато се 

качвашъ изъ стълбата, ще видишъ нареде

ни отъ дветt страни пакеитt. Върви смtло 

нагоре. Tt ще ти се кланятъ низко, но ти 
не мърдай. Да не направишъ като, храни, 

Боже, мадамъ N. N., която, докато се качи 

горе, коджа зоръ видtла, докато се покла

няла и тя на всtки единъ отъ лакеитt. 

Съ смtхъ и шеги ни изпратиха тt, като 

обещаха, че още на другия день ще дойдатъ 

да имъ разправя за дебюта си. 

Къмъ обtдъ на другия день се позвъни. 

Бtхъ поканила отъ вечерыа Алекови за 

обtдъ. Току-що станала отъ сънь, набързо 

се облtкохъ. Когато влtзохъ въ салона, азъ 

се смутихъ, като се видtхъ застанала предъ 

низкитt поклони на единъ отъ представи

телитt на най-вежливата нация - францу

зинътъ професоръ Оденъ. !Това бt моятъ 

твърде услужливъ кавалеръ отъ снощния 

балъ, наскоро пристигналъ отъ Франция. 



Непознаващъ още почти никого, той идtше 

да направи своята официална визита, следъ 

като се бtше запозналъ снощи съ мене, а 

по-рано и съ моя мжжъ. 

Следъ ¼ часъ пристигнаха и моитt по

канени гости, които съ нетърпение чакаха 

да чуятъ прtсни новини изъ висшия кржгъ. 

А имаше наистина доста интересни работи 

да се разправятъ, особено куриозитt. 
- Е, видt ли дворцовитt деколтета? -

ме запита подигравателно Веселина - трtб

ва да еж те уплашили - смtеше се тя. 

- Имашъ право, ·напраздно толкова се 

тревожихъ снощи, гледахъ и се чудихъ ... 
Особено на придворната дама графиня Х., 
суха като скелетъ, но, вижда се, ·принудена 
е да излага остритt си рамена, за да спа

зи етикецията. 

- Ами такова ... имаше ли да се яде 

черъ хайверъ съ лъжици ? - интересуваше 

се Алеко. 

- О, много бtше, но пъкъ блъсканица 

ужасна! Вуйчо ти тъкмо искаше да го опи

та, когато нtкой тъй силно го бутна за рж

ката, че си порtза устната. Това го разсър

ди, искаше да се оттегли, но въ това време 

хвърчеше единъ келнеръ съ чаши:пълни съ 

шампанско, пресрещнаха се и всичко се из

плиска върху моята рокля, тъй че дълrиятъ 

ш1,ейфъ е цtлъ изпъстренъ сега съ петна. 

- Ахъ, колко красиви карнетчета-забе

ляза Веселина, като видt кадифяната три

цвtтна княжеска програма, която бtхъ за

качила за дебелата като вtнчаленъ пръ

стенъ халка. Тя висtше на единъ сърменъ 

конецъ, който прикрепяше княжеския вен

зелъ и корона. Действително, едно артистич

но произведение на Виена. 

- О, какъвъ грабежъ бtше то въ време 

на котилиона 1 - продължихъ азъ. - Моятъ 

вежливъ французинъ отначало се стtснява

ше, но като разбра, види се, че у насъ тъй 

му е обичаяrъ, тичаше и той да грабне ка

квото можеше, щомъ се появиха nодар.жци

тt. Я ги вижте тtзи разбити трофеи ..• Азъ 
имъ показахъ нtколко осакатени дреболии. 

Веселина ги разглеждаше и изведнажъ из

вика: 

- Добре, че се е счупило това яйце въ 

rрtздото, защото вижъ, че в.жтре има нtщо. 

Тя разчупи черупката на обикновеното 

кокоше яйце и отъ вжтре изпъкна коприне

нияrъ край на една красива дамска кърпичка. 

Това бtще единъ хубавъ сюрпризъ наисти

на, който азъ едвали щtхъ да открия скоро. 

- Българийка - заключи Алеко, като 

гледаше безглавото тtло на едно арапче, 

сжщо придобито съ кървавъ поть на бойно

то поле. Бе.:~ъ бой не може, вредъ ще се 

покаже патриоrщината ••. 
- Но да ви кажа, предизвикаха ни 

взъмутихъ се азъ. - Отначало всички се

дtха спокойно. Едно малко, тънко човtче, 

което мислtхъ за лакей, разнасяше на табла 

нtщата. Той отиваше все къмъ оня кржrъ, 

кждето бtха по-виднитt дами, и не се стt

сняваше да прескача непознатитt, за да по

даде нtкоя отъ nо-хубавичкитt работи на 

която искаше. Оскърбенитt кавалери иска

ха да защитятъ дамитt си и го удариха на 

нападение. Оказа се, че раздавачътъ билъ 

едно важно, приближено на двореца лице, 

което се разполагаше като у дома си. 

7. АЛЕКО ГОЛ't>МЪ ЛЮБИТЕЛЬ НА ГОТ
ВАРСКОТО ИЗКУСТВО, НО И НА ПОЕ

ЗИЯТА И ВЕСЕЛИТ't> ЗАБАВИ 

- Охъ, че на вкусно се размириса 

умишлено пресtче Алеко - сигурно това, 

което ще ни поднесе твоята кухня, ще бжде 

по-хубаво отъ цtлия котилионъ. 

Гастрономическитt наклонности на Але

ко бtха се обадили. Киселото зеле, наи

стина, бtше проникнало съ своя остъръ 

мирисъ до насъ и напомни, че долу, въ 

кухнята, ни очаква млада гжска. Не следъ 

много ние побързахме да се справимъ съ 

тази тлъста nотомка на римскитt спасите.~и. 

Въобще кухненското изкуство заемаше 

твърде важно мtсто между удоволствията 

въ живота на поетичния Алеко. Това е мал

ко странно, .но той бtше повечето весе

.,якъ, отколкото последователь на Диоrена. 

Но все пакъ ясно съзнаваше моrжществото 

на глада и казваше : 
- Ако съмъ билъ способенъ да извърша 

нtкога нtкоя хубава работа, напримtръ, да 

понапиша нtщо, то е било, когато съмъ би
валъ уволненъ, когато е трtбвало да по

мисля за хлtба. 
А именно по това време той се намир;Jше 

въ разгара на своето поетическо увлtчение

безработица та. Често донасяше своята сти. 

хотворна зараза и у насъ, като се мжчеше 

да ме увлtче, да ме зарази. Но азъ се огра-
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ничихъ отначало само да ro насърдчавамъ, 
като му задавахъ теми. Вземахъ нtкой сrи

хотворенъ руски сборникъ, избирахъ нtкое 

кратко стихотворение, опредt.11яхъ известно 

време и възлагахъ на Алеко да го преведе. 

Това бtха едни отъ най-занимателнитt~му 

часове. 

- Дай- оживяваше се той- въ ¼ часъ 
съмъ rотовъ. 

И наистина, Алеко рабоrtше съ чудна 

лекота. Вдъхновенъ, той се увличаше отъ 

тази писателска амбиция, която сравняваше 

съ тъй прозаичната раздразнителна болесть 

крастата - колкото я чешешъ, повече 

те сърби. 

- Сжщото и съ мене е cera - шегу

ваше се той. - Хайде, опитай и ти. 

- Азъ само се възхищавамъ отъ Пуш

кина и отъ друrитt поети, но не е лесно 

да си играя съ тtхното изкуство, както 

правишъ ти - му отправяхъ азъ моитt 

комплименти. 

- Не, азъ виждамъ, че ще ме изнена

дашъ съ нtщичко, нали? Cera, ето rи този 
стихъ. 

Но при всичкитt му примки азъ не 

искахъ да се залавямъ съ това нервно над

преварване. Въ резултатъ се получи това, 

че азъ неволно започнахъ да пристжпвамъ 

rраницитв на литературното поле и да се 

разхождамъ изъ неrо насаме, обградена отъ 

мноrобройнитt поетични „цвtтя•, като се 

мжчехъ да откжсна нtкое цвtтенце, до 

което боязливо се докосвахъ.' 

Темитt, които му задавахъ и които 

Алеко довършваше у тtхъ си, ставаха все 

по-rолtми. Разкошнитt ми книrи-подаржци 

и награди съ отбрани стихове се пренесоха 

сжщо у него; но Пушкинъ, общиятъ ни лю

бимецъ, си остана у дома. 

- Нека за идния пжть да опитаме нt

щичко отъ .Полтава•. 

- Но само че ще ми покажешъ неnре

мtнно и своя опитъ ! - каза ми веднажъ 

той. Не можахъ да скрия отъ неrо, че азъ 

работtхъ наистина върку сжщия урокъ, но 

никога не се съгласихъ да му покажа нtщо. 

Наближаваше първияrъ ми имененъдень, 

който щtхъ да празднувамъ като самостоя

телна домакиня. По навикъ отъ Русия, обt

;:;:ътъ за този праздникъ бtше най-главната 

грижа, понеже той щtше да събере покапе-
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нитt ни гости, роднини - нишияrъ инти

менъ веселъ кржrъ. 

Алеко и Веселина пристигнаха най-късно. 

Той държеше въ ржката си единъ свитъкъ, 

превързанъ съ розова ивица, а сестра му 

- съ rолtма разкошна китка, поставена въ 

книженъ porte-bouquet. 
- Макаръ че не е оrъ живи цвtтя -

почна тя поздравленията си - но тоя бу

кетъ е работенъ отъ мене и те моля да го 

приемешъ за споменъ. 

Азъ бtхъ много изненадана, понеже това 

бtше чудесно подражание на живитt цвtтя, 

а rолtмиятъ обемъ показваше необикнове

ниятъ трудъ, който е билъ положенъ за 

изработването на тая толкова тънка изку

стна работа. 

- Ахъ, дорогая, че ти си употрtбила 

всичкото си свободно време за мене 1 Това 
е толкова голtмо внимание отъ твоя страна, 

че аэъ просто се стtснявамъ да приема по

даржка ••.. То е адска работа .••. Ахъ, кол
ко е хубава ! Азъ я помислихъ за истински 
букетъ - бързахъ да и благодаря, като 

прегръшахъ Веселина. 

- Ти нtма да се възхитишъ толкова 

отъ моята работа, понеже тя не е тъй ху

баво подражание на действителностьта ка

то Веселининитt цвtтя - пристжпи скром

но Алеко - но азъ смtя да ти поднеса тия 

редове, трудъ на неопитни ржце, за спо

менъ отъ най-хубавитt ти дни. Ще ми по

зволишъ да прочета написаното следъ свърш

ването на обtда. 

Азъ бtхъ любопитна да видя що е на

писалъ, но се въздържахъ, като лредnола

rахъ, че ще бжде нtкой преводъ въ сти

хове. Но изненадата ми бt rолtма, когато 

още отъ лървитt му думи узнахъ темата: 

- Какъ е станалъ годежътъ на днеш

ната именница съ достойния внукъ на Хаджи 

Иванъ - тържествено започна той. Веселъ 

смtхъ избухна у присжтствуващитt и всич

ки се приготвиха да слушатъ съ още па

голtмъ интересъ. 

Знаейки твърде добре особеноститt въ 

характера на вуйчо си, той зачекваше само 

комичнитt страни, като rи преувеличаваше 

нtкжде, за да излtзе разказътъ по-веселъ. 

И наистина, изразителното четене на авто

ра се прекжсваше отъ честия буенъ смtхъ 

на веселитt сътрапезници, които поясняваха 

или одобряваха изложенитt факти. 



- А, ти затова ли ме заrштваше за по

дробноститt на нашия rодсжъ, та да ни 

представишъ като въ .Ревизоръ"? - по

бързахъ да му натякна азъ. -Да знаехъ, че 

тъй невtрно ще опишешъ нtщата, щtхъ да 

ти кажа истината. Алеко често обичаше да 

се докосва до въпроса за славния подвиrъ

rодежа на своя тъй несмtлъ предъ дамитt 

вуйчо. Но азъ замълчавахъ и оставахъ лю

бопитството му неудовлетворено. 

- Тtзи минути еж наша тайна и ако ги 

разкрия, струва ми се, че ще направя 

rptxъ, че ще ги лиша отъ тtхната стой

ность, - отrоваряхъ му азъ. 

- А, знамъ, знамъ, че всичко не може 

да се каже, че трtбва човtкъ самъ да го 

изпита, но обясни ми нtкои нtща, които не 

мога да разбера ... - И той задаваше нt

кой въпросъ, за да долови нtщо отъ обя

сненията ми. 

Все пакъ не можахъ да разбера, че ИН· 
тересътъ му е билъ въ връзка съ неговата 

мисъль да напише своя първи малъкъ раз

казъ. По-късно, когато се прочу като ав

торъ на „Бай Ганю•, Алеко питаше съ из

вестна гордость: .Катя, държишъ ли моето 

първо произведение?" 

Да си призная, азъ бtхъ заrуби .1а сле

дитt му, но не смtехъ да открия невнима

нието си къмъ неговото творение. 

- Хиляди ще ти даватъ за него, пази 

го - изпустна се да каже той наскоро пре· 

ди смъртыа си, когато славата го бtше 

вече обкржжила. Но азъ намtрихъ за нужд

но само мълчаливо да се усмихна, макаръ 

че въ душата си дълбоко съжалявахъ, че 

изгубихъ ржкописа, който не само за хиляди, 

но и даромъ не щtхъ да мога да го дамъ 

нtкога. 

* * * 
Зимата идваше съ своитt многобройни 

праздници, които ни сибираха винаги. Имен

нитt дни се зареждаха отъ Димитровъ день 

до Георrьовдень. Tt биваха всtкоrа поводъ 
да се похапне повечко и по-весело. Маска
радътъ, душата на който биваше Алеко, 
еж.що много го занимаваше. По него време 

маскирането бtше почти неизвестно още у 

насъ, но Алеко, който обичаше твърде мно

го изненадитt, бtше устроилъ цtло шествие 

отъ всевъзможни костюмирани жени - ка

дъни и цигани - и ни достави неочаквано 

оазвлtчение. Понеже тогава не се продаваха 

маски, всички бtха силно гримирани. Той 

самиятъ представляваше отчаянъ пияница. 

Тъй добре се бtше гримиралъ, че не можеше 

да се познае. Бtше си изпокжсалъ дрехитt 

повече, отколкото трtбва, и отъ ржкавитt 

и колtнетt му се подаваха нечисти пар

цали. Смачканата кална шапка затуляше 

лицето му до половина, а аколо врата му 

бtше увитъ червенъ парцалъ. Наистина, 
тъй страшенъ, както бtше той, всtки би 

го приелъ за последенъ нехранимайко. 

Точно тогава ние бtхме взели една по

обширна кжща, по молбата на братовчеда 

на моя мжжъ, Д-ръ Иванъ Шишмановъ, 

който щtше да доведе своята избраница 

отъ странство. За по-весело, щtхме да жи

вtемъ заедно, та да не скучаемъ, когато 

оставаме дветt сами, а най-главното, за да 

може тя да говори руски съ мене. Тъй 

щото вечерыа, когато Алеко доведе своята 

тайфа, имахъ другарка въ кж.щи. Г-жа Шишма

нова, пъргава, съ французки темпераментъ, 

поиска да използува тази разбойническа 

маска, като устрои игра на младия си 

мжжъ, който щtше наскоро да се върне въ 

кж.щи. Тя настани разбойника въ спалнята 

и чакаше предъ вратата появяването на 

г. Шишмановъ, за да почне представлението. 

То излtзе наистина толкова сполучливо, че 

премина границитt на шегата и прие серио

зенъ характеръ. Съ силенъ б-1,rъ и викъ из

кочи младата булка отъ стаята си и изпо

плаши току-що влизащия младоженецъ. 

-Крадецъ, крадецъ! - викаше тя и соче

ше къмъ стаята. И когато той, вкамененъ, се 

чудtше какво да предприеме, .крадецътъ" 

като фурия профуча край него и изкочи на 

улицата. 

Тази неочаквана случка разтърси тол

кова младия домакинъ, че за да го успокоимъ, 

му открихме лъжливия разбойникъ, но той 
не искаше да прости неприятната постжпка 

на майстора-актьоръ и, при всички увеща

ния, не се яви цtлата вечерь при насъ. 

Въобще Алеко обичаше изненадитt отъ 

всички групи, които проектираше той за 
маскараднитt забавления; най-любамата му 
бt .цигански таборъ •, може би затова, че 
и тамъ се въ3пtваше авантюристътъ „Алеко" 
- героятъ на Пушкиновата поема. Той съ 
въ3торгъ говорtше 3а малкитt полуголи 

циганчета, които трtбвало да окржжаватъ 

голtмитt, 38 да бж.де картината пълна. 
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* * * 
Пролtтыа настжпваше, за да тури край 

на изкуственитt зимни забавления и да на

кара всичко живо да трепне и се съживи 

подъ блаrодатнитt слънчеви лжчи, Тя блесна 

и въ нашата кжща, като ни изпрати единъ 

лжчъ повече - едно малко създание, нова 

издънка - мжжка рожба, синъ. 

Алеко и Веселина побързаха да дойдатъ 

и изкажатъ радостыа си. Но тъй като азъ 

още не бtхъ напустнала леглото, само Ве

селина В11tзе да види новия членъ на семей

ството ни. Тя страстно обичаше децата и 

веднага се нахвърли върху него, 

- Ахъ, какъ ми се иска да ro смачкамъ 
отъ обичь - каза тя, следъ като ro погледна. 
И за да изрази по-осезателно желанието си, 

тя ro натискаше нtжно по изпъкналитt 

пълни странички съ дветt си ржце, После 

ro взе на ржце, за да ro разбуди, понеже 

искаше непремtнно да ro види съ отворени 
очи, но то не се безпокоеше отъ нейнитt за

качки и продължаваше да мирува, като на

кара младата обожателка да чака доста вре

ме благоволението му. 

Алеко се бtше умълчалъ въ салона ; ние 
не се безпокоехме за него, защото етажер· 

ката съ книrитt ми бtшс тамъ. 

- Катя, бива ли да му ro покажа ? -
радостно питаше Веселина, когато най-после 

се бtше ококорило малкото сжщество, - Я ro 
вижъ колко е интересно, И тя се смtеше и 

ro наб11юдаваше. - До вратата само ще ro 
занеса, да ro зърне Алеко, 

Когато отвори вратата, която водtше въ 

салона, Алеко се мtрна съ едно парче книга 

въ ржцетt и задеКJtамира отъ далечъ : 

.Кой въ тиха звездна лунна нощь 

препуска конь, тъй късно ощъ ?", 

Азъ отведнажъ се смутихъ силно : това бt 
единъ отъ моитt преводни опити изъ .Пол

тава•, забравенъ въ книгата. Алеко е ровилъ 
и ro е намtрилъ, 

- Ела, ела по·близо да ro видишъ какво 
е пухче, мекичко, дебеличко - прекжсна ro 
Веселина, но неговата свtнливость не го 

остави да се приближи до вратата на спал• 

вята, а се втренчи отъ далечъ върху лицето 

па новия си братовчедъ и съ умилна усмив

ка проговори следъ малко : 
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- Я гледай, какви сини очички! - По
сле, като се позамисли, шеговито притури : 
- И съ това човtче следъ 20 години азъ ше 
седя на една маса въ кафенето и ще пия 

бира. 

Тази далечна перспектива ни се виждаше 

тогава тъй чудна и смtшна, че всички ве

село се разсмtхме, Дълrиятъ срокъ отъ 20 
години ми се струваше цtлъ вtкъ, а без

участниятъ поrледъ на крtхкото пеленаче 

не ми позволяваше да си ro представя съз

нателенъ мжжъ, затова азъ притурихъ: .Да

ли ще бжде това нtкоrа, наистина?" 
- Туй, което ще бжде занапредъ, единъ 

Господь знае, а засега зная сигурно само 

това, че най-после уловихъ диритt на скром

ната поетеса - обърна въпросъ пакъ Алеко. 

- Ахъ, моля ти се, Веселина, кажи, че 

му се сърдя, заrдето ме подиграва • , , Не
ка остави книжката, - молtхъ азъ, Но той 

продължаваше да чете и да прави разни одо

брителни забележки съ шеrовитъ тонъ, по

неже знаеше, че нtмамъ възможность да 

ида и да я грабна. 

Като знаехъ обичайното у Алеко комично 

схващане на нtщата и подигравателния му 

шеговито-добродушенъ тонъ, всtкога изпит

вахъ едно сrtснение, единъ сrрахъ да не 

дамъ поводъ да се изложа на неговата кри

тика. Затова винаги предъ него rоворtхъ съ 

rолtма предпазливость и не му показвахъ 

стиховеrt си. И имала съмъ право, защото 

следъ известно време той бtше усп·tлъ да 

ме закачи въ единъ свой стихъ за този пре• 

водъ, който тъй случайно бtше попадналъ 

въ ржцетt му. Не помня цtлия куплетъ, па 

и ro нtмамъ у мене, но се захващаше тъй: 

„ Въ Ромъния принцесата 
поетъ се счита вече,*) 
Кжде, кжде далече" и т. н. и т. н. 

Привеждамъ ro тукъ като примtръ за 

онази лекота на Алековото перо, което ниже 

каточели готови перли на вдtнатъ конецъ. 

Веселостыа се лtе отъ край до край, но 

между редоветt проrледва винаги тънката 

ирония. Тъй че въ най-rолtмитt му похвали 

и комплименти се криеше винаги нtкой 

.,тонкiй намекъ на т6лсrое обстояrельство •, 
При такъвъ събеседникъ не можешъ да не 

*) Иска да каже сигурно за Карменъ 
Силва. 



бждешъ на шрекъ. Но именно тази му ве· 

села шеговитость го правtше центъръ на 

компанията. А той тъй обичаше веселбитt, 

Каточели е бързалъ да си отживtе четенитt 

дни. Мноrо пжти той се решаваше да пре

сили вродената си скромность, за да изпроси 

самъ да прекара 1-2 часа по-весело съ насъ 
и стtснено, умолително питаше : 

- Кате бе, бива ли сирачето да остане 
у васъ на обtдъ? 

Азъ мисля, че човtкъ, за да се реши 

самъ да изкаже подобна молба, трtбвало е 

да усtща твърде много нуждата отъ свои 

хора .• Кой каквото нtма, него търси•, казва 
народната мждрость. 

(Следва) 
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ние съ писмо No 878 - III, отъ 18 априлъ 
т. r., ни съобщи имената на съюзнитt дейци, 
които Негово Величество Царьтъ благоволи 
да награди съ ордени по случай двадесет
годишнината отъ възшествието Му на пре
стола и тридесетгодишнината отъ обявяRане 
независимостьта: София: д-ръ Божко . Йор
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За провинцията тtзи ордени ще бждатъ 
изпратени чрезъ директоритt на гимназиитt, 
които ще ги вржчатъ на награденитt тър
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* 
Въ последното си заседание Централното 

настоятелство е гласувало необходимата 
сума за маркировката, която ще се извърши 

презъ настоящото лtто въ Централния Бал
канъ, на първо мtсто, отъ Карлово до в. Юм-

рукъ чалъ - подготовката на която марки

ровка е започната. 

Презъ настоящото лtто ще бжде мар
киранъ и пжтьтъ отъ заслона ,Грънчарь• 
до Рибнитt езера, ки.дето Столичната об
щина ще построи новъ заслонъ. 

* 
Централното настоятелство е обявило за 

агитационна седмицата отъ 22 до 28 май, 
което време ще бжде използувано отъ съюз
нитt клонове за проаrитирване дtлото на 
организирания български туризъмъ. 
Ще бжде издадена отъ ЦН специална 

агитационна брошура .Бълrарскиятъ тури
зъмъ", която ще се раздава безплатно на 
гражданството, за да бжде привлtчсно то 
въ редоветt на БТС. 

Освенъ това, брой 4 на съюзното списа
ние ,Български турисъ• ще съдържа статии 
върху творчеството и постиженията на БТС. 
Ще бждатъ изнесени нtколко сказки по 

радиото за значението и постиженията на 

организирания български туризъмъ. 

* 
За 28 и 29 май Централното настоятел

ство е насрочило да се състоятъ пролtтни
тt срещи на БТС, които тая година ще но
сятъ излетенъ характеръ и ще се състоятъ 

из.ключително по съюзnитt хижи. 
На срещитt ~ще присжтствуватъ пред

ставители на ЦН, които, заедно съ предста
вителитt на съюзнитt клонове, ще разгле
датъ поставенитt на дневенъ редъ въпроси 
относно изнасянето на юбилейния съборъ, 
секционирането на съюзнитt клонове и др. 

Предвидъ на това, че срещитt еж насро
чени по хижитt, очаква се тt да бждатъ 
посетени масово отъ съюзнитi. клонове. 

* 

Юбилейнияп, комитетъ у силено работи 
по подготовката за изнасянето на юбилейния 
съборъ на БТС. 
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Тъй като еж изказали желание да посе

тятъ събора и българскитt планини много 
чужденци, Центр. настоятелство приготвя 
малки албуми съ подбрани снимки изъ бъл
гарскитt планини, които ще послужатъ за 
пропаганда на събора и страната ни въ 
чужбина. 
Ще се приrотвятъ и специални диапози

тиви, които ше се прожектиратъ въ чужби
на все въ връзка съ предстоящия юбилеенъ 
съборъ на БТС. 

* 
Свищовската културно-просвtтна дружба 

въ София е издала картички съ лика на 

Алеко Константиновъ и кжщата-музей на 
Алеко въ Свищовъ, приходътъ отъ които ще 
послужи за издигане паметникъ на rолtмия 
бълrаринъ и родоначалникъ на туризма у 
насъ па гроба му въ софийскитt гробища. 

Тtзи картички еж разпратени за разпро
даване отъ клоноветt, които съ това ще до
припесатъ за по-скорошното изграждане па

метника на своя патронъ. 

Въ последното си заседание ЦН е одо
брило плановетt на новата хижа .Рай", 
която ще се построи презъ настоящото лt
то отъ туриститt въ Калоферъ, 

клоновъ животъ 

К;1онътъ .Девненски извори" 
в ъ В а р на, между множеството инициати
ви, които си е поставилъ за цель да осж

ществи презъ настоящата година, е решилъ 

да уреди за идващото лtто туристическа 
спалня въ собствения си кьошкъ-вила, при 
низки и достжпни за всtкиrо цени. 

Вилата се намира въ непосрtдствена бли
зость до морския плажъ, всрtдъ лозята по 
Евксиноградското шосе и притежава всички 
необходими удобства за приятно лtтувапе. 
Желаещитt да лtтуватъ поединично или 
групово трtбва да се обадятъ най-късно 
до 15 май направо до клона, на адресъ : 
Стефанъ Савовъ, ул. Хр. Самсаровъ 31. 

* 
Врачанскиятъ клонъ .Веслецъ• 

съобшава, че за да улесни посt::щението на 
11ещсрата „Леденика • въ Врачанския Балкапъ, 
е уrоворилъ съ автомобилната кооперация 
въ града да превозва групи излетници, съ

състоящи се най-малко отъ 30 човtка, съ 
автомобили, като за отиване и връщане се 

заплаща: за учащи се по 30 лева и за граж
дани по 40 лева на лице. 

Сжщиятъ клонъ отъ 1 а прилъ т. г. е от
крилъ за ползуване спалпитt при Туристи
ческия домъ, кждето моrатъ да преношуватъ 

групи до 50 души. Желаещитt да нощуватъ 
въ сжщитt спални да се отнесатъ предва

рително до секретаря на клона r. Никола 
Желtзковъ, Митрополията, rp. Враца. 

* 
Сжщиятъ клонъ устройва и втори излетъ 

съ автомобилъ на 28 и 29 май т. г., съ мар
шрутъ: Враца-Сопотъ-Карлово-Шипка
Габрово-Трtвна-Търново-Севлиево-Ло
вечъ-Враца. Записвания и подробности при 
главатаря на излета - Димитъръ Тодоровъ, 
адвокатъ, гр. Враца. 

Сжщиятъ клонъ е влtзълъ въ връзка съ 
управата па националния паркъ Витоша за 
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съвмtстна постройка на единъ заслонъ подъ 
връхъ Острецъ, въ съседство съ „Итковата 
чешма••. 

* 
в· ъ Раз r р ад ъ е основанъ новъ клонъ 

отъ Българския туристически съюзъ, наи
меновапъ „Лудогорие". Новитt ратници въ 
полето па организирания туризъмъ идватъ 

въ редоветt на Българския туристически 
съюзъ съ твърдото решение да развиятъ 

богата и плодотворна туристическа дейность, 
за да достиrпатъ своиrt по-стари другари 
отъ друrитt клонове. Избраното настоятел
ство на новия клонъ се е конституирало 

както следва: председатель Ив. Дановъ, 
подпредседатель М. Михайловъ, секретарь 
Ал. А. Камбур:)ВЪ, касиеръ Ст. Генчевъ, до
макинъ-библиотекарь Ил. Петровъ; съветни
ци: Ив. Парасниковъ, Гриrоръ Станчевъ и 
Ст. Малчевъ; контролна комисия: Ан. Бал
канджиевъ, д-ръ Т. Александровъ и Кр. Ав
джиевъ; съветникъ К. Михайловъ. 

* 
Наградени туристически дейци. 

Въ четвъртъкъ, 30 февруари/.!, се е съ
стояла въ рестораптъ .Славннска беседа• 
първата пролtтна другарска среща на "Пла
нинецъ •. Тържествено били наградени съ 
почетната значка на дружествэто следнитt 
заслужили планинци: г. Коста Николовъ, rе
пералъ о. з. и почетенъ председатель па 

.Планинецъ"; г. r. Досю Дянковъ, Илия 
Грънчаровъ, Кирилъ Чолакпвъ и Славчо 
Станевъ за 5-rодишна работа въ насто
ятелството на "Планинецъ"; r. r. Василъ 
Гърличковъ, Стоянъ Фекелджиевъ, Славчо 
Ивановъ и Емилъ Тренковъ за изкачването 
на Монбланъ, като първа група орган11зирани 
български туристи, и Иванъ Чолаковъ за 
най-добре организирани излети. Срещата е 
завършила съ непринудено туристическо 

веселие, пtсни и танци. 



Т ъ р н о в с к и я т ъ к л о н ъ • Т р а п е
з и ц а• на своето общо годишно събрание 
е избралъ ново настоятелство, което се е 
конституирало така: председатель U. Ст. 
Гирrановъ, ппдпр. Ст. Атанасовъ, секретарь 
П. Я. Пенчевь, касиерь Ив. П. Зелковъ, пом, 
касиеръ Ив. Николовъ, домакинъ Б. Т. Ко
ларовъ, библ. К. Сп. Зелковъ; съветници: Й. 
Константиновъ, Ст. Бояджиевъ, П. Давидовъ, 
Ив. П. Молловъ; контродна комисия: Д. 
Минковъ, Ст. Киселовъ, Г. Атанасовъ. 

Отчетътъ, който старото настоятелство 
е представило предъ годишното настоятел

ство, за да бжде освободено отъ отrовор
ность, прави силно впечатление съ своята 

прецизность и ясность. Оrъ него твърде 
лесно може ;ia се забележи rолtмиятъ на
предъкъ, койrо клонътъ „ Трапезица" е по
стиrналъ. Достатъчно е само въ подкрепа 
на това да се посочи увеличението на не

движимия имотъ (въ сравнение съ 1937 r.) 
отъ 1.514,778 лв. на 1.537.660 лв„ чувстви
телното намаление на дълга къмъ мtстната 

популярна банка, чистата печалба оrъ заба
виr1, - отъ 13.642 на 25,908 лв. и общата 
чиста печалба - оrъ 30 068 лв. на 48.623 лв. 
За сжщото rоворятъ rолtмото число реали
зирани излети, широко проведената просвtт-

. на дейность и изобщо цtлокупната дейность 
на • Трапезица". -

* 

Пирдопскиятъ клонъ .Косица" 
е реализиралъ богата културно-просв11тна 
де!!ность, която съ разнообразието и съ 
успtшното си провеждане прави честь на 
клоновото управление. Представени еж били: -
комедията „Дъщеритt на Ефремовъ", отъ 
Ст. Савовъ, и битовата пиеса ,Халосникъ·, 
отъ U. Uерковски. И двет11 пиеси еж били 
изнесени изключително отъ членове и член

ки на клона и посрещнати радушно отъ 

многобройната публика. Любителитt актьори 
еж играли съ ентусиазъмъ и правилно чув

ство къмъ интерпретацията на ролиrt. Изи
сканата игра на нtкои отъ тtхъ далечъ е 
надхвърлила възможноститt на обикновенитt 
любители. 

Освенъ това е билъ орrанизцранъ и но
воrодишенъ балъ - среща съ интересна и 
добре изпълнена весела програма и забавна 
томбола, а презъ карнавала - маскенъ балъ, 
посетенъ отъ оригинални и издържани маски. 

Двата бала еж имали rолtмъ успtхъ и еж 
минали при rолtма задушевность. 

Приходитt отъ организиранитt предста
вления и забави, както и оrъ прожекrирания 
скиорски филмъ „Синътъ на бtлата плани
на", еж преQназначени изключително за пре
устройство и обзавежцане на дружествената 
хижа „Паскалъ". 

* 
Туриститt отъ ду п н и ш к и я к л о н ъ 

• Рилски езера•, за да дадаrъ изразъ на по-

читыа си къмъ паметыа на своя най-деенъ 
членъ, благодетель и идеолоrъ, покоАния 
д-ръ Иванъ Хр. Лабутовъ, еж предприели 
инициативата още тази пролtть да му по
строятъ подходящъ бюстъ паметникъ предъ 
туристическия домъ въ Дупница. 

* 
Самоковскиятъ клонъ „Рилски 

туристъ" е далъ въ салона на военния 

клубъ своята традиционна весела тури
стическа вечерь, която е била извънредно 
добре посетена и е минала при небивалъ 
успtхъ. Разиграната презъ време на заба
вата томбола отъ разнообразни туристиче
ски предмети сжщо е имала rолtмъ успtхъ. 

На веселата вечерь еж присжтствували 
множество представители отъ клоноветt на 
Българския туристиqески съюзъ въ Югоза
падна Бълr ария, както и членове отъ Uен
тралното настоятелство на сжщия. 

* 
На 3. IV. 1939 r. е била изнесена въ rp. 

В. Търново, презъ време на учителската 
конференция, сказката • П и ри н ъ п л а ни
н а•, отъ Георги К. Георrиевъ, учитель при 
В. Търновската мжжка гимназия. Сказката 
е била придружена съ свtтливи картини. 

* 
Клонътъ .Сърнена гора" въСта

р а За r ора, на общото си годишно събра
ние е избралъ ново настоятелство, което се е 
конституирало както следва председатель: 

Г. Хаджиолу, nодпредседатель Хр. Карако
левъ, секретарь К. Ж. Михайловъ, касиеръ 
П. Юруковъ, домакинъ Л. Марковъ и съвет
ници: Г. Янакиевъ, Ст. Пашоолу и М. То
тевъ. 

На първото си заседание новоизбраното 
настоятелство е приело бюджетопроекта на 
клона за 1939 r., а въ следващитt си засе
дания ще приеме плана за дейность, излет

ната и културно-просвtтната програми. 

* 
Дупнишкиятъ клонъ .Рилски 

е з е р а" на общото си годишно събрание е 
избралъ ново настоятелство, което се е кон
ституирало така: nредседатель Асенъ Хр. 
Меджидиевъ, подпредседатель М. А. Грън
чаровъ, секретарь Ст. Гавазовъ, касиеръ Б. 
Икономовъ, домакинъ Б. l'рънчаровъ ; съ
ветници : 3. Димитровъ, В. Чомаковъ и Г, 
Николовъ; контролна комисия: К. Муцковъ, 
П. Блаrоевъ и К. Джремнаски. 

* 
Презъ месецъ мартъ се е състояло об

щото годишно събрание на клона ,Родни 
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балкани• въ Варна, на което е би,,о избрано 
ново настоятелство съ следния съставъ: 

председатель Ив. Антоновъ, подпредседа
тель В. Добревъ, секретарь Г. Шолеi!ковъ, 
подсекр. А. Величковъ, касиеръ-счетоводи
тель Н. Георгиевъ, касиери-инкасатори А. 
Геронъ и Ив. Шоповъ, домакинъ-библиоте
карь В. Д. Вълчевъ, съветници Д. Бояджиевъ, 
К. Гюровъ, д-ръ М. Боrдановъ, д-ръ Н. Си
раковъ ; контролна комисия: П. Благоевъ, Д. 
Маджаровъ, Хр. Беневъ; стопански съветъ: 
Б. Возницки, Н. Георгиевъ, В. Добревъ и 
Ив. Шолейковъ; зав. излетитt П. Пехливановъ. 

Презъ изминалата година е била осжще
ствена богата излетна, организационна и 
културно-просвtтна програма, а еж.що така 
е била за почната и завършена постройката 
на лtтна спалня и трапезария, струващи 
общо 43,000 лева. 

* 
С л и в е н с к и я т ъ к л о н ъ • Б ъ л r а р

к а• въ общото си годишно събрание е из
бралъ ново управително тtло, начело съ r. 
r. Д. Кавалджиевъ и П. Шиникчиевъ. 

Въ приетия планъ за дейность за 1939 
година се предвижда1ъ редица мtроприя
тия, които ще позволятъ на клона, ,съвм1,
стно съ клона .Синитt камъни• отъ ЮТС, 
да бжде завършена окончателно хижата въ 
мtстностыа .Карандиля• и осветена презъ 
настоящето лtто по случай събора на ЮТС 
въ с.~ивенъ. 

Проектира се, все въ връзка съ събора, 
маркировка изъ „Синитt камъни". 

* 
Пернишкиятъ клонъ „Голо бър

до" е успtлъ да основе при градската об
щина секция подъ ржководството на помощ

никъ-кмета въ гр. Перникъ r. Кирилъ Та
севъ. Възобновена е сжщевременно къмъ 
клона и юношеската секция „Орлета". Раз
ширявайки по този начинъ влиянието си 

всрtдъ гражданството, пернишкитt туристи 
уголtмяватъ и обхвата на своята дейность, 
която и досега се е намирала на завидна 

висота. 

* 
Г а б р о в с ки я т ъ к л о н ъ „У з а н а" на 

общото си годишно събрание е избралъ но
во настоятелство въ следния съставъ: пред

седате.~ь Коста Пенчевъ, подпр. Ил. П . Ти
мевъ, секретарь Г. Ст. 1 lоповъ, касиеръ В. 
Калцуневъ, домакинъ В. Димитровъ, зав. из
летитt П. Шандурковъ; съветници : Ст. Гри
горовъ и д-ръ Р. Райковъ, зав. секция „Ма
луша" М. Бtлчева; стопански комитетъ: 
арх. Н. Кротевъ, Г. Минконъ и Г. Тотевъ; 
контролна комисия: Б. Кехайовъ, М. Ив. 
Пенчевъ и Ил. Лулсвъ. 

* 
Ботсвrрадскиятъ клонъ „Вt-

н е ц ъ" е избралъ на общото си годишно 
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събрание ново настоятелство, което се е 
конституир·ало както следва: председатель 
Петко В. Петковъ, подпр. П. Т. Велевъ, се
кретарь Ст. Цочевъ, касиеръ Ст. Захановъ, 

, дом.-библиотекарь П. Ив. Пацовъ; съветни
ци: П. Ц. Ивановъ, Ив. Георгиевъ и Ст. Слав-

• човъ; контролна комисия: Цв. М. Христовъ, 
Вл. Маноловъ и Т. Н. Салапиевъ. 

* 
Сопотскиятъ клонъ „Иванъ В а

зов ъ'' е уредилъ традиционната си вече
ринка, на която, между другото, дружестве- · 
ниятъ секретарь Дtлю Цочевъ е изнесълъ 
сказка на тема „Младежыа и туризмътъ". 
Приходътъ отъ вечеринката е билъ внесенъ 
въ фонда „Постройка на нова хижа". 

Сжщиятъ клонъ на общото си годишно 
събрание е избралъ ново настоятелство: 
председатель Петъръ Кантемировъ, секре
тарь Д. Цочевъ, касиеръ Ив. Караганчевъ, 
домакинъ Г. Козаровъ; съветници: П. Фай
тонджиевъ, М. Куртевъ и Ив. Вълковъ; кон
тролна комисия: Д. Петровъ, Ив. Вълкова 
и Т. Милевъ. 

* 
На общото си годишно събрание кло-. 

нътъ „Кабиле'' въ Ямболъ е избралъ ново 
настоятелство съ следния съставъ: предсе

датель Т. Тодоровъ, подпредседатель Ив. Д. 
Ивановъ, секретарь К. х. Радоновъ, касиеръ 
Ст. Гявуровъ, домакинъ-библиотекаР.Ь Дим. 
Панко; съветници: Н. Бакалова, Иорданъ 
Таповъ, Ст. Н. Стойковъ; контролна коми
сия: Ив. Икономовъ, Н. Куртезовъ и А. На
тан~. 

* 

Горно-Орtховскиятъ клонъ 
.камък а" на общото си годишно събра
ние е избралъ ново настоятелство въ след
ния съставъ: председатель Константинъ 
Докторовъ, подпредседатель Р. Хр. х. Рачевъ, 
секретарь К. Д. Бараковъ, касиерь К. Баuи
ковъ, домакинъ Е. Геранлиевъ; съветници Д. 
Я. Дачевъ, Н. Абаджиевъ, А. Славчевъ; кон
тролна комисия : Н. х. Неновъ, Ив. Бакър• 
джиевъ и Г. Джоровъ. 

Новото настоятелство идва съ rорешото 
желание да развие максималната за усло

вията въ града дейность, тъй като се кон
статира значителенъ възходъ на клона, из

разенъ въ организационно и финан·сово за
здравяване, 11остояненъ прирастъ на члено

ветt и засилване излетната и културно-про
свtтна та дейность. 

П л t в е н с ки я т ъ клон ъ ,.К а й л ъ ш
к а долина", който е единъ отъ най-дей
нитt клонове, въ общото си годишно събра
ние е избралъ ново настоятелство, което се 

е конституирало както следва: председатель 

Димитъръ Каракашевъ, подnредседатель Ст. 
Табаковъ, секретарь Любомиръ Дончевъ. ка-



сиеръ Кирилъ Козлевъ, домакинъ Иванъ Та
шевъ, зав. и1лети Н. Сахатчиевъ и съветни
ци: Георги Цачевъ и Владиславъ Божковъ; 
контролна комисия Борисъ Каравасилевъ, Ха
раламби Кировъ и Милка Стефанова. 

Новото настоятелство е съставено въ 
мнозинството си отъ изпитани и дейни ту

ристи, въ чиито ржце постиrнатитt досега 

резултати ще се разрастнатъ въ по-rолtми 

дtла - ценни прицобивки въ общото и rо
лtмо дtло на Българския туристически съюзъ. 

* 
На общото годишно събрание, състояло 

сена 12. 11. т. г., Варненскиятъ клонъ 
,. Род н и б а л к а н и" е избралъ ново на
стоя rелство, което се е конститурало така: 

председатель Ил. Антоновъ, подпр. В. До
бревъ, секретарь Г. Шолейковъ, подсекре
тарь А. Величковъ, касиери: Н. Георrиевъ, 
А. Геронъ и Ив. Шоповъ, домакинъ-библио
текарь В. Вълчевъ ; съветници: Д. Бояджиевъ, 
Ж. Гюровъ, д ръ М. Боrдановъ, д-ръ Н. Си
раковъ; контр. комисия: П. Блаrоевъ, Хр. 
Боневъ, Д. Маджаровъ; домакинъ хижата 
Б. Бозницки, зав. излети П. Пехливановъ, 
стоп. съветъ В. Добревъ, Ив. Шолейковъ, 
Н. Георrиевъ. 

Новото настоятелство си е поставило за 
цель да продължи съ още по-rолtмъ енту
сиазъмъ дtлото на своитъ предшественици. 

* 
Руl:енскиятъ клонъ .Приета• 

въ общото си годишно събрание е избра,1ъ 
ново настоятелство съ следния съставъ : 
председатель Пенчо Цачевъ, подпредседатель 
В. Стайковъ, секретаръ Вл. Георrиевъ, ка
сиеръ Сим. Даковъ, домакинъ Т. Станчевъ, 
зав. излетитt Д. Ивановъ; съветници: Ст. 
Дончевъ и Д. Коларовъ; контролна комисия : 
К. Косатевъ, Ив. Недковъ, Ив. Димитровъ. 

Презъ изтеклата година старото настоя
телство е уредило 8 излета съ 212 участни
ци. Добре поддържаниятъ заслонъ „Надежда" 
край Дунава е билъ посетенъ отъ 756 души 
и въ неговата околность еж били посадени надъ 
250 дръвчета. Новото настоятелство, между 
друrитt работи, които му предстоятъ, си е 
поставило за цель да разшири заслона, около 

който има твърде удобенъ теренъ за скиор
ство, тъй като размtритt на последния еж 
вече твърде малки за множеството любители 
.на зимнитъ излети и ски-спорта. 

Перни ш ки я т ъ клон ъ „Г о л о б ъ р
д о" презъ февруарий е ималъ своето общо 
годишно събрание, на което старото настоя
телство е дало отчетъ за дейностьта си презъ 

1938 r., приетъ единодушно. Пристжпило се 
е къмъ изборъ на ново настоятелство, което 
се е конституирало както следва : председа

тель инж. Хелмутъ Броксъ, подпредседатели 
Недtлко Недtлковъ и Т. Jlозановъ, секре
тарь Асенъ Семковъ, касиеръ Вл. Ганчевъ, 
съветници : Ст. Трандафиловъ и Хр. Пулевъ 
11 контролна комисия: Ив. Кемевъ, К. Ми
хайловъ и П. Кожухаровъ. 

На новото настоятелство се възлаrатъ 
надежди не само да продължи хубавото дtло 
на своитt предшественици, но и да допри
несе още нtщо къмъ него. 

* 
Предстоящата си дейность за 1939 r. Вра

ч а н ски я тъ клонъ „Веслецъ" е опре
дtлнлъ въ следнитt общи линии - излетна 
дейность: презъ праздничнитt дни ще се 
устройватъ, както досега, едно и двудневни 
излети до пещерата „Леденика", мина Пла
калница, Горски домъ, Вола и множеството 
още излетни обекти въ Врачанския Балканъ. 
Въ проектъ еж еж.що така мноrодневни из
лети до Рила, Пиринъ, Тетевенския Балканъ, 
Розовата долина и пр. Строителна дейность : 
предстои окончателно довършване и измаз

ване на дома, а еж.що така поставяне осно

витt на заслонъ край пещерата „Леденика"; 
около сжщитt ще се подобри и увеличи и 
залесителната площь. Предвижда се още и 
маркирането на пжтищата цо най-интересни

тъ обекти въ Врачанския Балканъ. 

* 
Презъ зимния сезонъ А с е но в град

ски я т ъ клонъ „Безово" е развилъ бо
гата и разнообразна дейность. Освенъ нtкол
кото весели туристически вечери въ Военния 

клубъ, клоновата управа е устроила и нtкол
ко излети : до връхъ Руенъ, до манастира 
,,Св. Петка" и др. За да затвърди установе
нитt връзки съ всички сродни организации, 
клоновата управа е устроила и единъ съв

мtстенъ излетъ съ мtстното ловно друже
ство до хижа „Руенъ", гдето е била напра
вена хайка за вълци. 

КНИЖНИНА 

ПРОСПЕКТЪ НА ГР. Пирдопъ. Клонътъ 

„Косица" въ Пирдопъ е ималъ шасrливата 

идея да стъкми и издаде въ извънредно 

11ривлtкателенъ видъ една книжка, въ която 

-умело и сбито се даватъ най-сжщественитt 

сведения за rp. Пирдопъ и околноститt му. 
Подредена съ вкусъ, обогатена съ множе-

ство хубави снимки отъ забележителноститt 

на града и неговата околность, книжката

проспектъ съперничи съ най-хубавитt из

дания отъ този родъ на службата за сто

пански туризъмъ при Главната. дирекция на 

желtзницитt, безъ да е обремена при това 

отъ тtхния рекламенъ характеръ. Книжката 
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дава възможность на четеца да се опознае 

съ особеноститt на този малъкъ, но спрет

натъ грздецъ, населенъ изключителено отъ 

будни !!ългари и още по-будни туристи. Тя 

успtшно постига това чрезъ хронологи

чески даденитt характерни особености на 

града, неговата история, множеството из

-~етни обекти въ околноститt му и сбититt 

статистически сведения за жителитt, обра

ботваемата земя, поминъка и производствата 

на населението, културно-просвtтния и об

щественъ животъ, учрежденията и пр. 

Като имаме nредъ видъ финансовитt 

възможности на пирдопскитt туристи, из

питваме особено удоволствие да ги поздра

вимъ за издаването на тази книжка, която 

отлично постига целыа си, следъ като еж 

превъзмогнати всевъзможнитt лоши условия 

за издаването и подреждането й. 

ВЕСТНИКЪ .СПОРТЪ И ТУРИЗЪМЪ". 

Подъ редакторството на г. r. В. Студеновъ 
и Н. Памукчиевъ столичниятъ цнфарма

ционенъ илюстрованъ седмичникъ .Спортъ 

и туризъмъ" поднови излизането си. Симпа

тичнитt изрази въ уводната статия на бр. 1 
за .липса на ежби, разногласия, междуосо

бия и разцепления" и за обективно и честно 

отнасяне къмъ всички проблеми на нашия 

спортенъ и туристически животъ моrатъ 

да бждатъ само поздравени. Отношенията 

на вестника къмъ Българския туристически 

съюзъ и готовностыа му да отбелязва 

всички по-интересни прояви отъ неговия 

животъ сжщо доказватъ сериозното му от

ношение къмъ нашето движение. 

Следвайки така поставенитt си задачи, 

не се съмняваме, че вестникъ • Спортъ и 
туризъмъ • успtшно ще постигне всички 

цели, които си е предначерталъ. 

Пожелаваме въ това отношение на не

говитt редактори и сътрудници пъленъ 

успtхъ. 

СП. ,.КЛИСУРСКИ ИЛЮСТРОВАНЪ 

ЛИСТЪ". Издание на Клисурското благо

творително д-во „Хр. Г. Дановъ", подъ ре

дакцията на г. Богомилъ Шаранковъ, сто

личенъ журналистъ. Още една симпатична 

проява на буденъ провинциаленъ животъ. 

Въ списанието се помtства най-разнообра

зенъ материалъ, подбранъ съ вкусъ. Въ 

последния брой 7 еж намtрили мtсто мно
жество статии, които даватъ цtлостна 

представа за гр. Клисура въ миналото и 

днгсъ. Въ този малъкъ градъ, свързанъ 

неразривно съ славнитt ни борби за по

литическа и духовна свобода, туристическо

то движение е една отъ най-дейнитt про

яви на вtрнитt потомци на Боримечка

та. Най-голtмиятъ му активъ е построе

ната презъ 1933 година хижа „Царичина", 

на 1800 м. надморска височина, на:11ираща 

се въ непосрtдствена близость съ чудесна 

борова гора, на единъ часъ пжть 01ъ връхъ 

,,Веженъ" въ Централния Балканъ. Двуе

тажна постройка, разположена всрtдъ кра

сива поляна и мобилирана извънредно ори

гинално, хижата съ право минава за една 

отъ най-добре обзаведенитt и най-красиви

тt постройки отъ този родъ въ Балкана. 

Построена е по починъ на бившия лесничей 

г. Петко Николаевъ и съ щедрата помощь 

на общината въ гр. Клисура, на други 

учреждения и частни лица. Поради бли

зостыа й до в, Веженъ, тя дава подслонъ 

на множество излетници-любители на този 

планински красавецъ и на Централния Бал

канъ. 

к. м. 

СЪДЪРЖАН И Е на брой 4: Държавата и ние - Ив. Раевъ; Пролtтно утро (стих.) -
С. Анrеловъ ; Бtли Великденски дни - А. Пиперовъ ; Изминатиятъ пжть - Ил. Антоновъ ; 
Планината като копнежъ - П. Боевъ ; Общуване съ природата - П. Славински ; Алеко 

Константиновъ - Ек. ттроф. Ем. Иванова; Съюзенъ и клоновъ животъ; Книжнина. 
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