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НИЕ ЗОВЕМЪ 

За онtзи, които бродятъ изъ роднитt 
планини и еж се приобщили къмъ величието 

и красотата имъ, нашата агитация е излишна. 

Тtхъ не е нуждно да зовемъ и правимъ 

привърженици на туристическата идея, за

щото който нtкога е потръпна.qъ отъ въз

торrъ предъ красотата на планинитt, той 

презъ цtлия си животъ ще чувствува въ 

душата си властния имъ зовъ, Тtзи брод

ници изъ българскитt планини не еж оста

нали чужди и на творческото дtло на ор

rа низиранитt български туристи, които не 

се задоволяватъ сам6 да общуватъ съ род

ната природа, но се цомогватъ съ завидна 

упоритость и до материални придобивки, 

правещи достжпни планинитt. 

Не всички, обаче, иматъ хубавия навикъ 

да скитатъ изъ планината въ свободнитt си 

дни, да пиятъ отъ нейната свежесть и да 

забравятъ всtкидневието, което поглъща фи

зическитt и духовнитt ни сили. Отъ друга 

страна, не всички иматъ възможность да 

обхожда1ъ красивитt кжтове на нашата 

страна, пръснати така щедро надлъжъ и 

наширъ по всичкитt й краища. За тtзи, 

които нtматъ навика и възможностьта да об

шуватъ съ родната природа, нашата аги

тация е .навременна и необходима. 

Българскиятъ туристически съюзъ е уста

новилъ една хубава традиция - неговата 

агитационна седмица да бжде презъ м. май. 

И това не е случайно. За нашата агитация 

най-доброто агитационно срtдство си остава 

самата приорода съ недостжпнитt й вър

хове и съ кристалнитt води на езерата и 

потоцитt й, съ девственитt й гори и съ 

онази нейна вtчно бликаща свежесть, която 

прониква въ цtлото ни сжщество. Презъ м. 

май природата разгъва всичкитt си благо

датни сили и прелести. И затова всtки, 

който се опие отъ чара на природата презъ 

красивитt майски дни, завинаги ще остане 

пленникъ на роднитt планини и приятель на 

онtзи, които най-ревностно и служатъ -
организиранитt български туристи. 

Агитационната седмица на Б. Т. С. презъ 

настоящата година предшествува едно го

лtмо за насъ събитие - нашия 40-rодишенъ 

юбилей, който ще се чествува въ София 

презъ есеньта. И затова~ наредъ съ нашата 

обикновена агитация, ние имаме дълга да 

посочимъ на българското общество нашитt 

духовни и материални придобивки въ про

дължение на 40 години, да подчертаемъ тtх. 
ната стойность, за да добиятъ тt общест

вената преценка и признание. 

И, подчертавайки тtзи наши постижения, 

ние имаме основанието да зовемъ българ

скитt граждани не само къмъ общуване съ 

природата, но и въ редоветt на нашата ор

ганизация, чрезъ която най-добре се служи 

на българския туризъмъ и на Родината. 
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Предъ буря Иsъ изложба,а на Фото клуба 

ПРИНОСЪ КЪМЪ ИСТОРИЯТА НА ОРГАНИЗИРАНИЯ 

ТУРИЗЪМЪ ВЪ БЪЛГАРИЯ 

Отъ Д-ръ Хр. Пиперовъ 

Българското туристическо дружество е 

основано въ , София презъ 1899 г. Това е 

известно на всички туристи. Но защо е то 

наречено • т у р и с т и ч е с к о·, това, може 
би, малцина знаятъ. При кръщаването му 

нtкои предлагаха да бжде назовано „плани

нарско ·, понеже ще има за rлавенъ обектъ 
на излетуване планинитt. Обаче предпочете 

се да си остане "туристическо", като по
нятие по-общо, което обхваща и планинар

ството. Планинарски дружества ще могатъ 

да се образуватъ само въ селища около 
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планинитt, Защо да отстранимъ жителнтt 

на полскитt мtста отъ една организация, 

която може да имъ устрои общуване съ 

не по-малко красивата природа на тtхнитt 

околности? Това разбиране наддtлt и днесъ 
ние имаме въ нашата задруга дружества по 

всички краища на отечеството ни~ както по 

планинскитt, тъй и по полскитt, краймор

скитt и крайрtчнитt. 

Голtма предзность къмъ дtлото и лю

бовь къмъ природата се изискваше отъ 

първитt радетели на туристическото дtло у 



насъ. Tt трtбваше да оратъ цtлина и да 

се борятъ съ голtми материални трудности, 

най-вече съ инертното отнасяне на общест

вото. На туриститt се гледаше като на без

дtлници и „шуриститt" се посрtщаха и 
изпращаха съ насмtшки. Но то намtри и 

фанатици идеолози и п р е д а н и р а б от

н и ц и. Нека спомемемъ по-важнитt отъ 

тtхъ : арх. Г. Козаровъ, проф, А. Теодоровъ 
- Баланъ, инж. д. Вълчановъ, Д·ръ П. 

Козаровъ, д-ръ Хар. Ивановъ, д-ръ Ст. Бон

чевъ, Мих. Шумналиевъ, д·ръ Т, Дtдовъ, 

Ст, Н. Коледаровъ, Тодоръ Петровъ, Ив. Сан

девъ, Ат. Джанановъ, Ст. Цачевъ, Христо 

Рачевъ, д-ръ Парашкевъ Стояновъ и покой· 

ницитt: Сотиръ Скрински, Ст. В. Радучевъ, 

Мих, Самсаровъ, Няголъ Бозовъ, аптек. 

Недtлчо Нtмски, капит. Ив. Добревъ, Т. 

И, Бъчваровъ, Ст. Ив. Поплуковъ и Стаменъ 

Панчевъ, Нека пропустнатитt ми простятъ, 

че паметьта ми е измtнила. Арх. Г. Коза

ровъ още презъ 1901 r. напустна столицата 

- премtстенъ по служба въ Бургасъ и 

после въ Търново, дето основа туристически 

клонове, които и досега развиватъ усилена 

дейность. И днесъ той не престава да се 

интересува живо отъ туристиката. Две го

дини по-късно напустна организацията и 

д-ръ П. Козаровъ, изпратенъ съ научна 

цель въ чужбина. Tt трtбваше да бждатъ 
замtстени съ други предани туристи -
д·ръ Ст. Бончевъ и д-ръ Хар. Ивановъ, Въ 

1902 г. азъ бtхъ поканенъ да замtстя инж. 

Д. Вълчановъ, заминалъ по служба въ Сли

венъ. 

За пропагандиране на туризма и за 

уредбата на дружествата се яви много ра

бота: наставления за излети, за маркиране 

пжтища, за строене хижи и др , съ една 

речь, грижи, които могатъ да се сравнятъ 

съ тtзи за едно новородено дете, което 

трtбва да се отгледа, докато израсте на 

възрастенъ мжжъ,· Туристическата органи

зация тогава се състоеше отъ едно дружество 

въ София .А. Константиновъ ", чието насто
ятелство излжчваше отъ своята срtда нt

колко члена, които образуваха т. н. Цен

трално настоятелство и се занимаваха съ 

дtлата на задругата. Когато работитt на 

задругата се разрастваха доста, яви се 

нужда да се образува с а м о сто я тел но 

U е н т р а л н о н а с т о я т е л с т в о, което 

да се освободи отъ грижитt за Софийското 

турист. д-во Алеко и да работи независимо 

отъ него. Обаче въ самото настоятелство 

(смtсено - на клона и централно) се яви 
разногласие по този въпросъ, Нtкои смt· 

таха, че настоятелството, което нtма задъ 

гърба си дружество, ще бжде безъ опора, 

единъ видъ "генерали безъ армия·. Рабо
титt дойдоха до тамъ, че 4-ма членове си 

подадоха оставкитt. За да се уреди този 

въпросъ, 5-ятъ съборъ въ Варна въ 1905 r., 
който азъ имахъ честьта да председател

ствувамъ, реши: за идущия съборъ да се 

приготви проектоуставъ за управлението 

само на задругата, като се отдtли тя отъ 

управлението на Софийския клонъ. Азъ из

работихъ този уставъ, той биде· приетъ на 

VI съборъ въ с. Долна баня въ 1906 г. 

И така, следъ 6-годишно сжществуване се 

образува Б. Т. д. съ седалище въ София и 

клонове въ цtJ1a България и управлявано 

отъ Централно настоятелство съ самостоя

телно сжшествуване. 

По излетитt и на съборитt се пtеха 

разни пtсни, които нарtдко имаха нtкаква 

връзка съ туристическата идея. Чувствуваше 

се нужда отъ една песень, която да изра

зява идеята на туризма и да обединява 

всички туристи. Хубава поезия за тая песень 

бtше написана отъ поета Кирилъ Христовъ: 

"Балкани, вдигайте се въ небесата" (печа· 
тапа въ сп. »Български туристъ •• гад. 
11-·1903, бр. 1). Трtбваше да се компGзира 
мелодията, Тогава съветникътъ отъ Ц. Н. 

Михаилъ Самсаровъ (убитъ като войникъ 
при Чаталджа) предложи услугитt си да 
пише за това на шурея си Ив, Константи

новъ, учитель по пtние въ В. Търновската 

девич~ка гимназия. Последниятъ се отзова 

благосклонно на поканата и следъ кратко 

време получихме хармонизиранъ нашия ту

ристически маршъ. Преди да го дамъ за пе

чатъ, искахъ да, го чуя. Помолихъ капелника 

при Военното на Н. В. Училище (дето по 
това време бtхъ препод:iвательУ r. Иермаржъ 
да се разучи отъ оркестрантитt, Следъ като 

го изсвириха предъ менъ и го одобрихме, 

азъ го дадохъ да се отпечати - текстътъ съ 

музиката, на литография. Срещу 1 левъ Б. Т. 
д. го продаваше на клоноветt и на отдtл

нитt туристи. Така се създаде и разпро

страни въ 1906 г. всеизвестниятъ днесъ ту

р и с т и ч е с к и х и м н ъ. 

Презъ първия периодъ отъ сжшеству-
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ването си туристическата организация бtше 

изложена на rолtми колебания. Малцина 

схващаха идеята на туризма и се посвеща

ваха въ нейна служба. Трtбваше да се по

дири нtщо, което да r и им п у II с и р а. Съ 
своята неизчерпаема енергия и съ своя ав

торитетъ председателыъ r. проф. Теодоровъ
Баланъ въ 1902 r. издействува отъ Дирек

цията на Б. Д. Ж. за членоветt отъ Б. Т. Д. 

намаление 50¾ и при единични пжтувания 

съ туристическа цель. И тогава бързо за

почна увеличението на членоветt и откри

ването на нови клонове отъ Б. Т. д. Следъ 

две години ползуване отъ тия облаги и 

други дружества налетtха въ Дирекцията на 

Б. Д. Ж. да имъ се дадатъ сжщитt облаги, 

защото • тt били полезни за държавата•. То
гава Дирекцията на Б, Д. Ж. се видt при

нудена . да отнеме на туриститt привилегията 

при единични пжтувания. Следъ това се 

почна бързъ упадъкъ на туристическата ор

ганизация, (Така, отъ 625 члена презъ 1904 
r ., тt спаднаха на по-малко отъ 300 члена 
презъ 1905 - за цtла България). И то
гава настжпиха на 1! - тежки т t години 

за тур и с т и че скат а о р r а н и за ц и я. 
Нtмаше срtдства за издаване на сп . .,Бъл
гарски туристъ", не постжпваха и статии за 
публикуване и ржководството на организа

цията бt разколебано, Проф. Теодоровъ-Ба

ланъ, за да не изложи авторитета си, се от· 

дръпна отъ Ц. Н. и азъ бtхъ посоченъ за 

председате11ь и сжщевременно станахъ ре

дакторъ на списанието. Но какво редактор

ство бtше то, Боже мой ! Трtб11аше да тър
симъ материали и когато такива липсваха -
да седнемъ и да ги написваме. Следъ това да 

търсимъ пари за печатницата. Да кориrи

рамъ печатаното, да експедирамъ брэеветt 

и да ги нося на пощата! Защото нtмахме 

разсиленъ, нито канцелария. За канцелария 

служеше жилището на председэтеля-редак

торъ, а и за разсиленъ - пакъ самиятъ той. 

Само една идея ни крепtше: да се запази 

дружеството, защото неминуемо ще настж

пятъ по-благоприятни времена, което и стана. 

А това е нашата награда. 

При такива извънредно трудни условия 

редактирахъ две години • Български туристъ • 
самостоятелно(rод, lV-1905 и гад. V-1906), 
а третата година (гад. VI-1907} бtхъ под
помогнатъ отъ покойния Сотиръ Д. Скрин

ски (тогава учитель въ Военното на Н. В, 
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Училище). Отъ год. VII -1908 Скрински пое 
самостоятелно редакторството, защото .азъ 

бtхъ напустналъ вече София. Отъ rод· IV 
на списанието азъ можахъ да издамъ само 

2 броя, защото за печатъ на повече броеве 

липсваха срtдства, Отъ rод. V успtхъ да 

издамъ 6 броя, а отъ ' год, VI издадохме 9 
броя, отъ които една специална двойна книжка 

- майската - посветена на личностыа на 

А. Константиновъ, по случа!! 10 години отъ 
неговата злополучна кончина. 

Съ развитието на туризма и масовото по

сещаване на Витоша се почувствува rолtма 

нужда отъ х и ж а на В и то ш а. Построй

ката на такава хижа бt станала мечта на 

софи!!скитt туристи, И почнахме да търсимъ 

срtдства за тая цель. За събора въ Варна 

презъ 1905 r. се устрои отъ U. Н. на Б. Т. 

Д. увеселителенъ влакъ, чистиятъ :приходъ 
отъ който бt опредtленъ за фондъ nтури

стическа хижа на Витоша". И още сжщата 
година, съ традиционния излетъ на 5 ав

густъ ст. ст. (Преображение Господне), въ 
присжтствието на 650 излетника, се положи 

основниятъ камъкъ на хижата. Избраното за 

целыа мtсто бt източно отъ изворитt на р. 

Струма, въ мtстностыа „ Капакливецъ", на 
2100 м. надъ морско10 равнище. Тукъ се 

извърши водосветъ отъ енорийския свеще

никъ на с, Драгалевци - отецъ Панчо Фу

дуловъ. Подписа се приrотвениятъ актъ, 

който се постави въ шише, заедно съ една 

туристическа значка, и се циментира въ ка

мъка, който се закопа. Материалнитt срtд

ства не позволиха да се построи наскоро 

хижата, следъ което настжпиха во!!нитt и 

политическитt събития. Но това семе - ос

новниятъ камъкъ на хижа - не остана без

плодно. Следъ години то израстна на друго 

мtсто на Витоша въ з:nраво стъблэ - се

гашната хижа Алеко - съ 8 силни разкло

нения. 

Отъ Централното настоятелство се схва· 

шаше вече, че за да се засили и закрепне тури

етиката не трtбва да се разчита на нtкакви 

облаги при пжтувания, а трtбва въ широкитt 

маси да се развие любовь къмъ природата 

и навикъ къмъ излетуване. За целыа трtбва 

да се почне съ младежыа въ училищата, у 

която да се създадатъ туристически навици. 

Като срtдство за това да се образуваrъ 

юношески туристически чети и 

да се уредятъ учен и ч е ски спа II ни 



(падала). За това бtхъ натоваренъ да при
готвя рефератъ за IV. туристически съборъ 
въ Плtвенъ (публикуванъ въ „Б. т.", год. III 
- 1905, бр. 6.). Идеята за сш~лнитt у насъ 
принадлежи на г. арх. Г. Козаровъ, който 

една година по-рано (вж. ,.Б.' т.", г. II -
1903, бр. ·т.) бt описалъ уредбата на учени
ническитt спални въ Чехия, които препоржч

ваше и у насъ. То!'! и на дtло пристжпи къмъ 

осжществяването имъ, като уреди първата 

туристическа спалня въ България при В, 

Търновския клонъ на Б. Т. Д. ,,Трапезица'', 
чийто председатель бt тогава. 

Юношески чети трtбваше да се уредятъ 

при туристическитt дружества, дето подъ 

ржководството на учители - туристи да се 

организиратъ излети изъ близкитt околно

сти, а презъ зимата да имъ се държатъ 

сказки съ туристически характеръ. За по

криване на разН!~скитt по излетитt да се 

образуватъ каси, въ които всtки ученикъ да 

внася месечно по една малка сума. Това да 

бждатъ единъ видъ кандидатъ - туристи. 

По една или друга причина, този проектъ 

не можа да се осжществи. Но стана друго 

нtщо, което показа, че идеята е била наз

рtла и пустнала здрави корени срtдъ мла

дежьта. 

Въ 1911 г. презъ ваканцията азъ бtхъ 

посетенъ въ Хасково отъ двама мдадежи -
ученици отъ Русенската гимназия, чийто ро

дители ми бtха добре познати: Василъ А. 

Кулевъ и Хелмутъ Броксъ, дошли на излетъ. 

Tt ме изненадаха съ приятната весть, че въ 
Русе еж основали Юношеско туристическо 

дружество, /lримtрътъ имъ се последва отъ 

други градове и следъ известно време се 

основа Юношеска туристическа задруга. Тя 

си издаваше свой орrанъ .Младъ туристъ" 
и устройваше събори. Такава организация не 

ми е известна никжде другаде въ Европа. 

И така, цельта, ако и по друrъ пжть, бt 

постигната : младежыа бt вече привлtчена 

отъ хубоститt на българската природа. Тя 

нахлува масово въ Юношеската туристическа 

организация, дето се приобщава къмъ туриз

ма, И понеже човtкъ не остава за презъ 

цtлия си животъ юноша, а израства мжжъ, 

той по необходимость отъ Юнашката тури

стическа организация ще премине после въ 

организацията на възрастнитt туристи, но 

не вече като новакъ, . а като опитенъ, при

страстенъ туристъ. Така днесъ се попълватъ 

всички туристически дружества съ вещи ту

ристи, прекарали туристически стажъ въ юно· 

шеската организация. И разцвtтътъ на ту

ризма въ България се започна отъ основа

ването на ю. Т. С. 

Азъ ще завърша споменитt си съ думитt 

отъ една моя статия презъ 1905 г.: 

„И тогава ние съ rордость ще носимъ 

името туристи. защото сме изпълнили добро· 

съвtстно дълга си къмъ отечеството, като 

сме му приrотви.1и младежь, която го поз

нава, младежь, която ro обича съзнателно, 

младежь, която е готова да подеме на пле

щитt си народнитt идеали и да ги пре

следва до край". 

София, май 1939 r. 
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ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ ПЛАНИНАРЬ 

(ПО СЛУЧАЙ 420 ГОДИНИ ОТЪ СМЪРТЬТА МУ) 

Отъ, Петъръ Драrоевъ 

На 2 ма!! т. г. се навършиха 420 години 

отъ смъртьта на Леонардо Да Винчи, изве

стенъ на цtлъ свtтъ съ rениалнитt си произ

ведения - "Тайната вечеря" и .Потретътъ на 
МоннаЛиза.· 

Гениятъ на Леонардо Да Винчи еобхваналъ, 

освенъ живописьта, и други области на духа. 

Надаренъ съ изключителни дарби и изпъл

ненъ съ ненаситна жажда за знания, Лео-

Етюдъ за пейзажъ 

нардо се е проявилъ още като склупторъ, 

музикантъ, зрхитектъ, ученъ и изобре

татель. Особено много се е задълбочилъ 

съ проучванията си въ областьта па анато

мията, rеолоrията, геометрията, хидравликата, 

оптиката, военното изкуство и живописьта, 

Природата, съ красотата, разнообразието 

и таl!нитt си, винаги е привличала внима

нието на Леонардо. То!! се е възхищавапъ 

отъ нея, изучавалъ я подробно и основно, 
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стремилъ се е презъ цtлия си животъ да й 

бжде вtренъ. Въ изследването си върху жи

вописьта Леонардо, между другото, изказва 

и убеждението си, че художникътъ трtбва 

да бжде самотенъ и да има за свой учитель 

само природата, До това убеждение Леонардо 

е стиrналъ не по теоритиченъ, а по жиэненъ 

пжть. 

Плодъ на незаконна любовь. Леонардо е 

Отъ Леонардо Да Винчи 

билъ лишенъ отъ майчинитt скути още 

въ най-крtхката си възрасть. Отначало ба

ща му, Пиеро Да Винчи, проявявалъ повече 

топли грижи за него, но по-сетнешнитt че

тири брака, отъ които се раждатъ 11 деца, 

както и многото му служебни задължения на 

нотариусъ въ Флоренция, ro откжсватъ отъ 

малкия Леонардо. 

Леонардо се ражда и расте въ малкото 

селище Винчи, въ имението на баща си, който 



минава почти цtлото си време въ Флоренция, 

Леонардо е самъ всрtдъ чужди. Надъ него 

не бди майчината любовь. Той дори не е 

виждалъ майка си, не знае коя е тя, нито 

где се намира. Скръбьта е сложила вече от

печатъкъ върху неговото прекрасно детско 

чело. Той е самъ и тжженъ. Само едно оживява 

негови1t замислени очи и to кара да потръпва 
отъ възторгъ - природата. И той скита изъ 

близкитt околности на Винчи, унесенъ и 

смаянъ предъ красотата на природата. Така, 

неусtтно и за самия него, неговата привър

заность къмъ природата се засилва непре

станно, докато единъ день - въ годинитt 

на зрtлото си духовно развитие - той я 

провъзгласява за единственъ учитель на ху

дожника. 

Въ връзка съ работата си на художникъ 

и воененъ инженеръ, Леонардо пжтувалъ 

много изъ Италия, а нtкои предпола1·атъ, че 

е ходилъ дори на Изтокъ. Презъ време на 

пжтуванията си той е наблюдавалъ и изуча

валъ природата. Но Леонардо не се е задово

лявалъ да я изучава само пжтьомъ, Той е пред

приемалъ и излети изъ планинитt, Съ тия из

лети той е задоволявалъ силно чувствуваната 

Пиринъ - Беrовица 

необходимость да бжде близко до природата, 

която винаги го е изпълвала съ възторгъ, а 

сжщевременно е правилъ и наблюдения върху 

нея. Въ тоя смисълъ той е единъ отъ пред

шественицитt на днешнитt планинари, за 

които сега е много по-лесно да се катерятъ 

изъ недостжпнитt планински чукари. 

Леонардо ни е оставилъ бележки за из

качването презъ едно л-вто на върха Монте 

Роза, наричанъ по онова време Монъ Бозо, 

въ Италианскитt Алпи, При тоя излетъ Лео

нардо можалъ да си изясни защо виждаме 

въздуха синьо оцвtтенъ, 

Следъ като обяснява причината на това 

явление, Леонардо добавя: ••. . И това ше 

види всtки, както ro вид-вхъ азъ, ако се 

изкачи на Монъ Бозо, връхъ на Алпитt, които 

раэдtлятъ Франция отъ Италия , .. ". 
Проправилътолкова пжтиша въ изкуството 

и науката, Леонардо Да Винчи е проправилъ 

и друrъ пжть - тоя къмъ върховетt на 

планината, За тоя щкть ние планинgритt мо · 
жемъ да му бждемъ само признателни и да 

изпитваме прекрасната rордость, че и тоя 

необикновенъ човtкъ е билъ пламененъ прия

тель на планината. 

Сн. Д. Рунтовъ 
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МЕЖДУ БАЛКАНА И СР'ВДНА-ГОР А 

Отъ Георги П. Арнаудовъ 

Булевардъ Дондуковъ. Пролътната утринь 

изпълва въздуха съ бистра свътлина. Трам

ваитъ, олекнали отъ лепкавата зимна мъгла, 

леко измъкватъ зеленитъ си туловища по 

павираната стръмнина. Булевардъ Стоиловъ 

открива дълбока перспектива \{ЪМЪ r.;ров11я 

кварталъ, върху низинитъ на който слънче

витъ лжчи безси.,но се борятъ съ синкави 

пушеци и оловни мъгли. По прозорцитъ на 

студенитъ кооперации слугини изтупватъ ки

лими, а млtкарыъ съ синята двуколкц, изпъл

нилъ поржчкитъ си, кривна въ страничната 

улица. София почва своя дtлниченъ животъ. 

Автомобилна агенция съ .узаконенъ по

щенски рейсъ •. Покривътъ на rолъмия авто
бусъ е нарастналъ вече съ още единъ етажъ 

отъ куфари, торби, rолъми кутии съ халви и 

сардели, водопроводни тржби и разни желъ

зарии. Едно платнище, останало безъ цвtтъ, 

покрива разнообразния баrажъ, а вжжетата 

го закрепватъ за страничнитъ желъза. Пжт

ницитъ, прилепени единъ до друrъ, изпъл

ватъ мъстата, опредълени да бж.дат1,, 28 + 1, 
Шофьорътъ запалва мотора. Геврекчията 

обикаля колата, предлагайки настойчиво 

своитъ гевреци. Една майка- старица иска да 

цtлуне изпращащия я синъ, който свън

ливо се отдръпва. Тежката кола се поклаща 

и стремглаво се впуска къмъ Подуенската 

ръка. Два завоя откриватъ опнатата лента 

на павираното шосе. Следъ тишината на 

изпращането започватъ пжтническитъ раз

говори. Русъ момъкъ разправя на младо мо

миче за нtкакъвъ разваленъ rодежъ. Една 

ученичка грижливо пази коприненитъ си 

чорапи и се мжчи да чете нъкакъвъ ро

манъ. Старицата подава парче rеврекъ на 

внучката си и поглежда отвреме навреме 

носения подаржкъ за село - закачени на 

прозореца връзка гевреци. Мжже съ каскети 

и шаечни дрехи rоворятъ помежду си за 

крави, за посtви и · за политика. Питатъ 

се кой каква мобилизационна карта е полу

чилъ, а дебелиятъ шофьоръ, участвуващъ 

rърбомъ въ разrоворитъ, самоувърено за

ключава: 

- Абе, то ако ни оставятъ сами да се 

разправимъ, Добруджа само съ ура ще си 

я вземемъ . . • 
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Бързо пролетяватъ дванадесеть павирани 

километри. И пакъ почватъ дупки, пъсъци, 

чакъли. Работи се наистина: валяци, работ

ници, помпи и павета задръстватъ пжтя, 

свързващъ най-пръко столицата съ Бурrасъ, 

но ако се работи съ досегашното темпо, 

480-тъ километри ще бждатъ павирани следъ 
78 години, смътано по шесть километра го
дишно, 

Ширнало се е Софийското поле, потънало 

цъло въ зелени вълни. Въздухътъ трепти 

въ свежестыа на пролътното пробуждане. 

Витоша постепенно снишава снагата си, а 
задъ нея плавно се надиrатъ бълитъ куполи 

на Рила. Върху далечния б 1,лъ фонъ се очер

тава силуетътъ на Вакарелския радио-преда

ватель. Пресичаме на нъколко мъста желъз

ната линия за Макоцево, по която нъкжде 

профучава пжтнически влакъ, въ ваrонитъ 

на който се виждатъ само нъколко войника. 

Вмъсто километрически камъкъ, село Са 

ранци отбелязва тридесеть и осмия киломе

търъ по хубавото шосе, опнато между шпа

лиръ оrъ въковни върби. Слъзе ученичката 

съ коприненитъ чорапи, посрещната отъ 

здрава , босонога селянка, въроятно нейна 

майка. Една кръчма съ нечистъ подъ, маси 

и прислуга, задъ нея дворъ, изпълненъ съ 

сметь, евини и кокошки - това е автомо

билна гара, на която всъкидневно се спиратъ 

и хранятъ пжтниuитъ отъ десетки автомо

били. Селото има общинска и санитарна 

служби! 

Следъ rолъмия Сарански наклонъ се 

отдъля новиятъ недовършенъ още пжть за 

Ботевrрадъ и Етрополе, който съкратява до

сегашното разстояние, като избъгва и висо

китъ арабаконашки завои. Бълиятъ пирами

даленъ паметникъ върху билото на Араба

конакъ спира погледа на северъ и напомня 

за rолъмата българска епопея и за скжпит'h 

жертви на братския народъ за нашето осво

бождение. Презъ робството на това мъсто е 

имало стражарница, отъ кждето оржжието на 

поробителя е rнетъло народа ни. Днесъ тамъ 

rръе символътъ на саможертвата за скжпа 

свобода. Подъ самия Арабаконашки проходъ 

е селото Стърrелъ, за което 82-rодишниятъ 

му житель дъдо Никола съ rордость разпра-
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вя, че е било единственото чисто бъ1rарско 

село пре~ъ робскитt години въ този край. 

Десетина километра - и друго безинте

ресно село - Долно-Камарцfl. Интересно е 

разстоянието между Саранци и Камарци. 

Собствено шосето е като всtко шосе, но 

нашето българско недовtрие е подкрепено 

съ факти, които каратъ човtка да не знае 

какъ трtбва и дали трtбва да вtрва. Въ 

центъра на първото село, върху табела е 

означено разстоянието до второто - десеть 

километра, а въ второто село - сжщото раз-

По билото на Ср1;дна гора 

стояние въ обратна посока е означено осемь 

километра. Но не е само този километриче

ски куриозъ. На излизане отъ София, въ на

чалото на сжщия пжть, на rолtма табела еж 

означени разстоянията до нtколко града. 

София-Бурrасъ е 383 клм., а на друго мt

сто по сжщия пжть това разстояние е озна

чено 480 клм. Шосето е само едно. 
Гължбецъ - хиляда метровата срtдно

rорска седловина, свързваща Балкана съ 

Срtдна гора, затваря като огромна запушал

ка западното устие на подбалканския кори

доръ. Непосрtдствено надъ селото долно-

Камарци шосето започва да вие бtли сер

пентини по мощнитt му склонове. Десеть 

километра ни възнасятъ и сниматъ между 

раззеленяващата се млада букова гора. Мур• 

rашъ прихлупва отъ погледа Саранското и 

Камарско полета. 

Тежкиятъ автобусъ, облекченъ отъ кру

титt и стръмни завои, изпуска на билото 

тежка въздишка. Отъ тукъ се открива на

истина приказно хубава картина. Една рамка 

отъ сапфирно сини и заснtжени планини, въ 

която българската природа е изсиnа,1а изо· 

Сн. Д-ръ Ив. Доневъ 

билие отъ хармония, багри и привличащи да

лечини. Балканътъ-дремещъ исполинъ, е об

тегналъ безкрайната си снага. Върховетt 

Баба и Свищи-пласъ разк.жсватъ синия про

лtтенъ просторъ, а задъ тtхъ-мощниятъ 

Паскалъ подпира съ челото си източния не

босклонъ. На юrъ тъмнитt букови гори на 

Срtдна-rора се разстилатъ като спустната отъ 

небето плътна завеса. Братйя и Лисецъ ;въ 

страни, усамотени горски първенци, криятъ 

въ мекитt си очертания царството на сър· 

нитt и джбравитt на Оборище. 

Малки, спретнати параклисчета, кацнали 
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като изгубени чайки върху зеленитt хълмо

ве, примиряватъ още повече духа предъ ве

личието на природата, предъ нейната хармо

яия и непринудена красота. 

Въ този дtлъ на подбалканската долина, 

между срtдногорскитt седловини Гължбецъ 

и Козница, свързващи плътно Срtдна-гора 

и Балкана, е заключено Златишкото поле-пър

вото и най-високо отъ подбалканскитt поле

та (760 м.). Неговата леко нагъната повръх

ность, осtяна съ красиви градчета и спрет

нати селца, е една отъ най-красивитt части 

на нашата земя. Непосрtдствено подъ Гъ

лжбецъ, сгушено въ подножието на Балкана, 

е селото Буново, всрtдъ което голtмата 

училищна сграда привлича погледа отдалечъ. 

Отъ тукъ се отива най-удобно за връхъ Баба 

и неговитt прохладни гори. Землището на 

селото, · презъ което е изопната бtлата лента 

на подбалканското шосе, е истинска кичеста 

градина отъ буйно поникнали ниви и тучни 

ливади, а всрtдъ тtхъ еж разпръснати без

брой бtли корони на разцъвнали дървета. 

Единъ незабравимъ пейзажъ, гледанъ отъ 

склоноветt на Гължбецъ. 

Накацали като ластовички, всрtдъ зеле

нитt ливади и сtнчести градини, край проз

рачнитt балкански рtкички, едни подъ самия 

Балканъ, други въ гориститt подножия на 

Срtдна-гора, редятъ се селата: Мирково, Ра• 

дославово, Петричъ, Челопечъ, Църквище, 

дветt хубави градчета Златица и Пирдопъ, 

отдtлятъ се пжтища: презъ Балкана - за 

Етрополе и Тетевенъ, презъ Срtдна-гора -
за Колониитt, Панагюрище и Пазарджикъ, 

пакъ селца - Душанци и Лъжене, после се 

отдtля пжтыъ презъ вtковнитt срtдногор

ски букаци за старинната Копривщица, следъ 

това завоитt на Козница подъ Веженъ -
другъ старопланински исполинъ ... И пакъ 
ненагледни картини, откжси отъ хубавата 

българска земя. 

А колко приятни еж днитt въ тtзи под

балкански села и градове ! Челопечъ - дво

рове, пълни съ орtхови дървета, праскови, 

ябълки и череши. Старинната черква, па

зеща българската вtра и народна съвtсть 

отъ сто и повече години. Гробището край 
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селото, цtлото зелена градина, и виещиятъ се 

край него пжть за близкото Църквище. А 

по-горе, край рtката, чужденци нtкакви про

биватъ земята до 500 метра, за да търсятъ 

подземни богатства. 

Златица - старинното градче - градина, 

съ вtковни сtнчести дървета, а лодъ тtхъ 

малки приветливи кжщи и дворове, пълни съ 

цвtтя и бистри потоци. 

На осемдесетия километъръ отъ София, 

като изпъкналъ отъ земята, е Пирдопъ съ 

обширния си площадъ, подъ гордия Паскалъ, 

по снtжнитt петна на който пролtтнитt об

лаци стелятъ прозрачнитt си сtнки. Самото 

име на града значело .Приводенъ •, богатъ 

съ много хубави води. И тукъ- центъръ на 

бы1гарщината, на здравъ и трудолюбивъ на

родъ. А щъркелитt, свили приятелски гнtзда 

почти на всtка по-висока кжща, допълватъ 

идиличната картина на тtхния планински 

градъ. И тукъ миналото е завещало достойни 

имена, като това на хаджи Личо-богатъ тър

говеuъ, .чивякъ • народенъ, който осмислялъ 
живота си въ строене за народа мостове и 

чешми. 

Южнитt оголени дипли на Балкана не

усtтно преминаватъ въ накждрени срtдно

горски хълмове, пасбища и поляни. Отл.ични 

условия за развитие на млtчно скотовъдство. 

И днесъ този край минава за млtкарски, но 

дребниятъ и едъръ добитъкъ, пръснатъ по 

планинскитt пасбища и тучни ливади, не 

дава това, което би могълъ 1щ даде за своитt 

стопани и за цtлостното ни народно стопан

ство. Бавнитt биволици, дребнитt крави, ска

чащитt кози и овце чгкатъ, за да станатъ 

творчески и доходоносни елементи за стопа

нитt си, чакатъ интензивното стопанство, 

чакатъ майстора си. 

Цtлияrъ този балканско-срtдногорски 

край, съ неговитt тихи селища и красиви 

градини, съ приветливитt хижи на Паскалъ, 

Веженъ, Богданъ, Лунната долина и др. по

срtща и изпраща сърдечно и друже.1юбно 

всtки посетитель и очаква търпеливо да мине 

подбалканската линия презъ него, за да го 

направи по-достжпенъ. за да създаде повече 

радости и блага на трудолюбивото му бал

канско население. 



Цв1пове Изъ изложбата на Фото клуба 

ЕСТЕТИЧЕСКИТо ПРЕЖИВЯВАНИЯ ВЪ ПЛАНИНАТА 

Отъ Иванъ Н. Ивановъ 

Отношенията. въ които човtкъ се по· 

ставя къмъ планинския миръ, представля

ватъ както за науката, така и за планинар

ството, на висотата, на която то днесъ се 

намира, единъ мноrостраненъ интересъ. Пла

нинарьтъ въ битностьта си на човtкъ, който 

приема планината за равнозначна на едно 

духовно начало, съ което той желае да се 

постави въ най-интимна близость, безспор

но, има особени причини да търси разrад· 

ката на редъ въпроси, свързани съ прежи

вtнитt отъ неr_о сюблимни моменти въ пла

нината. 

Споредъ вида на особения мотивъ или 

импулсъ, който ни довежда до общуване съ 

планината, обикновено rоворимъ за различни 

отправления или състояния на нашето съз

нание. Картината на душевния ни животъ въ 

моментитt, когато търсимъ удовлетворение 

на висши духовни потрtби чрезъ обшуване 

съ планината, действително е съвършено раз

.uична отъ тази ца състоянията, когато тър· 

симъ само материалната полза или когато 

ни занимава чистата научна истина за нt

щата и явленията. Така ние идваме до опре

дtлението, че съзнанието на човtка въ да

дени моменти се намира въ практическо, 

научно, религиозно, естетическо и пр. отно

шения къмъ заобикалящия го свtтъ, респ. 

къмъ планината. Въ действителность, душев

ниятъ животъ на човtка въ една изключи

телна срtда, каквато представлява загадъч· 

ниятъ миръ на , планинитt, не се изчерпва 

безъ остатъкъ съ тtзи състояния, които и 

безъ това еж условни, теоретически възмо

жности. Всtки планинарь·, който е ималъ 
желанието и умението да се самонаблюдава, 

цостатъчно добре знае, че онова, което го 

импулсира да търси планината, заедно съ 

всичко онова, което преживява горе, не се 

покрива съ едно отъ споменатитt състояния, 

даже и съ тtхната съвокупность. Съ една 

дума, животътъ на човtка, въ моментитt, 

когато съзнателно nрси и съ усилия се 
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домогва до духовни ценности чрезъ сродя

ване съ планината, е комплексъ отъ много 

и сложно преплетени душевни преживявания. 

Тtхното обяснение и систематизиране по

степенно зае единъ значителенъ дtлъ отъ 

съвременната планинарска литература. 

Тукъ ще разгледаме само единъ малъкъ 

кржгъ отъ въпроси, отнасящи се до съзна

нието на човtка, когато той търси, намира 

и се вживява въ божествената красота на пла

нинитt. Това състояние ще разгледаме не 

като една статична величина, а като функ„ 

ция на съзнанието. Съ други думи, насъ 

ще ни занимава механизъмътъ на съзнани

ето, който, като действува при известни усло

вия, ни довежда до едно особено висше чув

ство на приятность, наречено художествена 

или естетическа наслада. 

Нека проследимъ сега нашето съзнание 

въ самия процесъ на естетическото съзер

цание. Входътъ къмъ естетическитt прежи

вявания еж нашитt сtтива, Тtхното значе· 

ние не отпада даже и въ случаитt, кждето 

фантазията е преобладавашъ елементъ въ 

процеса на естетическото преживяване. Важ· 

на предпоставка за зачеването на естетиче

ския процесъ е съзерцательтъ да бжде въ 

състояние на сtтивна бодрость, Възприе

мането на естетическия обектъ започва при 

една много по-голtма съсрtдоточеность на 

вниманието, отколкото при обикновеното 

възприятие. Необходимо е, обаче, да се из

тъкне, че между даннитt на различнитt сt

тива сжществува и вестна качествена раз

лика. Докато нашата сtтивность (опипъ, 
вкусъ и мирисъ) има повече органиченъ ха
рактеръ, даннитt на висшата сtтивность 

(слухъ и зрение) иматъ по-голtма образность 
и въ по-голtма степень еж одухотворени, 

което увеличава съзерцателния имъ харак

теръ и ги прави, следователно, повече есте

тически изразителни. Висшитt усtщания, 

обаче, рtдко идватъ изолирани отъ низшитt. 

Много често особената естетическа цена при 

нtкое преживяване дохожда, именно, отъ 

-едновременната функция на низши и висши 

сtтива и доставения отъ тtхъ богатъ сtти

тивенъ материалъ. На това обстоятелство до 

голtма степень се дължи превъзходството 

на природнитt естетически обекти предъ 

произведенията на изкуството. При налич

ностьта на сътивнитt данни, съ основание 

можемъ да говоримъ, че естетическиятъ 
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процесъ е започналъ само тогава, когато 

настжпи пълно съответствие между тtхъ и 

чувствата или емоциитt, които тt пораждатъ. 

Нашето съзнание, когато е въ процесъ на 

естетическо съзерцание, се намира въ 

едно постоянно колебание между сtтивното 

и емоционалното съдържание. Този моментъ 

може да бжде илюстриранъ по следния на

чинъ. Когато слушаме симфонията на пла

нинската буря, ние не преставаме да я слу

шаме, за да се отдадемъ само на наши

тt чувства, а едновременно слушаме и пре

живяваме чувствата, които ни внушава бу
рята. Сжщо така, когато съзерцаваме пла

нинския връхъ отъ долината, ние едновре

менно и непрекжснато получаваме сtтивни 

впечатления и изпитваме известни чувства 

отъ наблюдаваното. 

Втори важенъ моментъ въ процеса на 

естетическото съзерцание е преливането или 

колеnанието на нашето съзнани·е между час

титt и цtлото на съзерцавания обектъ. Ес

тетическиятъ обектъ представлява едно ор

ганизирано, единно цtло. Нашето съзнание, 

обаче, не е статизарано, т. е. неподвижно 

прикрепено къмъ това цtло, а се намира въ 

едно постоянно колебание между цtлото и 

неrовитt части, Да вземемъ следния при

мtръ. Движимъ се изъ вълшебното царство 

на Мальовица - Купенитt. Заставаме отъ 

известно растояние и започваме да съзерца

ваме поотдtлно тtхнитt очерпшия. Въ 

единъ моментъ ние ги виждаме като една 

верига, като едно органическо цtло, Въ 

другъ моментъ ние виждаме само единъ отъ 

Купенитt. Той е, тъй да се каже, самъ въ 

фокуса на нашето внимание, Неусtтно, този 

моментъ отново е замtненъ съ първия, ко

гато едновременно съзерцаваме цtлата ве

рига. Това колебание на вниманието ни меж

ду частитt и цtлото не престава до момен

та, когато нашиятъ погледъ не потърси 

другъ обектъ за съзерцание. Въ колебание 

между частитъ и цълото нашето съзнание 

се намира непрекжснато, докато трае есте

тическото възприятие, Този моментъ е твър

де сжщественъ за него, като такъвъ, който 

ясно провежда разликата между естетичес

кото и обикновеното или практическото 

отношение къмъ нtщата и явленията. И при 

последното отношение може да се конста

тира. движение на вниманието между части

тt и цtлото на разглежданиs~ обектъ, но то-



'Ба движение е твърде механично, като час

титt най-често биватъ разглеждани сами 

за себе си, а цtлото не се поставя въ от

,ношение къмъ тtхъ. При естетическото от

ношение къмъ заобикалящия ни свtтъ това 
колебание се реализира по единъ особенъ 

начинъ. Когато тръгваме отъ отдtлнитt ча

-сти на естетическия обектъ и обгръщаме 

или обладаваме цtлото, ние влагаме по този 

пжть и елементи на творчество. Никой 

лжть, когато нашето съзнание се намира 

при цtлото, не го възприема като величина 

-равна на механичния сборъ на частитt. Ut
лото се явява винаги съ известенъ плюсъ 

-спрямо този сборъ. И обратно, когато тръг

ваме отъ цtлото и достигаме до частитt, и 

тt на свой редъ не еж сжщит'h, каквито еж 

<били въ първия моментъ, когато сме се 

·отклонили отъ тtхъ по посока на цtлотu. 

Този творчески процесъ не престава, дока

то трае естетическото съзерцание, При всt

~о колебание на съзнанието цtлото се обо

гатява съ новъ плюсъ, а частитt се разно

·образяватъ съ нови моменти. Въ момента, 

~<огато този творчески процесъ престане, 

,ние губимъ естетическото отношение къмъ 

,съзерцавания обектъ. 

Трети основенъ моментъ въ процеса на 

-естетическото преживяване е еж.що така едно 

,колебание на нашето съзнание, но този пжть 

между действителностьта и илюзиитt. По 

-отношение на изкуството този моментъ се 

реализирва по следния начинъ. Необходимо 

,е само да застанемъ съ достатъчно напрег

нато внимание предъ творението на нtкой 

гениаленъ живописецъ. Съ силата на своя 

1Гений художникътъ още отъ първия мо

ментъ ни завладява и ни препраща отъ не

-действителния въ действителния свtтъ. Въ 

-единъ моментъ ние забравяме, че това, което 

виждаме предъ насъ, е само едно изобра

жение, а не самата действителность. Има, 

·Обаче, моменти, които не позволяватъ на илю

зията да ни овладtе напълно. Въ живопись

та ролята на такъвъ разбуждащъ моментъ 

.играе рамката на картината, при скулптурата 

- цвtтътъ на мрамора, постаментътъ на 

,статуята и др., а при сценичното изкуство 

- рамката на сцената и пълната съ зрители 

зала. Тtзи именно задръжки не позволяватъ 
на съзерцателя да изпадне въ пъленъ унесъ 

.и му nодсказватъ, че това, което е прецъ 

него, е все пакъ едно изображение на дей-

ствителностыа. Съзерцателыъ, обаче, не 

остава за дълго при действителностыа. Той 

не е доволенъ отъ нея и желае да живtе 

отново съ илюзията. Отъ нея той отново се 

връща къмъ свtта на реалнитt нtща и така 

това колебание трае дотогава, докогато е 

бодъръ . и изп11тва желание да продължи тази 

своеобразна игра на вниманието. Измамата 

въ даденитt случаи, къмъ която ние по

стоянно се стремимъ и желаемъ да ост:шемъ 

по-дълго време подънейно обаяние, явно е, че 
не е еж.щата, която можемъ да преживtемъ 

при друга обстановка и при други условия 

на животъ. При естетическитt преживявания, 

следователно, ние си даваме отчетъ за илю

зиитt, даже ги желаемъ. Въ случаи, обаче, 

когато самоизмамата е пълна, естетическото 

отношение отпада, защото се нарушаватъ 

други моменти, важещи при този процесъ, 

Въпросътъ, на който предстои да отгово

римъ, е дали съзнаваната самоизмама при 

естетическото ни отношение къмъ природата 

и въ частность къмъ планината е еж.щата, 

каквато е при различнитt видове изобрази· 

телни изкуства, Отговорътъ е сведенъ до 

установяване на една сжществена разлика, 

Както при много други моменти, така и по 

отношение на този, природата, като естети

чески обектъ, значително се отличава отъ 

произведенията на изкуствата. Естетическото 

внушение, което получаваме отъ природнитt 

обекти, еж.що така въ най-rолtма степень 

се дължи на този трети моментъ - на съз

наваната самоизмама. При естетическото съ

зерцание на природнитt обекти излюзиитt, 

обаче, идватъ по обратенъ пжть. Красотата 

въ ,природата ние виждаме само чрезъ илю

зиитt, но тtхниятъ пжть е обратенъ на този, 

по който тt идватъ при изкуството. И въ 

единия и въ другия случай излюзиитt си 

приличатъ напълно по това, че ги съзнаваме 

като такива, т. е, не еж проявление на нt

кое патолоrическо състояние. Напротивъ, 

естетическа наслада може да изпита само 

напълно нормалната психика. 

Ако спремъ сега вниманието си върху 

обратния пжть, по който идватъ илюзиитt 

при съзерцаване на природнитt обекти, ще 

имаме следната картина. Заставаме въ да

денъ моментъ предъ идеално тихата, огле

дална повръхность на планинско езеро, За

глежцаме се въ нея и виждаме отражението 

на отсрещнитt скалисти зжбери, Въ втори 
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моментъ ние каточе забравяме, че сме на 

бptra на езерото, а го приемаме за едно 

вълшебно огледало, което отразява кулитt и 

бо!!ницит1, на еж.що така фантастични за

мъци. Възможно е да настжпи и трети мо

ментъ, когато въ фантазията ни ще се ожи

вятъ образитt на цtло шествие от;. рицари, 

съпровождащи на сватбено тържество при

казната си царкиня. Достатъчно е, обаче, да 

полъхне слабъ планински вtтрецъ, да раз

движи повръхностыа на езерото, за да из

чезнатъ въ миrъ всички илюзии. Заставаме 

отново лице срещу лице съ действителность

та и очакваме да настжпи пакъ моментътъ, 

когато ще видимъ нашитt 11ъображаеми за

мъци, рицари и пр. 

Явно е отъ приведения примtръ, че и по 

отношение на природата констатираме еж.

щото колебание на съзнанието между де!!

ствителность и илюзии и еж.що такива раз

буждащи моменти. Разликата, 1{0ЯТО устано

вяваме между природата и изкуството по 

отношение на този трети моментъ, е сва

дена само до началния или изходния пунктъ 

на споменатото колебание. При изкуството 

то!! е изображението на действителностыа, 

илюзията, а въ природата - самата дей

ствителность. Следователно, пжтыъ на съз

наваната самоизмама е единъ и сжщъ по 

естество въ процеса на всtко естетическо 

преживяване, но обратенъ за природата по 

отношение на изкуството. 

Този именно моментъ - обратната илю· 

зия, можемъ съ достатъчна убеденость да 

приемемъ, че е на!!-свежиятъ и най-дълбо

киятъ изворъ на естетически емоции. Кра

сотата на планинския миръ извира отъ него 

и свежи съ божествената си влага живота 

на грубата и мрачна де!!ствителность. Сжщо

то предназначение има и изкуството, но то 

далечъ не може да догони природата. Раз· 
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ликата между тtхъ не е само по отношение 

обратния пжть на илюзиитt. Природата е 

много по съвършенъ творецъ отъ изку

ството. Тя ни дава много често естетически 

ефекти и чрезъ движението. За изкуството 

тази възможность е крайно ограничена. 

Отъ друга страна, докато природата си служи 

синтетично или едновременно съ изразнитt 

си срtдства, истинското изкуство избtrва 

този начинъ, като счита, че неговото при

лагане е за смtтка на естетическия ефектъ, 

Така, при повечето отъ естетическит1, обекти 

на планинския миръ ние намираме идеално 

съчетание на тонъ, цвtтъ, миризма, дви

жение или покой и пр, Изобщо внушени

ето, което идва отъ природнитt естетически 

обекти, въ сравнение съ това отъ и:,куст

вото, е много по-силно. 

Както при изкуството, така и при есте

тическото отнасяне къмъ природата ние жи~ 

вtемъ въ единъ идеаленъ свtтъ, който е 

отражение на дълбинитt на нашата собствена 

душа. Смисълътъ на естетическитt прежи

вявания се свежда изобщо до разкриване на 

нашата скрита природа. Естетическиятъ 

обектъ, който съзерцаваме, действително е 

единъ призракъ, едно подобие на де!!стви

телностьта, Този призракъ, обаче, ни поста

вя предъ нашия истински ликъ. 

Планината е величествена и красива 

дотолкова, доколкото можемъ да я напоимъ 

съ нашия собственъ духъ, доколкото сме 

въ състояние да украсимъ съ бисеритt му 

не!!нитt замръзняли форми. Съзерцанието 

на планинския чаръ, следователно, ни извеж

да къмъ дълбинитt на собствената ни инли

видуалность. Разrоворътъ съ планината въ. 

сжщность е самооткровение. Преклонението, 

предъ чара и великолепието на планината 

действително е човtшко дtло, но дtло нэ 

възвисения човtшки духъ. 



ДОСТЖ.ПНИ ПЛАНИНИ 

Отъ Тодоръ Тодоров·ь 

Въпросътъ за маркирането на пж.текитt, 

водещи къмъ туристическитt обекти, не се 

слага за първи пж.ть на разискване въ ре

доветt на Б, Т. С. Още отъ самото начало 

на сж.ществуването на съюза ние виждаме да 

се повдига този въпросъ. И не само е повди

ганъ, но еж извършени и частични марки

ровки, За съжаление, обаче, тt задоволяваха 

само тоrавашнитt нужди, Сега тt станаха 

недостатъчни. За малкото изоставяне на този 

въпросъ трtбва да търсимъ причината само 

въ едно, а именно, че съюзнитt рж.ководи

тели отдаваха по-rолtмо значение на по-кре

щящитt нужди, като построяване на хижи и 

заслони. Сега пъкъ, когато тия нужди до 

известна степень еж задоволени, наложи 

се въпросътъ за маркировката да бж.де по

ставенъ по-сериозно и реализиранъ. Нtкои 

разбирани11, че маркировката не е толкова 

необходима, се изоставиха и съюзътъ ни, 

отrоварящъ винаги на своитt обществени 

задачи, поде сериозно въпроса. 

Миналата година въ една конференция на 

nредседателитt се прие правилникътъ за об

ща маркировка на пж.текитt, водещи къмъ 

планински и туристически обекти. Сж.щиятъ 

биде одобренъ и отъ съюзния конrресъ. 

По-важни постановления въ този правил

никъ еж: маркирането да се извършва отъ 

клоноветt, но по строго опредtлени и из

работвани отъ Itентралното настоятелство 

знаци - единство въ маркировката. Марки

рането да се извършва съ желtзни греди и 

желtзни табели, циментирани въ земята, 

Опредtляне на районитt за маркиране отъ 

Централното настоятелство, както и изработе

нитt карти за маркиране на обектитt отъ 'fЛО

новетt, ще се одобряватъ отъ еж.щото, Всtка 

година Ц. Н, на съюза ще опредtля ония райо

ни, които се посещаватъ най-много. Ако нtкои 

клонове разполаrатъ съ необходимитt срtд

ства, ще моrатъ по еж.шия начинъ да мар

киратъ своитt райони, но еж длъжни да 

спазватъ правилника. Отдtлни маркировки, 

несъобразени съ този правилникъ, се за

браняватъ отъ 1938 година насамъ. Съ това 
Централното настоятелство постави въпроса 

за маркирането на една строго опредtлена 

основа. 

Само това, обаче, не бtше достатъчно. 

Tptбвaine и въ тази область да покажемъ, 
че можемъ да постиrнемъ резултати, както 

и навсtкж.де сме показали еж.щото, Първиятъ 

етапъ за маркиране презъ 1938 година бtше 
опредtленъ, а именно : Мусаленскиятъ дtлъ 
отъ Рила. Въпрtки неблаrоприятнитt условия 

и прtчки, които срещна нашиятъ клонъ въ 

Самоковъ, можаха да се маркиратъ пж.текитt : 
Чамъ-кория - хижа Мусала - връхъ Му

сапа ; Чамъ-кория, дворцитt Царска Бистрица, 
Ситняково, Сар.ж.·rьолъ, хижа Заврачица и 

Чамъ-кория, дворецътъ Ситняково, хижа Муса

ла. Не можа да се довърши работата за марки

рането на пж.теката: връхъ Мусала - хижа 

Заврачица, поради рано падналия снtrъ. Ма

териалитt, обаче, еж готови. Цtлата тази мар

кировка е по изработения правилникъ, Съ 

постигнатия резултатъ можемъ да се по

эдравимъ, защото нашитtдруrари отъ Само

ковъ и тукъ показаха своята rолtма любовь 

къмъ дtлото на българския туризъмъ и ro· 
товность за жертви, 

За 1939 година Централното настоятел

ство намtри, че е необходимо да се маркира 

Централниятъ Балканъ и по-конкретно : п.ж.
тьтъ Карлово-хижа Юмрукъ-чалъ-заслонътъ 

при върха Юмрукъ-чалъ и Карлово -- хижа 

Амбарица. Всички материали се приrотвятъ 

и въ най-скоро време друrаритt отъ Кар

лово ще почнатъ самото маркиране, 

Заедно съ това ще се маркира презъ 

настоящата година и пж.тьтъ отъ заслона 

Грънчарь до Рилския манастиръ, презъ Риб

нитt езера, к.ж.дето презъ предстоящото лtто 

ще се построи заслонъ отъ Столичната об

щина, който ще се предаде за стопанисване 

на Б, Т, С. 

Независимо отъ тия маркирания, трtбва 

да споменемъ, че презъ последнитt две години 
съ помощьта на Столичната община се 

прокараха хубави пж.теки, водещи: отъ връхъ 

Мусала до заслонъ Грънчарь и отъ послед

ния за Рилския манастиръ, 

На второ мtсто идва не по-малко важ

ниятъ въпросъ за свързването на нашитt 

хижи съ телефони. Твърде малко отъ нашитt 
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хижи и заслони еж свързани съ такива. И 

тия, които иматъ телефони, еж повечето въ 

зависимость отъ нtкой горски или другъ 

държавенъ пунктъ. Въ съюзнюt срtди този 

въпросъ винаги е билъ постаRянъ на раз

глеждане, обаче реализирането му не е по

стигнато, тъй като винаги е зависило отъ 

държавната власть, която има изключително 

право !JЪрху телефонната служба у насъ, 

Много пжти се е апелирало къмъ властьта 

да погледне по-сериозно на въпроса, но, съ 

малки изключения, резултатъ не се е по

стиrалъ. 

Въ последно време, при наличностьта на 

масово зимно излетуваяе, нуждата отъ те

лефони по нашит-в хижи израстна много. 

Спасителната служба, въпрtки добрата си 

организация, е често спъвана да даде помощь 

на пострадали, поради това, че не може да 

бжде уведомена. Пазачитt на хижитt, голt

ма часть отъ които извършватъ и метеороло

гични наблюдения. еж.що не моrатъ да даватъ 

редовно сведения за времето, вследствие на 

което множество туристи еж бивали изнена

дRани въ планината отъ бушуващи бури• 

Всички тия обстоятелства наложиха въ

просътъ за телефонитt въ нашитt хижи да 

бжде сериозно обсжденъ. Благодарение на 

Главния директоръ на пощитt r. ЯнкоRъ и 

помощника му r. Писомовъ, тази година нt

колко хижи, като хижа Бъндерица въ Пи

ринъ, хижа Юмрукъ-чалъ въ Балкана, хижа 

Панайодовъ подъ Белмекенъ и хижа Скака-

Рила-Орловецъ 

вица въ Рила, ще бждатъ свързани съ теле

фони. Ако опредtленитt срtдства въ тазго

дишния бюджетъ позволятъ, ще се свър

жатъ и други хижи. 

Този боленъ въпросъ презъ настоящата

година ще получи своето частично разреше

ние и ще се постави началото за цtлостното 

му реализиране. 

Бълrарскитt туристи трtбва да блаrода· 

рятъ на споменатитt вече представители на

държавата, които оцениха правилно дtлото 

на Б. Т. С. и дадоха своята подкрепа за реа

лизирането на тази инициатива. 

Отъ изложеното досега спокойно можt> 

да се заключи, че и тtзи два дtла отъ го

лtмото материално творчество на еж.юза еж 

поставени на здрава основа. Трtбва да вtр

ваме, че щастливо поставеното начало въ 

следващитt години ще се разрастне до сте

пень да видимъ потолtмата часть отъ 

пжтекитt, водещи към~ планинскит-в и 

туристически обекти, маркирани и преоб

ладаващото число на хижитt - свърэани съ 

телефони. По този начинъ Бълrарскиятъ ту 

ристически съюзъ още веднажъ ще подчер· 

тае своята обществена дейность въ полето 

на материалната култура и ще се затвърди 

още повече като една необходима организа

ция, на която трtбва да се отреди и окон

чателно признае онова мtсто въ нашия 

общественъ животъ, което тя отдавна е за

служила. 

Сн. М. Кръ111пякъ 



БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ 
снимка Н. ИВ. БОЖИНОВЪ 



НА ВРЪХЪ АИДА 

Отъ В. Щерева 

Часътъ е осемь сутриныа. Пристигнали 

преди половинъ часъ на Хасковскитt бани, 

ние починахме отъ друсането на автомобила, 

закусихме и стегнахме раниuитt за пжть. 

Облачно е. Ще вали може-би, но що отъ 

това. .,Дъждъ да вали - снtгъ да вали -
лошо време да не е" ...:_ е стара туристическа 
пословица. Нима ще се откажемъ отъ жела

нието си да видимъ нашата мила Аида, само 

за това, че може би ще бждемъ оросени отъ 

малко дъждецъ? И тъй - напредъ ! 
Дърветата еж се разлистнали въ своитt 

нови кждрави премtни. Тревитt, буйни и 

разuъвнали, стигатъ до колtнетt ни. 

Излазяме отъ района на банитt и тръг

ваме югозападно, край .Ушестата чука' -
презъ селото Горно-Брtстово. Облачно е, 

но затова пъкъ се върви много по-леко, от

колкото въ горещъ л1;тенъ день. Излtзли 

надъ селото, ние хвърлихме погледъ назадъ, 

надолу: отвсtкжде заобиколено съ височини, 

съ своиm червени покриви и зелени гради

ни, то се гуши тукъ на заветъ. А надъ него, 

като стражъ, стърчи .Градището" съ своитt 

легенди за Ангелъ войвода. 

Ние се движимъ по широкъ коларски 

пжть, заграденъ отъ двеm страни съ китни 

непроходими храсти и дървета. А цвtтя ! 
Никога, въ никоя градина не съмъ виждала 

толкова много и тъй разнообразни цвtтя : чер
вени, бtли, сини, жълти . . • Всички цвtтове 
на джгата еж застжпени тукъ. А незабравки! 

Боже мой! Цtли букети ! Каточели т1; молятъ 
да се наведешъ и ги откжснешъ - сини, 

свежи, като очитt на малко, невинно дете. 

Пжтыъ започва да става все по-стръменъ 

и по-стръменъ. 

- Другари, вземете въ дtсно ! - вика 

rлаватарьтъ. 

- Вземете въ дtсно, за да ви е лесно -
допълня Хаджията, който бt почналъ вече 

да се вдъхновява. 

Но съвсемъ не ни бt лесно, като взехме 

въ дtсно, понеже бt доста стръмничко. 

Бtхме напустнали вече коларския пжть и вър

вtхме прtко нагоре, по една тtсна пжтечка, 

провирайки се между сплетенитt клони на 

дърветата. Непокорни клончета ни шибаха 

по лицата. Едва задържахме краката си, 

плъзгащи се надолу по влажната шума. 

Запъхmни и изпотени, въ 12 часа стиг

нахме на върха. Веднага забравихме умората. 

Има ли нужда да описвамъ какъ се чувствува 

човtкъ, когато следъ упоритъ трудъ постигне 

целыа си? 

Да бждемъ по-горе отъ всичко - близо 

до орлиm ! Тамъ, кждето вътърътъ неспирно 
си играе съ коситt ти и шепне на ухото за 

други, по-високи върхове. 

Предъ насъ се открива широкъ кржго

зоръ : на западъ- Родопитt диплятъ кръшна 

снага и гордо издиrатъ стройни върхове, а 

на изтокъ се разстила Хасковското поле, 

чийто избуяли ниви се вълнунатъ като море. 

Но още не довършили объда, планината 

се обви съ б1;ла пелена, която бързо пъл

зtше къмъ насъ. Докато приберемъ рани

цитt, заплиска ситенъ дъждъ. 

Завити съ платнища и мушами, ние за

слизахме, но вече не по сжщия пжть, а по 

билото. 

- Но какво с.е аленъе тамъ? 

- Божури! 

Тревата е мокра, но ние жертвувахме 

краката си и навлtзохме ср-t;дъ буренацитt. 

Грамадни букети отъ кърваво-червени бо

жури, а между тtхъ малки, бъли момини-сълзи. 

Гората се свърши и ние излtзохме на 

открито. Дъждътъ престана. С11ънцето отново 

ни огрt и изсуши мокритt ни дрехи. 

Следъ като пихме отъ студената вода на 

„Тантж-бунаръ•, ние се спустнахме къмъ 

Долно-Брtстово и презъ .Ушестата чука" 

слtзохме въ района на баниm, кждето, строе

ни въ колона по единъ, съ букети по-rолtми 

отъ насъ, ние се запжтихме къмъ бюфета, 

ог11асяйки цtлата околность съ стройния 

туристически маршъ. 
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ОБЩУВАНЕ СЪ ПРИРОДАТА 

Отъ Петъръ Славински 

(Проnължение отъ бр. 4 и край) 

Следъ като природата стана вече обектъ 

на нашето познание и съсрtдява у себе си 

цtлия умственъ животъ на съвременнитt 

хора, естествено е тt да диряrъ да се приоб

щятъ къмъ нея, да живtятъ по-близо до 

нея, съ нея. О б щ у в а н е т о с ъ п р и р о -
д а r а с т а в а е д н а к у л т у р н а п о т p:t -
б а на с ъ в р е м е н н и я ч о в t к ъ. Знанието 
на нtщата трtбва да бжде оrtлодено отъ 

чувствуването на .закономtрностыа и жи

вата връзка между природнит'h отношения•, 

защото инакъ чов'hкъ би останалъ само единъ 

бездушенъ складъ отъ факти. 

Първиятъ, който поставя началото на 

едно по-високо чувство къмъ приро

дата, като обектъ не само на познанието, но 

едвали не на единъ нравственъ култъ, е 

великиятъ френски писатель и философъ 

Жанъ Жакъ Русо. Неговата книга „Емилъ", 

която прокламира прочутото „Назадъ къмъ 

природата!" дава началото на една нова епоха 

въ педагогическата мисъль и практика на 

Европа. Върху изложенитt въ нея принципи 

- единъ отъ най-сжщественит'h отъ които 

е общуването съ природата - се гради ц'h

лата модерна педагогия, създадена въ прак

тическит'h начала отъ прочутия педагогъ 

Песталоци, който .се явява идеаленъ пред

ставитель на филантропизма въ възпитанието 

започналъ съ Русовото учение за обучение 

въвъ и чрезъ природата•. Книгата на Русо 

завладява цtлата културна мисъль на Европа. 

Проф. -Компейре дава следнит'h отзиви за 

Русо и неговия „Емилъ•: .,Лесингъ заявява, 

че „не може да спомене името на Русо безъ 

уважение"; Шилеръ екзалтира .новиятъ 

Сократъ, който отъ християнит'h поиска да 

направи хора"; Гьоте нарича Емилъ „еванге

лие на основнит'h учители" ; Кантъ заявява, 
че .никоя книга не го е покъртила толкова 

дълбоко" ; Хердеръ нарича Емилъ „божест

вено творение" и пр." .• Най-сетне не е ли 
истина", продължава проф.Компейре„че Ру

совиятъ принципъ - възвръщане къмъ при

родата - господствува въ педагогията на 

най-блестящия теоритикъ на възпитанието 

въ съвременна Англия - Хербертъ Спен

серъ? Г. Елиотъ, като резюмира направенитt 
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въ отечеството му (Америка) прогреси презъ 

XIX в.,отбелязва на първо мtсто две нtща : 
изучаването на природата и ржчния трудъ, 

заимствувани отъ Русо". 

Прочее, Русо прокламира - редомъ съ 

изучаването 11а природата - и принцип а 

за общуването съ нея като въз

п и т а т е л е н ъ д е я т е л ь и педагогиче

ска та мисъль и практика на Европа строятъ 

върху тtзи принципи своит'h системи. Отъ 

дотогавашната схоластическа, строго рели

гиозна область педагогиката навлиза въ об

ластьта на природонаучното обучение и въз

приема общуването съ природата като необ

ходимъ елементъ на възпитанието на детето. 

„Законом'hрностьта и живата връзка между 

всички природни отношения на земната по

връхнина, която иначе е слабъ и бледъ резул

татъ, и при най-усиленнт'h занимания се уз

нава безъ усилия при пжтуването и става 

пр'hкъ резултатъ и необходимо следствие 

отъ простото наблюдение. Но и въ други от

ношения не е достатъчно и най-старателното 
изучаване по книгит'h. Какъ ще си предста

вимъ по тtхъ грамадностыа на морето или 

височината на алпийския св'hтъ? ..•• Който 
е слушалъ отъ морския бр'hгъ ровещата бръга 

вълна, или е пжтувалъ при звездна нощь на 

усамотенъ въ безкрайната водна пустиня 

корабъ, или е билъ на алпийска височина 

надъ пъплещото чов'hчество - у него никога 

нtма да се изгладятъ т'hзи живи спомени 

за виденитt картини", пише Колбахъ въ 

книгата си .Естествознание и училище•. 

Прочее, общуването съ природата лъга 

въ възпитателното и общообразователното 

дъло на съвременнитt човtци като необхо

димъ неговъ елементъ. Р а з п о л о ж е н и е то 

за общуване съ природата иде 

като духовенърезултатъотъум

ственото изграждане на съвре

м е н н и я ч о в t к ъ. Туризъмътъ въ Европа 
иде именно по този пжть: като пр'hкъ ре,

зултатъ на новитt начала на познанието, 

· прtкъ резултатъ на културното и развитие. 

_Високото чувство къмъ природата, въ 

което именно се заключава най-висшиятъ 

смисълъ на туризма, има още родоначални-



кътъ на съвременния туризъмъ, Орасъ Бене

дикъ де Сосюръ, човtкътъ, който на 3 ав
густъ 1787 г. изкачи за първи пжть най

високия връхъ на Европа - Монбланъ и 

даде началото на единъ истински походъ 

къмъ планината . .,Безспорно,де Сосюръ, който 
си остави едно значително име въ науката 

( особено съ изучаването на атмосфернитt 

влияния), е ималъ до висока степень духа 

на научното наблюдение и строrитt приьоми 

на научната метода" - пише Жулъ Пароцъ 

въ книгата си ,,Универсална история на пе

дагогията" . .,Той е изучавалъ природата по

строго, отколкото всtки друrъ, но това висше 

знание на законнтt на физическия свtтъ 

не е било онова, което той е ценtлъ като 

най-висше въ природата. Той ценtлъ въ нея 

в е л и к о л е п и е то и х а р м о н и я т а· н а 

ц t л о с т ь т а и всички явления, които той 

пресмtтналъ и измtрилъ, запазили за него 

своя чудноватъ престижъ". 

Ето какъ общуването съ природата, .,ту

ризъмътъ'', още въ своето начало доеива 

ясенъ изразъ: диренето на най-висшето въ 

познанието на физическия свtтъ - красо

тата и хармонията на utлостьта. ,.Когато 

съзерцаваме пост о я н но с т ь та на з е м

н и я пор яд ъ к ъ нанtщата,ние достигаме 

до убеждението, че творецътъ на вселената 

не е искалъ произволно да я управлява, а е 

наложилъ самъ на себе си закони. Когато 

схванемъ постоянната последователность на 

известни явления, ние, като възлизаме отъ 

една причина къмъ друга, достигаме до по

общи явления; предъ насъ се открива поря

дъкътъ, по който вървятъ една подиръ друга 

истинитt. на този миръ, н се чувствуваме 

въ съгласие съ върховния разумъ", пише 

де Сосюръ · въ книгата си „Постепенно 

възпитание". Какво значи това? 
Вамъ често се е случвало да изпитате 

чувство на удоволствие, когато, напр., стая

та, въ която живtете, е разчистена и под

редена и обратно - неудоволствие, когато 

е въ безпорядъкъ. Сжщото сте изпитвали и 

когато вашитt дtла еж въ добъръ или лошъ 

порядъкъ. 

По сжщия начинъ влияе върху човtка 

схващането или несхващането на порядъка 

въ обкржжаващия го свtтъ. Ако човtкъ не 

може да схване въ природата закономtр

ностьта и порядъка въ нейното устройство, 

то той е лишенъ отъ мtрило за реда на 

нtщата и въ съзнанието му се утвържда

ватъ чувството и мисъльта, че владtещото 

свtта начало е безпорядъкътъ. Това отнема 

неговото вжтрешно спокойствие и той се 

лишава отъ началното може би условие на 

щастието - да вtрва въ добритt. начала 

на живота. Такъвъ човtкъ е обикновено 

зълъ или, ако натурата му не позволява това, 

то той изгубва вtрата си въ добротата на 

друrитt и животътъ му изглежда безнача

ленъ и зълъ. ,.Опитностьта доказва, че чо

вtшкиятъ родъ съвсемъ не е тъй радикално 

зълъ, както сме свикнали да вtрваме ... Ние 
виждаме, че именно онt.зи гледатъ на хората 
по-благосклонно, които по обширностьта на 

своитt познан11я по-добре познаватъ общото 

развитие на човtшкото общество и на фи

зическия миръ, въ която то живtе", пише 

Х. Т. Бокълъ въ книгата си „История на 

цивилизацията въ Англия". 

И така, за да има не само умствено, но и 

нравствено въздействие върху себе си, съ

временниятъ човtкъ трtбва да дири въ при

родата познанието не като самоцель, а като 

срtдство да прозре нейния цtлостенъ,разу

менъ строежъ, .,хармонията на нейната цt

лость '', ,.порядъкътъ, по който вървятъ исти
нитt на този миръ'', и този порядъкъ да 

дири и следна въ своя животъ, .за да се чув

ствува въ съгласие съ върховния разумъ". 

Изучаването на природата съ задачата 

да се обяснятъ процеситt на порядъка въ 

нея; познанието на природата, оплодено отъ 

чувството за хармонията на нейната цtлость; 

великолепието й и върховниятъ разумъ, 

който пулсира въ нейния животъ и развитие 

- всички тtзи нt.ща, които могатъ да се 

добиятъ само при общуването съ нея - това 

е върховниятъ смисълъ на · туризма. 

Общуването съ природата вла

га въ съзнанията на чов1щитtкул

т а к ъ м ъ пор я д ъ к а и с ъ т о в а в ъ з п и

т а в а душитt, разяснява погледа 

им ъ върху жив от а и н ·е r о в и я сми -
с ъ л ъ. Идете всрtдъ природата съ тази 

задача и всичко това ще ви стане тъй ясно! 
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АЛЕКО КОНСТ АНТИНОВЪ 

Отъ Екатерина проф. Ем. Иванова 

8. РАЗХОДКИ И ВЕСЕЛИ ОБ1'>дИ ИЗЪ 

ОКОЛНОСТЬТА НА СОФИЯ 

Особено обичаше то!! да взема инициа

тивата винаги и подъ разни предлози, за да 

устроllваме разходки въ околностьта на rрадэ, 

да ядемъ гювечи съ дебелъ пластъ яllца 

отгоре въ тревата на Лозенецъ, тогава 

още чистъ, ненаселенъ, или отивахме на 

прtсна искърска риба кpall хапчето на 4-и 

километъръ, което отиване то!! особено оби

чаше, поради холандската чистота на то

гавашния му спрстюпъ . съдържатель, въ 

национална шопска носия. Друrъ пжть со

чеше комина на тухларната фабрика, уса

мотеltо стърчащъ въ подножието на Витоша, 

увличаше ни незабелязано къмъ нея страна 

и изкарвахме съвсемъ ненадеllно най-веселъ 

.гуляй". Той, за да изкаже рацостьта си 

всрtдъ опияняващата пролtть, изкачваше 

се на върха Ra нtкой хълмъ, лtrаше 

въ високата трева и се оставяше на 

стръмната плоскость по инерция да го спу

стне въ низината. Неговата радость зара

зяваше цtлата компания и затова тtзи из

лети биваха истинско удоволствие за всички. 

И всtкоrа тъй бивахме събрани всички. свои. 

Коледа прекарвахме непремtнно нераздiшно 

и тритi; дни у насъ. Всi;ко едно отъ род

нинскитt три семейства опредi;ляше своето 

меню, което въ резултатъ излизаше доста 

разкошно и обременително, но перспекти

вата за тридневния ,,станъ" караше всички 

да взематъ по-сериозни мi;рки. Тъй че обик

новено супата ставаше отъ дреболиитi; на 

З -4 пуйки, които се опичаха съ зеле, 100-
200 „юмрукъ-сармъсж" отъ свинско месо 

пълнi;ха тенджеритi; - къмъ тия сърми 

Алеко имаше rолtма слабость - прасета, 

баклави, съ една речь, всичко най-вкусно, 

за което тъй щедро харчи паритi; си по 

праздницитt всi;ки благочесrивъ христянинъ. 

- А отъ мене виното - всi;коrа заклю

чаваше Алеко. Той вземаше на себе си тази 

грижа по три причини: първо, защото това 

бt най-лесно за единъ нежененъ човtкъ; вто

ро, защото хазаннътъ му прнrотовлявалъ самъ 

това вино и то отъ чистени гроздови зърна 

безъ чепки, та за хатъръ даваше и нему, и 
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трето - за по·малъкъ разходъ. Последното 

съображение излизаше, обаче, твърде несъ

стоятелно на практика, защото rолtмата да

маджана трtбваше да посети не веднажъ 

любезния му хазаинъ, докато въ края на 

краищата Алеко оставаше значително за

дълженъ въ смtткитi; си къмъ него - за 

,.божествения му нектаръ". 

Любитель на оригиналното, Алеко не се 

задоволяваше само съ обикновено пирше

ство. Той винаги намираше да вкара нi;що 

ново, повече. 

9. АЛЕКО СТРАСТЕНЪ ЛЮБИТЕЛЬ НА 
МУЗИКАТА. 

- Вуйчо Ангеле-обръщаше се той къмь 

най-rолtмия си вуйчо, веселъ и оригиналенъ 

- я да пратимъ за циганитt да ни посви

рятъ. - И циrанитt пристигах.а тържест

вено. Разбира се, че не е само музиката, 

която караше Алеко да желае да слуша 

тtзи прочути „артнстн",,но смtхътъ и коме

диитt, които съпровождаха ,,еластичнитt" 

арии подъ ловкитt имъ пръсти. Фалшивитt 

тонове, изопаченитt мелодии, караха всички 

да се превиватъ отъ смtхъ до сълзи, което 

нtщо знаменипtтt „виртуози" не можеха 

да подозиратъ, за щастие, и съ най-сериозни 

лица изпълняваха желанията на веселящитt 

се да повтарятъ по нtколко пжти „Шуми 

Марика", ,,Дунавски вълни" и пр. модни то

гава бисери изъ европейската музика. Скло

ненъ къмъ комичното, Алеко забелязваше 

„най-пикантнитt" части въ изпълнението и 

ги подражаваше после. 

Като говоря за такива „части" изъ му

зиката, припомнямъ си колко тънко той 

схващаше всtки тонъ и съ какъвъ енту

сиазъмъ се възхищаваше отъ нtкой чуденъ 

преходъ въ звуковетt.*). Тъй, веднажъ той 

се яви единъ следъ обtдъ и ми каза : 
- Тази сутр~нь щtше да получишъ отъ 

мене една записка. 

- И какво щtше да съдържа тя? - за

питахъ азъ. 

*) Алеко бtше много музикаленъ и сви
рtше на цигулка. 



- Една молба. Бtхъ ти писалъ: Драга 

Катя, имашъ ли марша отъ „Аида", да дойда 

да го чуя. Но после размислихъ, че е по

добре да дойда следъ обtдъ, та ако го нt

машъ, да накарамъ да си ro доставишъ. Ахъ, 
какъвъ преходъ, какъвъ божественъ акордъ 

тамъ, кждето музиката преминава отъ бе· 

молния тонъ веднага въ диезенъ ! А после 

къмъ края, тtзи триоли, тtзи тржбни зву

кове ... та - та - та, та -та - та .•. - и 

като сви очитt си, каrочели ги чуваше нt

кжде отъ далечъ, той дигна дветt си ржце 

къмъ устата, съ пръститt си отмtрваше 

изъ въздуха такта, а съ устата подража

жаваше звуковетt на тржбачитt, бързи и 

ясни. Той rоворtше съ такъвъ възторrъ, че 

една госпожа, която ми бtше на гости по 

това време, като видt какъ отъ сърдце 

обича той музмката, веднага, щомъ си отишла 

въ кжщи, писала на дъщеря си въ Лондонъ 

да ми прати желаното отъ Алеко парче и 

и ме изненада, като ми го донесе следъ нt

колко дни. Тогава у насъ още не се нами

раха ценни музикални парчета. 

Bctкora, когато чуеше нtщо хубаво, ко

ето му е направило особено впечатление, 

той идtше да сподiыи възторга си и да ме 

накара .да с_е опитамъ• да ro изсвиря. 
Особено б,1аrоволение хранtш~ той предъ 

небесната мелодия на „Casta-Diva• изъ опера
та.Норма•, дето е вложена толкова дълбока 

вtра и чувство. Твърде често той молtше да я 

чуе и като знаехъ колко държи на чисто

тата при изпълнението на тtзи тихи звуко

кове, отъ страхъ всtкоrа сбърквахъ нtкж

де. И поисквахъ ли да поправя грtшката 

си, продължавайки да свиря по-нататъкъ, 

той ме отстраняваше отъ пияното съ думи

тt: .Най-хубавото го чухъ, останалото не 

ме интересува, ако щешъ го свири" ..• 
Отъ увертюритt особено обичаше .Die 

{iieblsche Elster•, отъ Rossiпi, съ неговата 

шумна тържественость въ началото и игри

ва хубость въ allegro-тo, което, за да се 

лtе бързо, изисква доста сржчность. За то

ва той винаги заемаше мtсто на диригентъ 

и, като се въодушевляваше, постепенно 

усилваше такта, докато му напомнювахъ, че 

азъ не съмъ „военна музика•. А за да ми 

помогне, мжжъ ми прибавяше, че само съ 

лжка на цигулката могатъ да се лtятъ тъй 
бързо звуковетt. То е вtрно, може-би, но 

истината е, че и музикантката бt доста 

стtснителна, качество тъй вредно за всtки 

музикантъ. 

10. ЖЕНИТБАТА И СМЪРТЫА НА СЕ

СТРА МУ ВЕСЕЛИНА 

Следъ едногодишно стоене въ пансиона, 

Веселина бtше поканена да отиде въ Сви

щовъ при най-rолtмата си леля, жена твър

де интелигентна и богата. Въ нейното лице 

Алековата сестра намtри сжщинска майчи

на грижа, понеже свои деца леля й нtма

ше. Разхубавtла като роза, младата мома 

скоро се харесва тамъ на единъ адвокатъ. 

Всичкитt увещания на лелини й да почака 

останали напраздни; тя сама е искала по

скорошното си задомяване. Навtрно е има

ло уважителни причини за това-,-не е искала 

да бжде повече никому въ тсжесть. 

Добриятъ Алеко побърза да й подари 

всичко, каквото му бt останало, като за

почна иъ бащината си кжща въ Свищовъ. 

Той тъй жадуваше да види сестра си ща

стлива, задоволена въ всtко отношение. 

Леля и еж.що не жалtше срtдства, за да й 

приготви нуждното. 

Сватбата стана. Понtкоrа азъ запитвахъ 

безгрижния Веселининъ братъ дали му пи

ше поне тя. 

- О, до мене ли й е сега! Тя е щастли

ва, друго не ми трtбва - отговаряше крат· 

ко той. 

Азъ не можехъ да не изкажа учудването 

и възхищението си отъ онази бърза благо

творна промtна, която напоследъкъ се бt

ше извършила съ нея още тукъ. Тя бt на

пълнtла и бледостыа й се бt замtнила съ 

свежа руменина. Никога не можехъ да си 

представя такава промtна въ толкова кжсо 
време. Само че бt останала се тъй низич

ка, нtмаше хубавия ръстъ на Елена и 

Алеко. 

О, фалшива външность ! О, нетрайни ро
зи и измамливо здраве! Всичката тая буйна 

хубость въ сжщность бt началото на тж.

женъ епилоrъ на този младъ животъ, раз

цъвналъ и блtсналъ още по-силно къмъ края 

си, както слънчевитt лжчи предъ своя за

лtзъ. 

Женитбата е бичъ за подкосенитt вече 

жизнени сили. Навtрно е станала жертва на 

сестринската си преданость. Ние подочухме 

вече тревожни слухове, които скривахме 
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отъ Алекп. Но трагедията настжпи много 

по-скоро, отколкото мислtхме. То!!, като не 

подозираше печалния краl!, нtколко месеца 

следъ сватбата и доl!де единъ день и ми 

11оказа кжсъ хартия, на коl!то съ моливъ 

бъха написани следнитt редове: .Азъ съмъ 

болна. Нашето бебенце живt само 1 часъ. 
Закопахме ro въ градината•. 

Тtзи думи, писани съ сетни сили, обя

С'1ИХа причината на нещастния краl!, коl!то 

у~;корилъ хода на болестыа й. Тя не се 

д\1/'На вече отъ леглото. Добриятъ й старъ 

дtдо, баща на маl!ка и, наl!-мноrо е бдtлъ 

пр~ нея, като й четtпъ и разказвалъ исто

Рll/1 изъ пжтуванията си и живота. Фатал

ни11тъ день скоро настжпи и азъ съ ужасъ 

мирлtхъ какъ ще ro понесе бедниятъ Але-
ко ••• 

11, АЛЕКО - КРЖГЪЛЪ СИРАКЪ 

.ЩАСТЛИВЕЦЪ• 

f{a третия день отъ смъртыа й слу

rиц11та ми каза, че той иде у насъ. Азъ 

изтр'Ьпнахъ. Какъ ще ro посрещна, какъ ще 
ro утешавамъ? Докато се съвзема, той бt
ше вече горе. Като сега ro виждамъ на по
следJ!ОТО стжпало на стълбата, nовтаряl!ки 

мащ11нално: .Щастливецъ, щастливецъ, ща

ст л11вецъ ... " 

1'рtбва да съмъ била изплашена до 

см1;,рть, защото той побърза да се усмихне. 

Аз1, се ужасихъ още повече отъ тази не• 

естсн:твеность, отъ спокойствието му и свtт

ка1117чна мисъль прорtза съзнанието ми : 
.дl\ЛИ не се е побъркалъ ?•. Но за да ми 

по,11же, че напълно владtе себе си, той въз

клц1<на иронично: ,,Да жаля? За кого? За себе 

си? О, не заслужава ... Азъ останахъ самъ, ще' 
му намtря леснината. Сега нtма вече за 

ко о да се грижа•.,. 

Останахъ учудена, вкаменена отъ тази 

н FЪКрушима сила на неговата воля, отъ 

тqви чуденъ стоицизъмъ на неговитt мисли, 

О'\'Ъ тази трагична философия, спечелена 

цср1щъ трtсъка на най-страшнитt жизнени 

удари. Tol!, слабиятъ човtкъ, поиска да бж
де по-великъ отъ най-неумолимото-смърть

та и съ усмивка отговаряше на злата си 

сждба. Това е, наистина, едно величие, една 

рtдка победв надъ чувствата, които или за

вличатъ, или трtбва да се победятъ. И то!! 

победи, за да остане да се смtе надъ всич-
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ко. Съ този смtхъ той искаше да заглуши 

плача на сърдцето си. Нtщо повече, той, 

въпрtки всичкитt нещастия, поиска да се 

накичи съ хубавото име „щастливецъ•. Но 

смъртыа, неrовиятъ заклетъ враrъ, побtснt 

предъ иронично-властния му смtхъ спрямо 

нея и ·го дебнtше, за да си отмъсти и да 

вземе пакъ тя последната дума въ тази не

гова смtла игра ..• И тя сполучи най

после да надвие тоrози, който бt посмtлъ 

да и обяви Т'ЬЙ дръзко съпротива ..• Гор
дt!! се, зла сила, въплътена въ подпостыа 

човtшка ! 

12. ВИДЕНИЕ 

Тtзи записки пиша твърде нередовно, 

понеже печалнитt спомени дълбоко ме въл

нуватъ. Тъй, тия дни пакъ ги бtхъ поиз

оставила, за да пропждя следитt отъ по

следната страшна картина, която възкръс'

ваше (:всtкоrа съ 11сичката яснота въ па

метыа ми. И ако при това. има нtщо, което 

да ме е учудвало, то е, че никога тtэи две 

изчезнали сестри не ми се явиха на сънь ..• 
.Обичатъ ме и не искатъ да ме тревожатъ•, 

мислtхъ си азъ. Но о, чудо! Една сутринь, 

не зная сънь ли бt или деl!ствителность, 

предъ мене бt ясното видение на милата 

хубавица Елена, жива предъ моитt очи. Ужъ 
знаехъ, ужъ имахъ съзнанието, че бt умрt

ла отъ опасна болесть, но радостыа ми, че 

я виждамъ пакъ жива, бt 1ъй rолtма, че се 

затичахъ къмъ нея. Тя седtше облегната 

на кревата си и като я уловихъ за ржката, 

силно я стиснахъ и попитахъ: .Познавашъ 

пи ме, кажи?· 

- Не - отвърна равнодушно тя. 

- Не, ти ме познавашъ, познавашъ ме, 

погледни ме добре. И като си спомнихъ за 

последното ми единствено посещение у нея, 

кога-то тя бtше вече на края на своя жи

вотъ, притурихъ: • Ти ме видt вече единъ 
пжть, ти ще ме познаешъ". Тя не оповори 

нищо, но азъ разбрахъ, че ме позна. Тога

ва почнахъ да я преrръщамъ и да я цtлу

вамъ силно. До нея седtше малката й се

стричка Люба. Елена ми каза, че иска да я 

даде въ пансионъ, понеже много искала да 

учи. Като си припомнихъ, че тt ставатъ 

жертва на жестока болесть, помолихъ я : 
,,Недеl!, тя е малка, стига сте се учили, не

ка тя остане по-проста, но да расте здра:. 



ва•, издалечъ и заrатвахъ азъ. После излt

зохме вънъ въ една градина и седнахме на 

скамейката подъ едно дърво. Въ това вре

ме дойде моятъ мжжъ. Елена все тъй рав

нодушно седtше и каточели не ни познава

ше. Тогава азъ поискахъ да му направя из

ненада и му казахъ по нtмски : .Моля, r-нъ 
Ивановъ, да ви запозная съ една госпожи

ца, тя е нtмкиня, седнете да поговорите съ 

нея". Той седна отъ другата и страна, каза 

й нtщо, но веднага се втренчи въ нея и 

проговори тутакси: ,.Това е Елена•. Като 

вид'II, че той я позна, лицето и се измtни 

веднага, странитt и се покриха съ розови 

облачета и чертитt и приеха такава дели

катна обрисовка, щото азъ си помислихъ: 

.Е, какъ може да се опише такава хубость, 

-освенъ да се нарисува !" И ти, бедна моя, 

се запечати тази нощь тъй дълбоко въ ума 

ми, че ако бtхъ живописецъ, бихъ те изо

бразила веднага най-точно, съ помощыа на 

боитt и ти би била най-хубавото ми творе

ние. Но веднага следъ този разцвtтъ тя се 

покри пакъ съ смъртна бледность и азъ се 

събудихъ отъ страхъ за нея. 

Ти ме посети, хубавице моя, може-би за

щото азъ смущавамъ твоя духъ, като те ка

рамъ да оживярашъ следъ толкова години. 

Но аз1, те тъй обичамъ, че ти не ме пла

шишъ съ появяването си, напротивъ; ти ка

точели съживи още повече споменитt и ме 

насърдчи да работя надъ вашитt изгубени 

образи, за да останатъ тt одухотворени въ 

тtзи редове, като нержкотворенъ паметникъ 

на вашия животъ. Вашата жестока сждба, 

вашата покосена младость, изгубени мечти 

и неизказани страдания заслужаватъ това. 

Вие ще живtете, защото е живо името на 

Алеко, който ·увtковtчи и васъ заедно съ 

себе си, въ замtна на краткия ви земенъ 

животъ. 

13. АЛЕКО РОДОНАЧАЛНИКЪ НА ТУ

РИЗМА У НАСЪ · 

Останалъ самъ, слабъ тtлесно, Алеко на

вtрно е билъ подяжданъ въ душата си отъ 

червея на съмнението. Предателската 

отрова на изтребителната болесть, която 

грабна сестритt му, трtбва да е смущава

ла и него. Ние околнитt, поне азъ, предпо

.лаrахме това въ сърдцето си. Казаха ми, че 

той употрtбявалъ сжщата завивка, която е 

служила и на Веселина. Това увеличаваше 

още повече страшното ми подозрение. 

Мисля, че неговата тъй rолtма отдаде

ность къмъ чистия въздухъ - къмъ майка

та природа, както и неrовитt чести екскур

зии, въ основата си еж имали за подбуди

т'елна причина именно това тайно негово 

опасение. Само природата съ нейнитt омай

ни картини е могла да спаси, и тtлесно и 

душевно, тоя мноrострадаленъ ,щастли

вецъ•. И той, както горко се наричаше „си

рачето•, съ радость се хвърли въ нейнитt 

бJJаrотворни обятия, като й отговаряше съ 

най·rОлtма любовь, съ най-чистъ възторrъ. 

Нейното чудотворно въздействие го съживи 

и заздрави. Той я обиква съ всичката сила 

на признателенъ сивъ и нищо не можеше 

да замtни влtчевието му към1, нея. Съ 

какво въодушевление изказваше той очаро

ванията си, когато следъ нtкоя екскурзия 

се завръщаше опрtсненъ и ободренъ. Най

ясно е останалъ споменътъ ми, когато ни 

описваше Поrановския манастиръ (Цари

бродско), съ неговата девствена красота. И 

азъ още тогава си представихъ, че тази 

природа е едно действително подобие на 

дивитt африкански гори. Разказътъ му за 

мжчното катерене по канаритt, за разнитt 

завои на рtката, образуваща спокойни ви

рове, въ които се кжпе луната, трудниятъ 

пжть - всичко това правtше манастирска- · 

та околвость вълшебно мtсто, недостжпво 

за всtкиrо, та силно се е запечатило и до

сега въ паметыа ми. Съ сжщата живость 

той описваше и комичнитt епизоди, нераз

дtлви негови съпжтвици. По написавитt отъ 

него нtколко описания на бълrарскитt ху

бави кжтчета може да се сжди за въqдуше_. 
вението и стила му, затова нtма да говоря 

подробно за друrитt му екскурзии, отъ 

които сподtляше винаги съ насъ впечатле

нията си. И колкото повече опасностыа при 

изпълнението имъ е бивала по-rолtма, тол

кова по-интересни биваха тt за него. Осо

бено траенъ споменъ имаше той за случка

та въ помашкото село, къмъ Пещера, което 

сжщо отъ тогава живtе въ въображението 

ми като нtкое тайнствено rнtздо на суро

ви люде. Сжщата тази любовь къмъ новото, 

опаСН?ТО и интересното го тикаше и къмъ 

дълrитt пжтешествия, които скоро му ста

наха втора природа, Понtкоrа, обикновено 

презъ зимнитt ни веселия, фантазията му 
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обичаше да рисува и картини, тихи, спо

койни, поетични, изъ спокойния семеенъ жи

вотъ. 

- Я си представете единъ малъкъ чи

фликъ нtкжде къмъ .Ханчето" (4-и киломе

търъ). Азъ съмъ честитиятъ му владtтель. 

Заднияrъ дворъ е пъленъ съ пуйки, кокощ

ки, пилета, а срtдъ тtхъ самата ми стопан

ка. Въ едната си ржка държи престилка, 

пълна съ жито, а съ другата хвърля на 

крила·rия народъ, На главата й широка сла
мена шапк3 ..• Слънцето, грtйнало, я обли
ва съ златния си прахъ. . . Азъ се любу

вамъ презъ прозореца на тази утринна па

норама и бързамъ да ида да се съветвамъ 

съ нея колко пуйки i да заколятъ за обtда, 
понеже съмъ поканилъ вуйчови ... Заповtд
вамъ да впрегнатъ кабриолета и ro пра

щамъ да доведе драrитt гости •.. 

Добродушенъ смtхъ се изтръгваше 

отъ гърлата на веселитt .вуйчовци• при 

този тъй хубавъ планъ за бждещето, гото

ви да го изпълнятъ на драго сърдце. Блага 

усмивка замръзваше на устнитt на жен

ската половина отъ компанията. Но недо

вtрчивостьта къмъ подобно щастие за Але

ко прозираше у всички : Алеко и богат

ство! • . Несбждната мечта. Нtщо повече, 

той тъй равнодушно изслуша uтъ устата на 

стария си вуйчо известието, че банката 

продала заложенитt му скжпоцености ... 

- Ето, само една гривна отървахъ -
сочtше вуйчо му, чиновнакъ въ банката, 

едно великолепно издtлие отъ златна тъ

кань, мека, широка около два пръсtа, една 

часть отъ която увисваше надолу подъ те

жестьта на голtмъ скжпоцененъ камъкъ. 

Алеко хвърли спокоенъ поrледъ къмъ 

нея и преговори : 

- Я поставете тази златна панделка 

върху нtжната ржка, горе подъ рамото, на 

нtкое мило създание и ми кажете нtма ли 

да помислите, че е Клеопатра ... - После, 

като се обърна къмъ вуйчо си, притури:

Нека остане у тебе за споменъ - все едно, 

и тя щtше да хвръкне •.. Азъ съмъ си ту
рилъ за принципъ да не жаля изгубеното ... 

14 .• ВЖСА ПЪЦОВА" 

Като споменавамъ за тази сцена съ 

гривната, неволно се нареждатъ въ ума ми 

и други подробности отъ нея вечерь. Но 
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мисля, че трtбва да спомена поне нtколко 

думи още за она.зи комедия, която игра то

гава Алеко и която стана причина да нам·h

ри той още единъ новъ случаенъ свой псев

донимъ. Навtрно никой не ще подозира 

тайната на .Вж.са Пъцова", съ която той 

увtковtчи единъ свой подлистникъ. 

Това бtше еж.щата вечерь, на именния 

день на стария му вуйчо - Ангелъ Уру

кинъ. Алеко бtше довелъ този пж.ть и своя 

любимецъ - братовчеда си Найчо Цановъ, 

вtчно веселия добрякъ и вtчно неукроти

мия борецъ-демократъ. 

- Каква душа, какRа ангелска доброта 

е този Найчо 1 - се възхищаваше често 

Алеко. - Въ сравнение съ него азъ съмъ 

зло сж.щество ... 
Тtхното присж.тствие внесе животъ и 

даде материалъ за нови теми на разrоворъ. 

Въ това време, сврtно въ ж.гъла на стаята, 

седtше едно обидено отъ природата 30-35 
годишно момиче, дребно, почти глухо, но съ 

rолtми претенции за себе си. Пристигнало 

за лtкуване отъ далечна провинция, то бt

ше прибрано въ кж.щата на своя далечна 

роднина - домакинята. Не загубило надеж

да за бж.дещото си щастие, това глупавич

ко грозно създание имаше само единъ ва

женъ въnросъ на устата си: • Ерrенъ ;ш е 
този?" Когато узна, че и двамата новопри

стигнали еж. свободни птици, тя тури въ 

движение всичкитt си жизнени сили да 

обърне вниманието имъ. Това й старание 

се увtнча съ добъръ успtхъ, понеже тtзи 

охолници търсtха центъра на своитt шеги, 

а и жененитt кавалери - веселяци, под

клаждаха огъня. Тя бtше вече влюбена и 

въ двамата. И когато дойде редъ да се спре 

на едного отъ кандидатитt, тя никакъ не 

се подвоуми да предпочете стройния блон

динъ прсдъ кж.сичкия депутатъ. Алеко, кой

то бtше обикновено срамежливъ, се почув

ствува поласканъ отъ особеното й внимание 

и като наведе глава надолу, иронично каза : 
.Попитайте я ще дойде ли съ мене въ Па

рюь.ъ ?· Сивата, кокалеста, малка фигура на 
нешастното създание се притаи за минутка 

при този сж.дбоносенъ въпросъ и следъ 

малко пришепна: ,,Какъ, безъ вtнчавка, безъ 

пръстенъ ? ... 
- Не, ако иска така; безъ попъ, граж

дански бракъ-се отпустна да отвърне пакъ 

тъй нехайно-категорично Алеко, комуто бt-



ше вече омръзнало да иrоае тази натрапена 

комедия. Може-би и съвtстыа го бодtше, 

заrдето се подиграва съ тази нещастница, 

онеправдана въ всtко отношение отъ сжд

бата, па, като я погледна съ съжаление, 

каза: .,И въ добавъкъ на всичкитt и не

щастия и името и е Вжса •. има си хасъ 

пъкъ фамилията й да е Лъцова• .•. 
И ето, че следъ нtколко дни сглобеното 

фамилно име на госпожица Вжса Лъцова 

стана официаленъ посевдонимъ за самия му 

изобретатель, който е поискалъ да накичи 

собственото си творение съ тtзи перли на 

бълrарскитt поетически собствени имена. А 

когато се появи и писмото му: .до моята 

съотечественица r-ца Вжса Лъцова• и окол

нитt бtха съобщили на честитата притежа

телка на това име за Алековата смtлость, 

бедната кандидатка за женене се смути 

много. Разбира се, че тя не знаеше съдър

жанието на писмото, не се безпокоеше, че 

честыа и е изложен:~ и че цtла България и 

всички вече я знаятъ •.. 

Бедний Алеко, ти причини доста комични 

тревоги на тази нещастюща и весели по

дигравки на околнитt безгрижници, а на 

себе си - сигурно едно филологическо на

слаждение, въ съчетанието на тtзи две тъй 

„благозвучни" български имена, които еж 

карали устнитt ти да се изкривя·ватъ въ 
иронична, весела усмивка. Любитель на ор

rиналното, ти си ги прибралъ въ твоя му· 

зей на комичнитt рtдкости и си ги изло

жилъ предъ българската публика, за да имъ 

се полюбува. 

15. КОЛЕДНО ДЪРВО НА БЪДНИ ВЕЧЕРЪ 
1895 ГОДИНА 

Наближаваше Коледа на 1895 r. Бъдни 
вечеръ, заедно съ трапезата посрtдъ нощь, 

прекарвахме обикновено у дома. Отъ всичкитt 

тtзи бъдни вечери най-ясенъ и умилителенъ 

споменъ за Алековото присжтствие е оста

вила последната предколедна вечерь, когато 

той бtше особено троrнатъ. 

Употрtбата на коледното дърво у насъ 

бtше новость по онова време. Но понеже 

бtхъ прекарала детинството си въ Русия, 

дето най-rолtмата ни радость въ пансиона 

биваше веселието около елхата, обичахъ да 

си доставямъ удоволствие да кича коледно 

дърво и ·като омжжена, за да се наслажда-

вамъ отъ свtтлитt очички на изненада

нитt си деца. Когато тt поотрастнаха, на

мислихъ да устроя и една изненада за по

каненитt роднини. 

Подъ предлоrъ, че отивамъ да наrледамъ 

слугинитt, оставихъ гоститt, събрахъ де

цата и се заключихъ въ спалнята. Съ трес

кава бързина азъ ги обличахъ едно следъ 

друго въ приrотвенитt отъ по-рано нагодени 

облtкла . Най-после дълrитt бtли брадички 

бtха залепени и коронитt отъ златна книга 

положени на rлавитt имъ. 

Следъ половинъ часъ влtзохъ при rо

ститt и имъ известихъ, че децата еж нетър

пеливи и затова по-рано освътихме дървото. 

Отворихъ съседната врата. Всички прибли

жиха да видятъ елхата, но останаха вкаме

нени на мtстата си отъ милата картина, 

която изпъкна неочаквано изподъ зеленитt 

клони на хубавата елха. Тамъ бtше изпра

венъ бtлобрадиятъ Иосифъ, обвитъ въ сивъ 

плащъ, който падаше на красиви гънки около 

тtлото на едно 12-rодишно гостенче. До него 

стоеше, съ rолtма златна звезда надъ че

лото, едно русичко 7-rодишно момиченце, 

което представяше кроткия ликъ на Дева 

Мария. То бtше покрито съ тънко покривало 

и гледаше смирено въ лежащия на сламата 

до краката му малъкъ младенецъ, който 

бtше вторачилъ очичкитt си въ rорящитt 

свtщици на елхата. Срещу тази група имаше 

друга отъ трима старци, които изобразяваха 

влъхвитt, дошли на поклонение въ пещерата. 

Tt бtха, за по-rолtмо удоволствие на децата, 
съ черни мантии и златни корони и държаха 

колtнопреклонно своитt дарове въ сребърни 

сждове. 

Тази жива картина отъ невинни детски 

личица бtше, наистина, трогателна до про

сълзяване. Но отведнажъ единиятъ отъ влъх

витt стана и тръгна. Това бtще по-малкиятъ 

ми 3-rодишенъ синъ, който непремtнно ис

каше да поднесе подаржка си най-после на 

Исуса. Побързахъ да спра нарушителя на 

.живата картина", но неrовитt актьорски 

познания, рано развити отъ гледане учени

чески представления въ съседната до насъ 

кжща, не можеха да се съrласуватъ съ нt

мата неподвижность на живата картина и 

той важно крачеше напредъ. Всички натру

пани до вратата зрители почнаха да се 

смtятъ. 

Алеко стоеше отпредъ съ скръстени на 
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гърдитъ ржце и чувство на умиление бъше 

изписано по неговото лице. Следъ като ус

пъхъ да върна малкия жрсцъ на мъстото 

му, Алеко се изправи, като събуденъ отъ 

сънь, и каза: 

- А сега и азъ ще отида да се поклоня 

предъ малкия Христосъ ... 
И като колъничи предъ детето, наведе се 

и сложи една цълувка по зачервената му 

бузичка. Тази картина трогна още повече 

присжтствуващитъ. Азъ побързахъ да взема 

малкия Христосъ, който, смутенъ отъ Але

ковата прочувственость, можеше да почне 

да протестира за свързанитъ си въ пеленитъ 

ржчички, които побързахъ да освободя. Това 

бъше 6-месечната ми дъщеря. Тя лежа, обаче, 

спокойно, безъ да мръдне или rукне и по

лучи още много ц1,лувки. А rолъмиятъ ми 

6-rодишенъ синъ, еж.що жрецъ, бързаше да 

хвърли мантията си по-скоро, за да моrатъ 

да се видятъ новитъ му, току-що купени 

дрешки. Алеко обърна внимание на тъхъ и 

каза: 

- Какви скжпи дрехи, навърно най-ху

бавитъ въ София! - Съ това той искаше 

да направи удоволствие на майката и сина 

едновременно, па и какъ умъеше Алеко да 

прави комплименти ! И като притегли сина 

ми къмъ себе си, сложи го на колtнетъ си 

и заговори: 

- Ето така и бати ти Алеко нъкоrа е 
билъ облъченъ въ такива хубави дрешки и 

съ увисналъ носъ е гледалъ отъ пжтнитъ 

врата какъ иrраятъ на улицата неrовитъ 

връстници. Tt му се чудъха на ума и го 

наричаха -.Алеко пуйката•, защото се мждри 
и не отива да се боричка съ тъхъ. Ами на

ли ще ме свалятъ на земята, нали ще изца

патъ и скжсатъ хубавитъ ми нови дрешки, 

които баща ми е донесълъ отъ Браила. - И 

като повдигна очи къмъ насъ, додаде: - А 

тъзи малки гаменчета не еж подозирали, че 

малката пуйка любопитно се е взирала въ 

всъко тъхно движение и се е упражнявала 

още тогава да наблюдава, за да изпише по

сле единъ rолъмъ „Бай Ганю'. Познавашъ 

ли ти .Бай Ганя" ? - замислено попита той 

малкия си събеседникъ, който сжщо му от

върна, смъейки се: .Познавамъ го". 

16. АЛЕКО - ВЪ ШИРОКЪ ДОМАШЕНЪ 

ПИРЪ 

Последнитъ две години отъ живота си 

Алеко не бъше вече тъй притъсненъ парич

но. Неrовитъ писмени трудове му спечелиха, 

заедно съ славата, и малки срtдства, които 

даваха възможность да живtе по-нашироко. 

И ето, че единъ день той поиска да устрои, 

както казватъ руситt, .пиръ на весъ мiръ" 

въ широкитt апартаменти на своя домакинъ. 

Трtбва да призная, че по богатството си 

трапезата бtше, наистина, царска. 

Домакинътъ-чехъ, заедно съ жена си и 

дъщеря си, бtше положилъ всички старания 

да задоволи и удиви rоститt съ изобилието 

на приrотвенитt закуски. flлеко имъ бtше 

представилъ само кисията си, но сигурно тя 

е била твърде бедна за богатия пиръ. 

Както и да е, той бtше твърде разполо

женъ. Освенъ роднинския кржrъ, бtше пока

нилъ и нtколко души отъ своитt най-добри 

приятели и съпартизани. Разбира се, че лю-

6имиятъ Найчо Uановъ бtше на първо мtсто. 

О, колко лудуваха тt и двамата. Докато се 

поднасяше чаятъ, разrоворитt бtха още го 

ре-долу сериозни, засtrащи обществени въ 

проси. Но когато по-късно черниятъ хайверъ 

почна да обикаля rоститt, а бутилкитt съ 

пиво да се изпразватъ, оживлението развър

за езицитt. Разказваха се разни весели 

истории и пикантни анекдоти. Въ такива 

случаи най-съкровенитt нtща изъ живота на 

човtка по-лесно се изплъзватъ. Тъй и Алеко 

почна да разказва за своитъ чувства. Раз

бира се, той съзнаваше, че не е обикновенъ 

човъкъ и затова изтъкваше именно онова, кое

то можеше да обясни неговото ранно развитие. 

- Помня себе си отъ двегодишна въз

расть - започ ,iа той. Всички го изгледаха 

съ любопитство, заинтересувани отъ внезапна

та изповtдь. - Помня като сега какъ бавачка

та ме носtше въ банята, за да ме окжпе. Азъ 

бtхъ страхливо обхваналъ шията и съ дветъ 

си ржце. 

- Хм. . . Дяволе ! Помнишъ ли поне ху

бавичка ли бt ? - наивно и добродушно се 

засмt вуйчо Анrелъ. До него охотно се хи

хикаше вече „лелякъ" Величко,*) мжжътъ на 

*) Величко Марковъ, висшъ чиновникъ по Б. Д. Ж. Интересното бt, че Алеко извеж
даше производството на тая дума съ примъра: пуйка-пуякъ; леля-лел~къ. 
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леля му Анастасия, като заразяваше всички 

съ безгрижния си см1;хъ до сълзи. 

А леко наведе очи:и продължи: . 
- Споредъ разказа на майка ми, въпрос

на та моя бона наистина е била у дома по него 

време. 

Той се позамисли и устреми погледъ въ 

далечината, като да искаше да възкреси от

давна изчезналит1; образи; после скочи отъ 

м1;стото си и изчезна. Въ съседната стая се 

намираше и друга една младежка роднинска 

компания. Любезниятъ домакинъ тр1;бваше 

да бжде навредъ. Следъ половинъ часъ 

Алеко се появи отново, последванъ отъ една 

млада дама, облъчена въ разкошенъ тоалетъ. 

Каква изненада 61;ше за всички, когато по

знахме въ нея 16-rодишната му братовчедка, 

която той 61;ше повикалъ отъ младата ком

пания и помолилъ да обл1;че скжпата пре

мtна. Всички отъ съседната стая ги при
дружаваха. 

- Господа ! - обърна се Алеко къмъ при

сжтствувашит1;. Преди години Тинка Ивани

цова Константинова, когато е била на еж

щата възрасть, както и живиятъ манекенъ, 

който е предъ васъ, е посещавала Свищов

скит1; балове въ това обл1;кло. 

Всички впериха погледи къмъ ненадейното 

видение, каточели то 61; самата Алекова 

майка, извикана отъ спомена за Алековото 

детинство. 

Това обл1;кло, по богатство и изработка, 

бtше rолtма рtдкость, съ особено скжпа 

нам1;тка, ц1;ла покрита съ б1;ли, изпъкнало 

везани, гол1;ми рози, по краищата на раз

кошни ресни. Роклята а !а Лудвикъ XIV 
61;ше отъ тежка коприна, елегантно ушита, 

сигурно модно произведение на Букурещъ 

или Виена. 

Удоволствието, което б1;ше си доставилъ 

Алеко чрезъ минутното възобновяване на 

щастливото минало, 61; и мило и мжчително. 

И затова добриятъ Найчо, Зq да отвл1;че вни

манието ни къмъ друга страна, се обади: 

- Тази госпожица въ старовремски на

кждрено обл1;кло отлично пtе съвременни, 

най-модерни романси. 

Това неочаквано откритие зарадва всички 

и възвърна веселото настроение. Момичето 

бtше отъ он1;зи натури, които, както каз

ватъ русит1;, .не лазетъ въ карманъ за сла

вами· (не се ст1;снява). Наистина, тя не 

чакаше да я молятъ много и не търсtше 

думи за оправдания и извинения. Неволно, 

обаче, чувствуваше известна св1;нь подъ скж

пото обл1;кло и ус1;щаще, че ще извърши 

светотатство, ако пtе съ него. Тя бързо 

дръпна богато вързанит1; краища на шарфа 

отъ китайска коприна, който обвиваше гла

вата и, и изл1;зе. Следъ малко се появи, за 

да изпълни общото желание. Още при пър

вит1; думи на романса „Si tu m'aimais" тя за
влад1; сърдцата. Чудната мелодия леко се 

люл1;еше върху сребристит1; вълни на св1;

жия мелодиченъ гласъ. Бързит1; одобрения 

не даваха почивка на малката пtвица. Но 

най-много бtше възхитенъ Алеко и :~-ой тър

жествено заяви : 
- Още при първото семейно забавление на 

• Славянска беседа" това кристално звънче 

ще бжде изнесено на сцената. 

Младото момиче б1;ше принудено най-по

сле да избtrа отъ набързо стъкмения по

диумъ и седна сияещо до мене. 

Следъ душевната наслада на ненасите

ната публика, масит1; отново се покриха съ 

вкуснит1; гостби на чехската кухня, а бутил

кит1; <:ъ прохладния нектаръ, пълнени на

право отъ зимника на домакина, навреме ид

ваха да утолятъ жаждата на разгорещенит1; 

отъ въодушевление гости. Алеко даваше при

м1;ръ на поканенит1;, като усърдно пълн1;ше 

празднит1; имъ чаши, и ето, че скоро изпък

наха неканени, незнайни досега п1;вци, но

с1;ше се буенъ смtхъ и оживени разговори 

- съ една дума, атмосферата се сгорещя

ваше и главит1; започнаха да натежаватъ. 

Алеко сжщо се б1;ше поодр1;малъ. Презъ 

всичкит1; 9 години, прекарани въ роднинска 
компания съ Алеко, при весели изобилни го

щавки, никога не 61;хъ забелязала и най

малката липса на самообладание у него. Той 

винаги биваше веселъ, духовитъ, но сдържанъ 

въ обноскит1; си; а сега, за да угоди на 

своит1; гости, .онъ перастарался", както каз

ватъ русит1;, и замислено сед1;ше, облегналъ 

глава на едно кресло до мене. Изведнажъ 

наведе глава къмъ стола ми и замаяно ус

михнато ми каза : 
- Катя, кажи на това дете, че го оби

чамъ. 

Т1;зи ненадейно изказани негови слова 

61;ха каточели ехо на други подобни думи, 

казани при друrъ случай. И въ едно затаено 

жгълче на паметьта ми възкръсна картината 

отъ далечнит1; дни на Алековото студентство, 
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тайна, повtрена ми отъ близка Еленина прия

телка. 

Завърналъ се следъ бала съ сестра 

си, отрупанъ съ похвали за нея и замаянъ 

отъ пълнитt чаши въ другарска компания, 

той пада на колtне предъ току-що свалила 

горната си дреха девойка и трогнатъ из

виква : 

- Елена, колко си хубава! 

И когато сега Алеко се наведе и повторно 

ми каза сжщитt думи, азъ започнахъ да 

разбирамъ вече онова, което смtтахъ за не

възможно и несъвмtстимо съ понятието ми 

за Алек.овата личность. Следъ като той се 

наведе и за трети пжть пошепна молбата си, 

лицето ми се озари съ радостна усмивка и 

азъ поклатихъ многозначително глава, като 

човtкъ, който бt открилъ най-после следитt 

на отдавна търсената загадка - ключа на 

неразрешимия ребусъ. Наведохъ се къмъ 

малката пtвица и й предадохъ весело хуба

витt Алекови думи. Сега азъ бtхъ вече раз

брала дълбокия смисълъ на латинската по

словица • Въ виното е истината". Разбрахъ, 

че когато виното вземе надмощие и заговори 

въ човtка по-силно отъ разсждъка му, не

съзнателно изпъква най-добре развитото му 

чувство отъ характера. 

Той търси да прояви именно това каче

ство. Увtрихъ се сега, че изказанитt отъ 

Алеко думи на възторгъ и въ двата случая 

еж били минутенъ избликъ на едно и еж.що 

състояние. Алеко колtннчилъ не предъ се

стра си, а предъ съвършенството на боже

ствения даръ, предъ чистия образъ на кра

сотата. Той би сторилъ еж.щото, ако би ви

дtлъ за пръвъ пжть Рафаеловата мадона. 

Той еднакво се възхищаваше отъ пластич

ната красота , както и отъ нужднитt треп

тения на звънливия гласъ на братовчедката 

си, прекланяше се предъ висшата проява на 

красотата, откждето и да произлизаше тя. 

Затова презъ призмата на тази красота той 

виждаше още по-рtзко некрасивото лице на 

грубата действителность въ живота, надъ 

която се надсмиваше, защото го отвраща

ваше съ отриuа телнитt си страни. 

Ето защо „съ ирония бодлива бичуваше 

наредъ и нрави и дtла и злобата разпали 

той съ дума справедлива•. 
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Краятъ на вечеринката излtзе особено 

веселъ; младитt, както всtкога и всtкжде, 

поискаха да поскачатъ. Алеко и Найчо, за

ловени еж.що за ржце, станаха,. но не се 

присъединиха къмъ хорото, а ненадейно се 

хвърлиха въ пухкавитt пазви на парадното 

легло, поставено въ близкия жгълъ на съ

седната стая. Тамъ, като две малки деца, 

заловени за ржце, тt, безгрижно седнали, 

подскачаха и подъ тактъ си пtеха : .Момиче, 
малъкъ дявола" - любимата пtсень на Але

ко. Сухитt плещи на орtховия креватъ бо

лезнено скърцаха, а силно натисканата пру

жина бързаше да поеме дъхъ и високо пов

дигаше желtзна гръдь при всtко rюдмtтане 

на седналитt по турски играчи, които искаха 

да изкаратъ до край ~умитt на пtсеньта. 

hНие двамца ще се вземеме, ние двамца ще 

се вземеме ... " Оrведнажъ едната страна на 
пружината силно прасна и ние се намt

рихме на земята предъ купчина отъ вдиг

на ти нагоре ржце и крака •.. Тежкиятъ Найчо 
като бомба се бtше забилъ въ тънкитt ребра 

на падналия подъ него другарь. Комич

ностьта на безпомощното имъ положение бtше 

толкова голtма, че всички се превиваха отъ 

смtхъ и нtмаха сили да приповдигнатъ по

страдалитt. Навреме притеклиятъ се дома

кинъ съ семейството си, примtченъ отъ 

силния трtсъкъ, спаси положението. Иначе 

внушителната маса отъ 100 кгр. на Найчо
вото тtлосложение рискуваше да смаже бедния 

Алеко. 

Т,J; оправиха разкривеното си облtкло и 

задушевно се смtеха. Съ тази неочаквана 

жива картина се привърши ве селата Алекова 

вечерь. Гостиrt радостно му стискаха ржка 

и шумно се разотиваха. И сега още при въз

обновения споменъ за това трагикомично 

„salto mortale" на нtколко пжти трtбваше 

да спирамъ, за да дамъ воля на неудържи

мия си смtхъ. 

* * * 
Бtха се изминали нtколко дни, когато 

една сутринь влtзе при мене 16-годишната 

Алекова братовчедка, която бtше изненадала 

всичкитt му гости съ своя хубавъ гласъ. 

Тя 'Изглеждаше малко смутена и направо ми 

.заговори: (Следва) 



СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

По случай тържественото отпразднуване 
50-rодишнината на Софийския университетъ 
.Св. Климентъ Охридски•, Централното на
стоятелство отправи до Академическия съ
ветъ следния адресъ : 

.Сдруженитt въ Българския туристически 
съюзъ български туристи-планинари чрезъ 
природата се научиха дълбоко и съзнателно 
да обичатъ своята рощ,на и всичко родно, а 
чрезъ нашата Alma mater се научиха да це
нятъ и тачатъ дълото на българския наученъ 
труженикъ. Редица наши дейци съ скром
нитt си сили успъха да покажатъ какъ на
шата дейность може да бж.де използувана за 
целитъ на родната наука и така установиха 
трайна връзка между туризма и нея. 

Ето защо днесъ - на голъмия праздникъ 
на нашата Alma mater по случай петдесетго
дишнината и - всички ние съ право и съ 
rолъма rотовность се нареждаме въ редицитt 
на най-искренитt и доброжелатели и заедно 
съ цълия български народъ мощно извиква
ме : w'ivat, crescat, floreat ! • 

* 
По случай аrитационн-ата седмица на 

БТС, по Радио-София бtха изнесени две 
сказки - отъ съюзния председатель, r. Ив. 
Раевъ, на тема: .Обшественото значение на 
БТС" и отъ r. д-ръ А. Пиперовъ: "Творче
ското дtло на БТС". 

ЦН издаде агитационната брошура .Бъл
гарскиятъ туризъмъ•, която се разпрати без
платно на съюзнитt клонове. 

* 
За 28 и 29 май бtха опредълени да се 

състоятъ пролътнитt срещи на БТС, които 
се изнесоха отъ съюзнитъ клонове въ 
Берковица, Варна, Г. Джумая, Елена, Казан• 
лъкъ, Костенецъ, Севлиево, Сливенъ и Троянъ 
въ най-близкитъ до тtхъ съюзни хижи. 

Срещитt имаха следни11 дневенъ редъ : 
1. Юбилейниятъ съборъ ; 2. Секционирането 
на съюзнитъ клонове и 3. Разни, 110 които 
въпроси се направиха доклади отъ предста

вители на ЦН. 

Посетени еж досега отъ членоветt на 
ЦН при разни случаи следнитъ съюзни кло· 
нове: 

Г. Драrоевъ - Бурrасъ, Аllтосъ, Карно
батъ, Сливенъ, Нова Загора и Стара Загора. 

Т. Тодоровъ - Пазарджикъ, Свищовъ, 
Г. Орtховица и Радомиръ. 

Ил. Мандевъ - Бургасъ, Г11брово, Ка
занлъкъ, Па3арджикъ, Плtвенъ, Русе, Ст. 
Загора, Севлиево, Смолянъ, В. Търново, Чир
панъ, Чепеларе, Шуменъ, Пловдивъ, Кю
стендилъ и Ямболъ. 

Д-ръ А. Пиперовъ - Пазарджикъ. 
Ив. Ламбовъ - Дупница и Пазарджикъ. 

* 
Панихида за Ал ек о Кон стан

т и но в ъ. На 21 май т. r., по починъ на 
Свищовската · културна дружба въ София, 
надъ гроба на Алеко въ Софийскитt гроби
ща се отслужи панихида по случай 42 го
дини отъ трагичната кончина на незабрави
мия писатель и създатель на българския ту
ризъмъ. Произнесоха слово за творчеството, 
завета и смъртыа на Щастливеца свещ. Ка
раламбевъ и Боянъ Милентиевъ, който про
чете прочувствена надгробна речь, написана 
за случая отъ художника Александъръ Бо
жиновъ. Прис.жтствуваха rолъмъ брой почи
татели на Алеко отъ Свищовската дружба въ 
София, Софийския клонъ .Алеко• отъ БТС, 
клуба .Сръдецъ" при Столичната община, 
видни общественици и други. 

* 
ЦН е одобрило плановетъ на новата хижа 

.Юрукъ Аланъ", която ще се строи презъ 
настоящото лъто отъ клона .Калояновъ 
връхъ" - Пловдивъ. 

* 
Министерството на народното просвtще

ние е издало окржжно подъ No 610, отъ 
18. IV. 1939 r., съ което препоржчва на 
своитt подвtдомствени органи да следятъ 
по-отблизо дейностыа на своитt организации 
по тtлесно възпитание и да ги подпомаrатъ. 

1~9 



клоновъ животъ 

Секретарьт1, на д-во .Планинец1,• в1, 
София, Димит1,р1, Талев1,, се е сгодил1, с& 
симпатичната планинка г-ца Весела Ран
кова. 

Да им1, е честито ! 

* Алековитъ тържества въ Па-
за р д ж и к ъ. По случай 42 години отъ тра
гичната кончина на голъмия нашъ nисатель, 

общественикъ и nоклонникъ на природата 
Алеко Константиновъ, въ недъля, 21 май, се 
състоя тържествено поклонение на лобното 
му мъсто, което се намира на 9 клм. отъ 
Пазарджикъ no шосето за Пещера. 

Сутриныа въ 7 ч. се състоя rолъма ту
ристическа манифестация изъ улицитъ на 
Пазарджикъ, начело съ портрета на Алеко, 
управата на клона отъ Българския турист. 
съюзъ • Белмекенъ", представители на Цен
тралното настоятелство на БТС., r. г. Ив. 
Ламбовъ и д-ръ А. Пиперовъ и др. 

Тържеството, което се организира еже
годно отъ организиранитъ туристи въ Па
зарджикъ, придоби истински всенароденъ ха
рзктеръ, защото на него се стекоха не само 

туристи отъ Пазарджикъ, Пещера, Пловдивъ, 
Костенецъ и София, но и голъмъ брой жи
тели на околни1ъ градове и села. 

На гроба на Алеко бъха положени nовЕче 
отъ I О вънuи, произнесоха се подходящи 
речи отъ председателя на туристическото 

дружество въ Пазарджикъ r. Мумджиевъ, 
предс1авителя на UH. на БТС. г. д ръ А. 
Пиперовъ, началника на Пазарджишкия гщ:
низонъ и други лиuа. Следъ панихидата и 
нолаrането на вънцитъ, подъ звуuитъ на 
военната музика се извиха кръшни народни 

хора. 

На предшествуващия день, сж.бота ве
черыа, въ салона на градското читалище 

r. проф. Б. Йоцовъ, nакъ по сж.щия случай, 
изнесе отлично посетена сказка ьа Алеко 
Константиновъ. 

* 
Софийски клонъ .Алеко Константи

н о в ъ •. На 3 априлъ т. r. се състоя общото rо
д11шно събрание на клона. Подnредседателыъ 
Г. Клисаровъ произнесе с.10во за четиридесет
годишната деl\ность на дружеството. Пред
ссдателыъ д-ръ П. Пъевъ прочете отчета на 
настоятелството за 1938 r., отъ който се 
в11жд~, че броятъ на членоветъ с нарастналъ 
отъ 1200 на 1504 души, отъ които ~97 жени 
и 130 юноши. Организационната дейность е 
обхванала запазване на nотолъма часть отъ 
стариrъ членове, борба съ неорганизирания 
1уризъмъ и създаване на седемь секции nри 

държавнитъ учреждения. Списание , Българ
ски туристъ• е пол,·чавано отъ 550 членове. 
Културноnросвътната деl!ность е изразена 
въ сказки, изнесени съвмъстно съ софийскитъ 
к.юнове, издаване на пер,юдичн11 • Известия•, 
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уреждане на срещи, вечери на планината, 

nоменъ за Алеко Константиновъ и др. По
оживена е била излетната деl\ность: уредени 
еж. били 52 официални излети на клона и 
секциитt, независимо отъ стотицитt групови 
излети. Хижа .Алеко• е била посетена отъ 
16.000 душ0. Традиционниятъ излетъ до Черни
връхъ е билъ nосетенъ отъ 1 .500 души и се 
е превърнапъ въ общъ nраздникъ на софий
скитъ туристи. Създаденъ е специаленъ ко
митетъ за уредбата на алпинеума при хижа 
.Алеко•, за довършването на който е израз
ходвана значителна сума. Финансовото по
ложение на клона е значително подобрено. 
Голъма часть отъ разходитъ по разширението 
на хижата еж. изплатени. Презъ годината еж. 
постж.пили 300.299 л., а балансътъ показва 
активъ-пасивъ 1.693.219 лева. 

Къмъ събранието бъ проявенъ rолъмъ 
интересъ. Следъ оживени разисквания се 
одобри отчета на настоятелството и се nрие 
новия бюджетъ въ размъръ на 350.000 л. 
Избрани бъха петима членове за настоЯ1ел
ството (Д-ръ П. Пъевъ, А. Петковъ, Xr. 
Клечковъ, Ал, Бълковски и В. Кольовски), 
които заедно съ четиримата членове, оста

ващи по устава. разnредълиха длъжноститt 
си, както следва: председатель д·ръ П. Пъевъ, 
подпредседатели Г. Клисаровъ и Д, Панте
леевъ, секретарь Ar. Петковъ, касиеръ Ат. 
Янковъ, библиотекарь-домакиьъ Ал. Вълков
ски и членове: Т. Брънековъ, Хр. Клечкс,въ 
и В. Кольовски; за Контролна комисия 
бtха избрани: д-ръ П. Константиновъ, Люб. 
Жековъ и М. Марковъ, който си подаде остав
ката и бъ замъстенъ отъ подгласника Сава 
Тодоровъ. 

Новото настоятелство си поставя за за
дач~, на първо мъсто, изнасяне на четири· 
десетгодишния юбилей на клона и събора 
на Б'ТС, който тая година ще се състои въ 
София. За тая цель ще бжде свикано и из
вънредно общо с1.браниr. Въ своята разно
образна дейность настоятелството ще бжде 
подпомогнато отъ културно-nросвътенъ, дам
ски, стопански, излетенl', финансовъ и юби-
11еенъ комитети. 

* 
С е к ц и я та н а Ал е к о при Б. 3. К. 

банка • Орловеuъ • уреди многолюденъ из
ле1ъ изъ Стара-планина nрезъ праздницитr. 

на 28 и 29 ма!\, съ маршрутъ: София-Троянъ
х .• Амбариuа• - Купенитъ - х .• Юмрукъ 
чалъ• - Карлово - Розовата долина. 

Секцията при Главната дирекция на ста
тистиката уrеди излетъ, въ който взеха уча

стие 45 душ1-<, съ маршрутъ: София - Пет
роханъ - Бълоrрадчишкитъ скали - пеше
рата Масура - Вършецъ - пещерата Ле
деника - Ботевградъ - Арабаконакъ. 

На 31 май дамскиятъ комитетъ уреди 
Алекова среща въ .Ариана•, при оригинални 
изненади. Срешата бъ добре посетена. 



Туристическото д-во .Плани
н е ц ъ • проведе своята агитация rая година 

въ днигв отъ 19 до 29 май. По Радио-София 
на 19 и 20 т. м. се изнесоха две сказки за 
туризъма отъ името на Б. Т. С. Разпростра
нява се брошурата „Българскиятъ туризъмъ• 
1899-1939 г •• Планинецъ• отпечати спе
циаленъ листъ за своит'h членове, а за да 
се държи най-добра връзка съ т'hхъ, при 
бързото разрастване на дружеството, което 
наброява вече надъ 600 души, образува се 
Съветъ на деятелитъ на „Планинецъ" въ 
различнитъ столични квартали и учреждения. 

* 
Въ салона на Туристическия домъ се 

състоя общото годишно събрание на кло
на „Кайлъшка долина" въ Ллъвснъ. Про
четениятъ отъ председателя обширенъ от
четъ на настоятелството за 1938 г. бt 
изслушанъ съ най-голъмо внимание отъ 
множеството присжтсrвуващи членове, които 

го одобриха съ акламации и гласуваха б.1а
годарность на настоятелството за посrигна

тиrъ отъ сжщото презъ отчетната година 
блъскави резултати. 

Отъ сведенията по отчета личи, че : кло
нътъ е увеличилъ членоветt си съ 35 души и 
кы~ъ 31. XII. 1939 г. тъхниятъ брой е до·
стигналъ 249, отъ които 182 мжже и 67 же
ни; изнесени еж 9 сказки съ туристически 
характеръ ; уредени еж 5 вечеринки и за• 
бави съ чистъ приходъ 11,750 лв.; устроени 
еж 37 излети, оrъ които 17 високопланински, 
посетени общо отъ 247 членове и гости; за
лесена е площыа около Туристическия домъ 
съ иглолистни и други дръвчета; изплатени 

еж почти всички стари задължения, останали 

отъ постройката на дома, и е заздравено на-

пъпно финансовото положение на клона, 
който е единъ отъ най-отчетенитt предъ Ц. 
Н. на Б. Т. С. 

Презъ отчетната година настоятелството е 
издействувало отъ Плъвенската община една 
помощь отъ 15,000 лева, която ще бжде да
дена презъ 1939 г. и ще послужи изключи
телно за обзавеждане на още 15 легла въ 
спалнитt на дома, кждето вече ще има год
ни за ползуване 25 пружинени легла ; по 
тоя начинъ ще се разреши напълно една отъ 

многото важни задачи на клона. 

Събранието прие изработения отъ настоя
телството бюджетъ за 1939 г. въ размъръ на 
лв. 64,000 прихолъ·разходъ. 

На председателя Димитъръ Каракашевъ, 
заради заслугитъ му къмъ дtлото на Ю. Т. 
С., бъ поднесена отъ Ц. Н-во на сжщия 
сребърната съюзна значка, а архитектъ Хри
сто Дандоловъ бъ пренъзгласенъ за поче
тенъ членъ на клона, заради голъмитъ му 
материални и морални услуги, оказани при 

строежа на дома. 

* 
Софийскиятъ клонъ „Еделвайсъ" е изра

работилъ програма за своята бждеща дейно
сть, която предвижда, между другото, уреж

дане на групови излети въ страната и чужбина, 
уреждане на срещи за опознаване на друже

ственитъ членове, за чието увеличение еж 
взети всички мtрки, създаване всички необ
ходими удобства за посетителитъ на хижа 
,Еделвайсъ" въ Витоша, по.в:обрение района 
около нея и маркировка на немаркиранитъ 
пжтеки, както и възстановяване на старитt 
маркировки съ трайни знаци отъ хижата до 
съседнитъ такива и до по-важнитt туристи
чески обекти. 

НАШИ ПОКОЙНИЦИ 

Въ rp. Айтосъ се е поминалъ членътъ 
отъ настоятелството на тамошния клонъ 

• Чудни скали• 
СИМЕОНЪ ПАНАЙОТОВЪ. 

Членъ - основатель на сегашното настоя
телство и преданъ труженикъ въ полето на 

българския туризъмъ, покойниятъ оставя 
следъ себе си множество д'hла, които еж 
отлични примъри за неrовитъ другари. На
пущайки твърде рано своя земенъ пжть, той 
оставя душата си по роднит'h планини, които 
е обичалъ съ пламенна любовь. 

Поклонъ предъ свътлата му паметь ! 

* 
Въ Бургась се е поминалъ членътъ на 

Карнобатското туристическо дружество „ Ча
лж кавакъ" 

НИКОЛА ИВ. КОЛАРОВЪ. 

Дългогодишенъ членъ на дружеството и 
преданъ поклонникъ на родния туризъмъ, 

той оставя въ паметыа на другаритt си най
хубави спомени. 

Миръ на праха му ! 

Въ Търново се е поминалъ дългогодиш
ниятъ членъ отъ клона на БТС .Трапезица•, 
запасниятъ rенералъ 

РАШО ГЕОРГИЕВЪ. 
Нtколко дни следъ погребението му е било 

открито неговото завещание, въ което покой
ниятъ с1авещава на сжщия клонъ около 23 
декара ниви и гора, заедно съ една вила, 

намираща се на 3 клм. отъ Търново и пред
назначена за хижа-лътовище на името на 
.Мара и Генералъ Рашо Георгиеви•. 

Поклонъ предъ свtтлата паметь на ще
дрия даритель. 

* 
Въ Казанлъкъ твърде рано е напустналъ 

земния си пжть бившиятъ председатель на 
клона .Орлово гнъздо• 

ЕНЮ Х. БОНЧЕВЪ. 
Съ неговата смърть казанлъшкитt ту

ристи губятъ единъ преданъ членъ и рев
ностенъ апостолъ на туристическото дви

жение, за което той е посветилъ rолъмл часть 
отъ живота си. 

Миръ на праха му. 
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КНИЖНИНА 

ВЕСТНИКЪ .НАРОДНО ЗДРАВЕ•, СПЕ
UИАЛЕНЪ БРОЙ, редактиранъ отъ r-нъ 
Г. Караивановъ, инспекторъ въ Министер
ството на народното просвt.щение. 

Оrдt.лението за тt.лесно и държавно
гражданско възпитание при МНГI е имало 
щастливата мисъль да издаде ~щщъ специа

ленъ брой на в .• Народно здраве•, който е 
посветенъ на дt.лото на орrащ1зациитt. за 
тt.лесно възпитание у насъ. Въ Hiro еж за
стжпени почти всички организации ·nъ тая 
область и еж посочени тt.хнитt. задlj.ЧИ и по
стижения въ досегашното имъ ,, сж,ществу
ване •. Чрезъ тоя брой читателыъ добива пъл
на представа за дt.ло:rо на тt.зи обществени 
организации, което е цененъ приносъ въ 
изграждането на нашата общественость н 
къмъ rрнжитt за нашата младежь, остаьена 
доскоро изключително съ свои сили и срt.д
ства да се справя съ нашата нерадостна дей

ствителность. 

Редакторътъ r. Караивановъ, който и 
понастоящемъ е деятель въ нt.кои отъ орrа
низациитt. за тtлесно възпитание, познава 
отблизо тt.хния животъ и нужди и затова е 
успt.лъ да представи въ завършенъ видъ 
тt.хното дtло. Доброто техническо уреждане 

на вестника е още едннъ плюсъ и увеличава 

неговата стойность. 

Препоржчваме вестника на всички съюзни 
клонове. 

* 
ИЗЛОЖБАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОТО 

КЛУБЪ. Бълrарскиятъ Фото клубъ откри 
на 28 май т. r. първата си художествена 
изложба въ салонитt на Студентския домъ. 
Uелыа на изложбата е да подтикне българ
ския любитель-фотоrрафъ къмъ художествено 
усъвършенствуване. Чрезъ нея ще се поощри 
художественоrо превъзсъздаване на наша

та хубава природа и разнообразенъ битъ, 
като се покаже на българската публика rо
лt.миятъ напредъкъ, постиrнатъ отъ любите
литt. фотографи, нt.кои отъ които вече еж 
известни не само въ България, но и въ 
чужбина. 

Голt.мата роля, която съвременната фото
графия играе въ живота, налага нейното все 
по-rол·l;мо техническо и художествено усъ
вършенствуване и изложбата, показвайки на
гледно rолt.митt. успtхи, които еж постигна
ти въ това отношение въ Българи!!, ше даде 
възможность на просвt.тената българска публи
ка да оцени дt.лото на Фото клуба, който дава 
правилна насока на фотографията у насъ. 

ПОПРАВКИ 

Въ книжка 4, стр. 79 и 81, еж помt.стени 
две снимки под~, надсловъ : Съзерцание и 
Рила-вр. Мальовица. 
Редакцията се il;!винява, че поrрi;шно е 

приписала авторството на едната отъ тt.хъ 
на r. М. Кръшнякъ, а подъ другата не е 
поставила авторъ. Помt.стенитt. снимки всжщ
ность еж отъ нашия дълrоrодишенъ сътруд

никъ и отличенъ фотоrрафъ r. Д-ръ Илия 
Миновъ, комуто ек.що се извиняваме за не
волно допустнатата rрt.шка. 

* 
Въ книжка 2-3 еж допустнати следнитt. 

rрtшки въ сrатиитt. • Черно море• и • Бота
нически изучвания на пл. Олимпъ въ Теса
лия•, отъ Г. К. Георrиевъ: 

crp. 44, 1 колона, 26 ред1, отгоре надолу
напечатано .еж или кимерийцитt.", вмtсто 
.еж били кимерийцитt.. 1 кол., 5 редъ отд. 
нагоре - .Маври паласа", вмt.сто „Маври 
таласа•. 

Стр. 45, 11 кол., 2 редъ - .вtстулка", 
вм. .,свtтулка•. 11 кол., 28 редъ - .Нара
rьозъ •, вм. • Караrьозъ". 

Стр. 46, II кол., ll редъ - "изтощели• 
- вм • .,изтощени•. 11 кол., 25 редъ - .Хи
ляда ... " - вм .• Хиляди дребни ••• • и пр. 

Стр. 68, 1 кол., 1 редъ .българския бо
таникъ О. Гребенщиковъ и бълrарскитt. ту
ристи .•. " да се чете „бt.лrрадския ботаникъ 
О. Гребенщщ<0въ и бt.лrрадскитt. туристи ..• • 

По желание на автора Али ботушъ да се 
чете навсt.кжде Алиботушъ. 

СЪДЪРЖАН И Е на брой 5: Ние зовемъ; Приносъ J(ЪМЪ историята на организирания 
туризъмъ въ България - Д-ръ Хр. Пиперовъ; Леонардо Да Винчи планинарь - Петъръ 
Драrоевъ; Между Балкана и Срi;дна гора - Г. П. Арнаудовъ'; Естетическитi; преживя

вания въ планината - Ив. Н. Ивановъ; Достжпни планини - Тодоръ Тодоровъ; На 

връхъ Аида - В. Щерева ; Общуване съ природата - П. Славински; Алеко Константиновъ 
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