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Д-ръ П. Ив. Стояновъ. 

Хигиената на Туриста. 

Въ 11аметь на вел11к11я rуристь 
Алеко Коисrанrииовъ. 

[lр1.дисловие. 

Отъ нtкопко години се каня да на пиша нtщо по хш·иената 
на туриста , по зна•rениеrо на хигиената въ туризма, да слодtлямъ 
съ другаритt-туристи въ България плода на иоита дълrогодишна ту
ристска и ап11инистска практика, - всичко това осв1плено отъ лt• 
карс1сата ми професия. Но за жалость нашата пtкарска нрофесия е 
страшна егоистка, и не ни дава да се отю10няваме отъ нея, монопоm1• 

зира ни и ни нзтош:>ва лушевнитt. 11 тtпеснитt ни сили дотолкова, 
че ии бt почти невъзможно да се занниаваиъ специално съ въпро
са. А въпросътъ е мвого важенъ за насъ, туриститt, не доста труденъ. 
Като лtкарь дълго и напраздно търсих·,, матернал1, изъ чуждата лнтера
тура н едвамъ намtрихъ три малю1 брошурки по въпроса, пнса11н пакъ отъ 
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лtкари: Wandersport (туризъмъ)*) и Die Ern~hrung belm Sport (хра
ната при спорта};,*) отъ D-r Claus Harlow (на иtмски) и Hygiene ln 
den Bergen (хигиената въ плаииинтt)**•) отъ D-r L. L. Юeinljes. От• 
части се зac·hra туризма н въ кни.rата на Рудолфъ Вирховъ - ,. Хи
гиена на обл1;клото•, nрtводъ на български, № 2 отъ библиотеката 

на • Ме- nчuннска Беdда •, София, 1904 rод. И съ това се изчерп

ва всичко, каквото можахъ да наиtря въ литературата. Често ср\

wаиъ въ вtст•нИ}(а Revue du Tourlng-<.;\ub de France статии 110 

всички отрасли на туризма, но по хигиената нtма почrи нищо, 

За да бк.да полез~нъ на наш11тt туристн, ще трtбва д'! апе

лирамъ :<ъиъ тtзн книги и да ги допъл~tя съ моят„ дъпrоrодишна прак

тика по туризма по ШвеАцария, Италия, Ромжния и България . Че 

отъ години дъвча, тъй да се каже, въпроса, служи ифакта, че въ Плt

венския туристски съборъ nрtзъ 1904 r. демонстрирахъ една практи•1на 
швейцарска раница за туристи и дадохъ кратко опесание на едно иое 

възкачване по алпийската планина Grand СошЫn до 4318 метра ви

сочина. Сега, благодарение да11ената M ft дума и настояването на 

другаря-туристъ r-нъ С. Д. Скр1tнски, редакrоръ на сп. ,. 6. Ту

ристъ•, се прИJiужnавамъ да се откопча отъ професията си, да си 

спомня за блаженнтt младенчески врtмена и na кристапнзнраиъ, тъА 
да кажа, съвi;тнтt, описани въ цитнранитt книги, и ония, които 

самъ мога да дамъ като туристъ и лtкарь. Ще изложа доста цtнни 

и 11рактичнн съвtти. И ше бжuа щастливъ, ако L"Ъ това мога да до

принеса нt.що за развитието и доброто на туризма въ България. Не 

мога да не си спомня, че диесъ цtла Бълrария съ скръбь празднува 

десетrодншннната отъ убнйството на велнкня ни пнсатель Алеко 

l{онстантинов·ь - единъ отъ наА-първитt и наА-дtятелнитt създа

те;ш на туризма и алпинизма в1-, България. Посвtщавамъ на сю1ша·rа 

наиеть на незабравимия друrарь, щастливеца Апеко Константиновъ, 

този моА скроменъ турнс·,скн опитъ. 

За улеснение ще ра.зпр-t;дtпя матерната на четирн частн: /. 
Общ1, см1ьти по mypiiзлia, 11. Съвrыт~ отн.осишелн.о носията на 
туриста, ///. Cъвrыntl no храната на туриста н IV Съвrыпи по 

болезненостьта и Л/Ьl(,У8ан.ето в1, mypU.ЗAta или narnoлozllяma tl 
терапията на спорта. Така разпрtд1;ля материята д-ръ Харловъ, 

авторътъ на rорннтt книги, така ще я разпрtдtля н азъ, защото това 

ми се вижда най-приемливо и най-практично. 

Варна, 11. V. 1909 г. 

1. Общи съв'hти по туризма. 

(туризъмъ се нарнча пжтуване за удоволствие. Тая дума ~ нtи
ска; тя е произлi;зла отъ латинската tornus, която означава апарата, съ 

") W а п d е г s р о r t praktlsches und hygieniscl1es Wadcmecum fiir Waп
deru und Radfal1rer von D-r med. Claus Harlow, BerJin, 1903, 1 mark. 

,;,*\ Die Emarung beim Sport von D-r med. Claus Harlo\v, Berlin, 1902, 1 m. 

*¾ ) Hyg iene in d~л Bergen von D-r med. L. L. Кleintjes, MUnchen, 19015, 0.50 р. 
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i<ойто се обработватъ разни пр1щмети чрtзъ въртене. Ом. torпus фнло -
логически произлиза 'френското tour, което на френсl(и, нtмски и а нrf'~ИА• 
~ки означава обиколка.1-оur du monde - околосвtтско пж.туване\Ту• 
,ристъ е всtки, който -пропжтува, обнкали, изв-tстнн м-tстностн за удо• 

волствие пр-t;нмушествено. Туризъмътъ е едннъ отъ видовет-t на спор• 
та. Сnортъ (sport) е английска пума, която означава методично 
практикуване на разнит1; физически, тtлесни, упражнения съ цtль 
,!18 се усъt~ършенствува човtшкото тkло и да се разви~ ума. Като 
сnортъ се смtта туризма, лова, риболовството, яздеJ-1ето, фехто• 
вэнето, стрtлбата, rнмнастюсата и пр. tуризъмътъ се подраадtJ1я на 
алпиниа-ьмъ - пж.туване, катерене, по Алпитt, по планинитt, по 
-6алканнт1; (за насъ въ БълrВ-рия по-правилно би било да ro нарt
чемъ планинизъмъ или даже балканнаъмъ), cyclisпie kЛИ колояадене, 
автоыобилизъмъ (яздене на автомо,бипъ), yachtlng или яздене на 
лодки, параходчета и пр., но прtди всичкс туриаъмътъ е пtшеход• 
с-гво. Той е пrtимуществено пж.туване, прtбродване, ntшъ на извtстна 
страна или мtстность за удо.волствне ил1t за изв-t;стна научна цtль, 
-или даже съ цtль да се развие т'l;лото. У насъ много правилно 
туризъмътъ и алпиt1нзъмътъ . еж. слъти, \ защото по нашнтt балкани 
и гори турнстътъ може да намi;рн н.аст{да, прнродан х~бости, чнстъ 
въздухъ, или кратко казано: удоволствие и здрав~. Въ Франция 
наА-rолtмата въ свtта организация (150,000 члена) ouring•Club 
de France (туристскн клубъ) е подраздtлена на туристски отдtлъ, 
колояздаченъ отдtлъ, автомобиленъ отдtлъ, алпински и yachting-clцb 
(клуба на плаване съ лодки, съ вtсла или мотори). Даже нанослt• 
дъкъ има отдtль и wa Tourisme scolaire (ученишки туризъмъ), въ 
коАто влизатъ организирани групи отъ ученици, които пжтуватъ 

прi;зъ ваканци_ит1; съ цtль да се запознаятъ съ природнитt хубости 
и богатства на Франция, ~да n~ктикуватъ географията•,\ както бt 
кааа?.: покоАниятъ rеоrрафъ Elisee :Reclus. . 

l Туризьмыъ не е саио практикуване на географията; тоА е прак
тикуване и на добрt разбраната хигиена на човtшкото тtло и 
душа, вашото покраА удоволствието и насладата, която дава на ту

риста, развива му кржгозора, кара го да познае: и обикн~ родината 
си, съжнтелнтt си, да се сдружава съ другари по туризъмъ, съ 

които прtдприема разни екскурзии н сь конто дtmt несгоди и 

удоволствиsr II приятни впечатления} Философътъ М Guyau много 
право казва, че "да усtшашъ хубавото, трtбв'а да сте двама•, за

щото прtдъ вtликолtпието на природата човi;къ усtща своето ни
щожество, усtша се пигмей, и само съ другари се усtща нtщо, 
само ?_ другари може да сnодtля впечатлtнията отъ nрироднитt ху
бости. lТуризъмътъ облагородява душата и нравит1; и развива тt
лото - два крупни мотива, за да боравимъ съ него и да се ста

раемъ всячески да се развие въ Бълrарня. Съ туризма ще изучимъ 
добр-t България и бълrрит-t, съ туризма можемъ да се запознаемъ 
и съ друrитt народи и страни. Трt.бва да призная, че мнозина 011: 
.насъ по-добрt познаватъ ШвеАuария, напримtръ, отколкото Бълrари~J 
Аэъ съм,, 11рtброднлъ utлa 1:Пвейцария, познавам? и наА-скритнтt 
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й селца н колиби, езера н планини; тамъ като студенrъ взехъ 11ър

внrt уроци по алпинизма, таиъ се катернхъ до 4318 •1етра (на 

Grand Cornbln), таиъ станахъ турнстъ. Чрtзъ тур11зма основно се 

запознахъ съ ШвеАцарня, когато въ Бъп~·арня съмъ наnравнлъ съв

сtмъ малки екскурзии, особено поради отсжтствне на всtкаквн удоб

ства, каквкто въ ШвеRцарня ти даватъ 11 наА-мвлкнтt ~<олнбн. Но 

съ развиването на туризма н у насъ we ниа туристскн колиби, 11од

слони по балканнтt (с.аЬапеs du club alpin), въ конто туристътъ да 
може да намира подслонъ и удобства за готвене, н у насъ турнзъм-..т,, 

ще накарц да се рвввнватъ ханчета по посtтеннтt м·l;ста, въ които 

туркстътъ да намира чнсть креватъ J! добра храна, а не ка;сто сега 

дървеници, мръсQтин, гладъ н гадъ 1 

Д-р-ь Харловъ раздtля туризма на двt групи : къмъ първата 

спадатъ rtлестннтt упражнения, въ които уснлннта с~ си11нн н крзт

коврtмени, наnрнмtръ, фехтовката, гимнастиката, бtгането, 1·рtбането 

съ вtспо н np. К1'мъ втората спадатъ cnopтoвert, в·ь конто усилието 

е равноиtрно н продължително, напрнмtръ, пtшеходството, ко11ояз

денето н по-рtдко язденето на конь. И двеrt групи спортъ могат,, 

да бждатъ л,ьчебни., ако се упражнявать разумно, планомtрно и nрtд

пазливо, н 8рrьдни еж, ахо се вършат ь обратно. Не иоrа да не под

пиша съ двt rt; .си ржцt и да прtпиша писаното отъ самия Харловъ за ту

ризма съ толкова увлtкателнн н в-t;рнh фрази.-. Най-сл1.ществеt1ото дt!t

ствие на 11родъJ1жнте11ння спортъ е онова, уnражчr.но върху нерв • 

ната cucme.Ata. Прtтрупанияrь съ м11сли, пр1;дразненнят·ь отъ впе

чатления мозъкъ на умствения работникъ бива въ nрнродата тамъ, 

д-tro ни 11скара велосипеда нnн обущарското черно конче (обущата) , 

бива тоА тамъ расtя1iъ, развлtченъ, н вмtсто прtкалената умора настава 

11риятна тишина. Не остава врtме за мислене, защото кр-ьвьта 

бликва въ мускулнтt, а въ мозъ1Са по-мал1Со отива и съ това фи

зно11оrическата основа на мнсленетс, намалява ; равноиtрното и спокоА• 

но уснлне приспива нашитt мозъчни клетки B"l- сладки сънища -
ние падаме въ онова тържествующе весело турист~ко настроение, въ 

което всичко противно като пека пара еава ли може да ни заrъмн11 

настроенr~ето. Нито прахове, нито горtщини, tu1To 1.ъждове, нито снt 

rове, лоша храна и11и кратко спане еж въ състояние да нн сърдяn, 

- винаги с~е весели. И като доUде ве•1ерь1 падашъ уморен·ь като 

куче нъ леглото li звсш1вашъ сънь, какъвто само туристътъ знае 

-здравъ, п.ълбокъ и освtжнтеленъ. И прн зори, .когато пtтлит-t за 

ntяrь ", или по-рано, събуждашъ се за нова дневна работа·. 

п Тази пълна хармони~ на rtлото съ душата, която настк.nва 

при разумния туризъмъ (с.мt.татъ тукъ ~1 колоязденето), може да до 

с!нrне, 1со1·ато вснчкитt органи на тtлото работятъ нормално. И въ 

д-tйствителность броденето, туризъмъть, влияе върху всичкнтt орга • 
ни, Э!(О се избtrватъ rptшкнrt. Сто.махътъ и хранос,11илателниятъ 

1еаналъ се усtщатъ при ц1;лесъобразна обноска много добрt и изра

эяватъ ·rова чр-tзъ дарувание на цtненъ и дълго не1юзнат,, истински 

rладъ, прнчнненъ отъ усиления обмtнъ 11а веществата . Всевъзможни 

,-\; днс11епсии (с:ьрдцеболи, стомашни . растроАства), нервн11 често l]Ж· 
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ти, които така често пос1;щава;rъ жит~итt на rолtмитt ни градове, 

разнитt разстройства на червата, особено обикновенното запичане 
(кабусъ), биват,, радикално отстранявани отъ енерrичннq масажъ на 

1Соремв; .болш1витt• хора, на конто едно листче зеле по цi;пи цнн 

коли,ки причинява,ядатъ съ не'lувано удоволствие цtла паница б:-бъ 
или леща безъ никаква врtда . 

• Бобре1,щть, които ц1;пата година, особено у месояпцитt, труд

но еж работtлч, биватъ обл1;кчени 'lрtзъ замtстника имъ .!._ кожа-га, 

която улеснява работата, като само оrдtля въ изобилие потьт:~. Все 
така полезно дtйствува nрtсниятъ и чисrъ въэnухъ върху дихател
ния апарата (пробовеrt), спокойствието и зеленината - върху прtу
моренитt очи 

.Най -вече сърдцето и .1tус1'улатурата, значи а~сrивнитt орга

ни на тtлото, c,n за съжаление. Мускулитt, конто трtбва да вър• 
шатъ необ11 кнС1вената , трудната, работа, употрtбяватъ сжщо много 1·0-
лtмо ко11ичество кръвь, за да нмать нуждната енер1·ия; сърдцето трtбва 
да нмъ даде тази енергия; u'kлото домохазаАсто на организма се нэ
м1;нява : човt111ката машина рdботи .съ пъленъ хоnъ w. Кървообраще
ннет•J расте поради енергичното дtАствне на сърдНРТО, даже тамъ, 

д1;то е имало по-рано застой ; стари негодни клетки се иэнасятъ бър
же и се отстраняватъ, но11и ю1етки се обравуватъ; съ една дума цt

r.ото ,,-tло се nрtобргзува. Маясжли (хемороиди) и други застойни 
явлtния се nр1;махватъ, излишната тлъстина се обръща въ отоплн

тепенъ материалъ, който изгаря и се замtстя съ жизнени клетки, и 

настж.пва едно sсеобшо опрtснение енергията на тtлото, а съ това 

и на душата. ~tэи еж. въ кратк11 qертн дtйстsията на туриэма и на 
колоязnенето в:ьрху здравия човtкъ, който търси само да се съвзе
ме и да отпочине, а не да се цtри. 

»Аапротнвъ, на истинскоболнитt хора, т. е. на такива, които 

страдатъ отъ тежка органн'lеска болесть, този спортъ както и дpy
rиrt не еж пµ!;nорж.чителнн. Охтичави, сърдечноболни и нервни могатъ 

впрочемъ д~ упражняватъ туризма, но въ съвсtмъ друrъ смнсълъ -
десеть пж.тн по-мапко, подъ контролата на лtкаря като теренно лt

чение, а не като свободенъ туризъмъ. Запрtтенъ е съвсtмъ туризма 

за бъбречноболннтt, за сърдечноболни-rt н съ иекомпенснраин клапови 

недостатъци, за 'lернодробннтt болни, за тtзи съ разширени б1;ли 
дробове, LЪ напрtднала охтика и за епилепгицитt. 

За други н-J;кои болести туриэъмътъ е отъ rолtмо значение, ha• 

прн.мtръ, н.евр11стен.ията и нейнитt разнообразни форми, ,ипохон

дрията, н.ервн.о-сто,1tа1иното разстройство, хрон.ичес,сото запичане, 
оби1'н.овен.ото главоболие, .1«ало1еървието, затлъстяван.ето н много 

цруrи леки болести на иервна 11очва или на по4.ва на слабо функциониране 

на орrанн; всички иэвънр1;дно благоприятно се изцtряватъ безъ ап
текарь, само чрtзъ най-добрия лt.карь - прtсната и чиста природа. 
Но туризмътъ, 11олзоrворниятъ, е МЖЧIНО изкуство, което нека прtдан

но нзучване и упражнение, И само оня, който му знае тай.hитt пж

теки, може да юползува съвсtмъ неговнтt прtимущества"~ Авторътъ 
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иска да запознае добрия чнтателъ съ това трудно изкуство, мжчнотни-
тt на което той е надвилъ съ усилена борба, съ хитрини. · 

Дотукъ въ общи черти се з11познахме съ (естеството и зада 
читt на туризма); cera пъкъ ще даиъ общи съвtти по него. 

Вр-Ьмето. - - "Споредъ светеца и 7амя на", казва една народна 
поговорка, - споредъ врtмето и туризма. \. Всtко врtме на годината си 
има своя спортъ - има лtтни и зимни спортове. Зимно врtме, осо
бено въ Франция и Швейцария, се упражнява спортъ съ кънкнтt и 
шайката, новиятъ шведски спортъ .ски• (плъзгане по cнtra съ дъл
ги дъсчени кънки), луджъ, тобоrа1:tъ (возене съ особена шеАна по баи
ри) и др Туризъмътъ, пtшеходството и велосипедизъмътъ еж. лtтни 
или по•добрt прол1пно-лtтно-есенни спортове. НаR-удобнQ.то врtме 
за спортъ е лtтото, поради rорtщинитt и П(>аховетt, които пждятъ 
чов-tка изъ rрадоветt въ rоритt, планинитt и селата. Пръзъ лtтото 
учители и ученици еж свободни, прtзъ лtтото болни н здрави оти• 
ватъ по бани 11 лЖджи, прtзъ лtтото адвокати н еж.дни иматъ вакан
ция, nрtзъ лtтото нtкои търrо1щи и занаятчии започватъ работата 
си, на чиновника повече лtтно IВрtме му даватъ отпускъ и пр. Най-доб
рото врtме эа спортъ, f поредъ д • ръ- Харловъ и други авторитети,) е 
прtзъ юниА, юдий, авrустъ и септемвриА. 

Въ планиt~итt по това врtме се топятъ снеговетt, настжпватъ 

по-свtтли и по-топли дни и нощи и човtкъ по-малко рискува да наети • 

не. Въ Швейцария и па насъ кждt края на августъ настж.пватъ ве

че дъжnоветt и туризъмътъ се затруднява. Прtзъ това врtме дннтt 
еж наА-дълrи. Най-удобното врtме прtзъ деня е сутриньта Е~на ро
мжнска поговорка казва: ,, Който рано тръгва, той далечъ стига•} Турн
стътъ трtбва да конкурира съ пtтлитt- да става по- рано оrь rвхъ. 
Въ 4 часа заранъ тоА да е на кракъ, за да тръгне въ 5 вече на 
пnходъ.( Най-добрt се върви по утринната хладь, когато слънчевитt 
лжчи не rорятъ толкова. Кждi; 11 или наl!-К'Ьсно 12 часа (обtдъ) 
и докждt 3-4 часа сл. об. почивка и сънь. Сетнt. док.111.дt 7-8 
часа пакъ ходене) Слtдъ това се растрива часть или ц-tлото тtло съ 
хладка вода, (вечеря се и въ 9-9½ ч. лtrане. Сънь е достатъчно 
6 - 7 часа. Когато е облачно или завали дъждъ, може да се става по

късно, а слtдъ нtколкодневно ходене може цtлъ дснь да се почива, 

особено въ началото на екскурзията, когато тtлото не се е оше за-
калило. , 

· Всtки 3-4 дни би трtбвало да има 1 день почивка, а (еъ пър-
витt дни достатъчно е само 5-о часово хqдене докат~ сnоредъ Хар
ловъ, ставитt се понамажатъ иалко, докато\_месата и жнлитt се по
раэrеrнатъ малко отъ зимния сънь и съµдцето навикне на новонастж

пилвта мж.ка. Въ пtшеходството, както и при всtки спортъ, трtбва тре
ниране, т. е. постепенно упражняване и усилване. Коr11то се ходи по 
монотоннитt полета, добрt е да. се спи подиръ обtдъ на сtнка подъ 
нtкое дървu и вечерь, слtдъ в.ечера, да се захване пЖ1·уването, като 

се продължи докъсно прtэъ чощъта. Нtма нищо по-приятно отъ 
mr.туването нощемъ, / прtзъ нощния хладъ, особено при хубава м-t
сечи на. Най-монотонното шосе и11и поле прtлестно се озарява отъ 
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сребристия цвt.тъ на мt.се'lината въ нощната тишина, нарушавана. 
само отъ чуднитt концерти на nтицитt, щурцитt, насt.комитt и 
жабитt. Тtзи бtли поетични но,щи оставатъ неизгладими въ nа
метьrа ни и много упесняватъ n.жтуването . Туристътъ като че ли 

излъгва природата, когато пжтува нощемъ, зашото тогава всичко, 

даже и nрахътъ, заспива. Ло насъ нощното ходене е за прtдпочи
тане и поради това,) да може да се избtгва отъ дървениdитt по 
хаиишата, конто всtки отъ насъ е опитвалъ на собствената си кожа; 
тая rадь нощемъ прави екскурзии по нашето тtло, а денемъ се крие. 

Ахъ, кога ли ще се отървемъ отъ тi;зи мжчители на туриста rю 
нашитt хотели и ханища, кога 11и ще можемъ като въ ~:транство да 
сме увtрени, че леглото, въ r<оето ше си сложимъ измореното отъ 
ходене тtло, нtма да стане, поради тtзи дървеници, легло на м,т.ки, 
легло на Лрокуста 1 

\ При всtка по-дълга екскурзия врtмето се избира. Когато врt
мето е облачно и мъгляво, никоА не се качва на пла
нина и не рискува да се губи изъ мъглата и еблаuитt. Въ 

Швейцария врtдъ има барометри и опитни хора, които познаваrъ 
вptr,11fro по мtсrнитt атмосферни явления. И нашиятъ народъ noн-t
кora познава дали врtмето ще е добро или ще се разва11и пакъ по 
такива явления - направление на 11tтъра, обла4ность въ иэвtстна 
часть 11а хоризонта и пр. За добрия изходъ на една екскурзия 

сжшо тр·kбва да се държи сыtтка за врtмето. Въ това отношение 
най-rолtмн неприятели на туриста еж дъждоветt и буритt, които 
много п..v.ти , особено по планинит-t, покосяватъ здравето) и живота 
на туриста. Въ Швейцария най-често лошото врtме става причина 
да се увеличав11тъ жертв11тt на туристит1;, които си намнратъ 

смъртьта 1ю rледчеритt и nропаститt на А1mнтt. Не мога и сега 

да забравя, какъ въ едно мъгливо врвме се бtхые загубили б11изу 
до Церматъ (Zematt) и каква ужасть ни обзе, като се- разпръсна 
мъглата и се видtхме на едни ска;1и, висящи надъ нtкопко сто

метрова пропасть, или какъ ни хвана една ужасна буря съ дъждъ, 

сетнt поледица и снtгъ, L<oraтo се качихме на Col Theodule (.:1500 
метра). Когато бурят.1 мина поnъ насъ, когато nодъ краката си 
гледахие, какъ се сrжстяваха обпацитt, каl<Ъ бучеше rърмътъ, какъ 

свtткаше и 11а11аше гърмотевицата, а надъ и около насъ всичко 61; 
nixo, тогава г1ридобнхме неизгладимото впечатление, че сме въ 

Олим11а, въ царството на покоя, н,адъ ужастната буря, бучаща върху 
нешастната земt и по нещастния човtкъ. Всtкога nрtди да се 

прt.11nрнеме екскурзия опрtдt;,я се по наученъ или по nростолю
денъ барометъръ вtроятностьта на хубавото врtме, иначе жалко ще 
бж.nе за здравето ни и за е~,.скурзията, при всичко че понtкога и 
бурята е полезна !i поучителна. 

{!зъnросътъ за врtмето сжщо е важенъ и за избtгване нtкои 
заболtвания. При ходене прtз·ь врtме на rолtми горtщнни, когато 
слъннето пече наА-си11но, особно при липса на вода, може да се 

случи на туриста слънчевъ ударъ, коf;lто се изразява въ едно зави

ване на свtтъ, падане и припадане, изгубване на съзнание даже. 
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Това става слtдствие си11ния напливъ на кръвьта въ мозъка. Понt
коrа този ударъ уморява човt1(а, но той може да се избtrне съ 
носене на хиrи:!нична шапка и пиене вода въ достат-ьчно коли

чество, за да се поти тtлото*). Отъ врtмето зависи и бързото 
fiастиване на тtлото, простудяван.ето му съ всич1<и:rt усложнения, 
замръзването даже на нt1<ои открити части на т1,лото. Много уменъ 
е съвtта на народната мждрость, I(Оято казва: ~Зимно врtме безъ 
храна, лtтно врtме безъ дреха не тръгврА•;- това е nподъ на дъпго

rо.аишенъ опитъ надъ собствената ни кожа, то не трtбва да се забравя 
Въпросътъ за врtмето е свързанъ съ въпроса э 1 облtююто) 

както ще вндимъ no-noлt. Въ Аллнтt този въпросъ е жизнен,(, 
защото поради снtжнитt бури, ава11анши и пр., които мtстнитt 
жители и водачи по-рано лознаватъ, човtк·ь може да изгуби живота 
с11 , ако nрtдпрнеме една екскурзия t1елриrотвенъ. Даже по нашит"!; 
6а11кани ставатъ та1<ива 011асни бури. А (щомъ ние искаме отъ ту
ризма удоволствие и здраве, защо да търс11мъ съ него болесть и 
смърть, когато съ малко търпе11ие, съ малка прtдпазливость може 

да се избtгне всtкаква опасность,1 Матеорологнита е тtсво свързана 

съ туризма; тя често ш;ни ще ••У бжде полезна съ своитt съвtтн 
отннсител но прtдвнждане врtмето. 

Вървежътъ. - Въ туризма този въnр:>еъ е сжщо важ енъ, 
защото or1, него завнси изморяването, особено на сърдцето. КоА не 
знае, че отъ бързото ходене кр ьвьта по-бърже циркулира и сърд
цето ни, тази наша помпа, се изморява силно, даже нtкога то се 
и лараJJНзира. Не сме 11н учили въ историs~та, че единъ герой ти
чешкомъ отишы1ъ въ Атииа да съобщи побtдата при Маратонъ, liO, 

като стигиалъ, едва успtпъ да каже само думата • побtдихме" и 
сетнt издъхиа11ъ. Вървежътъ трtбва да е умtренъ, систематиченъ ,и 

еластиченъ. Власитt казв~тъ: .I<oAro рано тръгва, тоА далечъ 
стига · ; но за това пъкъ не трtбва да се бtга~ За бавното ходене 
италиянецътъ казва: .chi va piano va sano~ (който noJ1eкa върви, тоИ 
здравъ върви) С Вървежътъ (ходътъ) е сложенъ физиологически 
процес·ь; то/.! е резу11татъ отъ свиването и обтъrането на мускулитt 
на долнитt краища на тtлото н на корема, па даже, ако искате, и 

на ржцtтt н на ту1ювн щето. Изобщо вървежътъ трtбва да е ум 1;. 

ренъ, да не е бъраъ. Това много зависи отъ врtмето и отъ мtст
ностьта, дtто става ходенето. Ло равно шосе и по поле пакъ 

1·рtбва да се ходи умtрено, макаръ че може много да се бърза. 
Има хора бързоходци - изминаватъ 5- 7 километра въ часъ, но 
това е много. Човtкъ 11,ктува за удоволствие, а не да се надпрt• 
варя. Като е тъА, защо да бързаме и съ това да уморяваме съра• 

цето .::и, да си създаваме сърдцебнtне н ца се задушаваме? Често 
пжти нtкон хора при бързо ходене усtщатъ болка въ лtвата страна 
на кореi!о!а подъ ребрата. Впасит1; каэватъ за тази болесть: ~ Тури 
ми си далакъ • . Това е вtрно. Отъ бързото ходене става напливъ 

* J За това ще rоворимъ специално при бо11есп1-г!; при туризма и r\;X • 
ното избtrване. 
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на ~ръвь и въ далака, коl!то набъбва, увеличава се, и причинява 
остра болка. l<oraro се появи въ пtшеходеца сърд~tебиене, аадухъ, 
болки въ корема подъ ребрата, усилено дишане и жажда за въз
духъ, тогава тofl трtбва да намали хода си~ иначе котелътъ му, 
сърдцето, ще се пукне, особенно ако е малко пъленъ и страда отъ 
нtкоя болесть на сърдцеrо. Да, l за болестнтt на сърдцет,о именно 
се прtпоржчаа теренното лtеченне, но болннятъ трtбва полека н 
систематично да ходи n<1 такъвъ пжть, коАто неусtтно се качва 

нaropt на нtколко (даже стотина) метра 

При систематичното ходене крачкитt не се правятъ нито 
много широки, нито много малки н се стжпва здраво, но не се 

раздрусва цtлото тtло. Затова ходътъ трtбва да е еластнченъ, т. 
е па стжпва човtкъ като на пружини. l{акто обикновеннтt каруци 

друсатъ човtка, а файтонитt с·ь свонтt пружини, на□ротивъ, го 
1юсятъ леко, така пtшеходството може да бжде трудно или леко 
Помня, каю, едннъ мой прнятель, 1Сойто ми даде въ Женева nър
внтi; lроци по элпнннэма, настояваше да нмамъ еластиченъ вър
вежъ. Това е ·обикновено крачене съ тая само разлика. че кра1Сата се 
слага на земята nолусвнтн (до около 45-50°) въ ко11tната в·мtсто 
да се слаrатъ опнати. Щомъ ст.ж.пишъ на така свитъ кракъ, повдн• 
rашъ леко тtлото си, като опнешъ ко11tнната става до пъпно оп
ване (естензия) - б11изу 70°. По този начн1:1ъ човtкъ стжпва на 
свито копtно и се изправя неус1пно така, че нсtко неприятно си11но 
друсане за тtлото се избtгва и съ тпва умората се намалява. Ето 
защо хората еж вече измжлрили каучуко~.нri; подложки з~ тс,ко

ветt и даже за стN.па11ата на обушата, за да може съ тi;хъ сътрt
сението на т1;лото 01ъ удара на краката по камънитi; на зем>~т'а да 
се намали до минимумъ. 

(Слъдва). 

Д-ръ м. n. 

щ у р н я. 
Сапаревска-Баня - Ели-гьопъ - Самоковъ - Палакарията -

Крапецъ - София. 

(Продължение urь броя 4J. 

Въ селото има и джамия въ развалини, построена отъ каль и 
камъкъ, но чинарето, цtло запазено, построено само отъ тухли и хоро• 
зан·ь. 1 lрtдъ джамията има стариненъ жертвенъ камъкъ. 

Въ сепото на eдJ-la площадка стърчи още една римска копана, , 
сжщо безъ налписъ. Въ еп.ната улица личи по края старъ, тtсен-ь 
турски калдаръмъ (тротоаръ), внжпатъ се и градини, заградени с·ь 
биии, по турски, . което показва, че е ииа1ю по-рано доста турци . 

Това сепо е славното отечество и на освобощ1теля на Сърбия, 
Кара-Георг'и. 

Той билъ отъ фамн11ията ДжорrоRци, потомци отъ която 
н до днесъ еж живи. Майка му се казвала Неранджа. Uтъ 
ма11ъкъ още эабtrналъ отъ селото си. Въ бащината с.и кж.ща той е 
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идвадъ веднажъ облtченъ въ турски дрехи и придруженъ отъ каза• 

uи-турци. Туй ще е било, сигурно, още nрtдн възстанието. Ходилъ 
билъ въ Царнrрадъ, та·/ навръ.щане се отбилъ ца види своитt. До
машннт1; му много се уплашили, понеже го помислили за турчин·ь, но 

то~:1 нмъ се открнлъ ; nо-старнт1; тоrазъ ro познали н много се за

радвали. Отбивалъ се и въ Горна-Диканя, дtто се била омжжиnэ 
по-малката му сестра , за да я види ; nptcnaлъ у Цамбовци (сега 
нзмрtлн) ; отъ тогазъ вече дълго врtме не чували нищо за него. 

По-едно врtме старата му сестра е получила отъ него писмо, съ което 

я ка нtлъ да отиде при него въ Kapa- l<paroвo ( споредъ разказа на 
стари хора - вtроятно l<рагуевацъ); но сестра му била тогазъ 
вдовица, та не могла да отиде. Ло-к°l!сно тя питала за него, 
но вече не могла нищо да разбере, дt н що е станалъ. Сестра му 
разбрала на всtки случаl:\ 1 че той е билъ кратко врtме князъ у 

Сърбия*). 
Н'tма нужда да увtряRамъ, когото и да било, че спането ни 

бt просто прtлесть, дотолкоэъ омаltно, че азъ отъ въэхищен11е 

постоянно се обръщахъ като шншъ кебапъ на скара, а всички още 

nрtди зори наскачахме радостни, че дочакахме ntли зората. 
14. ю,zи/1.. 5 часа е, слънцето се готви да се покаже откъмъ 

клисурата на Верила. Врtмето е чудесно ; азъ подканямъ по-скоро 

да се nриrотвнмъ, та веднага да потеrлимъ, щомъ доведатъ конетt, 
конто, сигурно, трtбва да еж пуснати (тъl:\ 11оне nрtдполаrахме) тамъ 
наблнзу нtкждt да пасатъ. Скоро забравихме изгрtването на слън
цето, очитi; ни изтекоха да гледаме къмъ заходъ за конетt, появата 
на крито, въ този моментъ, сигурно, повече бн ни възхитила! Часътъ 
е 51/ 2, 6, ci½, 7, 71/

1 
- никакви коне; .не може да бжде, казва 

дружината, цинцаринъ два лева не жертвува tм ГJ1асове : ,.Да наемемъ 
други коне!• ~ l<акъ, възразяватъд .руrн, ами ако дОЙде цннцаринътъl
ще бн.пе непочтено отъ наша страна l и Пъкъ н в·одачъrь ни оше не идва. 

Въ компански работи обикновено всички раэnореждатъ, оправия н11каква. 

А тежки хора сме ние, съ открити листове пжтуваме; обръ• 
щаме се къмъ км·етове и горски власти за съдъйствие ; а за това бързо 
и ефтино ни се услужва. Едва къмъ 71/ 2 ч. се яви водачътъ, който за
почна краснорtчив0 да ни убtждава, че билъ много заетъ въ своята 

водениuа, та не могълъ да ни услужи, но за нашъ хатъръ се р·\; 
рtшнлъ най-послt да напусне походнr.та си работа, която едва ли 
бн се възнаградила и съ 5 лева дневно I А много ни го прtпоржч
вать ; знаелъ всички пжтеки, билъ страшенъ ловецъ на всtкакъвъ 
дивечъ. Сигурно нзъ балкана само сърни и пъстръва ще ни rошава , 

а не е чудно н по една мечешt<а кожа да ни достави ва постилка 

кра1'1 езерата 1 

') Тъзи св1;ц1;1111я ми даде единъ внукъ по баща на тази му сестра, 
както .му ги е съобшавалъ баща му и майка му. По черти той самъ има нt.
що прилика съ Кара-Георrевци. To/J ми посочи и цt.лъ купъ стари хора, жи
ви оше, въ самото село Баня, въ Сапарево и въ селото Краинци, отъ които 
сжщо чувалъ 11отвърж.11ения за това, що узналъ косвено оть баба си. Моето 
желание да провtря туй, поне чрtзъ лицата, посоче11н въ Баня, не може да 
се осжществ11, понеже компанията бързаше за Еди-rьо11а. 
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Ударихме ro на умилостивяване; бива не бива, нall-nocлt едва· 
ro кандарднсахме да пожертвува своитt огромни доходи и да ни· 

придружи съ по 4 лева дневно! 
Общинското управление ни подари и единъ горски стражаръ, 

който сетнt ни напусна веднаrа, шомъ навлtзохме въ горитt. 
НаА-послt надвихме нашитt скрупули, рtшихме да си усло

вимъ други коне. Едва намtрихме три такива въ цtлото село; слtдъ 

джамбазки пазарлъци доставихме си ги по за 3 лева дневно. Единъ 
услужливъ rостъ на банитt бt извънредно любезенъ да ни nptд~ 

ложи единъ великолtпенъ воАнншюt шатъръ за зоръ заманъ. Ки
раджията на 1<онетt, единъ дребничъкъ разложанинъ, се похвали, 

че знаелъ отлично пжтищата, та било даже излишно да вземаме 

специяленъ водачъ, но нищо, ние още повече се зарадвахме, че 

сега сигурно вече нtма да се изrубимъ по планината · nри двама 
вtши воnачи. 

Потеглихме. Часътъ е вече 8, слънцето бая припича. Водачътъ 
ни заедно съ стражарьтъ отидоха да се приrотвятъ за nтть; тt ще ни 

пръсрtщнатъ съ сtкири и пушки ropt въ 1<оритото на Джерман,-,, за 
щото ние щtхме да се отбиваме въ с. Гюрrево по едно дъ11боко
научно изслtдване. Въ това се110 се нам_ирало вещестяено доказа

телство на Дарниновата теория: имало едно маRмунско човtшко с.ж· 

щество, което показвало пръходното ни положение. Ученитt ге·ографо• 
естественици се ухилиха до уши ;само чръзъ това откритие тt Cfl уси

rуряваха всемирна извtстность! Ето ни вече 11рtдъ 11ещерата на Митето 
човtкоnоаобната маl-\муна. ЗатDорили го въ стаята вжтрt, за 

да не се изгуби това съкровище на човtчеството ; слtцъ голl;ми 

издирвания открихме уАдурма ключъ .1 го примамихме навънъ 

Уродъ ! на възрасть 25 гоаини, тоА нtма ръс1·ъ nо-rолъм·ь о·п 

10 1·одишно дъте; нвкакви мустаци, мутра чисто маАмунска; крака 

ивкрив_ени и при1·оаени повече за 11азене , нежели за хоnене , 1<атерило, 

се, казватъ, много сръчно по д,-.рветата; не слуша, не говори, а . 

пищи като маймуна. 

Прнст,1.nихме къмъ научното изслtдване: ше го фотографираме; · 
за нашъ късметъ дойnе и единъ ,олtмъ крете~,;-ъ съ гуша на шията, 

съ явно бо11наво лице, завид-в на с11авата на маймуt~ката, та 

му се искаше и не1·0 да искара ме на кадро; той чувише, само че 

по лицето личеше, · че е кретенъ, но прtскочилъ малко повече къмъ 
човtшкия рпдъ ; дв11мата прtдставляваха два посJttдователни прtход• 

ни типа между маRмунаrа и човtка. Опитахме се да с·~блtчемъ еп
ничката абена дреха - парцалъ, l<ОЯТО завннаше тt11ото на МН'/ето; 
че като издаде оня ми ти писъкъ, онуй ми ти зв1:.рче, та бtх1,1е при

нудени да му я оставимъ и да го снемемъ само. разпасано, но звt,р

чето взе че се загърна, и вие веднага академически заю1ючнх~tе, 

че ч0вtк1,тъ въ това свое nрtходно положение е разбиралъ, кога ro, 
събличатъ, и е знаелъ да се загръща, но не е умtлъ да се опасв ·1 

защотu и Мнтеrо не yиtewe да прибере кра11щата на пояса. Пуста 

наука, колко 11есна била за създаване, ама дt министри nс,-често 

да дават·ь пжтни и дневни? 
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На скалистия брtrъ ни чакаха вече водачътъ н стражарьrь. 
1Компанията е пълна. 

Слtдъ цtлъ часово доста досадлнво ходене нэъ пtсъка, 

наА-послt почнахме да се катеримъ отлtво по едннъ попуколар
скн пжть, но все оше нtмаше никаква горичка. Врtмето е яс1,1O и ни
какъвъ вtтрецъ. Въ 10½ ч. стигнахме ~дна чешмнца състудена во

,диuа - Джемалката наричана ; барометърътъ показва 678 налtга
не и 960 м, височина. Ст11rнахме се. Току до чешмицата, отдt11енъ отъ 
пжтеката, се издига неrолtмъ хълмъ надъ самото корито на рtкзта, 

1015 метра високъ, съ плоскссть ropt цо 16 кв. метра, наричанъ 
RГрацището • . По rювръхностьта се нам11ратъ парчета отъ стари рим -
1:кн тухли и керамици, но слtаи отъ зидове не се забtлtзватъ. Та
зи височина командува на далечно разстоя:ние коритото на рtката, 

която тъкмо при нея прави едно малко колtноJ изпъкнало къмъ .за

падъ. Това градище, сигурно, . ще е било наблюдателенъ постъ, 
каквито римляннтt еж строели почти по всички по-важни 11ланински 

корита*). 
Хъл:мътъ е много стърменъ и мжчно досrжпенъ отъ вси,1ки· 

страни . - Джерманъ, слtдъ излизането си нзъ Йедн-rьолъ, държи 
почти източно направление съ с11абъ наклонъ към ь сtверъ и, слtдъ 
като слtзе на една височина до 1200 метра, прави едно nµI; 
чупване nоqти nоп.ъ правъ ж.rълъ съ слабъ наклонъ \СЪМЪ з11паnъ, 

и все въ туА направление върви неизмtнно донап.ъ Гюрrево, отдtт9 
постепенно се извива все 11овече nиъ западъ, докато вземе 11 ю.• 

.западно съ постепенно приближаване повече къмъ южно наг1равлеиие. 

При своето сtверно направление, nочтн насрtдъ па.ть межnу Гюр• 
rево н прtчупването ir, тя приема два отъ наl!-важнитt си 11ъви 11рн 
т0щ1-Перущица и С1еа1'аои1,а, чиито устия ние хубаво отгледахме. 
Скакавицата хубаво скачаше nрtзъ скалнтt 11ptnи да се излtе в·ь 
Джерманъ. 

Въ 111 / 2 часа достигнахме д.о 1070 метра височина, долу въ 
коритото, кра~ единствената тукъ бичкиАница. Надъ насъ се за

почваше тепърва боровата гора, 11 ние се разположихме R·ь младата 

елхова горичка, по корнтt на която бt пълно съ червеи нtкаквн. 

Разположихме се край рtката н_а обtдъ ; всtкоА седна, дt;то 
му уАдиса, нtмаше комуннзъмъ. Първиятъ обtдъ бt много неве

сепъ. Червеитt ни разваляха и апетита и длъжката почивка, която се 

nрод·ьлжи чакъ до 1 часа слtnъ обtдъ, повече за хатъра на вода• 

·читt и конетt, нежели за насъ. 

Оттукъ нататъкъ започна приятното вьзl(ачване посрtдъ rжста 

борова гора. Яrоп.ки почнаха да ни nоnканятъ да си направимъ по

а пеrитенъ поне десерта поп.иръ невкусния обtдъ. Язде11ето стана не 
особено симпатично; въ много сдушенитt отъ клони пжтеки човtкъ 
рискуваше форменно да се прkметне отъ коня прtзъ глава надолу . 
. Въ 2 ч. и 50 ~инути на една височина отъ !240 метра прtбро-

*) Каницъ описва редица такн11а по Искърскня проломъ, между СофнА
·ското поле н Мездра; самнчъкъ набл~одавахъ нtколко так.11ва по Струмскня 
,проломъ, межу Кюстснднлското н Радомирско полета. 
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дихме Джерманъ, коАто тукъ буйно и бистро теqеше. Я~-одит·г, 
ставаха все nо-съблазнитеш1и и спъваха възкачването. Обидно 
бtше да rи заминава човtкъ, nъкъ н милички б-tха като дi;чица съ 
зачервени бузки. Настжnнхме uрi;зъ една неволна пивад<1, станала 

вслtдствие изсичването и из~-арян.ето на дърветата; ето ни върху 

едннъ rребенъ на 1680 метра Бисочина съ чудесна глеnка; виждаме 
Куn.нитi;, Поnова-ша)Jка, Лоnошно, Чаnъръ-теnе; Мусапа и Еленъ
връхъ само главитi; си показватъ. 

Едва напуснахме този гребенъ и эавъзлизахме наново нaropt 
щtше да стане rontмo нешастие; нашиятъ лруrарь,rабровското конте . 
се nрtметна много злt отъ коня, който отъ лакомия за трtва се , 
промжкна въ клонето на единъ боръ, подъ конто ~1маше . очна трt 
вица. Отърва се само съ слабо натъртване, но пакъ н.: се отчая , 

често пакъ пояздваше. 

Часъ,ь е 61/2, ние сме отдавна извънъ боровата rnpa на елннъ 
rребенъ току отлi;во надъ самия Джерманъ, коАто буйно клокочи взъ 
низината, покрита сь трtва и тукъ-тамъ съ клекъ. Барометърътъ ПО · 

казва 597 налtгане и 1990 метра височина. Недалечъ се чува водопадъ; 
слънцето е близко до заходъ. Температурата силно спална; навлi;. 
кохме знмнитt палта ; щi;хме да намж1<немъ и мушамитt отгорt, 
но ,,а нашия фотоrрафъ-rеоrрафъ му nотрtбваха да си прави тъкмо 

тукъ камара обакура за своя фотографически аnаратъ, тъА че трtб
ваше да се nоразтжnчнмъ ыалко, колко за удоволствие - отъ студъ. 

Скоро и тази комедн~, се св"!-оршн, а занаслнsахме въ самото корито 

на Джерманъ, прi;броднхме го и ето ни i<paA първото - най-11нsкото 
еаеро. Забравихме всичко - и умора, и барометъръ. Послtдннтt 
лжчн на слънцето поsлатяваха внсокнтt скалн и постепенно се 

губtха, водоnадътъ буАно шуми надъ rлавнтt нн ; ао ,,асъ с езерото, 

бнстро 11розрачнQ 1<ато небето; около него е юJека ; меж:~у клека, 

недалечъ отъ самия оттокъ на езерото. е хубава лнвадка съ тлъста 
тръвнца. Към:ъ изтокъ езерото е заградено въ nолукржrъ съ ви• 

сока отвtсна скала, която се СЛiИВ'I съ гребена, 1<0Ато дtлн кори
тото на Джерманъ отъ коритото на Черння-Искъръ. С.-заnадннтt 
брtгове на езерото еж напълно достжnнн, тукъ се и разполо

жихме. -- Всички се заловихме на работа ; сtкнрата заигра по 

клека, събрахме и сухорлякъ, и въ късо нрtме буенъ огънь се 
заоглежда въ езерото; лнвадката •бi> открита къмъ езерото и нодо

пада, а откъмъ Джерманъ - sападъ и къмъ сtверъ е заградена съ 

клека, съ друти думи, отъ вtтъръ бtхме запазени; опнахме и шатъра 

върху я/.1лнй дюшеци, сир. върху смрнка, която сi;кашъ нарочно 

тукъ бtше нарасла, колкото човtкъ да се npocтpt, край самия 

клекъ. 

Разположихме се на вечера край буйния огънь ; всички разтво• 
рихме маслини, салами, сланина, лукъ, чесънъ, чушки; ядохъ отъ 

всичко рзsбъркано; нtколко nжтн повтаряхъ и пакъ гладен,, 

св легнзхъ, н пакъ стuмаха си не развалнхъ; винцето си черпtхме 

отъ бистрия Джерма,,,ъ. Обстановката бt тъй естествено поетична, че 

съ11ь не ме хr.ащаше : nteiue ми се, викашt' ми се ; почна да ме дос-
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рамява; ще рtкатъ друrаритt, че се прtсrрувам-ъ, защото, ::1а жа
лость, никой не пригласяше на иоитt възклицания. Ходихъ дълго 

край езерото и се любувахъ на звtзднчкитt, какъ се оглеждаха въ 

езерниrk кристали, nравtхъ с.воитt астрономю1ески наблюдения по 
дъното на езерото . Когато наЯ-послt се завърнахъ да лtгамъ, оказа се 
,шатъра цtлъ заетъ. Както дошлия късно изпращатъ_ задъ вратата, тъй и 
менъ канtха едннъ видъ задъ вратата, а искаше ми се да бжда п6 въ 
срtдата. Нtмаше що ·да се прави, разположихъ • се край огъня ; пост
лахъ си мушамата, завихъ се съ зимното си палто; не върви : щото е 
къмъ огъня-топло, по друrитt страни мра_вки лазятъ; обърна гърба 

- rърднтt зъзнатъ, рамtната ми се схващатъ. И тукъ nодражавахъ 
·на шишъ кебапа, но поне буби иtмаше. А водопадътъ силно ехти, 
н се оглася въ мъртво-тихата околность; на!IГЬкнахъ всич1<0 на себе 

си, прострtхъ се по rъ:,ба и се любувахъ на звtздитi;. Боехъ се 
-отъ дълбокъ сънь, за да не замръзна или да се запаля, Далечъ нtкждt 
въ турско свi;ткавиuи се отражаваха по синьото небе, водоnадътъ 

като че по-сндно забуча ; слабъ вtтрецъ полъхна и почна да навира 
пушека nодъ шатъра н да буди обнтателитt му, които едннъ по 

едннъ се заизмъкваха изподъ него и се нареждаха около огъня ; 
вижда се, много топло ще ииъ е било Само rабровецътъ остана вtренъ 

на шатъра докраА. Накжсо: спане не би, дрi;мане доста, но все пакъ 
бихъ желапъ в·l;чно подобни безпокойни нощи да прtкарвамъ. Постоян
но ме r1ритискаше желанието на такова мtсто да заспя вtчпия си 

сънь, защото би било равнос.илно - в·ь рая да нзтлtя. . 
Около езерото нtмаше снtгъ, Право откъмъ сtверъ, на 20-

тина крачки западно отъ езерото, се спуаса по отвtсна 80-метрова 
~капа водопадът·ь, който излива водитt на по-горното езеро и е ви

тtмото начало на самвя Джерменъ. Единъ рм.1<авъ отъ f!Одопада се 

отбива при подножието на скалата, сякашъ нароч~tо, и се излива въ 
до11ноrо езеро, а на 5 крачки подъ този ржкавъ, само въ противо
положно направление, друrъ пъкъ излиза изъ това сжщото езеро, за 

да повърне на Джерманъ сжщитi; · води съ лихвитt заедно; както 
•виждате, епна твърдt оригинална размtнка въ природата. 

На 15. юлий осъмнахъ въ обстановка, за която вtчно ще жа
л1;я, Едва cera ми доАде на ума, че нося барометъръ. ТоА показваше 
въ 5 ч. и 10 минути 591 нал1;rане .и 2080 метра висо,1ина. Въ 51/я ч. 
западн1пt ска11И бtха вечи позлауени оrъ възходящето с11,ънце. Езе
рото има форма на силно издута елипса, тtсната страна на която е 
около t 25 метра, а широката - близу 290 метра. По достжпнитt си 
краища то н~ е дълбоко; дъното добрt се вижда н като че нарочно 

е постлано съ гладки плочи, по които Ct! прнщtва човtку да nощрfша. 

Напуснахме леrловнщето си едва къмъ 71/1 ч.; дружината тръг
на по nжтеката, азъ uраво по водопада; искаше ми се да оnрtдi;ля 

виrочнната му, до KOJJKO това е в-ьзможно r.ъ единъ джебенъ баро

метъръ. Въ подножието на водоnадната скапа бi;хъ въ 7 ч. и 55 м., 
барометър~.тъ показваше 5УО нал. и 2090 м. височина; въ 8 ч. и 2 
м. бtхъ ори самото падало на водопада, на височина 2120 м.; въ 
8 1

/ 4 - при началото на водопада, на височина 2170 м.; тъй че водо• 
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падътъ се оказа 50 метра високъ. Ако нtкuя изкуствена рж.ка би събра
ла всичкитt води въ единъ само уле~, този би прt.пставлявалъ нtщо 
величествено въ тия балкански усои. Сега тоА се дtли на 4 ржкав11, които 
при подножието се съб1-1ратъ въ едно и малко nрtдн ца залакатушатъ 

ивъ балканскнтt морави отдtлятъ едн •1ъ ржкавъ и го прашатъ влt
во на езерото, което скоро го връща по друrъ пжть като оттокъ ; 
съепнняватъ се наново д11ата ржкавн н тр ьrватъ вече като Джер
манъ рtка нанадолу къмъ равнинитt.. 

Горното езеро, наречеf!о Срп,дния-гьолъ, е по-малко и по
плитко, откот<ото долното, и почти крж.rло. Когато б-!;хме вече при 
него, забtлtзахме, че rеоrрафътъ ни 11иnсва. Викахме, rърмtхе, но 
отклш<ъ не чухме; продъ11жихме nжтя си по-бавно, за да ни стигне. 

Въ ч. 8 и 50 м. при височина 2200 м. и "582 барометрнч. налtrане 
бtхме при 3-то езеро; врtмето бtше облачно и слабъ вtтрецъ 
nоnъхваше. Това езеро има форма на тлъста госпожа, съ неособено 
тънко кръстче ; то е по-.~алко отъ второто, в ь което се изтича лрtзъ 
особенъ рж1<авъ. Температурата на водата въ това езеро бt 11 ·5°. 
Надъ него, на l О-на метра по-високо, 1rичатъ с11tди отъ изсъхнало 
малко езерце, съ диаметър·ь не повече отъ l О-на метра. 

Въ ч. 9 и 15 м. бtхме вече при 4-то, наричано Чифте-гьо.11,r,, на 
внсочи1tа 2220 м., при 58Q баром. налtrане. Състои се отъ двt 
доста rолtми езера, съединени съ една тtсна шия, дълга близо 50 
метра и широка rзовече отъ 1 О метра; оrтукъ и названието му 

Чифте rьолъ. Всtко едно има не по-малко отъ 200 метра дължина 
и около 100 метра ширина. Двtтt заедно имать формата на сnабо 
провиснали дисаrи. 

Сtверната половина на Чиф„е-тьоль е f1аА -ж11воuисна; около• 

връстъ езерото е заградено отъ дивни, отвtсни скали : къмъ заnадъ се 
изцнга величествениятъ "Арамлия", коАrо ntйсrвително прави впечат~ 

11енне на едннъ окаменtлъ арамия; на срtщната, изrочната, стра• 

на се издига еж.що отвtсна висока скала, само не тъй дива като 
Арам11ията. По тази нменно скала се плъзга като змия оттока на 

наА-горното езеро. По сжщия склоt1ъ лежатъ rра.,.ацни nptcnи аа
леденъ сн-kгъ, коАто допира до сама·,·а вода на езерото. Чифте-rьолъ 
има оттокъ само изъ южната половина, която далечъ не е тъй красива 
по положение като сtверната ; послtдното е и несравнено по-дълбоко 
отъ южното. Отъ всичкиm 7 езера Чифте-rьо11ъ е най -дивото и 
най-усоАно езеро. Температурата му бt (в ь 11 ч. 1!рtдъ об.) 10° 
R. Причината за спадането на температурата бt дъждовното врtме, 
което постепенно настж.nваше. Започнаха и гърмотевици, които не 

М811КО ни тревожеха, С11tцъ дъ11rо бавене около Чифте- rьолъ; къмъ 
11 ½ ч., потеглихме no-нaropt. I<ъмъ обtдъ б-tхме вече при Кара

,rьолъ - едно отъ наЯ-дъ11бокитt и rолtми tзера, то има формата 
на бъбрекъ, обърнатъ съ вдълбнината къмъ изтокъ. 

Вtроятно всntдствие голtмата си дъ11бочина водата му из• 
глежда черна, отдtто и :-~азванието му - Кара-rьолъ .(Черното-зеро). 
Къмъ западъ, надъ него, се издитатъ отвtсни скали, а откъмъ из

токъ и юrъ то е цостжпно. По склоnоветt на скалит·I; 11ежатъ nptc-
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11и снtгъ, които понтъ езерото; отникждt не личи нtкакъвъ 

притокъ . Само то обаче се изтича въ южната половина на Чифте • 
1·ьолъ. Тукъ се изсипа пороенъ дъждъ съ страшна трtскавица, тъА 

че, за да се запазимъ, покрихме се съ шатъра. Азъ бtхъ тъкмо 

въ срtдата н съ главата си иапиrахъ шатъра най-високо . За да 
убиемъ врtмето, то11козъ повече, че и обtдъ минаваше, заловихме се 

да се хранимъ, съ щото имахме подъ ржка (лукъ, хлtбъ, маtлини). 

Порояrь подъ насъ не ни позволяваше да седнемъ, та клечех

ме. Туй бt край самия брtrъ на езерото. И тъкмо когато тъй 
задушени похапвахме, поср-J;дъ страшенъ трtсъкъ на- небето, върху 
моята глава се стовари силенъ ударъ . Понеже всички бtхме под·h 

шатъра, естестрено бt. 11а r.и помие.ля, момента.лно, че туА е гър

мотевиченъ ударъ. Слабъ е f.илъ, казахъ си, та не ме пpocrpt мър
тавъ на земята! Хихикането на изгубениятъ другар- географъ 

скоро ме извади отъ заблуждението. Гос11одство му взелъ главата и11 

за подпорна на шатъра тояга. и рекълъ да се пошегува I Замахва 
чов1;кътъ съ сопата си и .. цопъ I по глават• ми! Хубава шега, 
както виждате ! Но хакъ ми е I Поговорката не на пусто говори : 
„ Съ дtца на дърва не х:оди; ако ти се счунятъ копата - ще T ft се 
смtятъ, ако се счупятъ тtхни1· Ь ще 11лач.1тъ •. Но ... и френцит1; не 
еж глупави, като казватъ: ~Всичко е добро, което свършва добрt 1 
Слава 6()ry, главата ми не биде пукната и мо:жахме да продължимъ 
пжтя си. Дъждътъ попрtстана, сжmо и гърмотевицнrв, но скоро 
небето се покри и затвори тъй, че издаваше явно злото си нам1;
рение, систематически да ни кваси и ни nриrотви за неособено прияr
на ношувка. 

Потеглих.ме нaropt. Тукъ на п.н.тя ни се иэпрtчи една чудна 

рi;ка, която буйно течеше нзnодъ метъръ :дебепа ледена покрив

ка и то на едно разстояние отъ 200 метрг . 
Спtдъ д~ста пълзене, въ 1 ч.и 20 м. сл обtдъ, бtхме вече при 

дивното и усоАно езеро Чанакъ-г.ьо11:ь*), на височина 2400 метра. То 
е почти кр.жrпо и прилича формено на една паница, отдi;то, в1;
роятно, и името му - Чанакъ-гьолъ. Саыо откъмъ сtверъ, бпизу 
при 01тока, който образуваше горната чудна рtкичка, една ска11а се 

вдава малко въ езерото и разваля отчасти пълната му кржглость. От, 
вtсни ска.ли, въ подножията си покрити съ дебели и огромни прt• 
спи эапеде11ъ сн1;гъ, эаграждатъ окоповръстъ езерото, тъ/;1 че само 

откъмъ изтокъ брtrовет1; му оставатъ достжпни. По повръхностьта 
на езерото плаваха огромни пр1кпи ледъ въ най-чудновати форми : 
автомобили и фаАтони съ всичкитt сгоди за пжтннциrl;, JJебедн, 
rжски и какви ли не още фигури плаваха по повръхностьта. На на
шия rеографъ много се искаше да се качимъ на нtкоя ледена лодка, 

за .а:а изиtримъ отъ нея дълбичината чр1;зъ дълги coni-t, каквито бt 
помъкналъ още отъ най-долното е~еро, но оонеже се опаснваше да 

ro не въвлtче н'hкоя нимфа на дъното, изостави се отъ тази севда. 

-Дъждътъ все f!родължаваше да вали, температурата б·k лоста спад-

*> На руската к.арта съ тyll име е отб-t;nеазно eдflO отъ езерата на 
Черния-Искъръ. Кое е вtрното ?-не зная. 
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вала; за жалость, термоиетърътъ биде забравенъ ~ри Чифте-rьолъ, та· 
нtмаше възможноёть да я измtримъ. - Изъ мноrо стръмна пж,
тека, почти пълзешката, се изкатер.ихме и до послtдвото езерце, 

наричано Башъ-rьолъ. Въ 1 ч. н 55 м. сл. обtдъ бtхме вече при 
него, на 2500 метра висо1Jина. Самото езеро е най-малкото отъ всич
ки досегашни и nрнлича на шерденче. Името му „Башъ " (главния) 
rьолъ иде повече отъ туА, че е глава на всички останали. 

Ридоветt, които го заобикалятъ, не еж. толкозъ стръмни; око
ловръстъ нtма толкозъ ледени nptc.nи, а по повръхностьта - ни

какви. Изобщо ыtстоположенито му, сравнително, не е твърдt жи
вописно. То дава водитt си направо на Чифте-rьолъ, като ги спус.ка 
змиеобразно по огромна отвtсна скала, както пo-ropt споменахъ. 

За не повече отъ 10 минути ние бtхме вече на билото . Из
веднажъ страшна мъгла ' покри цtлия rребенъ тъlt, че на 1 О крачки 
нищо не се виждаше; мъглата просмукваше до J<ости. 

Маршрута ни бt за Урдинитt езера; но, прtдъ видъ лошото 
~рtме, раздt11ихме се на двt партии; едни прi;длагаха да се от
биемъ за ношув1<а въ Рилския маиастирь и тамъ да почакаме, до
като се оправи врtме10 ; други,!; настояваха да слtземъ направо 
към·ь езерата. С111щъ доста остри rтр1;чканици наlt-послt вси1Jки по
теглихме за стражарница 1-l'lжаква. Лошото врtме и недоразумtннята 
ме забъркаха, та не поrледнахъ на барометъра, за да установя висо

чината на би11ото, но въ никоlt c11y4alt то не нзrлеждаше по-ви
соко отъ 70 метра надъ Башъ-rьолъ; тъй че показаната · височина 
иа руската карта, 1206 сажена, които еж · равни на 2573 метра, из
лиза почти нап·ьлно сы·ласна съ досегашнитt насочвания на моя 

барометъръ. 
Докато се прtчкахые, м·ьrлата започна да се вдига и ние 

съзрtхме, току прtдъ насъ, страшна пропасть, в·ь дъното на която 
се синtеха двt езерца, туА бtха Урдюшт,ь. 

Полюбувахме имъ се orropt и потеглихме надолу по водо• 
дtлната височина на Урдина рtка и Черния Искъръ. Други 2 езера 
сжщо красиво бtха се гушнали въ пр,опастьта отлtво. Тtзи nослtд
нитt еж на Черния-Искъръ и еж отд1;лени отъ Еди-rьо11ъ qр·l;зъ спо
менатия вече Арам11и11. И дв1;r-k дават·ь начало на два отдt11ни по
тока, които, малко по -долу, се сливатъ и задружно турrатъ нача

лото на Черния-Искъръ. 

Вододtлниятъ ридъ се спуска успоредно на двtтt рtки 
почти отъ ю. къмъ с1;Ееръ съ ъ~ноrо слабъ наклонъ к1.,мъ изтокъ. 
Вслtдствие на негол·J;мата си ширина и сложностьта си то/.1 лава 
възможность да се тобова чонtкъ и на дв-kтt рtчни корита. )Киво

писностьта на Урдиното корито далечъ прtвъзхожда онова на Чер
ния-Искъръ. Оrвtсни скали, съ наА-чуд1:t0ваrи формн, красятъ двата 
бptrc1 на този зна•rителенъ nритокъ на Черния Искъръ. На едно 
мtсто имаше скали, конто имаха изгледъ на нtкакъвъ срtдневtко

венъ замъкъ съ всичю1тt му кули и пристрой.ки. На друго 
мtсто вижда.urь, какь релефно се откроАва въ скалата цtла кж„ 
ща - съ вратитt, прозорцитt и бапконитt и. На подобна ре-
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.лефность съмъ се любовалъ досега само въ коритото на Бiшия

Искъръ, което едничко може да съnерничи по живопнсност1, с„ Ур

днното. Нашиятъ водачъ вече тукъ сериозно се бt зэелъ да ни уб11е сър• 

на или най-ъшrко дива коза; тоА ни увtряваше, че Урдиното корито било 

пълно съ такива. Съ наnрtгнато внимание слtдtхъ отдалечъ неrо

витt слагания и эаслонвания ; бtхъ жаленъ да видя какъвто и да е 
дивечъ въ тtзн диви усои; фан1·аэията живо ми рисуваше вече апе

титната хаАдуu~ка вечера, която нн nрtдстоеше върху разкошна ме.ка 

балканска морава, ори наntва на чисто изворна водица, nосрtдъ 100-

метрова борова ropa, наредени 01<0ло буенъ оrънь - обръщаме на 

шишъ сърннчка или коэленце, п-tемъ юнаmкн хайдушки ntсни, nо

щиnваме печенкото н облизваме nръститt си. Нашнятъ nрочутъ ловд

жия-sодачъ, коАто ужъ някога не се бнлъ връщаlfh отъ ба111<ана безъ 

мечка или друг,, дивечъ, този nжть нанев·l;рн на сво11та слава 

не само не удари, но и нищо не открн, та поне жнвъ дивечъ да ви

днмъ, ако не nеченъ. 

Изкачихме се на 2080 м. височина 11ри чуденъ бнстъръ 

иэворъ, който като съ балсъмъ разхлади изморени,i; ни п,рди. до 

тукъ все още нi;маше никаква горичка, само см:,нка тукъ-тамt се 

nоказваше между буйната трt11иuа. Прtброд11хме Коджа-кариuа, 

малъкъ притокъ на Искъра ; прtброд11хме 11 самия Искъръ и се озо

вахме върху вододtла между Джерманъ и Искъра. Тукъ на една ви

сочина оrь 1700 метра въ 6 ч. вечертьта стигнахме при печалвнтt 

остаrьuи отъ нtкоrашната стражарница, скована отъ дъс1<и, сега по

вечето изкърrени; самнятъ покривъ слабо би я rарантиралъ н оrъ 

слънце ; това уб·J;жнще бt снабдено сега съ всички сквоз,1н течения 

и бt ПЪЛНО съ несимпатиченъ буклукъ. Милостивъ Боrъ, че ltЗЯСНИ врt

мето и не ви прати nрtзъ нощhта дъждъ ! А 11оложеннето е кра

сиво: хубааа н доста длъжна и 11111µока ливадна, rюросявана отъ 

бистро и многоводно поточе, заградена околовръстъ съ едра букова 

гора. Накладохме 11еднаrа огыiь и започнахме да се суш11мъ ; наве

черахме се на открито, но по отдtлно всtки за себе ся. Една хла

дн~1на вtеше вече иеж11у сговорната дружина. Натъркаляхме се око

ло огъня съ крака обърнати къмъ него, върху 110стел1<и отъ мечо 

ухо и nапратъ. 

Сутринъта, на 16.VЛ, очакваната раэдtла избухна : 4-ма по

тег,1иха за Попова-шапка. Азъ тръrнахъ c·h Самоковската партия. 

Въ 5 часа рано бtхме вече на крака. Врtмето се бt изяснило. Близко 

до стражарниuата, на височина 1770 метра (при налtгане 6 14), на 

мi;стностьта С,-ы,ирш,а, се намира богатата маt~дра на Христо Ма. 

новъ отъ Самоковъ, която изважда едннъ отъ наf:1-хубавнт-J; кашка

ва.1и, иэнасянъ изключително за Цариградъ. Купих:ъ сн една онта н 

трtбва да призная, че този кашкавалъ прtвъэх:одствува l<опривщенскня. 

На 100 на крачки имаше 10 тина - 2U каракачански ко

либи съ многобройни зли псета. Мtстностьта е rола отъ гора, пок

рита е само съ буйна трtва. Слtдъ като се разправихме съ эпитt кара

качански псета, ние потеглихме за долината на Л,У:.1'аmица, лtвъ и доста 

мноrоводенъ притокъ на Черния- Искъръ. Прtзъ rжста ropa и по стръш1и 
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пжтеки смъкнахме се най-послt и отъ тази височина, ~оято се каз

вала Дупнила. Пжтемъ хубаво си отядохме ягоди, каквито тукъ 

имаше въ изобилие. 
Въ ч. 9. и 50 м. бtхме вече въ подножието на ДуuнИ11а, на височина 

1340 мера (налtгане 646). Дупнила се вдава като носъ въ долин
ката ; о·гь дв·l;тt му страни се вмъкватъ навжтрt въ планинитt дв.t 
тtсни коритца, покрити съ буйна трtва, оросявана съ два потоци : 
Толtната и Те•ишюща, които тукъ-тамъ qрtдъ насъ се съеання

ватъ и отиватъ задружно да се изпt.ятъ, на 2-3 километра далечъ, 
въ Лжкатница. При жrъла, образуван·ь отъ nвtтt поточета , се на
мира бичкийниuа. По това пото,,е се простира до11инка , по-широка 

оrь 200 ме·rра и покрита съ буйна трtва. 
Скоро 11зл-tзохме на 'шосето, коет\J иде направо отъ Сапарево 

пр-t;зъ Ръжана ш~аннна за Самоковъ. Излtзохме на него rrpи самото 

устие на дв-tтt сдружени поточета въ Лжкатица, която нататъкъ върви 
ycrropenнo съ шосето, но като прави многобройnи Л,'11.катушки, от

д1по, сигурно, е и и_мето й. Вървимъ между Досrrе/4-баиръ и Тжnан
ковица, вододtленъ ридъ между Лжкатица и Чернfm-Искъръ. И двата 
гребена еж п:жрнти съ гори, но онази по Тжпанковица (споредъ 
картата - Бурневица) е необикновено красива: прави борови дър
вета, пръснати на почти правилии разстояния едно отъ друго; под·ь 

тtхъ и между тtхъ се разстила хубава зе;1ена моров.а, която съ

блазнитеJJно ви кани да се потъркалите по нея. Тtзи хубави борови 
курии били,казватъ, бащино наслъдство над -р·ь Стамовъ, познатъ столи
ченъ JJtl(apь. Азъ ако бtхъ на негово мtсто, бюсь отворилъ лtч.ебннuа 
въ тtзи си курн~, и самр съ възnух:ъ, бистра водица и прtсна Л,'11.КЗТ• 
нишка пъстърва бихц цtрилъ rrащиентит-h си. Нашиятъ дру1·арь
араш1я се упражняваше изъ пжтя въ стрtпба по сокоJ1и. Дяволи 
птици I ЩОМ'Ь гръмна, прицt.лената изведнажъ направи видъ, че е уда
рена и попетt стремпиво нанадо11у ; нашиятъ стрtлокъ, зарадванъ 

до уши , 'le отъ топкозъ дивечъ умtри11ъ птица и то съ рево11веръ, 
затича се да я улови, когато тя прtспокойно си изхвръкна и гор

до по;1ет·I; нагорt, като му правtше на подигравки красиви зиие

образни ПОJJети . 

Изъ п,1пя минахме на двt м-tста 1<pal-l говедарници, ·въ които 

нtмаше жива душа. м~жду туА припичаше страшно. Отк-ьмъ Еле
нн-връхъ и Попова-шапка се задаваха групи черни об11ащ1, които 
почнаха да прtхвъркатъ ) i надъ насъ. По всичко изглеждаше, че 
страшна буря наближава. Ускорихме хода на конеn; да му мис

лятъ двамата арамии ntшеходцн ! Страхотата особено почуствувахме, 
когато минахые моста надъ Черния-Искъръ и Л.кuати1,'J_, които тъкмо 
на това м'kсто се съединяватъ ; откъмъ долината на Черння-Искъръ 
страшна хала като фурия летtше; ние nриrrуснахме конетt, и токо 
що зава11'k, когато пристигнахме прtдъ "ръчмата въ селото Г ове
.дар1,и. Скоро приплюскаха и друrарнтt малко поизмокрени. Пороен.ъ 
дъждъ, придруженъ съ страшни трilскавнци, се изсипа като изъ ведро 

и като че нtмаше намtрение да прtстава. Кръчмата бtше пълна съ 
ли1111и селяни, които npaвtxa голtмъ шумъ; двама се. караха на бой, 
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другитt nриrлашаха ; шишенцата ракия се чередуваха. Пристигнахме 

тъкмо за обедъ. Въ 12 ч. и 50 и. бароиетърътъ показваше 656 налtrане 

и 1230 метра ви-сочина. Нахранихме се хубаво, слtдъ което се опитахме 

да подремнемъ, по караницата на селянитt не ни остави. На тръг

ване отъ селото си купихме по една кошничка - циганска мастория, 

които напълнихме съ яrоди и боровинки, та uостояино сн приза

кусвахме изъ пж.тя. Въ ч. 4 и 20 м. бtхие въ с. Маджаре на ви

сочина 1180 метра. Вtтъръгъ отдdвна бt прtстаналъ, но дъждътъ 

безшумно продължаваше _да си вали; много окайвахме нашитt отцt

nени другари, надъ които небето си бt все тъй страшно начумерено. 

Единъ отъ другаритt нн наиtрн познати. ТоА като бившъ учитель въ Са

иоковската семинария и сладкоrласенъ черковенъ пtвецъ, бt идвалъ 

по-рано тукъ при освещаването на новата черквнца, и оставнлъ добри 

спомени, та затова трtбваше да почерпи r10::~натитt 1 Завързаха се 
сладки разговори ; тукъ бt пълно и съ други селяни. Стана дума и 

за училища и за учители. Единъ .бивши селски кехая , коАто при

служвал1, и въ училището, се намtси и доказа, че учителитt били 

социалисти, нехаели за училищното дtло, не учели дtцата, а гледали 

часъ по-скоро да ги изпратятъ и да заптощатъ кждt Самоковъ И 

когато еж били въ село, 1,1алко се задържали въ училището, а теърдt 

често вземали съ тtхъ и дtцата и се разхождали по горитt. Обърна 

ни тolt вниманието върху ~:таръ нtкакъв ь даскалъ, не rолкозъ ученъ, 

но усърденъ пtвецъ въ чер1<вата, коАто :1а много по-с;_оро врtме 

изучвалъ дtцата да четатъ и ntятъ въ черквата, а сегашнитt НИТ(I 

сами знаели да пtятъ въ черквата, нито пъкъ дtцата учели поне 

да nриrлашатъ. н~кжсо казано, този кехая бt на мн-kнне да се затворятъ 

училищата, ващото разваляли д1щата I Мнtнието на кехаята мина

ваше за м-kродавно, то ве биде оборвано отъ първеицитt. 

Разправиха ни легендата за царь Шишмановата смърrь. Раненъ 

бипъ на 7 ы"kста при Самоковъ и съ отс:.чеиа глава у ржц-k тoll 

бtrалъ нaropt по Досnей-баиръ. Жътварка нtкаква извикала 

съ очудване, че човtкъ нt1<акъвъ б·l;rалъ съ г11ава у ржцt. 

и тои веднага nадналъ. Тамъ билъ сега Шишм~нов11ятъ гробъ . Тур

цнтt го усвоили за тtхенъ царь и постоянно трупали върху гроба му 

камъне, но тt се семи събаряли; еднажъ nоставил11 стража, но ка

мънитt nакъ се съборили, стражата се уплашила, изб·t;гала ~1 вече не 

пазели този rробъ. 

Въ всички тия краА-искърскн села главното занятие е прtкар. 

ване дъски. Tt сi;ятъ рн.жь и ечм11къ, но много късно зрtятъ. Цt

лата долина на Черния Искъръ е покрита L"Ъ rжста борова гора. 

Напуснахме и това честотобиво селце; 11рtбродихме при са

мото устие на Лtвия, Ис1<ъръ, притоtсъ на Чер1т», и продължuхм1: пн.тя 

си краl! тъlt уголtмения 11скъръ. Пр-kдъ самия изходъ изъ nрtзбал

канската клисура полюбувахме се и на величественото сливане на 

двата наll-важни Искрове - Черния съ Бtлия, оставихме ги дtвно да 

си бъблатъ н продъткаватъ пжтя, а ние се заnмтихме пр·l;эъ самоков

ското поле наrrраво за града. Минахме краА 7-тt рани на Иванъ 

Шишмана - сега малкtt блатообразни извори. Изъ цtлото поле ка-
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нари желtзна зrорня свидtтелствува за многобройннтt нtкогашни 
жепtsни мадани. 

Въ 7 1, , ч. бtхме вече орtдъ града. Врtмето се поизяс.ни, баро• 
метърътъ показваше 674 налtrане н височнна 1005 метра (nрtдъ 
хотелъ .България•). Хотелътъ бt пъленъ, но като за приятели намtри 
се мtсто. Прtсnахме доста спокойно. По улицнтt много не се мtр• 
кахме, понеже приличахме по лицата на срtдневtковни аскетиuи, а 
по костюма - на изпаднали нталиянци. Хапнахме си ,тъстървица поне 
тукъ, ако не въ саыата Рила. 

/ На сутрииьта, 17. юлий, настана нова жива раэдtла. Двамата 
арамнн ни оставиха съ намtренне да посtтятъ Чамъ-кория, а, иоже 
би , и Рилския манастирь, а ние двама съ буржуата си ttaexмe два 
кон , no 4¼ лева дневно и се эапжтнхме, едва къмъ 11 часа 
прtдъ обtцъ, за I lалакарнята. До тръгването ни врt,мето не осо
бено ни 11рtаразnолаrаше: цtла Рила и 01<0лностьта бt покрита съ 
rжсти облаци, въ Сам:жовъ валtше ситенъ и траенъ дъждецъ, кой• 
то мокри докъсно. При все туй ние смtло потеглихме. Отбих• 
ме се вь Бtлчинска баня. Тя се намира на 4 килоыетра отъ село
то и прtдъ самия спускъ на дервента, идещъ отъ Дуп
ница за Самоковъ. Дъното на банята е грубо постлана съ дъски, 
като еж nст.авен11 свобод1щ мtстата, дtто бликатъ самитt извори. 
Таванъ н·kма. а само керамиденъ покривъ. При хладно врtме чо
вtкъ рискува добра болестъ да сн навлtче. Водата има 39·5°, нtщо 
no срtдата на горнобанската вода н водата на Банки. 

Сnоредъ моя барометъръ банята се намира на 950 метра ви
сочина . За събличане служзтъ двt много виранъ стан: една голtма 
- много нечиста, другата не по-широка отъ еаннъ метъръ, малко 
по-чиста. При банята има нtколко паянтенн здания, отъ конто нtкои 
еж на два етажа и носятъ rромкото название „хотели". Qколовръсrь еж 
ниви н ливади : липсва каквато и да била горица. Мtстностьта е 
равнище. 3.i баня се плаща 1 О - 30 стотинки, а за хоте11ъ се пла
ща оrъ 60 стотинки до 1 левъ на легло. Въ 7 1/ . часа nродължихме 
пжтя си, nрtrазнхме Палакарията и прtвъ с. Алено стнrнахие въ 
Поповяне, едва въ 9 часа и 40 минути и то като бързахме съ КО• 
нетt почти nрtзъ цtлия nжть. Пропуснахъ да uтбt11tжа1 че цtлия 
този nжть ние нзвървtхме другарски съ поnовинския учнтелъ, младъ 
симnатиченъ момъкъ - дебралия, свършнлъ семинарията въ Саио
ковъ и бившъ ученикъ на моя друrарь. Въ разговора се издаваш~ 
ннтелиrентность, говорихме ужъ н протнвъ социализма, а пъкъ конто 
го познаваха, взеха го като тtснякъ. 

Поnовяне е rontмo и богато село. Ние nptcnaxмe въ кръчма
та на единъ богатъ селянииъ, завеждана отъ сина му, младъ ин
те11иrентенъ, едва 20-rодишень юноша, съ търговско образование. 
Нtщо необикновено: спахме на чисти легла, бидохме добрt нахра
нени и се разш1атихме, сравнително, много ефтино - по 1 ·60 лева за 
стаята и за храна на насъ, на конетt и на слугата по конетt. Селото е 
центъръ на община; тукъ има и агенция на земедtлската банка, 
но за самнтt агенти не чухме добри отзиви. Tt били прtкарвали 

' 
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врtмето си въ безд1шне, въ донжуанства и интрнжки. За вtрность
та 

имь обаче не 1·арантираиъ, понеже нtмахме възможность да 

nровtримъ, нито дори да се запоэнземъ съ тtхъ. Селото и
ма нова 

черква, но съ проста направа ; училището е съ двt доста просторни 

класни стаи и двt малки за учители. То е построено малко 

нависочко, съ малъкъ дворъ, обрасълъ въ бурени. Въ селото се 

срtщатъ и 3 4 хубави и подъ nланъ построени кжши. 

Барометърътъ, вечерьта въ 9 часа и 40 минути, показваше 

67 4·5 налtгане и 980 метра височина, а на утриньта ( 18, VII) въ 

7 часа и 45 минути - 675 налtrане н височина 990 метра ; врt

мето бt слабо облачн0. 

Сутрнньта на J8. VH. се повърнахме обратно ва Алинъ и от

тамъ отидохме за Алинския манас1нрь св. Спасъ. Въ лtво
 отъ пж.тя, 

на ¼ километъръ отъ Поповяне, върху неголtма височина nо

срtдъ рtдка: но едра, може би, вtковна джбова горичка се 

намиратъ развалини отъ стара черквица, наричана св. Георги. 

Самото мtсто се нарича Оброчище. Черквицата е построена в'Ьрху 

груби каменни основи, сводовеrt и еж оrь голtмн старинни тухли. 

Тя напомня по всичко черковицата при Другань и много таl(ива 

срi;диевtковни черквицн. 

Алино е по-малко отъ Половяне и не изглежда да е богато 

село. Раэдtлено е на двt махали : едната е разположена върху един
ъ 

високъ ридъ, другата - въ коритото на малко поточе, наричано 

Селска рtка, лрнтокъ на Лалнкарията. И Поповяне и Алино
 с,к пълни 

съ градини, посадени съ трънкосливн, диви круши, 
бобъ и зеле. 

Черквата е нова и се намира извънъ селото надъ сам
ото корито на 

поточето. Около селото вснч1со е голо, никаква гора не се вижда. 

Нивята еж полегнали отъ наводнение, нtкои еж още валtти, а 

врtмето бt вече за жътва. 

Не ъtожахме да намtримъ водачъ за манастири, та сами се 

залутахме нзъ селската рtка нагорt. Все пакъ улучихме nж.тя. 

Той водtше по едно дtсно поточе на селската рtка, което обра

зува доста дълбоки и опасни за лошо врtме търсищ
а по nжтеката. 

Скоро се показа и манастиря. Поточето· оросяна една долн11ка не 

повече отъ 1 О метра широка, покрита съ буйна трtва. От·ь двtтt и 

страни се иэдигатъ сложни хъпмчеrа, покрити съ
 малка хубава го

ричка - главно букова. 

Въ 11 1/ 8 часа прtдн обtдъ нне сме вече въ ианастиря· 

Калуrеръ нtма, Аленския попъ идвалъ да служи. ПостроАкнтt му 

не еж. особено симпатични-като запустtJ1и, доста еж нечисти и почти 

порутени. Лосрtщнати бtхие отъ единъ селянинъ, който билъ на

товаренъ да се грижи за имотнтt на манастири. Погости ни тоА 

съ кисело млtко, сирене и доста невкусенъ хлtбъ. 

Барометърътъ п9казваше 667·5 налtгане и 1070 метра висо

чина ; вrtието бt облачно на д~ждъ. 

Черквата е 9·60 метра дълга и 5 1/ 1 меrра широка; цtлата 

дължина е п0крита съ сводъ. Зндоветt еж. отъ камъкъ, 
слtпени съ 

хорозанъ и 80 си. дебели, а сводътъ е отъ квадратни тухли-1tълrи 

,. 
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и шир0ки по 26 см., дебели 3 см. Покрита е съ керамиди, които с-ж. 
необикновено rолtыи : 44 см. дълги, 20 см. широки и доста де• 
бели. Вратата е отъ груби 7 см. дебели джбови дъски, схванати 
една въ друга чрtзъ издълбавания безъ всtкаквн гвоздеи. 

Надъ входната врата се чете ясно спtдния надrтнсъ : 

И3колн11д оqл и ,по,пrШfНН син& и сокfршнш ,-гдrо АХ" кo

н.3O1.p,t,t-fHH ,rf,,ro Ol.f43d Ис~Сt\ Хrнс•гд н lidC'ГOli1'f'fМ. ЖЕ 
БИС'Гt. БMl'OfOAlidГO oii,'d fГ~МfНЛ ro,nOдИlid .ДОСН'f'ЕН МОНАХА 
рнмIt1\rо Н прнлоЖЕНII\И Жf U) ХАЛННО. Хлджн С'Т'dМfНЪ Н '1АДА 

fro Сто!1ц,,., н_н1\одд„ Хрнс'f'о„ хцжII Бонr„ лrто rосподнf 1850„ 

Mt\Hli1 20 д• 
Надъ надписа е изоrрафисанъ образа на Исуса Хрнста. Надъ 

с.жшитt врата, но отъ вжтрtшната страна, стон слtдния надписъ отъ. 

1626 година: 
,,, J\\ lf'l'Т .Л\ -
"i и3колшI1 I. WЦd· н '" ПОСПfШfННI. ,нм н (Л 
Кfl.ШfННл;. С'ГГО. д'l! Х,'• САПНСА Cf СА И 1.ЖНТА&Н'Н 
Л\ ...., ...,. ...,, - ~ ...., 

.хк~- C'f'0f. СЛАКНОЕ-. ко3ншн If. Гс\. Б ,\. н '"'"· Ht\Шfr0 

i,~. ХА· ,,шн,л cr кл н~жно крем1е : КАЛЕ'f'О. 3 . р. ЛА, 
И по'Т'рЪ'лншЕ HA('l'Oli.\'Т'EЛf Ct\ •rр~д~. Iшр1~. ПОП/~. ЗМ'ГМIН 
попь. C'Т'O"i'lo -1- попь К~ЛI\С' 1· Fрмонм 0t\HACH ПE'f'ff р~шмок t &M'if 

·t. Пf'Т'ff СЫ{IНЬ Щмонr (ЛНСЕН ·t KACf ШО ХАЛНIIО I\0WfM f fi'Ц,\ 
пrосrгн 

Запазени еж точно и самитt редове. Само една отъ послtд• 
нитt думи не може да се чете :ясно, понеже зидовата лtпилка 

се бt изронила; четатъ се буквнтt : ~,оше, а отбtлtзаното като Л\ 
е саыо по догадка отъ запазената горна часть на буквата. 

Въ срiщата на свода е образа на Исуса Хрнста, окржженъ 
отъ 1 2-тt апостоли и наоколо тукъ приложения надписъ : 

·tcc,HШCfX I-IA ЗЕМЛЬ nрн3ре t.ндн1'/s САНШЛ'ГЫ БЬЗАНХЛIIН Wl~0KAHH 

н pл3~fWH'Т'lal CHl, ~мrь*) 
5Iсно личи, че послtдниятъ надписъ е направенъ отъ сжщата 

ржка, която е писала и в.жтрtшния над11нсъ вадъ вратата. Не по
мЗЛJСо стариненъ надписъ лнчн надъ стtната до дtсння псалиоттt
веuъ, само че мнего е поврtденъ, познаватъ се само отдtлни думи, напри

мtръ: ПОМЕНИ rн 'ГН'f'ОfИ ••• пн,А Х" •• • мАнл,тнрд длд1 м11 ••• 

АДЖ:Нd. • • 

*/ Надписитt 11ъ еэиково отношение еж вtрно ир1;дадеии тукъ. Въ 9 
10 и ~б редъ oтropt надолу буквнтt д ж: заwtстватъ спввянската буква .J,J:. 
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Фрескитi; по стtнитt изгпеждать с.жщо така доста старинни и 
прtдставляватъ rолtмъ интересъ. 

Надъ манастири се издига доста високъ хълмъ (1120 м.) . Плос
костьта на върха е елипсовидна : около 100 метра дълга ( отъ с. 

къмъ ю.) и около 50 метра широка и (отъ изт. къмъ западъ). Цtлата 
тази nлоскость е била заградена съ сrtни, остатъци отъ които на 
нtколко мtста и доднесъ стърчатъ на нtколко метра надъ по
връхностьта и по 10-тина метра надлъжъ. Така запазена е къмъ 
сtв~ръ една ча.:ть отъ стtната надлъж-ь 1 О метра и 3 метра висо
чина. I<ъмъ югъ пичатъ основи и отъ 2-ри зид·ь; маJ1ко по-низко 
върху склона имало е и замъци, грамадни зидове отъ които събо

рени лежатъ по южния склонъ. Долниятъ зидъ е дебелъ 1.20 м., а 
гор~1иятъ, каJ<то и събореннтt зидове отъ замъка, еж 85 см. дебели. 
По стtннтt лнчатъ дупки, прилични на мъзrалн. Зидоветt еж отъ 
камъкъ, тука-тамt се виждатъ нзъ тtхъ и отдtлни парчета тухли; 
по склона обаче се намиратъ парчета тухли, подобни на ония отъ 
свод::~ на 11ерквата. 

Отъ манастнря не се върнахме по еж.шия пж.ть, а взtхме въ 
дtсно прtзъ рида и отидохме направо въ Поповяне, отдtто безъ 
почивка nродъпжихме пж.тя си 11рtзъ Ковач,ев11и за Ярлово. 

Въ /{овач.евци не се с11нрахме, пж.темъ само разбрахме, че 
училището е съборено съ намtрение ново да се построи, но и до• 

сега нищо не е направено. I<амаритt раэваJ1ини отъ старото учи
лище напомнюватъ раэвалинитt на софнйткото училище „Денкоглу" 

и изобщо нехаАностьта на българскитt общини къмъ наА-важнитt 
народни учрtждения - основнитt училища. Пж.темъ сжщо видtхме 
и черквата, която е нова постройка, доста внушителflа, от·ь 1 8Н 1 
година. 

Отъ I<овачевuи нататъкъ бt nадналъ пороенъ дъждъ, нивята 
бtха изnолtrали, а междуселскиятъ пжть, по коАто 11.v.тувахме, бt 
почти непроходимъ. Въ 6 1/i часа вечерьта бtхые вече въ Ярлово, 
nрl;дъ кръчмата на виднитt и богати братя Пиралкови. Проектътъ ии 
бt да караме напрано въ Чупетльово, но прtдупрtдени, че ще 
стигнемъ късно и че селото е мноrо диво, та едва пи ще намt

римъ, дt да нрtс□имъ, рtших~,е да останемъ на гости у баА Пане 
Пира11ковъ, хубавелякъ, строеuъ и интелн1·ентенъ мжжъ. Бtхме 
много уморени; баА Пане съ rотовность ни прtдложн въ изобилие 
мж.теница и прtсно млtко по нзборъ, аа да уталожимъ жаж
дата си. Вечерьта бtхме изненадани съ царска гощавка. Ужъ не 
чувствувахме никакъвъ гладъ, но кога вкусихме оть пилешката 

чорба и нхния, как1·0 и отъ агнешката яхния, приготвени чистичко, 
макаръ и простичко, по селски, ние останахме просто възхитени отъ 

вкусностьта на ястията и форыено не се наядох111е; почерпи ни тoll и 
съ необикновено хубаво винце, пъкъ и съ сл.адкодумни приказки 
тъй, че ни стана наистина обидно, когато на другия день този до
бъръ бъпrаринъ, чисто по старъ СJ1а11янски обичай, ни взе само за 
легло на конетt и нищо эа нас·ь самитt. 

Ярлово е тъй сжшо бnrато село. Освtнъ Пиралковци тукъ еж 
и извtстнитt богаташи братя Масларкови. Току-що довършваше село-
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то, иапъкна една (като за селото) много rолtма и в~ликолtпна черква, 
строена по образеца на Софийския св. Кралъ. Старата имъ чер
квица е неособно стара по1.-тр0Ака -отъ турско врtме е. Таваиътъ и е 
дъсченъ. Имам, си училищно здание съ двt голtмн класни стаи и 
двt nо-малки за учителитt. 

Между селянитt се намиратъ много стари монети, намирани, 
споредъ названието ииъ, въ „Калето", находище с..е надъ с. Ковачевци, 
краА пжтя, водящъ ом, Ярлово направо за София, чрtзъ селото 
}Кепt·зница. Пнралковци еж нtко11ко братя, които жив·l;ятъ заешю и 
образуватъ една многолюдна чепядь - нtщо като задруrа. НаА-ста
рияrь братъ, Пане, е старtятъ въ дома Мило бt човtку да гледа, 
какъ вечерьта цtлиятъ обширенъ дворъ се прtnълни съ едъръ и дре
бенъ добитъкъ 11 какъ снахи, братя, синове се разшетаха да извър • 
шватъ домакинскитt работи. Пане се навърташе само въ кръчмата 
и о'Пёlиъ даваше всички свои разпоредби, конто безnрtкословно 
се изпълняваха. Пане Пиралковъ е бивалъ и народенъ прtдставнтель, 

Височината на Ярлово при Пиралковата кръчма е 1050 метра. 
Вечерьта врtмето бt облачно и дъжделиво, но сутриньта се изясни. 

Не далечъ отъ Ярлово, къмъ с.-западъ, кра/.1 пжтя за Чупет
льово стърчатъ пакъ развалини отъ мал~<а стара черквица, наричана 
с в. Д и м и т ъ р ъ. Сводътъ надъ олтаря й е запазенъ, отвж.:rрt из
зиданъ съ камъкъ, а отвънъ-съ тухли. Малко по-нататъкъ срtщаме 
развалини о,ъ друга по-малка черквица, наричана с в. Р а н г е л ъ., 
Оrъ послtдната стърчи само 11рtдната, олтарната, стtна, на височина 
до 2 1

/ 1 метра; отъ свода нищо не е запазено. Зидътъ е отъ груби 
камъни и хорозанъ. 

Селото Ярлово е nослtдното въ ПапакариАската долина. Послtд• 
ната е шкрока повече отъ 5- 6 киJJом., а дълга-около 30 килом. 
Заградена е откъмъ сtверъ съ Плана планина, откъмъ с.,западъ и 
югъ съ Верила и ДоспеА-баиръ. НаА-низка е около Бtлчннс1Сата баня 
- 950 метра. Всичкитt nотоuи въ тази долива еж. рудоносни; туА личи 
по черната утаАка на дъната имъ. Своеобразното име на рtката про• 
излиза, сnоредъ моя другаrь, ·отъ думата .плакнария•, снр. рtка, 
дtто се е _плакнtла" (прtчиствала) рудата, или отъ гръцката дума 
„паликари", сир. момци-rърчета, които еж били докарвани нtкоrа 
тукъ, за да прtчистватъ рудата. 

Палнкария се образува въ начс1J1ото си отъ Ярловския потокъ 
и потока Дъпбоки-долъ, 1Соито слизатъ отъ с.-западния завоА на Ве
рила и се съеднняватъ тъкмо тамъ, дtто Радомирското шосе прtваля Ве
рила, за да отиде за Само1Совъ. По-нататъкъ тя се храни отъ мно
гобройни потоци, слизащи нзъ Плана и Верила. Коритото и е доста 
блатисто, особено прtдъ Бtлчинъ и банитt му. При прииждането :н 
тя прави rолtми пакости, затова почти всички села еж бtrали далечъ 
отъ коритото и и с.а. кацнали по склоновет'k, главно на Плана планина; 
На дtсно ом, Паликарня, по скло11а на Верила, е само ед
нич1Сото село Бtлчинъ. Раздtпихме се с·ь rостолюбивия Пнралковъ въ 
6 часа рано; тръгнахме по коритото на Яр11овската рtкичка, покрита 

•СЪ мноrоброАни воденици, както надъ селото, тъl:\ и подъ него, до . 
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самото и сливане съ Дъ11бокодолската рtкичка. Блнзу д0 Селото, 
край п.жтя за Чупетль0во, стърчать развалини отъ малка стара чер
квица св. Димитъръ ; запавенъ е само свода надъ олтаря, зиданъ от
вжтрt съ камъни, а отвънъ - съ тухли. Малко по-нататъкъ има раз

валини отъ друга още по-малка черквипа - св. Ранrелъ; отъ нея 

стърчи само Qлтарната стtна на 2½ метра височина; отъ свода ни
що не е запазено; зицътъ е отъ груби камъни и хорозанъ. Скоро въз
вихме по Верила, въ лtво, минахме край хубава неrолtма и млада бу
кова горичка и въ 71/ 2 часа, рано, бtхме вече на'сtдловината .Сми
льо", прtэъ която минава пжтя за Чупетльово. Тукъ барометърътъ 
показваше 644 налtrане и 1300 метра височина. Тази висока сtд.~о
вина се намира до най-високия връхъ на Верила-Летрусъ (1434 м.) 
Току надъ самата сtдловииа се надига другь връхъ, наричанъ Даут:ь. 
На най-високяя му 11унктъ еарометърътъ показваше въ ч. 7 и 50 м. 640 
на11trане и 1410 метра височина. Отъ върхътъ Даутъ се открива за око
то омаИна гледка. Вижда се цtлия величественъ сtверенъ клонъ на Ри
ла, цtлата верига на Верила съ гордия 1'1 Петрусъ; цtлата горна до• 
ли.на на Паликария, цtлото Голо-бърдо съ змиообразната долина 
на Струма. Оттука хубаво личатъ н спояванията на Вер,1ла и Голо
бърдо съ Витоша; първата се съединява съ сравнително твърдt низка 
сtдловина, която се снишава източ1-1O отъ Даутъ; а Голото-бърдо 
отъ самото си начало тръгва съ доста високъ rребенъ. 

При прtвалянието на Верилската сtдловинэwСмильо• пжтьтъ 
'къмъ Струма е обрасналъ съ млади букови горички и се нарича 

8 Клисура•. За 1 / 9 часъ слtзохме при Струма. На това мtсто висо
чината на СтрумЙшкото корито е 1140 метра високо. Селото Ч у
петльо в о е на единъ-два километра по-нагорt на висо·~ина 1170 
метра. То било наистина диво село, за11Ожено въ тtсното не повече 
отъ 20 метра широко корит0 на Струма, тъкмо тамъ, дtто тя излиза изъ 
Вит0ша и се спуска между 01:вtснитt величествени скали на съеди• 

нителнитt ридове на Голо бърдо и Верила съ Витоша. Струма тече 
тукъ право къмъ юrъ д0надъ с. Боснекъ, отдtто взема сtверо

западно направление до Църква и оттамъ чисто западно. Надъ 
Чупетльово се издига самиятъ Уерни- връхъ, който отъ тази страна 
е доста сложенъ. Чупетльовчане прtзъ иеrо си отиватъ съ коне на 
пазарь въ София. Tt увtщаваха н насъ оrтамъ да си дойдемъ въ 

София, но прtдъ вндъ облачното врtме и нашитt граждански, доста 

тлъстички коне, не се рtшихме na тръrнемъ по този съблазителенъ пжть. 
Въ селото имаше само една много счупена и нечиста кръчма; тя бtше 
cera набита съ пияни селяни. Черпtха се по случай .лаченето" на 

овцетt, отд1;лянето имъ отъ агнетата. Направи ми впечатление 
различното ироизношение на звука ж.; ироизнасять • рака·, • лаче
нето м. Не эабtлtзахме нищо старинно. Черквата имъ е отъ 1860 rод. 
Обърна ми вниманието единъ чалмалия мраморенъ надrробенъ ка
мъкъ при моста съ дълъrъ турски надписъ и до половината эакоnанъ 

въ земята. Отскоро е билъ поставенъ тамъ, но никой не може да 

ви каже, кой го е поставнлъ и кога. Отговаряха ми съ чудноватия 
изразъ : ,, Нtма да энаемъ за камъка, кой го е докаралъ ~. Ра
ботна земя почти нtма, насеJJеннето се занимава изключително съ. 



скотовъдство и изглежда иноrо бtдно. Слtдъ като се наобt.nвахме. 
, край рtката съ собственитt си провизии, потеглихме за К р а n е u ъ. 
На тръгване една селянка намtри удоволствие да насъска кучего си, 

което ухапа момчето, що придружаваш~ конетt ни. Ние зехме рида 
право нaropt, отдtсно на Струма, коАто по всичко изглежда, че 
съединява Голо-бърдо съ Витоша; пжтьтъ ни бt каменлнвъ, стърменъ 
и почти безлtсенъ. Въ 11 ч. и 1 О м. б-tхме вече. на сtдловината, прtзъ 
която води пжтя отъ Чупетльово направо за Крапецъ. Тя е 1390 м. 
висока. Врtмето бt облачно и слабъ вtтрецъ полъхваше; баромет
ричиото налtrане бt 642. 

Пж.темъ поискахме да се отбиемъ при .живита водам, която се 
наыирала въ ыtстностьта .живописното присое~ . Сл1щъ много лу• 
тания най-сетнt иамtрихме единъ мж.Ж'l, който nластtше татъкъ на
близу сtно. Поискахме да ни посочи момчето му живата вода, но 
той ни каза, че не можелъ да го освободи, понеже l:ързалъ да на 
пласти сtното; тръгнахме си, а пластачътъ пророкува сл·l;дъ насъ, че 
не ще можеьгь сами да я намtримъ. Слtдъ като си отминахме, мом
чето захвана да тича nодиръ насъ и викаше да му дадемъ 1 rрошъ, 
за да ни я покаже; обtщахме ыу, слtдъ малко поиска 2 гроша, и 
тtхъ му об l;щахме, но то повишч на l левъ ; обърнахме му rръбъ 
и продължихме nжтя си. То nакъ захвана да тича подир"!; ни н ви
каше да му дадемъ сега, кол1,ото искаме. Тоrазъ ние му свикахме 
сърдито 11 ro заплашихме, че веднаrа ще го закараме вързано въ 

града. То се уплаши, доАде послушно и ни показа всичко, като се 

оправдаваше на нашит!; мъмрания, че госnодарьтъ, му го училъ тъй 
да nостж.nва. Туй е единъ дребенъ отъ многобройнитt едри случаи, 
въ които нашиятъ селянннъ проявява една безскрупулна лакомия за 
лесно обогатяване. Ако нъмашъ нуждата отъ него, rотовъ е и за ча

ша ракия да услужи; много нуженъ ли ти е, просто не знае, какъ 

.да те експлоатира. И изобщо чувството на чов·l;щина като че съв
сtмъ му липсва. Едно кучешко бездуш11е и животинско злорадство се 
проявява у него сnремо всtки тихъ гражданинъ; напротивъ, пълзи, 

робъ ти става, ако си нtкой съ власть - да имашъ влияние надъ 

неговата сждбина. Но най-печалното е, че тtзи качества проявяватъ 

нtкои по-млади и ужъ по-интелигентни селяни, 

Haй-noc;it ние сме при жнвата вода. Туй еж двt стапактитни 
пещери на височина близу 1100 метра, .въ дола на едно малко 
поточе, д'kсен·ь прнто~съ на Струма. въ:nо-горната, наричана ~Нов:па" 
(защото е по-късно открита), се слиза прtзъ еnна дупк.а, колкото 
човtкъ да се промъкне nълзешкомъ, но на 3 метра дълбоко пеще
рата се отваря и човt1<ъ може свобод"о да хоnи изправенъ. Тя има 
височина близу 4 метра. Цtлиятъ сводъ с усtянъ съ 11щоrобр0Ани 
сталактити въ най-чудновати форми. По тtхъ постоянно сълзи 
вода, отъ която се утаАва една каль, подобна на жълта грънчарска 
глина. Дълбочината на пещерата е близу 10-тина метра; понеже е 
много задушливо и боеАки се отъ лоши газове, ние не се рtших• 
ме да отидемъ много навж.трt. 

Втората пещера е малко по-надолу, посрtдъ огромни дървета; . 

тя изглежда да е и по-rолtма. 
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Наблизу до втората пещера има хубавъ изворъ за пиене вода, 
•отъ който уталожихме жаждата ся и продължихие нататъкъ сами л.жтя 
си, слtдъ 1Сато се разплатихые, разбира се, наА-nочrено съ каприз• 
ното момче, макаръ то да бt готово сега, слtдъ заплахата, и да• 
роиъ да нн услужи. Скоро оставихме коритuето на малката барнч • 
ка н взехме 110 рида н·адtсно, прtвалихые ro и се сыъкнахме 

·къмъ едни кжщи, конто мислtхие за Крапецъ, а то се указа, че би
ли Крапецкн еrрец11. Въ лtво отъ тi;зн егрецн се изnнrа мал:ка висо• 
чина, покрита съ малка, но хубава и едра букова горичка, посрtдъ 
1<оято стърчи камененъ кръстъ - снrурно, обрачище на селото. Ние 
излtзохме на този ридъ и се запа.тихме почти безъ nжть за къмъ 
селото, но видtхме, че ще трtбва да се връщаме на нtколко ки, 
лометра назадъ, а врtмето бt доста напрtд-надо; искахме да сва
рим,, радомнрс1Сия тренъ на Църква 11ли Влаn:;я, затова се задоволихме да 
му се nолrобува~,е отъ високо и nродължи.хме п.жтя. l<раnецъ е красиво 
разnоложенъ краА Струма, на старото прtко шосе между София и 
Дупница, доскоро Jючти запустено, но сега дtягелно поправяно. На, 
сrилкага му е отъ желtзна эrурия, каквато и тукъ изо• 
бнлва . Около Краnецъ и краА с. Полово има с.жщо сл1;дн отъ нt• 
коrашнн мадани ; и тукъ потоцитt еж изобилни съ рули. Ние nро
д·ьлжихме па.тя си безъ почивка. Видtхме отдале,rъ J/опово и }(лад• 
ница; полюбувахме се на красиво разположения кладнишки манастирь cs. Ни1'ола, посrавеиъ върху усамотена скала надъ самата Кладнншка 
рtкичка. Въ този манастир~, азъ имахъ случай лрtди 10-тнна години 
да нощувамъ. ДоАдохие нtколко души съ кабрнолетъ право огъ София. 
Стигнахме къс110 при свtтла, ясна мtсечнна; хълмътъ, върху коАто 
е кацна,1ъ манастир111 е покритъ съ едри каманацн, които при нощ , 
ното мtсечинно освtтленне орав1;ха впечатление като на rвардеАци, 
поставенн на стража, Спахме rtllll открито върху чардака, и цtла 
нощь мhсецътъ се оrледваше у него. Това е втора пленична нощь, 
която съмъ нмалъ случаf.1 да nрtкарамъ въ балкански усои . Ка
луrерътъ отъ този маliастръ, съ когато се ср:I;щиахме в1> Бtлчннска
та баня, бt заднrналъ бастуна ми отъ нашето момче съ поржка да се 
отбиемъ ужъ въ манастнря, за да си го вземемъ; но като ние нtмахме 
възможность да сторииъ това, то/:1 си остана манастирско притежание. 

'Новъ nµимtръ на безцеремоненъ rрабежъ, вършеиъ даже отъ свети 
манастирски отшелници. 

Тренътъ мина почти подъ носа ни, когато сливахме въ Мърчаев
ското усое, та трtбваше да продължи~гь nж.тя си на коне до София. 
Въ 5 ч. бtхие вече при чешмата на най-високия пунктъ на ВnадаАската 
сtдловнна, висо1<а 820 метра. Надъ Княжево 11рi;дадохъ коня си на момче
то, защото не можехъ вече да яэда. Мннахъ прtзъ селото съ захлупена на 
очи шапка и право прtдъ себе сн rледахъ, за да не ме cnpt нtкоА и 
да заговори съ менъ . 

Отъ тукъ съ трамвая, въ 9 1/t часа вечерьта , тулнахъ у до
ма, за да се убtдя за лиmен·ь nжть, че наА-добрt си е у дома при 

'Мили дtч1ща на чисто н меко легьлце. 
За rолtмо учудване, барамет-ьрътъ ми показваше точно 540 ме

тра височина, - то11козъ, колкото го бtхъ наrоднлъ при тръrването. 
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