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Царевfц Асенова.та махал·• Трапезица 
(Фот. ttap. МузеR) 

от А . 1-{ширков. 

В старо време., когато средствата за за

щита от неприятеля били весжвжршени, 

градските. селища, в които живели главата

рите, вжзЕrиквали най-често в защитени от 

природата места. Край морския бряг малките 

полуострови и вдадените далеко в морето 

восове (боруни) представяли добре запазени 
·ОТ кжм морето места, а кжсата изкуствена 

стена и яко укрепена врата кжм сушата до

лжлняJШ защитата на града. Сжщо такива 

укрепени места представяли полуостровите, 

,сжздаде.ни от зм.иообразните извивки на джл

боко вкопаните в скалите реки. В средните 

векове в Бжлтария имало цяла редица такива 

крепости: Провадия, Червен, Тжрново, Ло
веч, -Урвич и други. От всички тия средвеве-

1<овни крепости пжрво място по свое.то есте

ствено укрепен-о положение заема несжмнено 

Тжрново. 
Засилената чрез Дряновска река Янтра на

влиза през тясното „Устие" в областта на град 

Тжрново, дето чрез своите извивки образува 

високите· укрепени места Царевец и Трапезица 

и загражда с успоредното си течение главната 

част на сегашния град. Покойния професоt, 

70 

vfречек писа с Г\J\'\.ЩЮ право, че Тжрново 110 

своето nоложе.ние е истински уникум в цяла 

Европа. В.жрхове, плат~'~, тераси и отвесни с.ка

ли.сти спускове, между кои.то лжщи водата нu 

Янтра, доп.жлвени от амфитеатрално разпо

ложените кжм всички небесни лосоки градски 

части, еж.ставят една обща картина, която по

разява еж.с своята живописност .и оригинал

ност. Направата и разполож·ението на град

ските кжщи, на,й-разнообразните бои. на ле.

лежа, тесните улички, които се спущат стржм

но от главната улица кжм низките части на 

града, придават на Тжрново особен характер 

и ro отличават от другите градове на Бжлrа
рия. На плешивата тжрновска околност се 

ясно противопоставя- десния горист склон на 

Янrгра, известен с името „Света Гора". Новата 

борова гора, насадена над гарата, допжлня 11 

закржгля светогорската зеленина. 

Янтра, като напуска град Тж.рново, който 

се оr,1(едва от всички~ страни в нейните огле

дални води1 навлиза в Дервента, който 

горе е образуван от отвесни варовити скали, 

а долните му склонове са добре залесени с 

листни и. други джрвета. Два стари манастира : 
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Преображенски и Св. Троица, разположею1 

един срещу други. под самите скали, придават 

особен интерес на цялата покрайнина. При 

село СамовQдени река Янтра излиза в Дунав

с1(ата равнина, дето се ставя с главните си 

притоци Росица и Голяма река. 

Укрепеното положение на rрад Тжрново ~ 

сигурно използувано от най-старо време за 

се,1ище или твж.рдина на някой войводски род, 

но като историчес1<И град захваща да се спо

М(:Нува от времето ва бжлrарското вжзстание 

срещу Византия под водителството ва братята 

Петжр и Асен в 1186 година. Тжрново остава 
до 1<рай столица ва второто бжлгарско цар

ство (1186--1393 r.), и Царевец и Трапезица, 
I(оито сега са ло1<рит_и с бурени и представят 

жаm<и развалини, са били зрители на -н.ай

развообразни сжбития и зрелища, които исто

рията още не е отбелязала в тяхната пжлнрта 

н истинен образ. 

Името на града е чисто бжлrарско, славян-·• . , . ,. 
CJ<o и произлиза от трж.не - Тржнов или Тж.р 

нов град. Градове с такива имена имаме мноr,J 

н Балкански полуостров и вжн от неrо. Коr~т() 

сжставната част град е изчезнала от името, 

Ml°J{TO , стаыало с~с 4[.Iумен, Ловеч, Ilлевев и 

други, се сж.здала и формата Тжрново. 

Малко са оцелялите старини в престолния 

град Тжрново, .кqито биха подцrнали духа -на 

б,"fiлrарина чрез. тяхната голяма архитектурна 

-стойност ·или ~стоплили •сжрцето ·му чрез· спо

мените за с;!fавни дела на предците, но все лак 

·всеки бжлrарип, който за пржв пжт иде в 

·тжрново, се чувствува обзет от особено чув
·СIГВО, той се не.во.11Но вжлнува и неговото ду
шевно настроение му подсказва, че се нампрА 

в място свято за неговата душа ·и СJ!'-,рце. 

. Ця-л бжлrарtки народ почита и обича град 
· Т к-.рново, и когато_ вжзникна третото бжлrар-
ско царстщ>, той поиска да го свк-.J1)же сжс 

ртария престолен rрад. Пжр.вото учредително 

с№брание, 1<оето изработи конституцията, бе 
. r 

сви1<ано ·в Тк-.рново, там ·заседават велm<ите 

. народни ск-.брания, там .се провжзгласяват на
щит~ liliRЗe ~ царе, там се вземат сждбоноснн 

рtшения. за народ и ·джржава. 

Всяко правителство се е грижило да не за
ла.да стария престолен град, но мжчно се 

вжрви против природата и правилния развой 

. на ~'tОЛ8н_(?КИ:,Я ЖИВ0Т. ji;ЛИЗО!}ТТа на градоветt 

f'орня-Оряхо.вица и Лясковец до Тжрвово, 

силното развитие на селата в околията му, 

намалиха пазарното значение на град Тжрно

во, който в надвечерието t1a руско-турската 

война беше придобил голяма стопанска мощ. 

Опитните тжрноВСl{И т,v..рrовци се пржснаха 

в Русе, Варна и София и отвориха пжрвите 

уредени бжлтарски маrазm1и. Учените младе

жи постжпиха на джржавна служба из цяла 

Бж.JIГария и СJ1авния град Тжрново захвана да 
отпада, населе,rието му взе да намалява по 

брой и качествQ. 

Земетржсжт от 1913 година разруши много 
града и стари цжркви и сгради се сринаха н 

образуваха грамади от развалини. 

Тжр1;19во само в едно отношеlf!lе не изr:уби : 

Хижата ila ·цареиец т· · ' 
. ... . 

,г0й_ ос'Гана светиня за бжлгарина. В.ся1<а нр0-

лет и лято хиляди младежи, тржrнали от най.

различни крайща на Б:жщ:f1рия дохождат в 

_Т.жрново да упоят дУХа си о.т крас~воrо 11 
омайно положение на Г~рада, да задоволят 

св0ето :любопитство, вw-збуден0 ·от пленител„ 

ни раа1<ази за минал0то и •настоящето на _ста

рют престолен град, да осл11дят сжрцето си 

от искренния .радрстен при~м н,а люр,езнит.е 
,тж.рновци. 

Никжде т.уристическата и:п:ея не е nус.вала 

такива джлбоки корени, ·какт0 в Т-,v;.рнов~. 

Добре IJОдrотвените водачи за града и ~окол

ността, туристпческат.а хижа на Царевец !f 
хубав_о издад~ия пж,теводител са най-д.:<?9Р!i 

доказателства за това. Преэб~лканекаrоо -~ цен
·тр!Jлната железници улесняват извiКнредно 

много отиването в град Тжряово п аа подк•а-
f • 

ням всеки бжлrарин, щом мусе {lадне сгода, да по-

.сети .тоя ЖИВ-Описен _и, свещенrград на. бА}щ.зри:ге . 
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Развалини от крепостни стени с врата и контрафорти на ~Царевец (кжм Асеиовата махала) 
(Фот. Нар. Myзtll) 

T]i.\PfiOSO~C~l(POSf{Щttf{ЦA 

tiA Б/1\/IГАРС[<f{ СТ дPf{flf{ 
от Андрей nротич. 

Както никой друг кжт на отечество,о ни, Тж.р• 

ново е най-богатата сж.кровнщница на паметници и 

художествени произведения на нашето народно из

куство. 

О1·нище на борбите за независимост през вто

рата помвина на XII в. и столица на второто бк..11-

гарско царство (1186 - 1393 год), значителен адми
нистративен, тж.рговски и цн..рковен центж.р през 

роб'ството, Тжрново се вж.эйема над всички други 

наши от историческо 11 художествено-историческо 

значение краАща и с паметници от пжрвото бж.л

гарско царство; и с развалини от крепостни стени, 

бойници, дворци и цж.ркви и все още запазени и 

украсени с фрески цж.ркви от второто бжлгарско 

царство; и с цжркви фрески и икони, резбарски и 

металически uж.рковни произведения от епохата 

на турското робство. 

За културните епохи, изникнали в Тж.рновско 

преди второто наше царство, свидетелствуват там 

много малко паметници. От тракийската· епоха има 

в местния музей една гопямичка плоча с два тра• 

кийски конника намеренаминапата година на Момhна 

крепост(.Кжс-хисар•). През римско време и на Мо

мина t<репост н на Царевец сигурно е ииапо кастепи. 

Римските капители, поставени наопаки, като основи 

на джрвени колони на турския навес на цжрквата 
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• 40 мжченици", са донесени от Никюп. Доста ста

рохристиянски кап1tте11и има в цжрквите • 40 ижче

нн11и ", nПетж.р и Павел" н ·особено в местния иу

зеn, намерени из цжрквите на Трапезица и Царе

вец. Тяхното пж.рво произхождение не се знае точно. 

До сега в Тжрново още не е открит старохристиян

ски храм. В местния музей се сжхранява и е.ана 

релйефна младенческа фигура, намерена на Трапезица 

и считана от проф. Стшиговски за статуя на старо

християнски Ис. Хр. От пжрвото бжлгарско царство 

са, може би, остатж.ците от стени, облицовани с пра

во.ж.гж.пни камжни (квадри) в началото на Царевец, 

а сж.щn 11 на Момина крепост. 

В Тж.рново са представени ония двама наши царе 

прели покрж.стването ни, които са застжпвапи извж.н

редно с11пно пре.аставитепната страна на ханското си 

достойнство. Крум (802- 814 r.), не оставил свои па
метници, е' занасял в Плиска от превзетите градове 

•1ужди паметници и художествени произведения, 

които да напомнят"·за победите му. За опустоше• 

нията, които е направил в предградията и окол

ността на Цариград, крайбрежието на Мраморно 

море и цяла Тракия след вероломния опит на импера

тора Лжва, да убие Крума, поканен на среща без орж

жие (813 г.), напомня се1·а само Родоската колона, по

ставена наопаки в цжрквата • 40 мж.ченици", - В еж.-



щата цжрква служи като колона 1) и на~t-значителния 
11=1дп11с на нашия наf!-репрезентативен хан Омортаrа 
(814--831 r. ). 

l{олоната на Крума от Родоската крепост е била 
пренесена в Тжр11ово от Плиска, а nжк Омортаrо
nия иадnис, сигурно, nжрвоначално е бил на С~!Мата 
спомената в него 11101·ила-rробннна при с. Мумджнлар 
(Разrрздско ). 

Една ед11нстве11а в света , великолепна по своето 
оригинално положен~1е и пр11зрачна по застроява
нето 1111 Момина скала, Царевец, Френк-хисар, Tpane. 
зи11а и Асеновата махала, е била столицата на второто 
бжлгарско царство,покрай тия островни и полуострnв-
11н ридове и ннзннн на която лака·rуши Янтра. Око
ловржстните високи креnостн11 стен11 с боf!ннuи, 
врати и начести издадени напред контра-форти, са 
коронясвали Царевец и Трапезица; бисерите на тия 
корон11 са били дворцовите nостроИки по Царевец 
11 мноrоброИннте цжрквици по Трапезица. Сега от 
крепостн11те стени н врати са останали само жалки 
остатжци, от 6оf11111ц11те - нито ед11а, а пжк на 
дяорttите на Асеновци, Тертеровцн и 
Ш1111tма11овци не са още разкрити ос• 
новите. 

Преоблалаващето мнозинство от 
~tжрквите на Асеновата махала, Трапе
зица и Царевец спадат кжм оная срав
нително малка базилика сжс или без 
кубе, която има за една от своите наt1-
характернн черти извжнредно разто
чителна, моза~tковидна декоративна 
украса на вж.ншните стени на цжрквата. 

Тази украса е постигната както чрез 
ниши и внсо1<н слепи арки, т_жf1 и 
чрез смяна на редове камжни с редове 

червени тухли, между които са наре

дени в права и дж.rова линия валче

сти, многостенни или остродетелино• 
видни чашки н тржбнчкн, rлеnжосан11 
зелено, червено нлн жжлто. Геометри
ческият орнамент е застжnен н от все-

вжзмс,жни, наll-често остри ромбовидни форън1, даде
ни 1ia rpynи. Благодарение на тая украса вж.нш
ностrа на цжрквата получава една игра на свет
лина и сянка, на 1111нии вжв всевжзможнн 11аnрав

лен11я и на на~t-р:~знообразнн бои. Този род uжркв11 
у нас се срещат освен в Тжрново глаrшо в Месем
врня, Никопол, К~остеfщнлско, Станимашко, Охрид, 
Прнлеnско, Скоnско и пр. Най-старата от този род 
цжркви у нас е .Св. Герма11 " до Пресnанскотс, езе
ро, построена от Саыуила в 993 rод. 

За 11аl\-стара цжрква в Тжрново до сега се 
е смятала .Св. Димитк.р" в която, според хроннс
тите, е било обявено вжзстанието на Асеня и Петра 
11 незавнс11мостта на тогаuашна Бжлrария. Тази 
цжрква, ()т която сега стжр•1и само една част от 
абсидата, е по своята вжншна мозаИковидна 
украса тжl~ разточителна и декоративно изджржана, 
че с право е повдигнато сжмнението (от Г. Мн.пе), 
дали тя в наl\-кжсння си вид не е строена в XIII и11и 
XIV в. на местото 11а цжрк .• Св. Диинтжр" на Асе
ня н Петра от времето на тяхннте вжзста11ия през 

1) Тя, през 1868 rод. открита за 11ау• 
ката от студента в Москва Хр. Даскалов 
от Трявна, дава спедния rр.11щки надпис, П!J 
буква11п11я превод па Бапас•1ев11 (Мина.110, 
rод. 1 стр. 229): Наt1-великия хан 0.мортаz, 
като пре6ивава1ие в стария си дом, на• 
прави веЛШ(ОМnен дом на Дунпва; 11 
като измериха (разстоянието) по дежду 
двата вел11колепни дома, на средата 11з
ди2нах насип (могила, тумба); 11 от са
,11.ата среда на насипа (могилата\ до ста• 
рия .ми двор (ав1111я) /JМа дsпдесет ;щ
ляди СОЖН/1 (2211, к. м.) ll 11/ОЛКОВа 11.ма 
до дом;кт на Дунава; а и нааш1,к111 е 
всли•tествен. homo измерtLХа земята 
(разстоян11ето), 11зрязаха този надпис. Чо
век, 11 като ж11вее добре, умира. и друг се 
ражда, а тоя, коt1то се ражда най-подир, 
като разzледоа това, (писмото) нека да 
си припомн11 за оня, който направил 
това. А UNemo на вожда е 0.мортаz ве• 
AIIK хан. Бог да го удостои да прежи-
вее сто години·. _ _ 1 

Тк..рново - цжрквата Св, Д.имnтжр в Асеновата махала 
(Фот. Нар. МуэеR) 
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Св. Ив. Рилски, фреска в цржквата Петжр и Павел 

(Фот. Нар. МузС'I) 
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втората половина на XII в. -Датирана е ц . • 40 Мж
ченицн • построена от Ив. Асе11я П в 1230 rод. в 

памет на боя при Клокотница, както това личи в са

мата цжр1<ва от надписа вжрху коло11ата на тоя u:1p '). 

Пж.рвоначално тая ц,хрква е била малка трнкорабна 

и триа.бс11д11а базилика. По-кжсно кж.м тая цжрква 

е бнла доградено с три стени 01· запад ново, ве• 

роятно мавзолеино отделение с ос, неспадаща в 

една линия с оста на L(ж.рквата. При превземане

то на Тжрново с,"Кщинс1<ата цжр1<ва е била разру

шена, а по-кк,сно издигната по-висока, но по-тясна 

от север (по тая страна отвжн навес с джр

вени подпорки) 11 по-светла, като джамия (Кавак

баба-текеси-моше) . Мавэолеtlното отделение, което 

е сжвжршено запазено в своя строителен скелет, 

е с двуетажна фасада слеп11 арк11 от в,,ш, 

н11ски арки вжв вжтрешността. Моза11ковидният 

елемент вжв вжншността на това отделение е 

слабо эастжпен. - В цж.рквата 1JO източната стра

на на стената до турската джамия на построИ

ката, са все още запазени фрески ма.лж.к, илюстра

тивен формат. Те са от досега запазените II откри• 

тите наf.1-стара.та бжлrарс1<а u.жрков'на живопис. -
Сега ун11щожената малка цжркв,ща „ Св. Богоро

дица" е имала през 187 1 год, когато я е скицирал 

Каниц, t1аИ -разко111на декоративна BliUiШ11ocт и за 

това сигурно от XIV в. - Наf.1-за□азена до земе

тржса през 1913 rод. е бнла Митрополитската 

цжрква • Петжр ~• Павел", за която се е nредпо11агапо 
да е строена от Калояна по случаи преговорите му 

с Римската цжрква (начало на ХШв.). Тя е трико

рабна и едноабс11дна, эасводена и еднокуnолна базн

лю<а, тясно nравожrжлно пространство между сж

~.1.шнската цжрква и абсидата, с предверие, а сжщо 

11 с аркаден на.вее от запад II юг. По покрива на 

цж.рквата са маркиран11 с фронтове, ыакар и не осо

беио рязко, предверието и rрлщкиs1 равнорамене11 

кржст, образуван от пресичането на сводовете 

над джлгня н напречния кораб11 (над образува

ния от пресичането квадрат е издигнато вжрху 

nандетиви кубе с барабан). Мозаttковид11ата декора

тнв11а украса, в сравнение с тая на ц. "Св. Дншпжр• 

е груба. Извж.нредно силно е застж.пен ориамент"'т 

и самостоятелно под фигурните композищ1 i1 по 

1) .В лято 6748 (1230 z.), 1// индикт. Аз Иоанн 
Асен, во Хрпста Бога благоверен. l{ap и ca.1,oд;F.pJ1cetf 

на б,мгарllmе, син на стария Асен, с,кздадох от ос

нова u украсих на п,мно с живо1111с таз// лре•1иста 

tfinpквa в 11.1temo на Свет11 Четиридесет M;ti•teнtщ11, с 
110.11ощта на коищо в дванадесетото лето от цару

ването ,1111 - в нея година се украсяваше с жuво11ис 

111оз11 храм - изл.езох на волна в Романил и разбил 

грllщката войска II взех в плен са,1111я l{ap к1tр 1 еодора 
Код111ена Ангела с всю1ките .му боляри, 11 всuчката 

Aty зе.11я взех от Одрин до Дра•,, гр,1щкаmа u още 

арбанашкпта II cp;,.fJcкama. Само градовете, които 

бяха в околността на Цар11гр11д II са.1~ия него зад,У.р· 

жаха г11 фр,пзите. Но и те се гюв11нуваха 11од µ;,.ката 

на l{apcm,omo ,,ш, 11онез1Се ня.11аха друг цар освен мене 

11 са,110 чрез ,11ене те прод,клжи.ха дните 11а с..кще

ствуването cu, защото mмfl бе повелял Боz: без Него 
11е се см,р111ва нито дя.л_о, нuто слово Слава ,11у во 

веки А,11ш1" (1ю (' . Ба11асчсв, М1111ало, rод. 1. стр. 2!>3 сл.) 



одеждите на фигурите з тия композиции, с го

ляма стилизаuRя. Ония от фреските на тази цжрква, 
които са стилизирани и с рязжк 1_<онтраст на широки 
светли и черни линии и плоскости в маниера на 

холцшнит, са сжздали в Тмрновско школа: лошо по
дражение на тия фрески са фреските в Тжрновската 
цжрква .Св. Георгии н в по старата цжрква на l<и
лифаровския манастир. 

Квадратна трикорабна цж.рковна постройка, с 
три абсиди, между тях и квадрата пространство, и 
с две кжс11 предверня, по-тесни от квадрата, си

гурно сжс сводове, кубе и висока камбанария

стражарница, е сжградената вероятно от Ив. Алек
сандра ц. "Св. Спас" на наи„високото място на Ца
ревец. На тая цжрква са разкрити основите. B,v..pxy 
основите на u. "Св. Летка•, разрушена при превзе
мането на Бжлгария, турците построили в 1435 r. 
джамия - по- кж.сно военен склад, - разушена от 

земетрж.са в 1913 rод. 

На Т'раnезица са разкри't'и li>Сновите на 
17 цжрквици, еж.с сж:всем малкн изк11ючения ед·IО· 
корабни и едноабсидни и винаги с предверия. 
Някои от тях са би11и засроденн. По-големнна 
те са по-скоро семейни цжрквици или мавзо
леи на боляри, калени в боеве и за това nредп.о
читащи фресковите изображения на светuи-вМl11и. 

И тия цжрквици спадат кжм онзи, с разкошна мо
заАковидна вжншна декорация тип, коllто е биff 

извжнредно разпространен по балканския □олу

нстров от Мистра до Дунава и от Месемвркя до 
Охрид. Особеното пристрастие кжм декоративност 
личи и по фреските из цжр1<вите на Трапезина: те 

са пжлни с самостоj,lни декоративни фрески от rео

метрическ~, орнаменти, nжк и премяната на свет

ците-войни е с извжнредно силно застжпена деко
ративна страна. Освен това в много от тия 1.1.ърквици 
са бири открит11 и мозайки. 

До земетрж_са през 1913 год. бяха останали 
запааени в Асенuвата махла три „болярски" кж.
щи, от които вееше раамирния дух на второто 
бжлrарско царство и несигурността на Тжрнов
ската улица. Кжщите бяха двуетажни, крепостни: 
долния етаж, висок, без прозорци и с сводова 

порта, предназна<1ен за килери и жилище на 

nаэа<1ите; горният етаж, само с н11колко - обикно

вено два - кржrли прозореца, за бол11рски поме
щения. 

През турското робство Тж.рново зае онова зна
чение, което с,v..ответствуваше и на nентра11ното му по

ложение всред един извж.нредно богат край, в който 

се култивираше земледелие II скотовждство, лозар

ство, бубарство и различни занnяти, и на истори
ческите и художествени 11радиции, завещани от ми 

налото. От художествените занаяти в Т ж_рново на
мериха голямо поприще строителството - цжрковно 

и светско, - стенописа и иконописа, златарството 

и цжрковната везба. Не сJJучаино най-видния самоук 
строител от преди освобождението, l<олю Фичето, 
роден в Дряновско, се е преселил за винаги в Тжр • 
ново, дето тоц е строил цжркви, джамии и мост. Бли-

зостта на бапканските rрадчета, особено на 'Грявна 
с нейните майстори, строители на джрвена балкан• 
ска архитектура, е предоnр1:делила и светската по

стрейка на Тжрново, която джлго време е била 
джрвена, за да стори; с много малки изключения, 
място на модната градска :паянтена архитектура. 

По-кж.сните иконостаси и икони на Тжрново са 
еж.що тжl! от Тревненски маlkтори. От иконите, ри
сувани за ц. Св. Неделя от аападния, академически 

Болярска кжща в Асеновата махала. 
(Акв. И . Обербауер) 

образован в Виена и Мюнхен Николай Памович, еж. 
запазени 6 оттях в ц. Св Константин. В отношение на 
металическите художествено-индустриални nроизве

дення, предимно сребжрните, Тж.рново е дж.ржало в 
централна Бжлгария nжрво място. Сигурно и вжв вез
бата на цжрковни одежди, понеже и в отношение 
на копринарството Тжрново е станало центжр, зад 
който е изостанала даже Трявна. В Бжлгария· най
голяма сбирка на икони и одежди, иконостаси н ме-
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талнческн s:ждове и други прннамежностн на цж.р

квата нлн владиката притежава тжрновската мн• 

тропопня. Тая сбирка са.стон както от икони, ико

ностаси, тронове, металически сл-слщн н др., при

брани от цжрквнте (от второто бжпrарско царство 

н турското робство), разрушени от земетржса през 

Преображенския монастир 
(Фот. Нар • Музеn) 

1913 rод .• TJi\J1 н от владишки одежди, митрн, пате

р1,цн, бастонн н пр., които мнтрополнтнте, по тра

д1щия, еж завещавали след смжрrrа сн на своята 

еnарх11я. Между одеждите най-1ттересни еж ня1<ои 

набедреници от ХVП в .. по конто ~Благовещеннетом 
е скицирано с една наивност, достойна за наlt-дО· 

брия е1<сnресионнст; между мнтрнте е и тази на 

Дядо Йосиф Сокопскн, подарена му лично в Р11м от Па
пата. Тазн м11тра е малка, наnраuена е от нзвезената 

* 

материя, от която са католишките цжрковни одеж

ди, н има от четирите сн страни nо'един мапж.к пор• 

целанов медалltон с изображения на религиозни фи

гури от Гвидо Рени. Най-ценна от митрнте с 

камжнн и емайлнн nлосюt орна•rентн е тази, която 

е била подарена на Дядо Сокопскн от русите, ко • 
rато Дядо СJ,авейков го 

ОТВЛЯКh\Л в Одеса. 
И бт1эката околност 

на Тжрново е nроджпжи• 

па през турското робство 

рел11rиозната 11 ·художест
вена традиция 11а миналите 

векове. До старите мона• 

стири (Св. Тройца, Прео• 

браженскн, l{ил11фаров

ския 11 лр.), 11зди1·натн отно• 

во, са построени 11 нови мо• 
настирн (Петропавповскш1, 

Капиновскня и Плаковс

кия). В тия монастири гоnР.
ъште двуетажии постройки 

спадат кжм дн.рве1iата ба11-

канска архитектура, в няко11 

случаи повлияна от рилско

атонската (колонадите на 

ДОJIНИЯ етаж, по които ЛII· 

чи влиянието на ренеса11са 

вжрху Балканския полуо

стров II Бжлrар11я, напр. 

в Капиновския монастнр). 

Не напразно мощите на 

Ив. Рилски бяха пренеса
ни на Трапезица от Асе

ня I през 1195 годнt1а 

от София 11 паэен11 в Тж.р11ово до 1469 год. 

П,11.к 11 11емнспнмо е, вл11яю1ето на Рилския· монастир, 
след новото му монументално построяване ( от 1834 
- 1837 rод.) от бжпrарскня майстор Павел от с. 

l<римин (Южна Македония), да остане безрезултат

но не само в отношение на архитектурата, но и t1a 
фреската (в Преображенския монастнр) в едни чисто 

бжлгарски краИ, какжвто е тжрновския. 

CEt-{f{r(TE flAД T/1\PftOBO 
от l(p. N.Jиятев. 

Ние сме свикнали да гледаме на Тжрново като 

на една щастливо смчетана 1<омбинацня от пр11• 

родн11 хубост11. Ние се uжзхища1Jаме от причуд

л11во капризните завои на Янтра, от голите, опа

саt1и като с крелостии стени вжрхоnе, от феер~,ч

ната ГJlедка на 1<ациат1те една над друга 1<ж1щ-1, 

тжрснм сравне1111n с друп1 градове по света 11 се 
гордеем, че не 11ам11раме такива. 

Но сред хубостите на Тжрново ш1е рядко 

1.6 

виждаме сенките на онова мш1ало, което е било 

ду111а,а и с.nрцето на Gн.лгарсю,11 11nрод нре:1 

цели два века. 

Защото от тук през 1186 rод. се пржсна 11с

крата на свободата, тук се сжбраха nсичюt ду

хо~н1и сили на страната, за да издигнат сто;11щата 

до втор~-t след Цар11rрад це11тжр на Балка1-1а, 11 

най-после тук през 1393 год. се свжрши книгата 
на една двувековна история, която Тжрновци на-



.,Устието" 

писаха с ме•iа на война, с пачето перо на скромния 
ю1ижовен труж-ени1<, с 'lука на архи11екта и 'lет

ката на художника. 

Асен постави на'lалото с крепостните стени, 

дворците и пжрвите цжркви, Калоян проджлжи 
украсяването с хиляди богатства, донесени като 

военни трофеи от Траюrnските полета, а Иван 
Асен П покава на своите насдедниди пжтя, по кой
то Тжрново, скжпата царска стол.ща, трябаше 
да вжрви, аа да може да сжлерничи и евентуаm-10 

да замести Византия. В матю време твжрдини<rе 

стават яки като стомана, тто скали<rе иакашзат кит

ннте дворци на малки 11 големи боляри, терасите 
на Царевец 11 Трапезица се изпжстрят сжс спрет

нитн семейни и обществени цжрквицн, дето поч11-

ва1 чудотворните мощи на ред свещи, донесени 

от далечни земи аа cJLaвa и чест на престолния 

град. И всичко тоuа - сред оная неизразима 11ре

лест 11а Тжрново, която• природата ~,ry е дарила 
та1<а щедро, ,е давало на града такжв чуден вид, 

~-.акжвто не е има1r никой друr град. Нашите кни
жовниц11 през епохата на второто царство, иначе 

сжuсем мжлчаливн от набожна скромност по от
ношение на природните красоти, не са се вжзджр

жали да сипят най-вжзторженн еп11тет11 на града, 

наричайки го „царевrрад Тжрнов'\ ,,бorocnacelf 
цариrрад", ,,царица на градовете", ,,царствен пре
славен град, втори след Цариград" и пр. 

Но значението на Тжрново не се из•1ерrтва с 
неговото великолепие и материална култура. От 
основаването си насам „царицата на градовете" 
се свжрзва за два века неразде1Шо с историята на 

бжлrарския народ. Б11ясжкжт н величието на стот1-
цата са били сжщевременно щастие и благополу
чие на народа; нейните размирни дни и ужаси са 

бит1 и ужаси 11:1 цяJLа Бжлrарня. Сжрцето - би
сера на страната - е било чувствително кжм 
uсичкн прояви на народния живот. То е отеквало 
в себе си всички сжбитня по периферията и об
ратно - всеки трепет на столицата не е минавал 

без да се отрази дори и в най-даJ1е•1ю~те области 
на джржавата. 

Не издиr1-1аха ли от тук Асен и Петжр знам,ето 
на свободата, 1<оето в кжсо време се развя над 
целия народ ? Пжлната независимост на джржа

вата не се ли освет~J пак тук, когато папа Инокен
тий Ш вржчи l{алояну царската корона? Победата 
на Иваtt Асен II при l{локотница издигна паметник 

в Тжрново в тшето на цжрквата св. Четиредесет 
мжченнци, щастлива да види наскоро след това 
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и· пжрвия бжлrарски патриарх на второто царство. 

®баче това,, което Иван Асен П напраn11 чрез ред 
успешни войни и дипломатически похвати, разру

шиха в Тжрново раздорите на неrо11ите наслед

ници, жертви на традици0нната византийска ин
тrиrа и низко честолюбие. Користолюбиви боляри 
и горди rжркини, заети с Jшчни ежби, доведоха 
в страната та;гарите и вжэбудюrа негодуванието 

на народа, който последва амб1щиозния овчар 
Ивайло и с;е яви пред стените на Тжрново като 
враг на джржавната власт. Сжщото това Тжрново 
не се поколеба да O1·nразнува неравния брак на 
овчаря с надменната Мария, тогава когато тата
рите все повече и пове,1е сее.ха ужас и паника 

1Jсред народа. Тжрновски боляри, начело даже сжс 
своя патриарх, допуснаха в стоJl}lцата иэпжрво 
орждият-а на J1атарите, а после и самите нечестнв

ци, които настаниха xapeмwre си в Асеновите 

дворttи .. 
Ед11а с вжзцаряването на Светослав Тертер 

з~ с11])аната настават по-спокойни дни. Татарите 
аа и3r0нени, Виэантия е заета сжс свои .вжтрешни 

работи и гордото Тжрново заживява отново пре

дишния си- жив.от, смутен за кра:rко от нещастната 

тюйна сжс сжрбите, която издигна на престола 

Иван Алек'санджр, един от най-мощните бжлrар
ски владетели през 14 в. Сега Тжрново достига 
за последен nжт такова великолепие, каквото то 

imкora по-рюю не е имало. В града и околностите 
се издигат но.ви дворци, цжркви и манастири. 

Около паря се сжбират най-видните книжовници, 

които превеждат, преписват и украсяnат с ~tИШfа

тюри парадни пергаментни кодекси; в цжрковнат.1 

живопис се заражда нов стил, раэличен от визан

тийския в по-старо време, с една дума, бжлгар
с~оt0 ·изкуство И KAИ->IO-iИtfa достигат един значй-
1"еftе}t разu-вет.. Но ви.преки това нравствената 

поквара отда&на разяжд.ала основите на Тжр-
1-10во. В неговите сtени и- иэвжн тях от

давна ее- трупали различни ре11иrисэни секти, 

1<6Мто rfo1r"paвшrи устоите на джржавата. Дваrrа 
цiфковни сжбора в, новия дворец на Иваu 
Александра, nредс.еда'fелствувани от самия цар, 

не . ·допринасят нищо nротиn злото. Напропш, 
то пуща корени neqe и в самия 11.арски двор, n · па
латите на болярите, та дори и в цжр1<вите. Разко-· 
шжт и разгулния · жи:вот на Тжрново изсмукват 
жизнените сющ на ст!)аната, народа стене под теж
ки налози и беэзак-ония и эаразен от свои11е госпо

дари с паfубiюто кжсоrледство, той става безу
'tастен дори- и кжм своята лична сждба. А между 
това опасността е псе nь-б11изу и по-блиэу." Тжр
нбво проджткава да пирува и да се кити, а бля
сжка на -бога1:ствата .заслешша цар и боляри, кои
то става,т са-монадеяни и гордо отказват на Визан
тия ттодюреnата· си против 0бщия враг. Напразно 

Теодосий отправял горещи молитви в дебрите на 
Св. Гора, на.празно вжзстава той против нрав
ственото зло. Сждбата на Бжлrария била предре
шена и всички мерки nротиn злото били вече· 
кжсни. 

Блиsу 30 години царувал сина на Иван Алек
с~щдж.р, Иван Шишман, но в тези 30 години Тжр
ново не вижда вече спокоен ден. Турц1пе все nо·
вече и повече стягат орбжча около него, доI<ато 

най-после през пролетта на 1393 rод. се отэова
ват пред самите му стени. Тримесечна обсада, от
стоявана от борческия дух на един велик бжлrа
ри-н и пастир - патриарх Евтимиi\ - туря най
после край на „царицата на rрадовете", а ва~дно 
с това и на цялата джржава. За втори nжт в Тжр
ново се настанява потански -крак, но сега вече 

твжрдо и б-еэвадежно. Пламжци огарят чертози

те на Асеновци, Тертеровци и Шишмановци, по
лумесед се издига над Божиите храмове, а най
добрите хора на столицата и народа се разсейва'!' 
из чужди страни за да разказват и описват сжс 

с.иито сжрце ужасите на боrоспасен:и.я царев 

град Тжрно11O. 
Така эавжрши Тжрново своята двувековна 

иiпоряя. В нея има много тжмни страници, но има 
и такива, които са д9статжчни да очертаят цялата 

епоха с.жс светжл ореол. И тледайки сета Тжр
ново, такова, каквото ни с.ж го завещали вековете 

на робството, ний тряба да се учим да четем 11 

едните и другите. Те са еднакво ценни и еднакво 
пuлезни за нас, новите бжлrари, защото в тях е. 

нашето миmmо, настояще и 6-ждеще, което· 1'1Р1е

ес3ми. ковем. 

Сега Царевец и Трапеэица пустеят под буре
на на забвението и само тук-там запазени нищож

ни остатж1tи· напомнят за ня.когашния живот . на:· 
тия два вжрха. Землетресепието nрез 1913 тоди-· -
на доразруши и ония малко паметници в долвата; 
Асеновата махала, които случайно бяха дос11иrна
ли до нас. С това, може да ·се каже, се тури КР.ай 
на с.тарото, царското Тжрново и неговите вещест- -
вени следи- може би скоро ще се затрият от по

вж рхността на земята. 

Тжрново на Асеновци, Тертеровци, Шишri1а
новци- не сжществува вече. Но всички кжтчета, 
до11инки и камжчета на днешната .п_устиня еж при•, · 

кжтал:и по един спомен от образа на царствения 
град, образ мил и скжп за нас, който ни гледа с · 
бащински очи и ни сочи пжтя, по който тряба да 
вжрвим. 

Нека се взрем в сенките, които далечното ми

нало О'ГЛЖ.ЧlЗа над днешно Тжрново; те витаят над 

Ltаревец, Трапезица и Света Гора. Нека ее вслу, 
шаме в шума на Янтра, която от векове -насам ро-, 

мони с11оите приказки за дни на подвизи и славаr 

лни на, робств6 и п·ечал. 

* 



Чове~<жт Алеко l{онст,н~тинов, които та"а джл
бок1i чувстваше при родата 11 ис1<ре!ю i1 отдаваше 
сuэята обич, бе убит пред,., 25 години. ТоН бе още 
1.i Rазцвета на rоднюпе си н ,рябаше да наnус
ве тоя свят, без да види още веднаж не са~,о liнa-
1·apa, а и без да се нarJJeдa на Б~дrария, която той 
то1rкоз много обичаше. И трябаше мож•е бн да 
до,це смжртта, за да остане .весе11ия му и жнз11ера

досте11 образ заuеки помежду ни. И ние нема да 
забратш призива му: ,. Б,Rлrари, оби.каля liте Бжл
г:~рия;:за да я обикнет!!"'. 

,, __ 

... 
Але1,о l{о 1.1стантино11 е роден в Свищов ш1 

1 sшуаµи 1863 г. До 1878 той е учил из раз1111 

у 11и1щща в Б·жт·ария. След това эамнuава за liи
коJ1аев (Рус11 я) , дето з.1в,у;ршва r11мназия 11 правн11 
11ay1g1 в уш1верситета. На 1885 r. тoi-i се вржща n 
Gi.т-ария, идва в София и бива ваэначен е,,,д-1111 . 

llpeз 1~'88-9, след 1(31'0 би11а yBOЛHeli 0 1' 
с11ужб11та, останаJJ сжпсем 'без средства, той эа
поч1~-а да превежда от рус1ш II фре11ск11, за да из

l{ара някоя пара . Та 1<а нзлиза-г преводите му: ,.Пол
таtJа" от А. С: Пушют, 1,СпСfр'' и „Беrлец" о, М . 
Ю. Лермонтон, ,,Бахчисарайски фонтан" от А. С. 
1 lушкин , .,Руски жени " от Н. А. Некрасов, .,Де
~юн"· н „Мцири"· ot Лермот:1тов f.1 „ Тартюф" от Mo-
Jlиe.p' - 1JC ll'tк1пe В С11ИХОГ!'е . ,; 

По·сtоi!нната му страст юr-.м пп.тущше ro за -
1н•жда, вжnреюt <'iскждните средства, до; , Париж 
( 1889)', 1 lрага ( 1891-) , и наи:после до Америка 
( 1893•). Ф·11 посJ1ед11dто· му-: nж11·1/ване ож. и ония 
д11вни dжпш бедежки „До Чиt<аrо и назад", кои:rо 
11 до днес ос,гава·f неиадминатн n бжлгарската 11и• 
тература. И самият Алеrсо К6'нстантино11, в GBOИ'l'e 

по-кжсни работи, не можа да достигне тая завп-р·· 

шеност на комnознциn, чиtт език и блескав ст11J1, 
с ка1<жвто се отт1ч1!_ват nжтнит~ бе;1•ежкн „До ЧИ-· : 
1са 1·0 н назад.". 

По-ю,,ою , тоl! на писа щ~очуп1я ,. Бай Ганю", 
който наf)ра11н името му едно от наи-nопуляrннте. 

t ' ,, 

. □рощаваJ!, J-1ш1гар,1! MRoro е крати..к ж11вота, 
зл да 11мам надежда още веднаж да те видя 1 . .. • 

11 Бай Га.юо" стана нарнцатеJ1но за „бжJ1rар1н1"'. ·От • 
11 •• 3 , 

тоnа време еж и неговите ,1Jе~11rтоии nжв в. ,, иа-

~1е ". · Особено место межпу тях заемат пmтните му 
белжю, 11 ~зпечатления : ,,до Жетоша с rовежд'И ва

r-они'' , .,Невероятно, 1-1а1кrина, но факт: 300 душ1,1 

l 

на Чер1111я вржх", .,София-Меэnра-Вратна", r„в 
бi\\лrapt1<a Шве~i 1tария", .,1 lрез Марта на Чеnино'' . 

Тоя 110век жи вя с природата, тя му беше един 

0'1 наи -важни'Ге дn11га1·ею1 , и той бе решил да на
прав1·1 пеша едно 1<рir.госветско пжтуване - но 

с~1жртта ~,у лоnречи. И с право туристи'Ге в Бж.11-
гарин го смятат свой па,ро1i: тон е не само осно
вател на пжр·вото 'Туристическо дружество у нас, 

н_!: само певен на нашата 11рирод11, 110 r11авtю неин 
обожатеJ1, - от него trовите nоколения ви~1аrи мо

гат и тряба да •1ерпят 11мттулс за работа в полето 
11:1 тур1,1зж1 в Бжлгария. 

Т. Боров. 



НА ЧЕРf-{~ B;i\PX С AflEKO ~ -Of-{CTA.f-{Tyft{OB 

Когато прочетохме в 3 н а м е поканата на 
Алека кжм софиянци да се вжзкачим на Черни 
вжрх и наша скромност с един добжр мой 
приятел, еж.що художник сега, решихме да 

отидем. Не помня дали си бяхме взели ня
каква провизия - така лека ни се виждаше 

на онова време такава една разходка. Защото 
бяхме в най-хубавите години - 17 годишни 
момчета. Тржгнахме вечерта кжм 7 -8 часа. 
Ядрото с Алека бе вече тржгнало от сбор
ния П:УНкт. Кжм 91/! часа бяхме вече в Драга
левския манастир. Там заварихме голяма част 
от туристите, но най-голямата част наедно с 

Алека бяха поели вече пжтя за кжм вжрха. 
Една група пжк беше минала през Бистрица. 

Нощта, като всяка планинска- нощ, беше 
студена и- на много места из планината отделни 
групи бяха спрели на почивка и наклали огжн. 
Цялата планина от мжнастиря по пжтя до 

Черния вжрх ечеше от песни, викове, гжр

межи и надуване на тржби. Някои мжкнеха и 
факли, прочутите едновремешни факли, с които 
общинските чиновници и пожарникарите през 

тжржс;пвени дни правеха овации пред кжщата 

н;1. Стамболова· 
На вжрха стигнахме преди зори и от там 

наседели по камжнадите или наредили се около 
огх-ня, посрещнахме зората. Тжнак, резлив, 
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вят,ж.р с..v-провождаше. п:жрвите слжнч_еви лжчи 

Всякой около своите.· познати и близки, под 
крепяхме с.илите, кой с каквото се беше запасил 
Алековата група беше най-оживената, и ние, 
младежта, i1 завиждахме отдалеко Когато слжн
цето се издигна над сжседните планини доста 

високо, уж се постопли малко, макар и сту

дения вИ:тQшки вятжр да проджлжаваше да 

щипе, и ние:напустнахме оrнйовете и се пораз

шавахме. 

Недалеко от ядрото, на едно вжзвишение, 
свит, с дигната на пардесюто яка, с поглед 

кжм тракий::кото поле, стоеше Иван Вазов. 
Аз го поздравих почтителяо, но той не ми 
отговори. Когато се смжкнахме в София, помня, 
че той напечата в едно списание, или вестник 

тогавашни, по случай изкачването на Черни 
вжрх едно стихотворение, което зав.жршваше 

така: 

... И ме11 ужас11.а смути тревога -
В тоя 11111r, помня. в1щях аз Бога. 

Тогава си обясних: щом е видял Бога, 
мене, естестве:но, няма да ме забележи. 

Тоя ден беше и моето пжрво изкачване 
на Черния вжрх, а струва ми се и на всички 
ония, които бяха дошли там. 

Александн.р Божинов, 



Циркус Бе.11емето с големото "Тевнои езеро 
(Фоr. Ж Pцt■J 

от Жеко Радев. 

В щ1ш1лата кннжка на Бжлгарски Тур11ст 

обещах да се спра 110-по11робно вжрху особшпt-

1111соко11лат1нски форм11, каквито nредстанят наi!

rорните ЛОДЗJJПИЙСl(Н 11 3/IПИЙСКН пояси •) ШI 

1 l ирин планина. Вж11 врlhзка с това, естественно 

е, ще тряба да се помене нящо и за образу

оането на тез11 форм~-t, което пжк ще н11 откр11е 

макар и крайчеца на тв.v.рде интересната и пжл-

11а с зако1:1осжобразност11 страни,,ка от 11стор11я

та на „мжр1·1Jата природа". Хубавите картини 

01 план11нсю1те кжтища, художествените фор

ми, 1<01110 се откриват особно по високоплан1ш

с1<и11е реРиони, нам се струват, 1<ато да еж сжз

дадени ог сжтворе1111с мора сеги 11 та1<а ще си 

сnж_ршат, както са пребивали от хилядолеп1н 

насам. В някои с11у11ан еюн1 чооешки ж11вот или 

пжк живота на няколко поколения са доста к
жс 

период от време, за да могат се забеляза какви 

да са nроме1-111 в подробностите на картините от 

п11аюшсю1те К-"'Т11Ща, да се проме1ш В IIЯЩО фор

мата 1ra голяма иди по-_малка планина; обаче има 

слу•1а11, когато само в няколко години, д,ш и11и 

даже часове могат да се направят чувствителни 

промени и то само от вжнкаunти природни си
ли. 

Постепенно отнасяне II наслагане на материя11и от 

теqаща речна 11л11 джждовtrа вода, подхлжзвания, 

сл,баряния на скални матерняш1, това са процеси, 

конто пра-вят видшш 11 твжрде чувств1пелни про
мени в обл11ка на плашrnската повжрхнина. Но 11 
топа, което нам се струва „вековно" и „мжртва 

пр11рода", то непрекжснато се помага на постоя11-

1) Виж CTIITIIЯT3 MII , Anr111ncю1 11 11oцa.1 n11llcк11 ПОЯС'И 

на високите 6At1rnpcк11 11ланн111," в rn. Еrтествознание и 

Географ1111·, rод. V. стр. 378- 384. 

1111, макар и слаби nроменв. Само вжнкашн11 uр11з-

11анн, К.:ll(ВИТО са тихия ромон НJНI ДtlВИЯ шум 

на план1шските потоци, шумжт на влачените 

от тези потощ1 камжнаци, веенето на ветров
ете 

11 пр. са нзраэ11 на безспирна работа, която е на

сочена да променя вжншния облик на планинската 

снага. Не са пн творба II плод на горните и редица 

още такива сили надроб.ените скаJ1ни ма:rерияли, 

натруnа1111 под плающските ое~щи нли пжк прото

чени надоле по джлгнте nлазни ? Не на това раз

рушение ли се джJ1жат разnокжсаните теменни 

61,окове н каманящ-1 по зжбернте 1-1 билото на пла

нината? 
Разрушение и пренасяне на ска11ните ма·rе

рняmr сжществуна II по низките части на плани-

11и11е, то се изrз,"ршва ~, по равните полета и пр11 

различни климатични отношения, 1:10 с11дата на 

тези процеси е най-rо11яма в така наречените над

снежни региош1 на висок1111е планини. С процеса 

на разрушението и отнасянето много правд1100 

некои rеоморфолоз11 обясняват и височините на 

планините по земното кжлбо. Така, не е с11уqайно 

нящо, •1с тжкмо в екоаторнялните области на зе

~•ята се отбелязват 11 най-високите п11анин11. Като 

се вземат примери за този слУ'rай, тряба да се 

тжрсят таюша не из об11аст-га на младите нагжна

ти планински зони по земята, а в старите конти

ненти. Височиrнrте на планините от IO. Африка, 

през Европа до Северното ледовито море, са на

rодеш1 тмкмо по географски шир~1ни - в еквато

rишrна Африка са _най-в~1со1<11те пла11ини. 

Хубавите скулптурни форми по п11ан11нсю1те 

снаги, които извикват хиляди очудвания II вжз

х11щен~1я у туристи и пмтшщи, които от друга 

страна заставят учени и изследва•ш да се зам
ие-
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лят джлбоко вжрху генезиса на тези творения,
 не 

са сл;учайна работа. По отделните пояси на висо

•rана вжв всека висока планина, с,е отбелязват и 

типични, свойствени и определящи този пояс пла

нински форми. Заобленото и добре залесено n 

низките пояси се заменя с постепен
но изострю

ване на билата, с увеличаване н-а1<лоните, с одреб

tшване на растителността, докато в н-аЯ-висою
пе 

11ли алш1йски пощи гребените и вододелните била 

станат напжлно скалисти, покривката
 от натроше

ни и изветряли материяли напжлно о
тжнее, джр

uссната покривка от храстово-кJ1екова се преобж
р-

11е в сочна и груба тревна покривка. Всичко това 

се джлжи на особеното влияние ria климати•1ните 

условия, които се променят с пов
ишаване на пла

нината над морското равнище. Клима'Fичните ус-

• ;,W:, •. -.-. 

Горната част на Цирнус Башлииць 

(Фот Ж. Радее) 

ловия се характеризуват сжс смяната на студ 

и топлина, сжс средната температура на вжз

д)'Ха, с количеството и разпределени
ето на вале

Ж}!Те по д!iи, месеци и rодишн~ време
на, с интен

зивността и формата на валежите, с веенето и си

лата на ветровете и пр. Елементарни познания на 

атмосферната физика ни подсказват, че климатич

ните отношения в низкото и високото на 
една пла

нина не могат да бждат еднакви. По-големи и по

изразителни за кратко време са тем
пературните 

Сл,стояния на повжрхността на плани
нските скал

ни маrерияли горе вжв високите планинс
ки регио

ни. Там и валежите падат предимно в снежна фор

ма, като покривката се запазва за по-джлrо време. 

Докато за средня и западна Европа снагата 

на високите Алпи е мястото, дето се изучават 
по

менатите климати'_rни условия, дето с
е констатира 

особния нач:ин на разруше1ше и отнасяне нэ по-

1;жрхните материяли, дето се установяват свой

ствените само за алпийските пояси лланинскп 

форми, порари l<Оето тази ппан~1на е станала из

вор на учението за ледниковата пласт
ика и за ос

таналите високи планини с алпиЯски характер, у 

нас, в земята на бжлrарското царство, за това н
ие 

имаме Ри110родопския масив и Пирин планина. 

Мощни вж.трешноземни сили с·а издиrна.r1и 

скалните мас11 в областта на. Пирин и то в прод,"tt.11-

}1\ение на милион години. Материялите, които. са 

стояли по горнището на грамадната
 антиклинала 

(r,оруба), коя·го представя строежа на rаrрилската 

снага, са отнесени и вн.в височинит
е остават да, 

господствуват само мощни гранитни маси. От ядка 

на корубата те впоследствие заемат наА-висоюпе 

теменни части. Покривната кристали:нноuшфсрна 

маса остава низко по склоновете от изто
к и Janaд, 

ка·го се запазва и по ЕJ1тепе и Елтепенска:rа •rа.ст 

на планината. Това са действието на вжнкашнrпе 

силн пжк, които от грамадния пирински бло1< са 

измоделували днешната п.иринска снага. Повече. 

от стотици метра дебел скален материял е ')Тнесен 

от тези вжнкашни сиди, които проджджават
 оа5о

тата си 1t в нашите ДЮI. 

В алпийския пояс на Пирин, при вековното 

действие на вжншните природни сили, са се обра

зували особни скулптурни форми, които не се сре

щат, например в Стара планина или други по-низки
 

наши планин-и. Високите форми в планините на Пи

ринската група, каквито са тези южно от Амб
ар

Таш, до седловината Парил, след това Али Ботуш,
 

Шар1шя1 Боз Даг, Кара Даr, Драмски Боз Даr и по

н2 юr l<ушница, се отличават твжрде Arнoro от тез11
 

на С11UЦински I lирин. Докато в изброените п;1а11ини 

от Пиринската група rлаnно уч:астие в моде.1нра

нето на техните снаги са взели и nз
емат в,"Кншнн 

разрушителни сили, а заедно с тях и течащата 

вода, вжв високия Пирин живо участие през едюt 

период от последните години ·на планинското би

тие са взели и <;нежните и ледени маси, които са 

покривали алпийския пояс на планината. От то
ва 

време водят нач:алото си посочените
 в мнналата 

статия от мен плавински форми - циркусите. По

следните заемат целия алпийски регион на 
плани

ната и от своя страна са начало на вси
чки големи 11 

някои малки долини, що водят СIЮЯ ИЗХОД
 от пирин

ската снага. Докато долините, изхождащи от пла

нини, които не са има11и !lедена покри
вка, показват 

едно почти изравнено и постепенно падение (на• 

клон), а страничните прнтоци се сбират с глав

ната долина на почти еднакво ниво и 
постепенно, в 

подциркусния пояс на Пирин имаме сжвсе~t друга
 

картина. Там долините се пресичат с 1;1ести водо

пади, катаракти и бжрзеи, образуват се харак

терни скални теснини, а малките странич
ни долин· 

ки се сбират n главната с бжрзеи и са зна'l.ително 

по-високи от ~,ея. Наместо да се повдигат по

степенно нагоре, долините на високия Пирин 
об

разуват чести стжпала. В това стжпат-10 повдигане
 

взима участие не само допи.ината осн
ова, но и ця

лата долина с пжлната си ширина. По този начин се 

образуват широки и тесни Lfасти в долината, които 

nжк дават по-стржмни и по-благи сnускове на 

с~оновете. Отиваме ли напр. по долината на Да

мяница ( от Банско на запад) нагоре, то кжм сре• 

щ:та на долината ние срещаме е
дин висок ПР,аr, 



Вто_ро:стжпало на Пиринска Бистрица 
(Фот. ж. Рцев) 

който се изд11га стржмно и зае~•а 11ш1 препречва 

долината от ед1-111те до другите с1<лоноnе. l(ато се 

нзкач1ше на тuэн праг, горнището придобива слаб 

наклон, осноuата на доm1ната е силно разш11рена 

н по нен са нас;1агани едр11 гран11тни блокове. Ре

ката си е изкопала джлбоко легло u дs1сната час ~ 

на този висок npar и буi!но с·е бие и пенн о до

ли.нните катаракти. Това стжпало понася една ви

сочина близо от 150-200 метра, а горнището му е 
б.пиэо на 1700 м. надморс1<а височинн. Все с"'с слаб 
наклон н с чисто корнтен 1шлре•1ен разрез, до1111 -

ната се продж11жава нагоре бт1зу 1-2 км. 11 cпi
ra до ноnо 0·1,есняване близу под кошарищата. 

Тук отесняванията се образуват от тесни водо

де11н11 р11дшна на страничви доmшки. Сам~1тt ри

д11ща долу, в тяхното продл;лжение кжм и срещу 

посоката на долината, имат харак1'ер на странич

ни терnси, гжрбицата li:t които преди заджлба

uане на долината до днешното 111100 са би11и ос

нова на сжщата до11ина. Оше 1-2 км. нагоре 11 
ние пристигаме о едно ново разширение на доли

ната, 1<оето в сжщност е II самото и нача110. Тон:~ 
с цнркусното разшнренне, основата на което за

почва от около 2000-2100 м. надморска в11со

ч11на . Ц~1 ркусжт околовржст е ограден с високи 

каменити 1З.жбер1111 стени. Околовржст на в11со

•~ина от 150 до 200 м. над циркусната основа се 
редят доста шнрокн терасн, дето свжршват стра

ни•1н~1 пли11<и до11ини . На тез}1 тераси в основата 

на щtркуса отговарят н редица стжпатш повю1-

ган11я- l(акто основата на щ1ркуса, така 11 горни
щето над стжпа11ата, а сжщо и горнището на те

расите nрн 11эхода на стра11и•1ните дОШiНt<и са эa

ent от коnановндни заджлбаван.ня, преnречен11 от 

допнята страна с вал от натрошени ,едри скалн11 

б;101<ове или пжк от основни с1<алн . Тези копано-

видн~i эадж11ба11ан1tя са винаги эаnжлнен11 с би

стра планинска вода и обитавани от хубава пла

ни 1-1ска пмстжрrн1 . Това са п ll а н и II с к и е э е р-

11 а на в11сою1я I lнрин. 
Сжщите форми, сжщнят стжnа11ен градеж се 

11абтодаоат в началото и на останалите големн 

п11ри11с1<11 долин11, каквито са долиtt а~:а 1-1а Бжнде

р1ща 11 ред~щата долнню1 по Елтепенската •1аёт на 
север, а с~о I lолежансю1те II Деснлич1ш 11а юг. 

Gжr1)1.ер 1ща и Вн11явица {Дамяю1 11ка долина) заемат 

ll('t!Тp::!JIIIO място 1-1 ПOCJICДH!ITa С д,,,11ото Clf се опир:~ 

о гжрба на rолемня Паnаз1·йолсю1 1111ркус, 1<ойто 

иде след По11ежан, Десилица 11 Безбог. 

Наti-П!{W1 1 иатс\ алпийска nJн~стнка на Пир.и 11 

ct: откриuа в тоз11 последю1я - Папазгйолсю1 ц11р-

1<ус, 1<оnто от дясната сн страна нма с,-кщо т;r-iJ 

дм11бою1я, но ~1а111<0 по-тесен цнркус l{peмct1. Из

ходнте на тез11 два циркуса с-е сжбнрат на 01<0110 
2000 м. надморсt<а височина н да.ват вача;ю на 

щ1й-знач1пелн11я 1111ринск11 поток - р. Ретнджа. 

И при дотшата на Реп1джа имаме стжпалш1я 

,-радеж 1 1 а Дамян1ша, само че ту1< ,ст,,,шалата са по 

щюгоброiiнн II по-юv,си. Гор1шщето 1-t J всяко стж

n:то с копанов,щно заджлбано и заето от хубавfJ 

п.r1а н1111ско езерце. Най-долното раэuшреш1 е· пр11 
стжлал1111н над;1;ю1<с 11 проф1111 на долината заnо•ш·а 
при стшката на двете доJ111ш1, 11эхождащ11 от Па

пазгiiол и от t<ремен. Едва след като направи 

левет ОО'IИ ВКИ JJ по-ма11ки 1-1 ПО-ГОJIСМКН езерца, СЖ· 

браната на цел11я Папаэгйолски циркус вода в го

,,е~шя Папаз-гйо11 с,е сл 11оа с водите на t<ре.11е11-

с1<ия L11tpкyc и дава нача11ото на Ретиджа. Ш11ро1< 

с Папазгйолс1<ия 11ир1<ус, околовr,v.ст ограден с 

ПIICOКI I II тесю1 СКЗЛНJI Зтбери, които ГО де.rtят Oi 
сжседн1пе му цнркуси и по които само диuнте 

коз~,1 могат да скитат безстрашно. Чов~ц;~ по тях 
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немоrат да ходят. Палазritолския ._щркус се nпира 
о стените на цяла редица пирински циркуси. Така 
право на запад през Портите може да се надни1п~е 

лжрво 1<ЖЬ1 Дrемиркапийския циркус, който е на
чало на долината на Пиринска Бистрица. Малко 
nо-насевер е l{аменичкия циркус - сжщинска 

джлбока х.уния. Още по-насевер следва Белемето 
- висок и широк циркус. На север през вторич
ния и -гесен ц~1ркус в една странична долш~а на го-

Пжрвия висок праг ,,а дамяница 
(Фот. Ж, Ред~•) 

J1емия Паттазгiiолски циркус - именно през 11ир• 
куса Цареви Двори, се стига в Валявичкия цир

кус, а още кжм северо-изток т-ранич-ат Десилич
киstт и Безбоrския циркуси. l{жм юг Папазrйол
ския циркус rраничн с l{ременския и Брезничкия 
ниркуси. 

Голямо е езерото Паnазrйол, но десеторно 
по-голямо то се представя в картите t1a планината. 

Това е една картографска грешка, nмжкнала се в 
виенсю1те r-еографски (и генералщабни) карти, 
която и до днес още остава ненаправена. Близу 

сжщата големина имат и двете Кремеиски ,езера, 
при всичко че техния циркус е по-тесен. И надмо-р • 

ската nисоч-ина на последните е с стотини метри 

по-голяма от Паnазrйолската. 
От Папазгйол на юг се редят още 3--4 цир-

1<уса, които крият в себе си цяла редица езерца, 

що дават начало на Брезнишката и Корнишка 
реки. Това са Брезнишки, Ту-вча, Корнишки и Су
хия циркуси. Последният опира о Амбар таш, 
1<ойто е и последния висок -вржх от сжщински Пи• 
рин. Макар и крайни, циркусите са доста джл
боки и изобилни с вода. При тях, както и ттр►! 
от радн1,rrе циркуси на Елтеnенсю1я рид, тези между 

Дамяница и Rетиджа - именно Перлешките, Де
силкчките и Безбогските, стжпалната форма на 
надлжжния профил престава бJJизу под самите 

11иркусни основи. При Десил:ишката група от uир
куси долинното стжпало се образува от дебет1 
- по-вече от 100-200 м. - моренни отложения, 
1<оито тук имат форма на грамадни кжжепни на-
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носи пред изхода на циркусите. Като се запоrrне 
от Перлеш и се свжрши през Десилица на юг до 
Безбоr· тези грамадни морения отложеш1я обра
зуват широка тераса, по която са с,е отстояли 11 

моренни кор,пища, изnжлнени с плитка вода 11 
тржсища. Тези дебели моренни отложения правят 
впечатление, като че са изринати от стихийна 

сю,а материят1 11з uиркусните заджлбочанания. 

Тяхната надморска височина е около 2000 метра.. 
Обрасли са. с хубава иглолистна гора. l{жм долина
та на Места тези моренни насипи стигат до 1400 
метра височина. Те са и най-в11сою1те р;~ботни 110-

11ета на Добринище и l{ремена: 
Кжм запад от центраJ1ното било на Пирин се 

откриват още три големи долини. Това са Пирнн
ска Бистрица, Св. Вра11ка Бистрица и В.,~ахина. 
Горнищата и на тр11те долини са 11жлбоки и ш11-
ро1ш циркусни J1абиринти, които се опират с гжр· 

бове11е си о ц►1р1<ус11те на Бжндерица, Дамяница 
(Вал-явн_ца) и Папазrйол. Почти '! трите долш111 
покрай големите с11 t1ачалн11 ш1ркусн - именно: 

Демиркапийски за Пиринска Бистри1~а, Белемето 
за Св. Врачка 11 Елтепенски за Влахина - имат 
странични висящи долини, KOtlТO водят наqалото 

сн сжщо така от обширни циркус1,ш заджлбава-

1111я. Чуден лабиринт представят сrраничните ц~1р
куси на Влахина, им,енно: Георгиица и Синаю111а 
и тези на Пнринска Бистр1ща, именно : l{аменичк11 1 
Малкото Гltолче II Баш-Мандра, но ширината 11 

разnространени1ето на Сnорноnо11ски циркус са 
11ай-го11еми. Благодарение на това, макар и с юго
западно 11з11ожение, тук се натрупала грамадна 

11едена маса, която дала t-1a мястото ~1 спе11ифичиата 

пласт11ка. Кжм долината на Св. Врачка Бистр,ща 

llanaэrltoл (Попова СЗ"РО) 
(Фот. ж. Р•АО) 

този циркус снжршва с д-ебе.r~ и моренни отдожения. 

И трите долини CiJ. богати на стжпала и отесня
вания. Джната на циркусите са заети от 11ели гру
пи плаt1ински езерца. Всичко езерните групи Пt) 

иэброеt1ите циркусни rнезда наброяват повече от 

100 до 110 езерца, някои от които, 1<ато Папаз• 



гйол, Кременските, Елтепенските, Тевното езеро 
са доста големи. 

Изброените високопланински форми : uирку
сите, долинни._те стжnала, коритната форма в на
пречния разрез на долината, отесняванията, мо

ренните и скални тераси по uиркусите, копано

образните езерни паничища в джното на цирку

снте, моренните тераси вжн от uиркусите, са тво

рения на особната ерозия, която джлrо време 

преди нашата епоха е rосnодствув.ала no тази пла
нина. Снежната линия тогава е стигала до 2100 )!. 

надморска височина, значи близу с 900-1000 м. 

по-низко отколкото е днешната и надморска висо
чина . Поради това цялата теменна част на планина

та е била обложена сжс снежна покривка, която в 

началото на долините, дето са циркусните заджл

бав.ания, е образувала фирновите гнезда, ста

нали източник на големи ледници. Всичко това 
е било преди появата на дилувия-лния човек, 

и единственни свидетели за това сжстояние -
заледяването - са изброените форми, които се 
явяват като остатжци от ледниковата ерозия !1 

отнасяне и от своя страна дават чисто леднико

вия облик на алпийската зона на планината. 

* 
ДРУЖЕСТВЕН ЖfiBOT 

На еж.бор в Тжрново. - Туристи и любители 
на природата! На 24, 2.5, 26, 27 и 28 май т. r. жи
вописшш старопрестолен град Тжрново Ви кани на 
XV. редовен туристически сжбор. По сжщото вре
ме ще се извжрши и тжржеств~ното освещав:ше на 

изградената с непосилен труд и жертви от нашите 

тжрновски другари пжрва туристическа хижа на 

Uаревец. 
Пред вид на извжнредно важните вжпроси, 

които еж сложени за разглеждане на сжбора, вж
проси целящи закрепването и засилянето на орга

низацията, както и за да се отдаде нужната почит 

на нашите другари за завжршеното от тях дело, 

необходимо е участието на всички дружествени 

членове и на всички сжмишленици на туризма. 

Елате всички масово да манифестираме хуба
вата и безкористна туристическа идея и да допри

несем за постигането на благородните дружестве

ни цели! 
Елате всички та след сжбора да посетиы· и 

безс111жртната Шиm<а и да напоим джха си с благо
уханията на вжлшебната Розова долина! 

Всички на сжбор и излет! 

Програма на Сжбора. - 23 ма~!: ПрпсТlfrане в Со
фия на сборяните от Св. Врач, ДymfИua, Кюстендил, Ра
ломир, Плоолио, Белово, Долна Баня, Самоков. Тржгване 
заелио с Соф11я1щrr в 8 ч. 15 м. вечерта от гара София. На 
гара Мездра се прнсжединяват Врачанци, на гара Чер
вев бряг - Оряховци, на rараПлевев - Плевенц11 w на 
гара Горна-Ор~rховица - Русенци. 

Кжм Старо-загорци, които сжщо тржгват на 23 ма!! , 
се присжединяват по пжтя Тревненци и Габровци. 

24 май: 6 ч. 43 м. и 7 ч. 37 м. сутринта пристигане 
иа вс11чк11 сб'оряни 11 Тжрново, посрещнати на гарата от 
Т;\;рновскrrте туристи. Разквартируване. - 10 ч. преди 
обед учасп1е n тжржествата в чест на св. св. равноапо

столи Кирил II Методи. - 3 ч. след обед: от к р II в а не 
на сжбор ,а. 

25 май:10 ч. сутр1111та о св е ща в а не на тур II с ·r. 
екип дом-х11жа на Uа:ревец. - 3 ч. след обед: 
пролжлжение дневния ред на сжбора. 

26 и 27 май: nроджлжение на дневния ред. Закри
ване на сжбора. 

28, май: разглеждане забележителностите на града 
и еднодневен излет из околностите. 

Дневен ред на ех.бора. - 1. Оrкриване на сжбора. 
2. Помен за Алеко и Вазова. 
3. Реферат: Тур 1,1 з ма н природата (rеФ 

Д-р Дрон•1илов). 
1. Приемане на нов1,1те клонове. 
5. Проверка на nжл11омощията. 
6. Отчет 1111 Нас'l'оятелството. 
7. Отчет на касиера. 
8. Доклад на контролната комисия. 
9. Изменение на устава. 

10. Приемане прав11m1ик за излетнте. 

11. Бюджет за 1922/23 година. 
12. Реферат: Ту J> к з м а к а т о с р е д с т в о з а 

развиване и -укрепване на чувството 

род о л,ю б 11 е (реф. Ая, Жеко11). 
13. Провжзrлас1шаие почеmи членове. 
14. Разни. 
15. Избор на 11ово Настоятелство и контролна ко

мис11я. 

След сжбора. - Е д 11 о д 11 е в е н излет: Тжрново-
гара По1111краяше - Nlcopolis ad lstn,m - раэкl'lпкнте -
село Никюп - гара Крушето - Горна Оряховица. Раз
дела на сборяните. 

Ч етиридневен ' и 'злет: 29 май: Тжрново
Дряновския манасшр с трена, през Габровските ко.r111би 
пеша до Габрово. - 30 май: Габрово-Габровския ма
настир. - 31 май: Габровския манастир-Казаилжк. -
1 юни: Казанлжк-rара Тулово. Раздела на сборшште. 

П,ловднвския клон Калоянов вржх от Б. Т. Д. е имал 
общо годишно сжбрание на 26 ма!}т т. r., на което е бил 
приет отчета на 1iастоятелството за де!!ността н живота 
11а клона през изтеклата година. Клоижт е имал 85 члена, 
от които еж напуснали 9 11 14 не еж били редовни. Най-
1·олеы брой от члево11ете еж чиновници (36). Направен11 
еж осем излета, конто изобщо еж били добре посетени. 
Дейността на клона изобщо обаче е била твжрде слаба. 
Членовете с малки изключения еж пропоили необяснима 
апатия кжм дружествен11я жнnот, неттросntма за члено

вете на един клон в полите на киn1нте Родопи, които 
мило капят излетници през всички годишни времена. 

Новото настоятелство на клона има следm1я сжстав: 
ттредседател П. Жилков, подпредседател Ст. Н. Шишков, 
касиер М. Табах, секретар Н. Киров, домакин Н. Мар
тпнов и сжветющи: Д. Милев, Кр. х. Карагйозов и Дим. 
Груев. 

Самоковския клон Рила от Б. Т. Д. е имал общо 1·0-
лишно сжбрание на 30 март т. r. През изтеклата година 
клона не е проявил почпr никаква деятелност, макар и 

да се намира при на.lt-добри условия за развитие па ш1-
тензивиа туристична и организационна дейност. До го
ляма степен това се д.жmки. на бездействието и нехай-
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ността f1a досегашното му f1астоятелство. □рез г,од11ш1п1 
кло11ж т ,е бронп 70 члена. 

Сжбраннето е нзбрапо 11000 настоятелство u сжстав : 

председател П. Максимов, подпредседател кал. П. Кру

шоu, секретар Тоъ~а Георгнеu, домакш, М. Ктткоu и сж

ветн111< В. Сто11н. Нека се надяRвме, •1е новото 11астоя

тепст110 ще сж>1< 11uи клона и ще му спе11ели rюдобающе 

место в ,nру_жестоото. 

Долно-Баttскня клон Иб;кр от Б. Т. Д. е 111шп на 

2 аnрнп т. г. общо сжбрание. Старото настоятелстrю с 

дапо отчет за де!!ността и живота на клона през нзтекпата 

1·од11на. Клона бран 36 редо11ни члена. През пятото с;,;. 

б11п11 уреден11 шест излета, а irpeз знмата 5 седе11к11 11 
една л11тературно-муэ11кал11а ве9.ер11нка в прослава па

метьта на революцнонера С. Раковскн. 

Сжбраю1ето е 11эбрало ново настоятелство в сжстан: 

председател Георгп Д1-~м11тров, подпредседател Гоерп1 

Иn. Ил11еn, касиер Влад11м11р Ат. Лаэароn н секретар Ст. 

И11анов. 

Дупняшкня клон Рилски езера от Б. Т. Д. е нмал на 

29 април т. г. общо годишно сжбранне, на което настоя
телството е дало отчет за дейността II ж1шота ш1 клока 
през нзтеклата година. Почп1 всичкото nн1mан11е както 

на настоятелството, така II на членовете на клона npeJ 
тази година е бнло ПОГ.11\ЛНато от МIIС.11\лта за JСНжата, 

която к1юна построи сжвместно с IОношкото Тур11ст11-

ческо Дружесп10 на Скакав11ца. Работата около постро!!

ката е почната на 10 юли, а основния камжк е положен 
на 21 юmr 1921 г. Този ден, в коl!то еж положенн осио

в11те на пжрвата планинска хижа в Бжпrария, ще ocтaJie 

11стор11ческ11 не само за клона, но II за цялото Бжлгарско 
Турнстнческо Дружество н вжобще за туризма в Бжл

rарня. Скакав11ца ще помю1 този момент н ще •разнася 

,ехото rна туристнческия вжзторг · през долинн, пnаш1н11 
11 вжрхове далеч нэ цяла Бжлгария и ще подканя младо 
11 старо кжм работа за опuзнаване II сбл11жаnа11е с nр11-

родата. 

През лятото хижата е била пр11вжршена от ожн 11 
покрита. За през таз11 rод1ша остава да се довн.рш11 

джрвената работа от 11жтре II да се уредп. След пре

установяването на работата през есента клона е шшJ1 
зад11,лження кжм банюr 11 .часп~и лица эа около 25,000 11., 

конто еж билн покрип1 от прихода от дадените през зи

мата две _срещн, ед~о представление ( . Благородн11.ка") 11 
новогод11ш11ата вечеринка, посл-едю1та дадена с11,uмест110 

с Юнашкото Тур11сn1ческо )lружество в града. 

С построllката на хнжата клона стжпи здраво на 

краката с11 11 спечели довер11е II автор11тет между граж
данството като орган11зац11я сол11дна 11 напредничава. 

Като не се смята работата на •1леноuете по пQстроl!

ката на х11жата, 11з.nетната де1!11ост на клона е била m;v.p. 
де 01·раничена. Направен 11 еж б1rп11 само два излета, от 

конто еднн през знмата до хижата. 

През год11иата еж четен11 два реферата, вжрху Х 11-
r 1,1 е н а та 11 а тур 11 з м а от г. Л.·Р Сапунтк11ев 11 вжр

ху О р ох II д рог р а ф ~1 tt ·r а н а Р 11 11 а от г. Асен Ме

дж11д11ев. 

В началото на отчетната 1·од1ша клонжт е 11мал вс11ч 

ко 114 члена, а сега тоl! брои 208. Клона пр11тежава 
.една бибmrотека от 164 тома, к1111п1 11 списа1111я. Кжм 

клона нма Археологична секцш1, която обаче през тазн 

rодииа по поняпш nр11ч1 11н1 не е прояrшда никаква дед

ност. Бюджета ва клона за ютеклата год11на показва 

на прnход 72.049 лв., а разход (вы1 от разходнте 11 np11. 
хоn1пе на строителната комисия по х1tжата) 33.289 лn. 

11 l·IЗЛI\ШЖК , включнтелт10 фонда х11жа, - 38.758 ЛВ, 

Среща между СофнАци н Пловднвцн. - На 14, 15, 16 
11 17 апрш1 т. 1·. 46 души членове от Софийск11я клоu 
Ал ек о К о н с та 11 т 11 11 о u от Б. Т. Д. направиха нзлет 
до Ба•1ковскt1R манастир, кн.дето прекараха Вел11кдена. 

На вржщане 11а 17 апрпл те еж се срещнали в Пловднв 
с дpyrapitlfe си ,от Пловднвск11я клон К а л Q я н- о ~ ,в р ж х 

от Б. Т. Д., ·конто сж. .г11 nосрещналн вжн ,от 11 рада 11 еж 
111 развели да раз1·ледат забележ11тс11 1,осп1те на оторюа 

бжлгарс_ка столнца. Срещата е бнла· много радушна 11 
соф11я11щ1 еж оп1есл11 хубаn11 спомен11 от своите тракt1й

ск11 другари. 

Трудовата повинност .и турнс11tте. да.ваъ~е място на 

следното окржжио на Главната Днрекц1,1я на Трудовата 

Лов11нност, резУ.лтат от постжпюпе, конто Центратюто 

настоятелство наnравн пред сж:шата, да се раэреш11 на 

дружественttте членове да отбиват трудовата с11 повин

ност в ,работа за постt1rаие 11а дружественнт.е цел11. 

J"JJABHA ДИРЕКЦИЯ 

114 

ТРУДОВАТА ПОВИННОСТ 

Отд".1 т„хн11чески 

№ 1170 
Софим, 2 маА 912 rод. 

До Окр111ж1111те :Уорав■теан 
• Окоа■lски На~■ан1цн. 

Kon■e .цо Начмнмцнт4! ва 
Окра.жв■те бюра ■ Трудов■ 
бюра н Окр111.жкмте Участ11оа11 
И11ж„нер■, 

Uентрмиото уnравленне на Бжлrарското Турнстн

ческо Дружество в Соф11я с щ1смо № 2 от 14.1. т. г. се 

отн~се л.о Глаuната Д11рекц11я с молба послед:нята да на. 

редн, щото •1деновете на Софнйс~нп 11 ·провющ11ё1л111п~ 

клонове на сжщото Д-во да отбиват временната си тру

дова nовlfнност в 11зожршвапе на работ11 целящи разху. 

баояването 11 направянето достжпна родната природа, :t 

нменио . .в: nравене, поправяне 11 ~ележен~ на пжтнща н 
rrжтекн, построяване- Jtttж11 в nлаю11111тс, капт11ра11е на 

р:1зп11ле1ш поточета, откр1111ане нзворчета, направа 11а 

11ешм1·1, залесяване и np., вснчко п ппан111111те, •т. •е. ре.1 

мероприятия, ко11то ще направят, както се ве'\е. •11зтж,кна, 

достжпнu за BCIIЧKII 11 rос1опр11емю1 Н3ШJП,е Jl,IIBH II род1111 

ПЛat/llНII. ' 
Главната )t11рекц11я отговори на дружест11ото с 

ш1смо, с~;щест11е11ата част от което u npefiиc слеl\ва по
допу. 

ГЛАВНА ДИРНКЦИЯ 

на 

Тl'Удо~лтл пqвинн~~;:т 

От.ци т4!хническн, службв 
стромтмна 

н. 298 
Софни. 26. 1 922 год. 

Прер-кс. 

JJo Цектрва11ото _Настоят4!n 
ство на ба.пrарското Турист11 

ческо Дружество - СоФ••• 

На. µ, 2 от 14. ,1. 922 1од. 

' Главната )t11рекцш1 намнра, че 11з11олзуuането труд;~ 
11а време'н1111те трудоващ1 туJJист11 38 цетrrе показа1ш 

11 ~·орното п·нсмо ще бжде много 11олез110, затова ще 11од

креп11 молбата В11. Обаче вжnррса не може да се раз

решн общо II в такава неопределена форма. За целта 

всеки клон от Туристическото Дружес1·во, който 11ски 

дс1 11зпо11зува оrруда на ч.ттеновете с11 по пред11ожен1111 от 

Вас 11а1н111, ще тряба Jia се отнесе с едно конкретно 

пред.~ожен11е до Главната Д11рекц1111, о коете ще тряба 

11жрво да се покажат работите, ко11то клона ожэнаме

р1111а да иэв,,..ршн с временна трудова повинност, 11 uторо 
да nр11лож11 ед11и точен спнс,жк .на под11ежащите на ра. 

бота с11011 ч11е1ю11е. В с011сжка освен нмето II пж,~растrа 
на 11оддежащ11те на работа •1лено11е, тряба да бжд.е още 

означено, в коя община жнвее всекt1 член. Главната Л.11-

рекцш1 ще пре11рати тня 11редложе1шя до респекnt01111те 

общнн~к11 сж11ет11 с хоратаl!ство да се одобрят. 

Оснен товn след 11р1111жршнане на работ11те uсек11 

клон тр11ба да nредстав11 11 „сжотt1етната общнш1 01·•1ет, 

11pen11c от ко!!то ще нэпратн II в Гла11ната Дирекц11я. -. 

. Начал111rк на отдела, 1шженер: (n.) Т. Велgев. 

Начащ111к на сду,,кбата, . 11нж.снер: (п.) Аоrелоц. 

Главната Днрекдия прецеияваАкн. хубавата 110 тpyjt. 
на задача, с която се е ш1rжр611ло Тур11сп1ческото Дру

жество np11 оскждt111те пар11чн11 средства, с конто може 

да се разпол:11·а в дне~uио време, 11 големата полза эа 
роднната 1111 от реа,11;щ1Jtрането .JIII· горнцта зад,1ча, мрли 



Господа Окржжните Управ11тел~1 да наредят да се опо. 
nect11 ·на вс11чкн градски 11 селски общ1ш11 настояще10 
~жр;ы1шо, като се препоржча на общиш1те най-нас..-011. 
,елно да вземат 11рисжрце начшrаю,ето на Туриспrче
ското llpyжecтno и. се отнесат най-благосклонно кжм 
молб11те ва клоновете ва сжщот6 Дружество, които мол-
611, прндруже,ш с сжответннте ст,сжци на подлежащите 
_на пременна ТР.)'дова поuинност и план на проектираните 

за извн.ршваие от клоновете работ11, ще се нзuµащат 
всякога с 1·орещо ходатайство от Главната ]lирею.1и11 до 
·общшrите, с покана ресnекпш1111те общински сжnетп да 
_разп1едпат 11сканшпа на турист11те и ги удо1Jлеmоряват 

.всякога, ако още Jte е отработена временната трудова 
ТТОIШН.НОСТ в общината. 

Главен Дпректор: Хр. Стоянов. 

Началник на отдела, 1rнженер , t . Велчев. 

ВЕСТИ. f{ BEJIEЖI<H 

Елин-Пелин, нз11естю1я наш б11тов 11оет-п11сател праз
-нува на 6 май т. г. своя дl!адесет II пет· годишен п11са
;те:nсю1 юбилей. По този случай на тжржесшевото че• 
е:~>вуваие на юбнл~1ра в Народния Те:а:гжр от етрана на 
6;,,;лгарското т~,ристнческо Дружество nредседате.nя на 
Централното насто11телсттю му поднесе турвстска торб,1 
и тур11стс;,ка тояга и го nрпветствува с слединте дум11: 

- "4естuувайкн д1Jадесет II пет 1·од11шнш1 Вн юбилей на 
uж3торжен пе11еu на бжлгарското село и не,·овата при• 
рода, бА-.11гарсюпе туристи - nоклонницн на ,убос1111те 
-на оте•1еството ни любезно" Вн поднасi,т тая тур11стка 
торба 11 тояжка с rюжела,ше да обхождате II вжзпявате 
,още по-вжзторжено за лжлл1 11 лжлп1 rод11н11 м1шата 1ш 
родина. - Здравейте!" 

Хималайската експедиция, която м,rnалото лято с 
-1\ЗСЛедвала от разн11 страни IIЖЗМОЖНIПС, ПОДСТН.Ш/ за 
изкачl!ането 11а най-внсою1я вржх на земното кжлбо, 
Мои- Еверест (Гаурнзаt1кар, 8810 м.), е nреустановuла ра
ботата 01 в начало'rо на м. октомври м. г., след като i-t 
се удало да открие вероятно вжзможния шкт за вжрха. 

-На 20 декемuрн м. 1·. 11 Лондон на уреденото от ангт1й
~:ю1я Алпийски клуб II А1rгш1/kкото Географско д-во тжр
жествено сн.брание ржковод1пеля на експед~щия·rа, пол
ковн1ш Х а у ж р д Б ж р 1,1 е докладвал_ nодробно вжрху 
,работата ва експедищ1ята II nостигнаuпе резултати. 
-След като през юни и юлн са били обходенп и изслед
па,ш сеuерозапад11ите склоио11е на масива, без да се от

крие в тих вн.зможен 11жт за t1зкач11ането на Е11ерест, 
през м. а11rуст експед1щията е наnравнла няколко опита 

да досп1n1е гребена, който се спуща от вжрхз 
Ч<ЖМ сепер. Но и тези опити останали без резултат. 
•От тук обаче екс11ед1щ11ята е усп11ла да проникне 
п долината на Кхарта, която се прост11ра между 
сnоменатня северен II сеuероизточнюr склонове на ма
,с~ша, 11 по гладк11я, покрит с замржзнал сняг ледник на 
.долпната да достигне значителна п11соч11на. Хуба
вото есенно време и добрите снежнr1 усло11ия 
-окуражили участ111tщ~те в експеднцuята, да 11редприе

мат още сега ед1ш опит за изкаУваннето на Еверест. 
"На 20 декемвр1t те се установили на лагер на една внсо
'ЧIШа от 6094 м., кждеJо още се срещали високо-алл11йск11 
цветя. Нощите били нзвжнредно студе1111, а дните пр11-
11tно топли. Студ;;.т ,r разJ)едення вжздух пр11ч11нявал11 
безсжю1е нощя, а дене слжнцето било един от наlt-голе
-мите неприятели на плаm111арите. То изтощавало тялото 
il приспивало духа, н правило по так;~;в начин JJевжз

-можно всяко напрягане. Слу•шало се е в едно и сжщо 
време краката да премржзват от студ, а ржuете 11 ~·ла

пата ла слжнчасват. Само младн II необнкновено 11зджр
;кт1в11 хора могл11 да прот11востоят на резките промени 

-на 'l'е~mературата на високо-тибетския климат. 
На 22 септември шест души от експещщ11ята эа

-елно с 26 кулн (носач11) се nреместнл11 на по-в11сок ла-

,·ер, на 6773 м . 1111сок11я превал Лханка-Ла, от кждето мо-
1·ал да се проследи в цялото сн проджлженне единствено, 

11жзможния пжт за 11жрха. Той водел наl!-на11ред надолу 
кжм една 400 м. по-низко разположена леднrrкова 11а
д11на в най-горната част на доmшата Р о н г • б у к II от 
·там по един стр;;;мен ф11рио11 (от замржзнал еияr) на
клон к;;;м седловината между Еверест н 7497 м. оисокия 
му сжседен вржх от север. От тук по слабо наклонения 
,·ребен на североизточния склон на мас11ва 11эглеждало, 
че ще може да се достигне без особею1 трудност11 11 
onacнocrn до самня вржх, който отстоял на около тр11 
·клм. и четвжрт от седловината. На 23 сеnтемврн М о л
р и, Б ж л ок II майор Х у 11 л р заедно с 'трима кут1 (но
сачн) проджлжюrн изкачването и стиrн;~ли вжжделената 
'седло1111на, 7010 м. висока. Гlоявнлата се страшна бypsr 'i1 
внетща, копто транла цешr чет11ри деня, попречила да 

се прод;;;лfюf 11зкачването fl nр11нуд11/rа· експед11ц11ята да 
пo·rei'm1 вече назад. 

С това задачата на тазн разузнавателна експед1щ11я, 
да uамери ед1ш 11;;.зможен пжт за nжрха на Еверест, 
е бнлtt успешно разрешена. У11аст111щ11те в експ1щ1щ11ята 

'мо,·ат да се гордеят с постигнатп:rе резултати. Майорите 
М о р м е д н Х у и л р еж наnраuнли в Тибет u в кня
жестuото Сикнм картографнн cш1мkli на по11ече от 
33.000 квадратни к11лометра досе1·а еж.веем нензученн 
страни. Д-р Х, 11 р о н е изследвал в гещюгнческо отноше
ние областта ~iежду масива на Еверест и ,·орното те•rе
ние на р. Брахмапутра и направшf ценни за науката от
крнтня. Целата плашшска 11ерю·а оттатж.к Централна Хн
малая се наш1рала II ед1111 бн.рзо напредващ процес на 
рушенне. Реката Ар у н, една ч.исто цланинска река, , на 
джлги разс.тоn н1111 лemmo лжкатушела между nесжч1111 

нас,,mи н скаJ1н 11 разрушения и влачела т1111я 1:1 пясжк 

като някоя пжлноводна, успокоена река в равнина. По 
склонове1·е на плаюmите се образували джлбоки uдлжб
патшш 11лсед~твне на чести срутвания. И сампте гре
беmr 11 11жрхове в най-висою1те области на nлан11на-га 
еж цодхвжрлени на бжрзо рушенне. И докато- на вся
кн.де личели след11 от някогашни нспол11нсю1 ледени 
реки, сега само малко ледници от сеuерната страна на 

централ-ната верига досп11·uл11 до пояса на 11ечн11я .~ед. 

Д-р У о л а с т н е усrшл да набави една ценна сбнрк:~ от 
досега отчаст11 неизвестни млекопитаещи, nтJщи, насе

коми н растеннЯ'. А особено богата е сбирката от фото
графически снимюr. На устроената през м. януари nред
варнте.'11!а изложба еж бнли 11зложени повече от 600 
сннмюr. 

Таз1·одншната експед1щ11я, която ще тряба да до
с·п1rне вжрха, nотегтrла още в края на март от Дар д· 
ж или н r, главната и квартира. Изкачването се предпо
лага да се пзвн.ршн през месецюе ъrай' 11 юни, за когато 
се очаква блаrоnрнятно време. ' ' 

Туризжм и нннематограф, - Изобретателю1те хора 
на киното еж открили одавна ефектното деl!сmне н:~ 
nланшrскнте карnш11 и изб11рат като място на де\:\
етвне за своите пиесн 11m1 ет1эодн от тях наред с м11-
тrонерск11те дворци, пжрвокласнлте хотели, сждебните 
зали II npl. и планшште, nрелимпо Алпите. Но колкото 
и хубавн да еж пла,шскнте карт~ши на тезIJ филми, re 
не могат да радват истинския турист и любител на прн
родата. В тях той вижда осквернено това, ноето за него 
е света земя, принизено до фон на сжмнителпи и блуд
кавн сензациошtи сцешL Мисжлта да се поставят самите 
Алпи в централно место на един филм е била о~ще
ствена зn nржв пжт в планпнския филм Ал п II т е. Ton 
предсталява една серия от алm11!ски пейзажи в обик
новената форма на учебн~ш филм. През 1920 година 
обаче в Германия, в гр. Фраt!бург се е основало· 
едно дружество за план1шск11 11 спортни филмтт 

F<OeTO е ИЗЛЯЗЛО ДО сега С два ГОЛеМII флима: 
Ч удото н а с к,и те ,r nжрвата част от трнло
гнята В б о р ба с п /1 а -н инат а. И двата ф11лма 
заслужават вниманнето на турнета, 11 двата дават рас-

87. 



кошuн картш1и, каквнто до сега никжде не еж б11т1 в
;,;з

про11звеждан11. За жалост обаче, макар II да е 1tзбег

нат романа, 11 в тях господствувала сензац11ята, най

болната страна на к~1нематоrрафа, което пон
ижавало зна

чително тур11стско-спортната 11м стойнос
т. Това обстоя

телство нзвика общите протести на множ
ество 11звестн11 

алш11111ст11 11з цщ~а Германия, конто 1tзтжк
ват в кр1tтиката, 

че при тези ф11Jiм11 човек !\!Оже да науча по-ско
ро, какво 

Не Т р Я ба да" праю1,.пр11 BIIC0K0·ЭЛЛlll!CKJI нзлещ. Но по 

отноше1ше на фотоrрафи11те II вжзпро11звеждаие на при

родните карт11ю1 11 н·аl!-строrите критнц11 орпзн~ват по· 

стигнатото. Един от uix (Waller flaig~ Stuttgarl) ПltШС 

буквално: • Филма представлява _11 цялост .~lfil : псrла, 

може да се каже най-високата точк~ на фшr
мната. фото

rраф11я. Снимките надминават вс11 чi11 очакван1JЯ!J{11рт11ю1 

като копане ст.v.nк11 по ледення наклрн _пр_и cpgn
u\1aтa на 

залязващето слжнце, nанорама:rа. нЛ'" ~~!,Jl11ei'!iм нли 
последнята карщна, кждето Матр,хрjiir_'.:се''1fзв11шава 11 

тлмното вечерно небе, грамадни мас11 обла
ци nр1шждат 

от Теодупов11я проход и обгржщат все 
по-ввсоко и по· 

високо мрачната му нсnо111щска фнгура и
 стжрчат в тжм

ното небе като развяти пряпорци на
 вжрх~ -му, .аокато 

го удавят в своята убиltствена сивота и цялата картина 

потжне в мрач11на - всички тези и подоб1111 картию1 еж 

тжl! веп11колепю1, че човек се пита: на
истина л11 това еж 

приро,1ни, киносннмк1-1?· (Из Der Alpenfreund) 

ПОПРАВКА - В П ж те водител я за Белз,rекен, 

поместен в к1111жка З на сш1сан11ето, с
а се вмжкнЗJ111 ня

ко11 грешки, които бкха моrл11 да в.ж.ведат
 в заблуждение 

и които молим ч11татеп1пе да поправят. 
Така на стр. 47, 

кол. l. р. 10 отгоре вместо • юrоизточяо • да се -чете • юго

западно•, сжщо по-долу на р. 18 вместо .воденица" 

да се чете .джскорезн11ца•, на кол. 11 р. 16 отгоре вместо 

. 11зточн11я· да се чете .заnад011я• rr р. З отдолу вместо 

• Нз югоизток• да се чете . на югозапад•. - В ек.щата 

юшжка в статнята Еделв:1.ll!с в Бжлrар1111 на атр. 

39 кол. 1. р. 1 от дол·у вместо .ремнст11" да се чете .ре

л11кти•, 11 на стр.40 кол. L р. 4 отдолу вместо .се внася 

едни нов род" да се чете .се вп11сва едrrн н
ов ред". 
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Хижи на Витоша (за Ж. Радев: Туристе.
ки домове 

на Витоша). • • . . . . . . . . . • 

Кжм Черноморския нн бряг от леАт. С. Иван
ов. 

Каменни стя.nбове Варенско от П . Бакаnов . . 
Еделваnс в Б.111лгария от Н. Ст. . . . . . . 

Един проект па проф. Касиер sia метеорологична 

станция и туристска х11жа на Витоша от Кр. 
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46 
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На Черн11 врж.х от Добри Чолаков . . 
Ледникови сле.аи в облика на Пирин 

от проф. 

Ж. Радев . . . . . . . . . . . ." .5411 81 

Uap Филип V на Мусала от nроф. Г. И. Кацаров, 56 

Малката Пещера от Р. Попов . . . . . . . 57 

Монблан от Ма_рк 'Гвен . . . . . . 60 

С Алеко Константинов на Черни вржх 
от Ал. 

Божнвов . . . . . . . 
Алеко Константнно·в от Т. Боров 

Тжрново от npo рков 

88 

80 
79 
10 

Тжрново - с:жкровнщница на Бжлгарскн ста- Стр, 

рини от А. llpoТllч. . . . . . . . • . . 72 

Сенките над Тжрново от Кр. Миятев . . • . 7& 

Дружествен Живот . . . . стр. 15, 31, 48, 64 11 85-

По сжбора . . • . • . . . . . . . . . . 66 

Вести и бележи • . . . . . . стр. 15, 48. 67 11 87 

Картини: Бач.ковскня манастир (11ачалиа) стр 1; Асеяовата 

крепост З; Езеро под Рав1111 чаn 8; Матрхорн 10; 

l\pall София (начална) 17 ; Прскорешката верига в Рила 

19; Едво (петото) от Седемте езера 20; Хижа Скака

вица 20; Водопад над с. Боя11а (Софнllско) зиме 25 , 

Евксияоrрад (начална) 33 ; Ала.ажа Мапастир 35, Ме

семврня 35: Камчия в Лонгоза 36; Каменни с:тжлбове 

37-39; Еделваllс 40; 811дението па Матрхоря 43; 

Рупите 46; Витоша (начална) 49 ; Черни вржх 51 ; 

Характерна Витошка грамада 52; Ел-rспе 54 ; Езеро 

в циркуса Каменица 55; Езеро в w1ркуса Геор• 

rинца 55; Пжрвобитння човек според Купка 58; 

според Кнлu 59; Монблан 61; 3.r.берите източно от Мон
блан 62; Тжрново (начапна) 69; Uаревец н Траnезиuа 

70; хижата на Uаревец 71; Uаревщ (раз-ва1111яи) 72; 

UАрквата св. Диынтр 73; св. Ив. Рилски 74 ; БО11яр

ска кжща в Тжрвово 75; Преображеяскня манастир 76• 

Устето 77 ; Алехо Костанrнвов (рис.) 79; Uнркус Ee-r 

лемето с 1·011еыото Тевно езеро !il; Цнркус Батлиица 

82; Второ стжпапо па Пиринска Бистриuа 83; Праr 

на Дамяница 84; Папазrllол 84. 

БЖЛГАРСКИ ТУРИСТ. Месечно илюстрова

но списание аа туриэжм и родиноэнани
е - Орган 

на Бжлrарското Туристско Дружество - П р е п о

р ж ч а н о от М и н и с т е р с т в о т о н а Н а

род но то Просвещение с окржж но 

J\l"o 1793 от 27 януари 1922 г. - С тази книжка . 

Бжлгарски турст завжршва XIV-тa си го

дишнина. и от идущи м. септември почва
 своята XV ~ 

година. Насжрчена от добрия прием, койт
о списа

нието намери в обществото и особено между ту

ристи'!"е, редакцията реши да п
роджлжи и за на

пред издаването му в сжщия вид 11 форма, като по

стоянно се стреми кжм подобрения, доколко
то сред

ствата и обстоятелствата позволяват това. П
ред вид. 

на постоянно раст.ящето поскж
пване на хартия и 

печат редакцията сжжалява, че 
не може от с-ега да 

даде твжрди обещания в това отношен
ие, но тн 

вr,рва, че списанието ще може 
да запази досегаш

ния си вид с изнес1'flи технически подоб
рения, като, 

СЕ' запази за членовете на Бжлrарското Тур
нстиче

сt<о Дружество досегашната му цена - 4 лв. книж

ката или 40 лв. за година от 10 книжки. За вжншни: 

абонати годишният абонамент ще бжде 50 лв. Ре

довното излизане на списанието и 
техническото му 

подобрение обаче еж в зависимост от пред
варител

ното записване на колкото се може по-
голям брой 

n р е д n л а т и л и абонати, за да се осигурят ма_., 

т-ериали за цялата годи.на на тазгодишни ц
ени. За

това н-ие се обржщаме кRш всички туристи
, люби

телr1 на природата и с"'мишлещ
щи на нашата идея 

с молба да пропагандират най-широко спи
санието. 

Покани за записване абонати ще бждат раз
пратени. 

своевременно на клоновете и на всички жела

ющи. - Всичко що се отнася до списание-

то, да се ивпраща до: Ред акцията 
на с n

Бжлгарски турист, Софи я, ул. Солун No 23. 
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