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В Pf{JIA 

MOJIJ,{T:ВA. 

Там горе, в скалите 

В свода побити . 
На твоите стжпки 

Следата · аз виждам -- и · тржпки, 

О Боже, обзи~ат душата, 

За миг прос-ветлена 

Пред тайна голяма и свята. 

в пустинни и диви 

· У сои, пенливи 

Вжлни ПQД заплетени клони 
Потокжт де гони, 

Аз чувам, о , Боже, гласа ти 

:И падам и тихо се моля . 

Пред;тайни велики и .святи. 

Хр. Борина 



• _ __ :....= 

. i I i; i1il//{ i 
i , 1дд1! j 

~,,,,.1 111, !..-.- -/ // . 
..--_,..:,,., · ~ . . • 

{',; •?';,· 

;тт : · 'til !!'1,1 /-'1 
,,' , 11/111111, / i• !: ,, /1') 

,,, 

1 

iilll1:i11illl111

1

!:(i1'I 
l.'Ji!l ;1 

/ ,.-

~' ~/ -~-)f~~¼'~ f-,§;C'~ ""' 
~ 

,.- .j1/'/I,~ 
110&~ ~,;%; 

Идеален _изглед на жилищат.а при Коджа-дермен: 

От Р. Попоs. 

Могилите в Бжлгария, с каквито страната ни 
е твжрде богата, представят и з к-у с т в ·е н и 

насипи, издигани при разни случаи и времена. 

Срещс!Т се навред у нас, обаче изобилствуват . 
главно в тия места, дето ,е имало гжсто нас·елени 

uентрове, но не са редкост и в планинските об

ласти (Стара-планин~, Средня-гора, Странджа, Са
кар и Родопите). Броят им не е още точно уста
новен, но на всеки случай той надминава 15,000. 
Срещат се уединени или сжбрани в по-малки, или 
по-големи групи; а шо се отнася до величина и 

форма, те предст"авят голямо разнообразие. Като 
почнем с - могили, чийто диаметжр мери едва 10 м . , 

стигаме до такива, на които той надминава 100 м. 
Височината на малките могили често пжти едва 
стига ½-1 м.,. когато тая на големите ое колебае 
между 10-~25 м. Материалжт, от който са наси

пани могилите, е различен. В повечето случаи 

това е в зависимост · от естеството на околния те

рен. Ако в местноста се среша пржст, пясжк, ча
кжл или по-,едри камжне, такжв ше бжде и наси
пжт на могил.ата. В това отношение изключение 
правят, ' както ше видим по-после, т~й наречените 
селишни· щш . плоски могили. По формата си моги
лите доста се отличават една от друга. Биват купо
лообразни, тжпо или остро конически, плоски, 

, правилни или н~правилни, а в основата кржгли, 

овални, елипсовидни и пр. Една част от могилите са 

голи, други разорани, трети покрити с растител

ност, често пжти с храсти или джрв~та. Било от 
атмосферните влияния, било от това, че/биват ра-

, зоравани или разкопавани, почти всички са изме
нили повече или по-малко пжрвоначалната си 

форм._а и размери. Най-слаба промена са претжр
пяли тия от тях, ко·ито проджлжително време са 
стояли покр,.,ити с растителност. 

Кога са насипвани могилите у нас и с каква 
,цел? Това е един 09ширен вжпрос, обстоЙНОТ{) 
разглеждане на който не може да става тук. Ето 
защо нашата задача . ще бжде да дадем само едно 
понятие за естеството и произхода на тия памет-

. 
щщи, които много отдавна са <?бжрнали внима-
нието на западния свят, поради големия научен ин-

-герес, шо те представят. · 

1. 

Най-старите у нас могили са тжй наречените 
п л о ски или с -ели ш ни . м о ги ли, които изо
билствуват главно в с'. и. Бжлrария, особено 13 

Делиорман, и в Тракийското поле. ·отличават се по 
· това, че имат форма на пресечен конус ( отгоре 
плоски), отдето е дадено/и името плоски моrили. 
О с но . ват а н ,а последните, кржгла или 
~вална, често пжти има диаметжр 60-100 м., а 
/височината им средно 5-10 м. Характержт и древ-· 
ността на този тип могили най-лесно се определя. 

Като вземем предвид от една стр,~на формата, от 
друrа - размерите, с голяма вероятност· може~ да 

кажем, че в случая имаме работа еж.с селишна мо
гил·а или не. Нашето . определение обаче ще бжде 
еж.веем сигурно, щом посетим и вю~.мателно разгле

даме насипа на подобна могила. Ако тя действи
телно е · селищна, повржхност"а и · ше бжде о беи -
пана с множ,ество фрагменти от строшени недопе
чени глинени сждове, животински кости, тук-таме 

ше намерим здрави или строшени ,орждия от· кре

мжк, кости, камжк и пр., които ясно дока1зват, че 

няког;~ човек е обитавал на това място~ Осв;ен това 

пветжт на насипа в с~лишнаrа могила, винаги 

сиво-чер, размеоен с червеца, изпечена от огжн 

пржст, резка се отличава от uвета »а околната 

почва. 

l{оя~о шем _ с_елишна могила да_ вз:емем, непре
ме_нно . близу ДО нея _ще има еди~~ дв,а . извора,: река 
щш п:оток, с други .. думи ще бжде в сж.с;едство· с 
изобилна в9да: I<ж~ rова кат·о · пj)~б~~им' об_l1i~р
ните гори, които -НЯl\01:~ са покривали почти пяла 

Бжлгария, и ,в които ГОРJ:1 се. е вждил изобилен ди
-~~ч:, ще . имаме две . _важни условия __ за . един riр~iш
тивен, лишен от днешните многобройни~ -нужди, 
живот. Пжрвобf{тният ·човек у нас се засrелвал, ·дето 
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намира тия две условия. Живее уседнал живот, 
умира на това място, а неговите потомци по сж

щия начин ~роджлжават да обитават ред столетия, 
докато новите нужди и средства за поминжк го за

ставят най-,сетне да промени начин~ на живота си. 

Два вида жилища, строени в Коджа-дермен 

За да дадем една по-ясна картина за живота 

на човека, който ни е оставил тоя род паметници, 

нека разкопаем една · от оелищните могили. За тази 

цел ще предприемем една, екскурзия до Шумен. 
Всеки би запитал: защо да се ходи толкова далеч, 

когато цялото софийско поле, пжк и голяма част 

от северна и южна Бжлгария са обсипани с много
бройни по-близки и по-далечни могили? Наистина, 

преди да напуснем софийското поле и влезем в 

пролома 11а_ р. ИGкжр, окото ни се спира на множе
ство могили, но нито една от тях, както ще видим 

други пжт, не принадлежи кжм типа селищни мо

гили. В коритото на Искжра ще забележим сжщо 
тук-таме могили. ВлизаМlе в равнището на северна 
Бжлгария, броят на могилите се увеличава. Сти
гаме гара Горна-Оряховица, обаче нито ·една: от 
могилите до тук за сега не представя интерес з~ 

нас. Още не стигнали гара Джюлюниuа, до са~ата 
железнопжтна линия от д,есно, виждаме . пжрватз 

селищна могила. От там на изток бр-оят на тоя тип 
могили все повече и повече се . увеличава, обаче 
буйните гори и височини ги закриват от нашето 

око. Стигаме Шумен. Остават ни 61/2 клм .. пжт по 
шосето за Разград и ние сме в местността Коджа
дермен. Северно от Шуменското плато, под скло-

новете на Илджз-табия, по посока от запад кжм из

ток, тече Страженската река, до коритото на която, 

. на няколко метра само от шосето, се издига плоска 
могила. Тая могила, която ние ще именуваме 
Код ж ад е р м е н с к а, отдалеч има форма на 

пресечен конус с височина 6½ м., а диаметжр на 
основата 60-70 м. Разкопаването на могилата 
почваме така, че от вжрха отсичаме пластове на 

джлбочина около 20 см . и така проджлжаваме до 

осJ;Iовата. Щом стигнем на джлбочина 20-30 см. 
от вжрха, откриват се подове на жилища, строени 

с · колове, оплетени с пжрти и измазани с глинg__ 

Тия жилища вжв форма на малки колиби с диа
метжр около 4 м., са - били отгоре вероятно покри

ти сжс слама. • Срутените стени образуват де по
големи, де ПО-'малки купища от полуизпечена ма

зилка, в която ясно личат отпечатжци от 1t0лове, 
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пржти, а така сжщо и слама, поставена в глината, 

з;,_ да не се пука мазил_ката. Щом разчистим на"Гру
паните -вжрху пода мазилки, намираме част от по

кжщнината на хората, които са обитавали тия ко

либи, а именно: разтрошени глинени сждове, орж
дия, направени от рога и кости ( чукове, игли, ши
ла и пр.), такива от камжк и кремжк ( брадви, но7 
жове, стжргалк_и) и пр. Около жилищата ще заq\Z
лежим д,е?ели насипи от пепел, вжглища, живо
тински кости, части от строшени орждия · и сждове 

и пр. Естествено, тия насипи не ·са нищо друго, 
освен изхвжрл-ения от жилищата смет. Слезем ли 

по-джлбоко в могилния насип, повтаря се еж.щото: 
срещаме на разни джлбочини останки от жилища, 
най-старите от които почват от основата на моги
лата. Всичко това какво показва? След като нашияг 
прадед е избрал удобно място за живеене, по
строи,[! си е направо вжрху земята кqлиби, както 

казахме по-горе, от колове, приплетени с пржти и 

отпосле отвжн и отвжтре измазани с дебел пласт 

глина. Естествено, така построени жилищата не 
са били много трайни. Било от пожари, било от 
нападение от страна на неприятел, те са били раз

рушавани. В единия и другия случай той е нямал 
време да се грижи за пялата покжщнина. След като 

е прибрал набжрже, каквото е можел, отстранявал 
се е. Опожареното жилище се е срутило и всичко 
онова, ко-ето е било изоставено, бива затиснато от . 
еж.борените стени и таван. Ето защо в много слу
чаи, когато се разкрият подовете на опожарени 

колиби, намираме голяма част от инвентара на по
кжщнината. С течение на времето край оц~елелите 
колиби ое застрояват нови, които, ако не, ги по
стигне по-кжсно горната участ, разрушават се са- . 
ми по себе си, поради слабата им конструкция. 
Материалжт от срутените жилища, наред с изобил
ния смет от пепел, строшени сждове, орждия, ко

сти и други останки от храна, все повече и повече 

се цатрупва, а вжрху тоя разнообразен насип на
шият прадед; тясно свжрзан сжс спомена за . ба-

А Б 

А. Чук-брадва от намжн. Б. Чук от еленов рог 

щиното огнище, ·проджлжава да издига нови ж ,1-

лища. Били са строени по няколко, така щото 
образувало се нещо като малки селища. Когато по
следните са _били изоставени, насипжт приема фор
ыа н з, плоска могила. Такж.в е накратко произходжт 
на . Коджадерменската могила, както и на всички 
ония- от сжщия тип. 

Казахме, че от колибите са запазени само по
довете, а много редко и част от стените. Вжз ос -



нова на това, мж.чно бихме могли да кажем, каква 
е била тяхната форма, ако не бяха с,е намерили 
малки глинени модели на жилища, които несж.м

нено са имали вотивно значение. От тия модели 

личи, че нашият прад~д, който е обитавал Коджа

дермен, си е строил жилищата по два типа. 

Вход ж. т, в повечето случаи, вж.в форма 
на правож.гж.лник, се е затварял от врата, изпле

тена по сж.щия начин от колове и прж.ти, отвж.н и 

отвж.тре измазани с глина. Някои от стените ~а 
били снабдени .и с прозорци. Вж.тре в жилището се 

.JI< 
,,J!J/onof. 

А нож от кремж.к, ,Б и В стж.ргалка от кремж.к, 
Г и Д вж.рхове 3а стрели от кремж.к, Е држ.ж-
ка ~на брадва от рог, Ж каменно длято 3 но- · 

стено шило И костена игла. 

е намирало огнище, изградено от глина. Там коджа
дерменецж.т си е приготвял храна, а зиме е клал 

огжн, за да се отоплява. Не далеч от огнището 

била е построена рж.чна мелница, а до нея поста
вени големи еж.до не · за дж.ржане на жито, брашно 
и други сж.естни продукти. От тук се · вижда, че 

хората от това врем1е са познавали земледелието. 

Край него, те са се занимавали и еж.с скотовж.дство. 
В това ни уверяват маса кости от домашни живот
ни ( овца, коза, говедо, ~уче и пр.), като останк» 
от неговата трапеза. Любимото · занятие обаче е 

бил ловж.т.' Обширните гори, които някога са по
кривали тоя край, са били , пж.лни с дивеч. В тях 
той е ловил сж.рни, ·елени, язовци и пр., чийто рога 

и кости в боклучните насипи се срещат в голямо 

количество. Орж.жията, употре.бявани за лов, от-
•. брана и нападение, · са били: стрелата, копието 1 
прашката, каменната брадва и пр. Не е изключена 
вжзможността при лова на диви животни да са 

употребява,ни и ями, което средство мн·ого пж.ти и 
днес се практикува. Край другите културни остан
ки, често се срещат глинени печати. · С тях нашия 
прадед си е шарил телото. За окраса на телото · са 
служили накити, правени от пробити черупки, 
зж.би, ч,елюсти, плодове и пр. Между орж.дията, 

употребявани в ежедневния живот, намираме: 
1) ножове, стж.ргалки и брадви, правени от кре
мж.к; 2) брадви и чукове от разни камж.ни; 3) ши
ла, игли, длета и пр. ·от кости; 4) чукове и разни 
други орждия от еленови рога и пр. и пр. 

Виждаме, че жителите в Коджа-дермен правиш1 
своите орж.жия и орж.дия от материал, който вж.в 

всяко време и място са м9жели да намерят. Край 

това, срещат се обач·е орж.дия направени .от мате

риал, който в околността не ·се среща. Сж.що част 
от · накитите са приготвени от черупки на миди, 

които живеят в Черно и други морета. Нсичко това 
ясно показва, че тж.рговск·ите сношения са сж.ще

ствували веч·е. Не тряба обаче да се мисли, че тжр
говци, натоварени СЖ.(:: стока, са предприемали 

дж.лги и за онова време много рискувани пж.тс- · 
шествия. Тжрговията се е извж.ршвала чрез посте- r 

пенна обмяна на продуктите с готова стока. Тж.11 

щото, известно орж.дие, чрез постепенното, тж.й да 

кажем, препродаване,- може да бж.де занесено на 

стотини километри да~еч, какж.вто пж.т в никой 

случай тж.рговецж.т в това време не би предприел. 

Голяма част от готовата стока и сурови материали 
са били разнасяни далеч по пж.тя на тжрговските 
сношения, но не трябва да, се изключва и вж.змо~
ността това да е ставало и чрез постепенните пре

селения от едно място на друго. 

Най-после остава ни да се спрем вж.рху вре
мето, когато нашият прадед re прекарвал този на
чин на живот, следователно и времето кж.м което 

трябва да се -отнесе Коджадерменската могила, 

) както и всички плоски могили . у нас. За да бж.де 
.по-ясно разбран вжпросж.т, вж.рху който сега се 
спираме, нужно е да кажем няколко думи за пред

историческата фаза, която е предшествувала по
явата на историята. 

Вж.з о~нова естеството на материал,а, който 
предисторическият човек е употребявал за направа 

на орж.дията и орж.жията си, предисторическата 

фаза се дели на няколко главни епохи, а именно: 
каменна, медна, бронзова и желязна. Пж.рвата от 
тях е траела най-проджлжит·елно _ време; Нейното 

начало точно не може да се определи с години, но 

вж.в всеки случай то трябва да се прстави преди· 
няколко десятки хилядолетия. През този· грамаден 

период от време човек е правил орж.дията си главно 
от камж.к. Кж.м края на третото хилядолетие пр. Хр. 
печват да cie 5!Вяват пжрвите меташш предмети, а 

именно орждия и накити от чиста мед, · без~ обаче 
~амжкжт да губи своето. значение. Тук сме вече в 
края на каменната и началото на медната ,епоха. 

J1 пжрвата половина на второто хилядолетие . влиза 
в употреба бронзж.т ( бронзова епо~а); а още по-
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, 

кжсно, в началотоf :1-ra последнето хилядолетие пр. 
Хр. - желязото (же,лязна епоха)-. 

За по-голяма прегледност, казаното до тук, да-
ваме в следната тарлица: . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1

- Годи ни преди 
Христа ЕПОХИ 

Стара - -:-5000 r 
Каменна епоха. 

-
М~ада 5000-2100 г. 

1 

Медна епоха 2100-1800 г. 

Бронзова e[Joxa l 8U0 --900:;. r. 

i' 

1-ва 900- 500 r. 
\ 

Железна епоха. 

11-ра 500-0 г. 

1 

В Коджадерменската, както и вжв всички раз-

копани до сега плоски могили у нас, наред с ка -· 
:м,енните орждия са намерени, макар и редко, та

кива, -направени от чиста мед. 

Следователно тия могили трябва да ги датуваме 
кжм края- на Ш-тото и начало на II-тo хилядолетие 
пр. Хр. Казаното до тук за плоските могили, кол~ 
като кратко и да е, достатжчно показва QT кaKiYj.H 

научен интерес са тия паметници . . Всека една . о'т 
тях сжджржа в себе си толкова много и раз'но
образен материал, че би могж.л да напж.лни един 
малжк муJей. - Този материа;1, нiнiластяван с с1оле
тия, ни дава вжзможност да' проучим целия бит 
на нашия прадед, от когато ни делят няколко хиля

_долет-ия. И така, историята на човечеството не се 
гради само вжрху писмените паметниц{-1, които 

сравнително се явяват много кжсно,- но тя черпи 

знания и от немит •е . (веществената култура), 
които много пжти говорят много пов,еч-е и в по

големи подробности за човешкото развитие, откол

кото писмените документи . В. следнята статия ще 
видим какво м~жем да научим от надгробните мо
гили, с каквито страната ни е- извжнредно богата. 

* 
От Райко .Апекеиев. 

:j 

_ Часжт е два пt,·ез _нощта. В джлбоката р,олина 
тжмнината пречи ,, да виждаме де стжпваме - и 

/ п.аже опитния „Джон(( се спжва от камжнаците. 
Джон - е нашето · послуш о магаре, което безро
потно мжкне тежкия ·товар, сжстоящ се от бри~ 
зенти за палатка, раниците ни и два човала пжлни 

;::. домашен хляб и п·ровизии. Ние тржг~ам1е на джл
га екскурющ и стар опит ни е научил да носим 

по вж~можност новёче хляб- благо.словения „на-
" u - . ,. . . 

сж.щни , които така неу.сетно се унищожава вжн 

време на пжт. Опитни балканджии , в Самоков ни 

убеждаваха, че даже нямало да ни стигне, и че сме 

щели да ядем клек и папрат горе из чаловете. Кой 
. знай, отначало: не вярвах, но вече се убеждавах n 
истиност~ на техните думи, защото едвам пет 

часа еж се минали от като, сме напуснали града, а . 
вече на два пжти сме яли. Умората тегне по кра
ката ни и ние решаваме да се спрем за нощуване. 
Тримата изпитани балканджии, ко.ито ни придру
жават, намират, че тжкмо, дето сме, е удобно за по ·· 
чивка и спане, защото наблизу се намирало най
знаменитото изворче в долината на · Б_ели-Искжр, 
наречено Cq.C стра~ното и·ме Алти Самун. Водата му 
била толкоз~ студёна ·и сладка, че човек можел на 
едно . ядене сам да: унищожи шест хля.ба. Дали во
дата ,е СJ:t:а-дка, не ;: разбирам, по простата причина, 

.. че ми липсва КОМIJ_етен'тност по подобен род на
питки, но зная, ч~ ·на близката полянка, оградена 
с гига1Iтски бoporre; както сме измор.ени, бихме се 
чувствували ~:~рекра-~но тая нощ; 

Разпжваме палатката, и кашкавалджията -
един от ·нашите спжтници, сржчно приготовлява 

леглата, сжстоящи се от насечена паrtрат за сла

меник, платнище за чаршав ' и войнишки шинели и 
одеала за завивки, В това време ние сжбираме су?( 

·. клек и скоро буен :огжв извищ1 пламжци кжм звезд
ното небе. Кашкавалджията сяда по турски пред 
огжня: и се заема с приготовляването на любимото 

си балканско ястие; да пече пиперки пжлнени с из
вс1 ра. Той е с_тар скитач, и на пжт тржгва с всички 
кухарски принадлежн0-сти, сжстоящи се от едно 

германско войнишко котле, което служи за всички 

видове :вар_ивни цели, и от една джрвена лжжица, 

чиято изострена држжка служи за вилица. На тоя 

изпечен балканджия, както ме посветиха в Само
ков, _нищо . не могло д? се опре: от камжк яхния 

правял, пжстжрвата сама се навирала в ржцете му, 

а дивите кози изтржпвали от .ужас, когато се мер

няла по чукарите брадясалата му физиономия. Но 
той е _скромен и говори повеч-е за ловджийските 

способности на другия от · нашите спж:Тници -:-
Мито Заяка, с когото еж верни и неразделни ор~ 
таци по лова и рибата. Заяка, за1ет с подклажда- . 
нето· на оrжня, зечервен, бжрзо примигва и пре
хвжрля пжрвенс1:вото по рибата на Змияра - тре
тия наш спжтник, който сега, прегжрнал колене\е 

си, замислено гледа огжня и не е веоел. Той е бил 
джлгогодишен основен учител и след напускането, 
единстве_ното занятие, с което препитава много

бройното · си· домочадие, е ловжт и рибата. Той не 



е весел и неохотно отговаря на закачките на каш

кавалджията, който го задява· за счупения му кеф. 
- Той сега смята, под кой камж.к колко риб1 

ще хване !-ми- намигва шеговито кашкавалджията. 
- Не бре, яд го е, че вчера изпусна една едра, 

- смее се добродушно· Мито Заяка, с . видимо же-
'лание да разве.сели другаря си. 

Протегнал крака ·кж.м огж.ня, аз гледам добро
душ~-ште лица на тия здрави чада на балкана, слу

шам закачките им и ми е радостно. Отдавна не сж.м 
бил из балканит,е, и мисж.лта, че ще поскитам дж.л

го с такива добри хора, ме радва. Колко •е лошо да 
тржгнеш из усоите и по вж.рховете на балкана н 
да носиш, или да те спж.т~тва с·куката на гроба! 

Сега· сме само -двама - един колега и аз, придру
жават ни трима до9родушни хора, които знаят 
всеки камж.к и всяка вейка на дивия балкан, ще 

скитаме, ще -пе,ем и няма да приказвам·е за нищо 

друго, ОС:f:З1ен за дивите кози, рибата и балкана! 
Нощният вятж.р, който излиза кж.сно през нощ

та, е · почнал да шиба гж.рбовете ни, и аз треперя: 
вж.преки че . гж.рдите и лицето ми се изпотяват от 

огж.ня. Ястието ,е готово. Кашкавалжията самоуве
рено ни приканва да опитаме вкуса му, напж.лно 
уверен, че ще признаем за достойна славата му на 

най-добж.р балкански кухар. Пж.лнените с извара 
пиперки се оказват много вкусни, вж.преки че лю

тевината им би · накарала някой изтж.нчен софий
ски_ аристократ да помисли, че е попаднал в рж.цетс 

на убийци, кои.:го и sкат да го отровят. Аз за чет
г.ж.рти пж.т п0вдигам тенекиената манерка, напж.л-

нена от „Алти-Саму~", и почвам да се· уверявам, 
че и водат.а понякога може да бж.де сладка. 

Луната се показва из зад о'Fсрещния чукар, н 
мека светлина изпж.лня дефилето. Гигантски кана
ри се издигат отвред и високит:е борове очертават 
тж.мните си силуети. Навж.тре в дефилето се чер
таят полуясно контурите на Л1усала и ' едва доло
вимо далече се белеят чаловете, на кои;rо ще тряба 
да идем. Монотонен глух ·шум на планинска река 

пж.лни тишината. Това е Бели-Искж.р, който се 

спуска някж.де. от снежните вж.р,хове, веоел и буен 
като вж.зторга на млада любов. Спж.тниците се при
бират под палатката, огж.нят бавно · намалява и 

тиха дрямка ляга в нашия лагер. Мен не ми се спи. 
Загж.рнат в дебелия кожух, аз с·лушам моното.н
ния шум на реката, гледам мж.гливите силуёти на 

далечните вж.рхове и почти за НИЩО не мисля. Над 
мене звездите еж. толкоз ясни, че струва ми с•е мо

га·т да се отронят от небето. Миризмата на бора-
·. вете ме опива, аз лягам по грж.б до тлеещия Огж.н 
и гледам звезр.нрто небе. Една голяма звезда · виж
дам долепена до самия остж.р врж.х на отсрещния 

чукар, като че е сложена на чел,ото му. Тя. трепти 
· и примамва: Няма по-драгоценно украсено ч~ло от 
челото на тоя каменен гигант, ув1енчано с · бялата 
звезда от великото небе. Иска ми се да се покат·еря 
по назж.бените · му чуки, да стигна и с рж.ка да по
хвана светящия брилянт. Струва ми се, че бих по
чувствувал близостта на Бога! ... 

* 

Как никога не сж.м помислял за Бога, и колко 
малко сж.м виждал звездит1е - там в града! · 

ЧЕРТИ. от N!OPФOfIOr~flTA „ t{A зАnддfiА 
СТАРА nдAti~tiA 

от проф. ж.еко Радев. 

Рила, Родопа, Пирин - това еж. три големи 
имена. Те · откриват пред географи и туристи об
ширни сж.кровищници на високопланински форми и 
чудно хубава последовност на Средиземноморска до 
Алпийска• растителност. Само за един ден, като . се 

, тржгне от Мелнишкото китно плодородно поле, дето 
· памукж.т и оризж.т виреят много добре, ще се стиг
нат в и'соките алпийски региони на IIирин, дето над 
клековия пояс се редят -старите фирнови гнезда, 

днес заети от . множество плащшски езерuа, а над 

тех вече се навлиза в алпийските пасиша, които зае

мат теменната част на пла1-шната. При една и еж.ща 

ширина, _само на една раз1шка от 2000-2500 м. в 
надм'орска височина, се повтаря _ такова разнообразие 

В КЛИМаТИЧН.И ПОЯСИ. 

Сжщото нещо моще да се проследи и в Рила и 
в Западна Родопа. 

Освен формови сж.кровищниuи, тези високи 
бжлгарски планини представляват rолем интерес. и 
за орогенетикат.а. ' Големите · реки, ~о протичат в 

тех и покра1t тех каквито еж. Места и Арда, 

Струма и Марица - с притоuите им-откриват широки 
и джлбоки долини, по които може да се прочете 
твжр~е много и за истори_ята на развитието на пла-

нинските масиви. , 
Сжщите тези долини - откриват големи про

зорци, от които може да се надникне и кжм вжтреш

ността на · планините; да се види и разбере какви · 

еж геологическите матерi1яли, що лежат в основата 
им, а еж.що и да се проумее, ·какжв е и строежжт 

на uялата система. , 
Рила, Родопа и Пирин еж най-тип,ични .части 

от така наречената uентрална 1шст на Балканския 
полуо·стров, която представя .твжрдината , ищ1 ста

рото ядро, около к~ето, от наtf-старитt до· послед

ните геологически , епохи, еж се · извжршвали редиuа 
от земi-юкорни движения, резултат на които . се явя-

ват обширните и малки 11олета · на бжлгарските земи, 
- а еж.що и двете мощни надиплени планински системи, 

им.енно Динар<.,ката . и Старопланинска;та-(Балканската). 
• • 1 



Докато _ -масата н·а -uентралното ядро .е отсtоявала 
доста твжрдо на тектоничните и нагжвателни про

цеси, които еж се развив~ли в . Балканските и околни 
земи, тези с~щи.те _.процеси еж изrрад~ли от , една 
страна _широ1ште и постепенно преминаващи в -цен

тралната Балканска маса _Динарски вери~и, а от друга 
страна чущю краGивата, ясно очертана и оградена с 

широки низини дж.лта ·Ст-з.роnлан ин~ка верига. 
Стара планина е _ наша, бжлгарска планина от 

»ейното начало - долината на Тимок :-- ··до · Черно .. 
морския бряг. Както по време на, образуване, така и 
по тектоничнtt лин·ии тя е тесно свжрзана ·с ·qстана
лите големи нагжнати планински системи в южна 

Европа. Алпите еж централно място на младите на
г.жнати европейс!}и планини. След чудни · извивки на 

техните посоки, обр·азувайки типични наr жнати пла
нински джги, Алпите преминават в крайния си изток 

и в нашата Старопланинска наrжната джга Дунrв
ските теснини, в южните Трансилвански Карпати еж 
местото, дето е станало изви'ването на последните 

планини и преминаването им в _Староп~анинс·ката 
верига. 

Предмет на моите бележки ще ,бжде · този дял 

бт Западна Стара Планина, който се простира от 
пролома на р. Искжр до rржбската граница. Река 
Искжр пресича снагата на · Западна Стара Планина 
пuчти при нейното най-ши]Jоко место. В много · от 
учебниците по отечествена география пролом.жт на 

р~ката се взима за източен
1 

предел на Западна Стара · 
Планина, обаче такава подеJ.Jа не почива на ни.какви 
географски фаКТ!'f. Fеоморфологичните белези от 
двете страни на пролома еж сжвсем еднакви. Доли

ната на реката в то~а место нема тектоничен,' а _чисто 
ерозивен . произход. · И rеотектоничните линии от 
двете страни на пролома еж еднакви; те непосредно, 

qез да правят некакви пресичания или особни из
вивки, преминават от запад к.жм изток. Геологичните 
материяли, : пресечени само от· ерозивната работа на , 
речните води, следват така сжщо, без да ~е промени 
техното ниво и еж.стан, от едната кжм отсрещната 

страна. По-стщ1и . автори туряха за източна гращща 
на Западна Стара Планина Араnаконашка:га сед·ло -
вина. И наистина, ако трябва да се ограни 1ава тази 

-ча~т на Стара Планина, ще требва да• се дири rpa• 

юкде тя стига в Дунавската столова земя. Не низ 
ките ороrрафски зони могат да · ни посочат тази rра
ниuа, а вжтрешщпа структура или строежжт_ на на

пластщшнето й rжнките. Високите · и значителни 
rжн~ш, макар и да еж вжн от стржмните склонове 

на, северната планинска ограда, все още _ влизат · в 

сжстава .на Старопланинската нагжната система. Едва 
когато пластовете започнат да показват сжвсем ши

роки и плитки rео-синклинали и антиклинали, те · по

лучават столовия дунавски характер и престават да 

се броят като необходиму1 части от планинската ве
рига. На11ример вжзвишенията севера-източно от 
Белогралчишката седловина и техното проджлжени ~ 
през ,долината на Лом и нейните притоuи, макар и 
да еж отделе·ни от севера-източните склонове на цен

тралната ·верига с широки низини, все пак сщщат 

кжм системата на старопланинските ' гжнки, защото 
, тези понижения, които з-апочват от Белоградчишката 

долина, през Белоградчишката седловина и по-ната~
тж'к кжм юго-изток и изток, еж чисти анти~линални 
долини и пониже·ния, които пресичат напреки долинi1 

и • Хребети, що идат откжм централното било. Текто-
ничната вржзка на тези вжзвишен_ия сжс Старопла

нинските г.жнки е тв.жрде силна. , 
Сжщото нещо може да се к;эже и за вжзвише

, нията. които се издигат <::рещу Мездра - Врачан-
ската - долина - именно вжзвишенията иа Стреница 
планина. И действително погледнати и сравнени с 
високите и стр.жмни откоси на Врача11ската планина 

кжм _ север, отсреш'ните в~звишения ни се представят 
За. ·сжвсем низки и ние сме наклонни ца ги - вземем 

като начало на столовата дунавска земя. Обаче като 
се обжрне внимание на челата' на билните Стренишки . 
скали, обжрнати на север и там изрязани с откоси, 

ние веднага познаваме в Мездра-Врачанското по

ни~~ние · една мулда или геосинклинала, тесно св~р-

зана сжс строежа на Старопла~-щнската верига. Като 
се започне от · Рабишките вжзвишения и през . Бела- . 
rрадчишката редица се стигне до Стреница планина 

- всички тез·и начални цжзвишения на Дунавската 
столова · земя имат тесна вржзка сжс Стара планина. 
Те имат с · нея еднаква история,, сжща :с,труктур,а и 

сжщ11 причини на обр~зуване ~ Значи от тех на север 
и севера изток з.апочва .. столовата зем ~. 

Както казах и по- горе, · предмет на бележките 
ми ще бжде да изтжкна некои черти от морфоло
гията на тази част от Стара Планина, · която заема 
протежението от пролома на Искжр до сржбската 
граница. 

Най-типични в ~еоморфологично отношение в 

тази част на планината еж карстовите форми. Те 

ница, т.жкмо около тази седловина. Там става едно 

изменение на rеотектоничните линии, а сжщо и на 

геолоrичните матер_ияли, и като последица на , това 

имаме СЖВ.СеМ ОТJJИЧНИ ЗеМНОПОВЖрХНИ форми На ИЗ· 
ток и на запад от посочената Арабаконашка седло
вина. Излизайки от това поло~ение, напжлно осно

вателно е да се изразим, че реката Искжр пресича 
снагата на Западна Стара Планина. 

Южната граница на Западна Стара Планнна в 
Б.жлгария може да се определи с чисто тектонич1-1ата 

линия, която се отбелезва от еруптивните скали , като 
се започне от Витоша и през Люлин и Вискя р се 
стигне до Пиротско поле . . 

- изпжкват тв~рде _ясно - еано поради своята т~пич

ност и друго поради доста големото си разпростра

нение, _ защото еж заели всички -части с варовита 

покривка - и гтр1Адават особен характер на п11а• 

нинския ландшафт. . 

Като се излиза от орографск_ите форми, ~вява 
За да може читателят да добие ясна представа 

за особ_~юстите на карстовите форми и терени, аз ще 
се ·една мал~а трудност , да се определи северната , си поз_воля да го разведа през по-типичните цасти на 

граница на - именно да се посо,чи, до на·,uия дел от Западна Стара Плани1-1а : 



Нека започнем нашите екскурзии от гара Ла
катник. 

Малко ~ по - доле от железопжтната станция, на 
р. Искжр е построен ма~ивен с_воде_ст мост пт чер
вени песжчници, които излизаr изпод трияските ва

ровици на високата Осиковска стена срещу стан
циsпа, ·тжкмо при моста. Като се премин,е моста, по 
тесен коларски пжт се навлиза в Турски дол и не 

след джлго време се пристига в · с. Осиково. То е 

разположено на източната част на обширното Оси
ково-Остренишко плато, което в тази ч~н:', свжршва 
стржмно с осиковската стена (Осиковски камжк) -
сrещу гара Лакатннк, а кжм запад проджлжава до 
гранитно-порфиритните маси, които образуват · една 
ивица от дола на р. Пробойница, зад вржх Остре-

. Моспа при Лакатник 

ниuа за кжм Кознишкото еж рбище, дето · еж и про
чутите скални пир;:1.миди Тодор и ни Кукли. Мжр

зенската до,шна, която иде откжм седловината Ту
рица (Дупнивржшката), поделя Осиково-Острениш
кото плато на две части - източна Осиковска и -
западна Остренишка. 

От с. Осиково· водят пжтища през . с. Дупни

вржх на запад кжм обширните Остренишки валози 
и на север през rжрбището на Врачанската планина, 

от дето пжк те се раздвояват, за кжм мина Плакал- • 

ниuа, а от там за Враца, за Околчеu и Вола или 
пжк през Каличина Бара · за отсрещната страна -
западно от згуриградската котловина . 

Като се мине с. Дупни-вржх с западна посока, 
стига се неравното гжрбище на Остре11ишко-Лрова
лийското варовиково плато. То се сжстои от множество 

големи валози (безоточни долинообразни заджлба
,вания вжв варовиковите терени, покрити с дебели алу
виялни материяли, добре обливадени; често по тех 
протичат, малки вадf-'lчки, които се губят в джлбоки 

понори ), каквито еж Ливадето, Пашалжка, Крапан
джинов, Поноржт (Дупнивржшки понор), Скржве
ника, Цжрвив валог. 

Най- голем е Ливадето. Той е плитжк и обши
рен, по средата му се издига· Ежова могила. Източ

ната му ограда е скалиста, а , откжм Лися-моrила ·е 
обрас.жл с е.дра гора. В най-низката му част се на
мира голема, до 30 м. джлбока бездна, в която се 
изтича водата на валога. Даже и н сушево време. в 
джното на дупката се наб,~1ра локва, която се· изпол
зува от овчарите. По алувиялната покривка на ва
лоrа еж се пробили и хлжтнали ху~iюобразни дупки 
- това еж така наречените алувиялни вжртопи, а 

по каменитата част изветрителните процеси еж из

вжртяли сжщо такива хуниообразни длжбнатини, но 

вече в голата и твжрда варовикова 

маса. 

Пашалжна заема трижгжлника меж
ду Голема, Мала и Лися могила. От 
склоновете на Лися могила се сжбир_а 
поточе, което се дели на две части 

- едната отива в ливадите и храстала- . 

ците на Големи пашалжк, дето се гу
би в яма, а другата се отправя за вжр
rопите на Малкия пашалжк. И по 
алувиялната покривка на J1ашалжка еж . 
се извжртели малки алувщiлни вжртоп
чета. 

Още -по нататжк следват Дупни
вржш,шя понор и Скржвенишкия ва
лог. Те еж джлбоки_, оградени с високи, 
макар и неравномерно падащи скло

нове. Западните Ч?СТИ на Понора еж 
заети от червени песжчници и с по

стеnенно източно . падение се забиват 

под варовитите откоси на Смилова мо
гила. На то~а место е големият понор, 
дето пропадат водите, които се сжби-

Фот . ж. Радев рат по Отсрещните червенопесжчни 

склонове . При този налог . имаме две 

различни половини - една западна, еж.стояща се от 

непропускливи материяли (червени песжчници), и 
втора чисто в.аровикова.' 

· Скржвеникжт общо-е джлбок. Неговата основа 
се еж.стои от трияски мергелни iписти. По тех се 
отичат вадички, които пропадат в три различни ями. 

Най-голема е южната вадичка. ~сичко това е в об
шир1:1ата западна част на валога, която се дели чрез 

низко вододелно било от източната, еж.веем суха част. 

Широк и плитжк е Нрапанджинов валог, който 
с низката си част опира ' до пролома на Пробойница . 
Той е обширно ливадище. 

След като направихме нашата кратка екскурзия 
кжм Дупнивржщката страна, дето се изтжкна необик
новенното, което не може да се в11ди в нормално 

развити терени, нека тржгнем пак от Осиково и за
почнем изкачването кжм сжщинска Врачансv.а планина. 

Макар Осиково-Остренишкото плато да припада 
кжм Врачанската планина, то се _ резка отличава от 

последнята, тжй като еж.ставя едно преходно стж-
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пало кжм централната планинска антиклинала. Пж.тят вода и корита за водопой. Между Песжко и 1 Iжр
шева могила има още неко,жо грамадни каменити 

хуниообразни вжртопи. 

от осиковската кржчма на шосето за Дупни вржх за 

кжм гжрбишето на Врачанската планина минава по 
стржмните -южни склонове на Кобилини стени -
Соколец. След като се излезе на джлгия и плосжк 
рж.т между Осиковски дол и Мжрзен (която долина 
слиза откжм Дупнивржх), стига се по странишето 

на Виля Глава при Коритата. От там по удобен пж.т 
ние сме вече на Друмо, от дето пж.тя се раздвоява 

Западно от Пжршева могила горнището на пла
тото представя еж.щата картина. Тук се редят С в и
н ар ска локва, Тжрсов налог, Папрати, Брж.м

, чов налог, Слава поляна, Радова поляна, 
Пич о в вал о r, Сто я но в вал о г, -Г ж р к о в вал о r 
и др. ·освен тези има и множество вжртопи, особно 

• f • / 
за кжм _Слава поляна на лево и за кж.м Пжршевица 
на десно . Като се качим на високия · вжрх Пжрше
вица,пред нас ще се открие особен ла1-щшафт. Около

вржст ние ще видим вжлнообразна_ и на много места 
извжртяна с грамадни хуниообразни вдлжбнатини -
повж.рхнина на П ж р шев ски де л от Вра_чанска 

планина. Той се простира от Ушите (тесна седловина -
от Дудин дол за кж.м Меча Бара и Елисейна) до 
седловината Турица на запад, от венечните спускове 

кжм долината на Главарка, през Гладненска'та пжтека, , 
до Боров ка"1ЖК кжм север и стржмните Кобилини 

стени - в. Соколеu откжм юг. По - големата част от 
оградата на това плато се еж.стои от стржмни скални 

откоси (венци). Никжде . по него нема нормално ра.-з 

вити долинни начала. Всичките хуни·ообразни и про

джлговати заджлбавания в масата на деqелите варо
викови маси, които образуват снагата на Пжршев

ското плато, се завжршват в затJJачени дупки по 

ттай-низките части, дето става изтичане на валежните 
води. Целото безоточно гжрбище заема простран

ство от 14 кв. ~м. Отделните хуниообразни и про 
джлговати заджлбавания еж.ставят така наречените 

Пжрше-вски валози и слепи долини. 

Осиновени намжн с пещерата Фот_ Ж. Радев 

Право на севера-изток и север от Пжршевската 
Могила се разтила широка и в низката си част за·

равнена долина. Това .е Каличини Бара. Северната 
част на този обширен вальг е низка и заравнена и 
се поделя от низка седловинка на две половини -
източна широка и западна почти хуниообразна и 
прилична -на грамаден вж.ртоп с 200 до 300 м. джл -
бочина. В източната част завжршват две големи и 
две малки долинки. Доста джлга е долината Копан 
Тор, която иде откжм Кузманов валог, разположен 

на самия ржб на К()билини стени. Малко по-насевер 
е Исмаилов Дол. Валежните порои изнасят големи 

маси надробени материяли от тези ·долини и ги от

лагат в низката и заравнена част на Каличина бара. 
В тази наносна земя _еж се изпробили с десят1<и , 
хуниообразни _ алувиялни вжртопи. Южно от зарав
нената част на Кэличина Бара се изJига заоблена 
могила от песжчни ма·териили. Тя но-си име 1 0 Песжко. 
Само тук в делото Пжршевско плато има изворна 

по скалv.с rото било на Соколеu, дето е грамадната 
бездна Чавка. Тя и:-.1а 80 м. джлбочина. Пада почти 
отвесно над()Лt', Отворжт й понася 2·5 ДО 3 м. джл
жина и 1 ·5 м. ширина. Вероятно тя е прозорец на 
голема пещера · в варовиците на Соколеu. По rоле

мата част на западната половина ·от Пж.ршевското . 

плато, която се завзема · от изброените по- горе вжр
топи и валози, е покрита _ с хубава бу~ова гора. 

Следва) 
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Ето, имаме ·веч,е две осветени хижи, трета в по

стройка, на която· работите доста са напреднали и която 
вероятно през идущето ля:rо ще бжде напжлно довжр• 
шена, и най-сетне друга една, за която материалжт \; 
почти приготвен и землената работа готова. 

Това не е малко; но то не е и много. То е едва 
едно начало, и ако ние искаме да не останеме самQ с 

това начало, необходимо е да подхванеме работата по
.сериозно, необходимо е преди всичко . да си _ уясним, кжм 
какво се стремим, защото ОТ направеното ДО сега ЛИЧИ, 
че нам не ни е еж.веем я,сна . целта, която гощ1м с по

стройката на горните хижи. Ние строим например един 
дом ни в града, ни в планината, и ето това е нашата 

,,хижа"; или ние искаме да' строим друг, с грамадните 
размери на хотел, . на едно наистина красиво място 

сгодно за летовище, но на което за да отиде чов_ек, би 
rрябало нарочно за там да се запжти, т. е. · самата 
хижа се обржща на цел. По този начин, за нас като че 
ли всяка дружествена постройка, каквато и да била тя, 
кждето и да била, ще бжде „хижа". Разбира се, че това 
не е така, че ние не можем да смятаме построения край 
града дружествен дом за „хижа", макар и да го имену
наме така, както и не ще бжде т у р и с т и ч е с к а ХИЖd 
големият хотел, само за това че той е построен само~ 
т.ен всред хубавата борова гора. · 
· До сега ние строихме без цел и насока, без оглед 
на нуждите, само за да строим и кржщаваме построе

ното или- наченатото с звучното име „хижа", и сме до
волни, _ - че сме свжршили работа. Не бива да оставим 
това да вжрви и за напред все така; -а тряба да вникнем 
:малко повече -в сжщността и значението на/хижестроене

тq като едно от средствата за постигане на целите, които 

е:ж си поставили двете туристически организации . у нас, 

та да можем да използуваме това мощно, но в днешнQ 

време твжрде скж.по средство най-правилно; · най-ико 
номически и с най,го:Леми резултати за родния ту
Р из м. 

__ Преди всичко да си уясним вжпросжт, какво нящо 
е туристическа ·хижа_, и кщ<.вQ · е нейното пред~ 
на·значение. Още преди двадесет години, при пжр1нпе 
стж.пки на туристическото движение у нас, този _ вжпt ос 

е интересувал нашите п.о-стари другари и в . една~. iтр{
водна статия вж.рху хижестроенето (Бжлr. Тур. г. 1 ст~-\ . 
58 сл.) ние виждаме да се прави разлика между хижи, 
планински колиби (cabane, Hi.itte) и у с л 6 ни, подпла0 

нин~ки убежища (asyle, Unterkunft). Последните, усло
вите, са обикновено по-го.леми, по-удобн~-1 и се строят 
в подножията на планините и по оживените проходи 
(,,всж.де там, от дето до близката гостинница или селu 
има най-малко 6 часа пж.т" Б. Т. г. 1 стр. 58), обикновено 
от самото околно население. Още по-голяма е раз
ликата · обаче, . която сж.щеспвува между планинската 
хижа и градския дружествен дом, . който има да задо
волява еж.веем други потреби (в скоби казано: далеч 
не ч и с т о туристически, за отговарянето на които не 

е абсолютно необходим собствен дом). 
Хижата е п6стройка, която има да задоволи особени, 

чисто туристически нужди: да улесня_ва посещаването 

на по-отдалечените от· населени места планински о~рай
нини, особено вж.зкачването на ,по-отдалечени вж.рхове, 
както ·и пребродяването на по-обширни планински об
ласти, без да става нужда да се врж.щаме в изходния 
пункт и да заобикаляме по шосета и железници за 
друг изходен пункт и т. н. За да може да отговори верно 
на това си предназначение, хижата тряба да се строи 
само там и тога в а, _ дето и когато опитж.т покаже 

ясно нуждата от нея, като при това се гледа, щото с 

най-малко средства за постройка и п о д ж. р ж а не_ да 
с~ задщюлят по вж.зможност Н'ай-мl'юго нужди. Защото 
да се (:трои иначе, би зна1;1ило да се хабят средства и 
енергия напразно, би значило да се .сж.здават не у· л е с
не ни я, а фалшиви цел и на туризма. Не тряба да 

се забравя, че хижата е само едно· о р ж. д и е за улесня
ване на туристическата дейност и никога не бива да 
се обржща сама в ц е л. . 

установили така сж.щината и значението на хижите' 
ние можем да пристж.пим по..:.нататж.к и да разгледаме 
по-отблизу главн~те вж.проси на хижестроенето1 ). ГJiКР- ·· 
вият вж.прос, на който се натж.кваме е 

Де да строим? - казахме: там, дето нуждата по
каже това, там, дето за достигането на един (туристи
чески) обект - един или група в~~рхове, преминаването 

• на некои по-пространни планински местности и пр. -
- е необходимо повече време., тол;кова, че да прави това 
достигане или преминаване в един д_ен невжзможно иш1 

твжрде трудно, да прави необходимо или желателно но
щуването една или няколко нощи вжн от най-близкотv 
населено мес_то. Естествено е, че при многото и разно
образни Ис!Летни окрайнини на нашето отечество ще се 
укажат твж.рде много такива места„ на които се явява 
необходимо или желателно построяването на хижи. Не
обходимо е затова да се установи един ред за строенето 
на хижите, и то един ред, който да обхваща колкото 
се мqже по-големи области, най-добре цяла Бжлrария. 
Нуждата и опитж.т ще ни дадат данните за изработва
нето на един подробен план в това ,отношение. Но това 
влиза вече в организирането на хижестроенето, за което 
ще говорим по-нататжк. _ 

Такалпределеното място на една хижа е само при
близително: в тази долина, под оня вржх, край онова 
езеро и пр. Пристжпи ли се кжм постройката, изборжт ю:1 
мястото за строене тряба да стане с оглед на /по-леснот') 
и по-пж.лно задовощшане на нуждите, като . се има пред 

вид главно: мястото да е сухо, запазено от силни ветрове 

и от големи преспи, да има наблизу вода за пиене и 
по вж.зможност гориво, при това самото то - да е . кол
кото се може по-близу до обекта (вж.рха, прохода и пр.), 
достигането .на който _ще ' има за цел да улеснява. -
Веднаж избрано мястото, явява се вжпроса: 

Канво и нан да строим? -,- И тука нуждите, които · 
има да се задоволят, и вжзможността, да се постигне 

това с най-малко средства, еж и ще бждат едничките 
мерила. Нека пак · повторим, че тук · не _ се касае за ту- · 
ристически ,домове или курортни хотели, за построй

ката на които тряба да се прибегне до изкуството на 
архитекти и строители, а за простички туристически ко

либи, каквито биха задоволили най-необходимите ни 
потреби и биха: били до'статжчно здрави, да противо
стоят както на природните стихии, така и на лошите 
намерения на зли воли. · 

Една туристическа хижа има да задоволи главно 
следните потреби: да ни да,де прибежище в лошо . 
и нощно време; да ни даде вжзможност дJ. си поотджх
нем, да си - приготвим топла храна, да се стоплим сами · 

ние и да изсушим дрехите , си; и най сетне да можем 

в нея да спим. 

Тези доволства хижата . тряба да може да достави 
едновременно на . едно по-голямо число излетници. В 
това отношение мерило тряба да бжде най-голямото 
число турист~ които в обикновени случаи биха могли 
едновременно да се намерят на това място и да по

тжрсят подслон в нея, а не размерите и да се определят 
от броя на туристите, които в твж.рде редките извж.н
редни случаи по една или друга причина биха се еж.
брали там. Защото в последния случай огромните сред
ства, нужни за построй.ката и п о д ж. р ж а н ето на 
такава една хижа ще я направят тяжест на дружеството 

и недостж.пна за туристите. Като достатж.чно обикновено 
ще тряба да <.:е смя.та; ч·е една хижа ще има да под
слонl\ и даде легло едновременно най:-много на 3 до 1 

Ч Сравни за из 1. ожението по ·долу-: Joh Stйdl, Ueber Hiittenbau 
в Zeitschrift des D: nnd Oest. Alpenvereins, r. VШ, 1877, стр. lh9 сл.; 
Ing. N. Stai„ach, Ueber Hiittenbau в Mitteilungen des D. und Oest. 
Alpenvereins, r. 1894 стр. 98, 106 и 119 
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Ра~рез. _и план · на Нлара х~те 

групи от по 3 до '6 човека всяка, ·или всичко най-много 
. на 20- 25 души. Ако освен това тя би могла да даде 
подсл~ш, макар и ·без легло на още 10-15 души, тряба 
да считаме, че тя в всички обикновени случаи ще отго
вори -задоволително на своето назначение. 

Като имаме пред вид всички тези · условия, на които 
тряба да отговаря една туристическа хижа, нека видим 
сега, как в а тряба да бжде хижата, за да може дей
ствително да отговори на . всичките. При липсата на 
всякакжв собствен опит у нас в това отношение, по
добре ще е вместо да. р;з.звиваме теории и приказваме 
на уст, да използуваме всичката опитнQст и поуки, които 

·· е дало до сега хижестроенето другаде. Най-добжр ма
териал за това ще ни дадат Алпийските . хижи, както 11 

Швейцария, така и особено в източните или немски 
Алпи (Тирол, Форарлберг, Баварските Алпи и пр.), в 
които rермано-австрийскотQ· алпийско дружество е . раз
вило една удивителна хижестроителна дейност. 
. Джлгият опит на тези страни riоказва,""че най-про
. стото ·е и най-практичн·о, най-удобно, най-ефтино и най~ 
целесжобра,зно. И наистина, от . препоржчания · пжрвона
чално ( 1877 г.) от J oh. Stiidl. (Praga) образец, по кqйта 
е имало вече построени хижи, до скоро с малки · измене
ния всичко е ост-анало в пжрвонач~лния си вид. Едв-а JJ,1-
последжк един · нов , твп{рде · остроумен _проект изменя 
принципиално пжрви:я: И · двата образци обаче вжпр·екн 
голямата разл'ика в вжншната си форма имат ·мlj_ого 
общо помежду си и представляват за нас много -голям 
интерес, затова ще · ги разгледаме тук накратко и двач1: 
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П ж. р в и я т, този що бе препорж.чан от J ohn Stiidl. и 
твжрде малко изменения от инж. Steinach от Мюнхен е 
планж.т на по-рано построените вече Clara Hiitte и Sonklar 
Hiitte, по който с малки изменения са , построени по
голямата част от високопланинските тиролски х.ижи.1 ) 

Както се вижда и от плана, това е едно едничко 
помещение, от което половината на длжж е заета от 
оджри:те за спане, а другата половина е разделена 

между печка:rа за готвене , и маса за хранене. Има само .. 
един кат оджр за от 6-10 души, вжрху който- евен- ., 
туално може да се постави и втори кат за . еж.щото-. числq ~ 
хора . . При това положение, хижата би могла да дa.rte 
~10,..------,20 легла, и подслон за седене на още 10-:-16 души. 
Измененията, или по-добре казано, подобренията, които 
внася Steinach в този план, са твжрде малки, . главно 

. малко по-просторно помещение, двойни входни врата, 
клозет и вжзможност за постройка на втори. кат. Прин-:

·ципж т обаче с~ . остава сжщият: едно едничко цомеще
ние, в вид . на паралелограм, · и за спане . •и за седене и 
за готвене. 

Защо така? ~ 
Защото всяко . ново отделно помещение: 

. 1 ... · струва увеличение на разноските за , постройка; 
2. защото не- дава_ да се използува всичкия вжздух 

в хижата· 

3. за~ото трябва отделно да се отоплява, а тоiа е 
един твжрде $1.жчеI;I вжпрос осо.бено като се има пред 
вид мжчното доставяне· на гориво (даже и за хижите 
разположени в гора) ноще, зиме или при лошо времt; 

4. защото с всеко ново помещение се увеличава 
неизползуваното пространство, и 

5. защото при най-честото _използуване само на едно 
помещение, другите ще овлжхнат и в края на крайщата 

ще станат необитаеми. 
Срещу това имаме само еднр едничко вжзражение : 

неудобството, което липсата на отделно помещение би 
указало на турИ<;,тки, особено когато :ге биха се нам~-

1) Паваме в текста снимките на две rакива тиролски хижи, при 
които сжщо е спазен при1щипжт а ·единното 1юмещение, само вж.
трешнотс, им разпределение е ма1ко по-друго, отколкото пр·и ризгле

дания -в тексrа план на Кльра Хюте. Едната от тях. Ташах Хюте, 
която има приблизително сжщите размери както и 1\лара Хюте (вж
тр!_!ш н и, измерения на Клара Хюте 4·10Х 5·70 м., на Тащах Хюте 
4·20 Х б· i5 м.), ~,,ма един ред одрове на к.жсата си страна, а мястото 
пред тях, което заема · повече от половината хижа, е разпределено 

между печката и масата както и при KJiap11. Хюте. Другата, Кюрзин: 
гер-Хюте, е малко по-голяма (5'10Х 7 м.), и има по-удобно · вжтрешн0 

разпределение, което позв 

и · двете ·rези хижи имат дв 
ра Хюте е еднострещен. И 
ка-го спално помещение! 



I 

Ташах хюте-

рили непридружени в хижата. 'на тази точка ние ще се 
повжрнем. 

Едно по-подробно разглеждане на плана: ще ни П•)
каже, че тук е предвидено всичко потребно: ниши 
до главите на спящите туристи за поставяне на часовни

ка, портфейла и др. вещи; полица над тях пак за 
сжщите цели; скамейка около масата и печката, сгж
ваема маса; шкаф за готварския инвентар на хижата, 
саржци. около печката за окачване на мокри дрехн 

и др. В подобрения план на Щайнах е п.редвиден кло
зет, стжлба _ за горен кат, евентуално и отделни поме
щения за ·дами и водачи (у нас „ненужно) и освен това 
маса и пейки вжн до хижата за седене при хубавi), 
топло време. 

Като материал за постройката, и двамата препо
ржчат камжк за стените и джрво за покрива и вжтреш

ността, като предвиждат една: сравнително голяма де

белина на стените (70 см.), за да могат да бждат зидани · 

по сух начин н1и с кал, което ще има това 

удобство, че ще спести изкачването на вар 
докарването на пясжк, а и градеж.жт ще. бж• 
ле по малко чувствителен кжм промените на 

11тмосферата. Прозорците се препоржчва да 
бжпат двойни, с вжншни капаци, а Щайнах 
препоржчва и .двойни стжкла. За у нас обаче 
вжншните капаци, освен ако бждат покрити 
с ламарина и обковани с желязо, ще са не
достатжчни. За нас би, било по-добре да се 
предвидят· вжтрешни k:~паци, а отвжн желез
ни решетки. По сжщите мислени, но неизка
зани по-горе сli\обр.зжения, джрвеният пок
рив би било желятелно у ю~с па се замени 
с бетонен. Наистина построяването и свжрз
ването му би имало известни неудобства, но 
те ще бждат само при постройката и ще пре
дотвратят nо-нататжшни грижи и разноски. 

В т о р и я т проект е този на Bremwald, 
подарен от него на секцнята Бахтел от Швей-

' 11ярския А шийски Клуб, на , която той е и 
председател 1) Неговият образец използувя, 
както се вижда и от плана (стр. 2) прин
ципа на турската военна палатка. Но макар и 
вжншната форма да е сжвсем различна от 

1) Ср. вж.рху модела н11, г. Bremwald D е r А 1-
р е n f r eu n d, г. 1922. Rundschau стр. 155: Ein neues 
Schiitzhiittenmodell. 

досега разглежданата, главният принцип: еп. 
но едничко помещение и тук е запазен, а с 

това се запазва_т и всички изгоди, които тuй 

представJiява От друга страна новата форма 
на постройката дава ред нови изго 1 н и поз

волява да се избягнат некои от неудобствата 
на принципа за единното поме'щение. Та
ка вжпреки пбщността на помещението !fИе 
имаме тук самостонтелни спални отделения 

(които при нужпа много л.есно могат да ~е 
отделят сжвжршённо едно от друго) без аб
солютно никаква загуба в -място, напротив 
при едно много по-пжлно използуване на 

мястото. 

Но нека разгJJедаме по-подробно план~. 
В случая имаме за основа един шестожгжл
ник (не_ може да бжде и .осможгжлник или 
16-жrжлник, в зав1:1симост от големинзта на 

. хижата) с 7 м. вжтрешН:о отстояние на два 
· ежрха. :lоловината, т. е. три от образува
ните чрез сжединяване на сре·щупо.rюжните 
му вжрхове трижгж.лници еж употребени за 
одрове за спане и еж отделени с тжнка стена 

15- 1 О см., евентуално джсчена) от другите 
3, които служат за обща стая с две маси и 
скамейки за седене за 18 души. Разделната 
стена обаче не минава през uялото помеще-

_ ние, а .оставя в сре;:нпа непреграцено едно 

разстояние от около 2 метра. Спалните отделнния, които 
имат вид на трапеции, могат да бждат разделени едно от 
друго с по една-две джски (20- 30- см. височина), а 
по-нагоре СП!)Ред нуждата могат да се отделят с за

веси, платнища и пр., а може и отначало да се 

преградят с джски чак до горе. На два метра височина 
от под,:1 · или от долния оджр еж построени втория кат 
одрове за спане, вече по цялото помещение, разделени 

по сжщия начин на тест _самостоятелни отделения. В 

средата · на ·помещението се намира печката, която 

_служи еднов·ременно и за готвене и за отопление: Трж.би
те на печката могат да се преведат на височина на втория 

кат одрове в крж.г около одровете, за да се използува по

добре топлината, и след това да се изведат през вж.рха на 
покрива навж.н. В плана са предвидени освен това още 
две малки, неподвижни сгж.ваеми масички, евентуално 

металически, за да може да се постави на тях спиртник 

· Кюрзингер хюте 

61 



и се готви на него, а сжщо тт две долапчета. ' Врата се 
предвижда една двойна,, а прозорци няколко, малки. 

В всяко едно от_ спалните отделения могат да се 
'поместят свободно трима, а все още доста добре и до 
четирима души. Така че при по-голям наплив _ на излет
ници хижата би могла да даде подслон и на 36 души за -
спане и още на 16 души за седене. И всичко това н-а 
30 квадратни метра вжт_решна площ*). , 

В своя проект инж. Брем.валд пр_едвижда основи от 
' камжк, а стени и цокрив от джрво, облечено от вжн 
с етернит. За нашите условия обаче, казахме го вече, 
джрвото е сжвжршено не,годен материал , за отвжн. 

Вжпр,еки ,голямото му изобилие и в случая леката му 
изработка и пренос (всичко може да бжде приготвено 
и сглобено в града ' .и: после разглобено, пренесено и 
построено на мястото), ние ще тряба поради нашите 
нрави да се откажем от него. За нас най-добжр и най
лек, а може би и· най-ефтин материал ще бжде бетонжт, 
а именно 30 см. колони (по жглите ' отвжн и около 
печката), 15 см. стени и 7-10 см. ' покрив. За отвжтре 
разбира се, както и за врати и прозорци· ще бжде упо
требено джрво. · 

Наи.стина опиiжт още не си е казал думата за 
този нов образец на хижи. Но сжде'йки по плана той 
освен че сжединява _всички добри страни на стария_, 
изпитан - от десетки години план, има и ред преиму

щества, ,а иl\!ено: 

1. Конструкцията му позволява, чрез идеално изпол
зуване на мястото, да' се подслонят повече хора, откол

кото в хижа с обикновена конструкция при . сжщат;,1 
площ; 

f· леглата еж несравнено по-удобни, защето всяко 
лице разполага за главата и ржцете си с повече място , 

отколкото при обикновената хижа; 

3. поставянето на печката и коминя в среда,та на 
помещението обусловя едно равномерно разпределе
ние на топлината за всички спящи и -твжрд~ голямото 

заг12яване на главата е изключено; вследствие на тоБ'а 

,всички ·, места за спане еж еднакво добри, еднакво удоб-
, ни » еднакво топли; , - -

4. пречистването на вжздуха _ през печката от долу 
нагоре, като по-естествено, ще става по-добре; 

5. вследствие приближаването на конструкцията 
I 
А 

кжм кржглата форма, нужните за · изграждането на та
кава една хижа 1'4,аса материал е значително по-малка, от

,ко'лкото при обикновената хюi{а , за сжщото число -хора: 
6. тази форма ' се явява и по-устойчива срещу< ~а:ля

гането , на вятжра · и вследствие на това позволява по

лек строеж, отколкото ' би бил нужен при обикновената 
хижа. 

По такжв · начин и ра~хо_дите ·~а - построяването на 
_една такава хижа ще бждат много по-малки, отiщлкото 
за постройката на хижа с обиююв~на конструкция за 

.сжщото число хора. Според изчисленията на автора на 
проекта, r. Бремвалд, една хижа по негова модел ще 
МОЖе да Се ПОСТРОИ ,С ПОДОВИНата ОТ средствата, НУЖНИ 
за постройката на досегашния образец хижи; 

При това един пжт скроен и приготвен материалжт 
за кофраж, тя може да бжде работена· и o:r сжвсем 
неопитни , работници, а сжщият този кофраж може да 
послужи за направата на няколко хижи. Тук отново се 
,натжкваме ,на един вжпрос, който е от щизнено знач(:

ние за хижестроенето у нас и . с който ще искаме -да 
завжршим .тези си бележки. Това е вжпросжт за пра
вилното и целесжобраз~о 

'') Разб.ира се че такава една хижа не може да ни даде предпи 
саните от хигиената JO куб. м. вжздух и 4 кв. м. ш1ощ за всеки човек. 
но · това не е и нужно. Тук човек няма да живее :цел живо:r,' а ще 
прекара само няколко часа, една или две нощи. А че няма опастност 
за задушване, даже и', при · пжлно. заемане на хижата, това знаят 
всички, които еж били на фронта, па и всеки който е нощувал макар 
и лете над 1500 -м. височина.. · 
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Организиране на _ хижестроенето. - Досегашl{а-та 
, система, да строи всеки KJJOH ·сам и само в райо_на си, 
няма да ни доведе до никакви сжществени ре,з:уцтаiк 
и тряба да се изостави, доде е. време. Има · клоFJове,, · в-
районите на които за ·сега вжобще няма нужда · от 
строене, д;1уги, в районите на които с привжршван~ , на 

om 

6' ,, 

РазР,еЗ и план на проекта Бремвалд 

вече започнатите работи няма да има повече такава 
нужда, а има трети пжк, в районите на които има тол
кова много за строене -и така е нужно да се почне по

усилена работа в това отнош'ение, че това не само не е 
по силата на тези клонове, но невжзможно ще е да се 

извжрши без известt;н - ред и без усилията на цялото 
дружество. Затова се налага обединение на усилията на 
всички или· поне на групи клонове от дружеството, на
лага се обща работа, ако не с ·целия сжюз на юношите
туристи, то поне с местните му клонове и ,х.ижестрои-~ 

телни групи. Необходимо е да се · постигне ещшство в 
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работата и в ржководен.~то, еднаквост в плана, да се 
установи , един ред,- една последователттост в строежа. 

- Едно особено прегупиране на нашите средства и 
сили се явява като пжрво условие за успешното започ
ване и извжршване на хижестроителните работи по вид 
и начин и зложен по-горе: Изработката на един общ плач 
на работа и организацията на изпжлнението му трябз. 
да бждат сжсредоточени в едно място. Сжщо в едно 
тряба да бждат сжс~:,едоточени всички средства, с които , 
отделните клонове разполагат или биха разполагали. 
Оделн':!те фондове Х и ж а тряба да бждат еж.брани, ако 
нё в един, общ за цялото дружеспю, то поне в няколко. 
общи на групи клонове. 

С тази работа,. разбира се, не може да бжде натова-
- рено централното настоятелство. То от една страна като 
всяко ·друго настоятелство ' има твжрде много админи
стративна работа, за да може да се нагжрби и с тази 

·обширна задача, а от друга в изработването на плана 
за работа, както и в изп,жлнението му тряба без друго 
да- вземат участие заинтересованите клонове или кло

новц секции. Нужно ще е сжздаването на особен един, 
главно с тази работа натоварен орган. Ето как, смятам~ 
н:ие, че тряба да бжде еж ставен той: · 

Клоновете или секции от кло·нове, които желаят да 
образуват или влезат в една образувана вече група, 
избират от 1 до 3 души измежду своите членове, в за
висимост от числеността на клона. Так& избраните от 
разните клонове, заедно с един- представит.ел на Ц. Н. 
образуват еж.вета на хижестроителната група. Този така 
сжr,:тавен сжвет изработва общия план на работа, опре
деля . местата на проектираните хижи, определя реда на 
постройката, разхвжрля минималния принос, който вс_еiш_ 
клон или секция ще трябва годишно да внася в общат;:~, 
каса на групата, както и работите в натура, що всеки 
клон ще е заджлщен да направи. Той определя няколко 
души измежду своята среда за постоянно присжтствю:: , 

което да води текущите работи на групата, да се грижи 
за. сжбиране на средствата; за привеждане в uзпжлнение 
на плана,- за привличане на нови клонове и секции · кжм 
групата, за ржководене на · постройката на хижите и др. 

След построяването на една хижа, тя се предава 
за стопанисване на кло,щ, в чийто район е построена, 

ако този клон е участвувал _ в групата. Ако ли клонжт 
. не е уча~твувал, хижата· остава да_ се стопанисва от гру
пата. И в двата случая обаче всичко добито от хижата 

- при стопанисването и се внася в общия фонд · ,,Хижа" 
до ю:по стигне ттапжлно сумата изразходвана за по

стройкатд и. Всеки клон или секция от клон ще еж сво
бодни да влезат и да излезат от гоупата, когато поже
лаят. Но тия' клонове, в чийто район се строят или са 
построени вече хижи, могат да напуснат групата едва 

след изпжлнение на заджлженията си. Разбира се, же
лателно е да нямаме много хижестроителни гоупи, ~ 

само една и в която да влизат всички клонове. В такжв 
случай общият строителен план ·може да се удобрява и 
от еж.бора и да става заджлжителен за всички клонове 

· до идущия еж.бор. 
Ние мислим, че при такава една' организация и 

при добра воля би могло да се строи годишно най-малко 
по една хижа и така в кратко време да имаме поне на 

най-необходимите места готови хижи. · } 

д. Сжсжлов. 

ВЕСТИ Н БЕЛЕЖI{Н_ 

J:,fзложба от фотографически снимки. · Софийското 
юн9шеско туристическо дружество В и то ш а устрои в 
малкия салон на · градското казино изложба от хубави 
фотографни снимки, на които · бяха п·редставени почти 
всички наши краища. Тая пжрва · по рода си изложба 
бе посетена от множесп~о , софийски граждани', но тя 
·би имала значите~но по-голям успех, ако при нареж
дането и беше спазен регионалния принцип, та сним-

/, 

ките от различните части на нашите земи не се смес

_ваха на места най-безразборно. Такива изложби еж от 
голяма полза и ние пожелаваме, щото клоновете от 

Б. Т. Д. да последват хубавия пример на младите ни 
софийски другари. ' 

Пронинването на Амундзен 1вжв вечния сняг. - Из 
весц1ята за проникването на Амундзена в полярните 
страни и ледове с неговия кораб :М::aud се потвжржда
ват напо·следжк и се допжлват с нови сведения. -На 
25 юли експедицията е достигнала Поан Хоп и е о г
пж ту вала на следния ден кжм северозапад. На 70 гра
дуса широчинс) корабжт срещнал пжрвите ледови по- · 
лета. На 7 авгу'ст бил забелязан главният остров Херолд. 
Експедицията е изминала до този момент 90 клм. в По ! 
лярното море. Поради . ранното настжпване на зимата 
корабжт бил обхванат от лед още на 22 август. На 26 
септември 8 ч. сутринта леджт се стегнал внезапно. 
Огромни заледени снежни маси се удряли срещу сте
ните на кораба, дето се разбивали на парчета. Станало 
и второ свиване на леда и водата високо се подигнала 
в образувалите се дупки. Това траяло около половин 
час. Когато всичко се св~ршило, корqбж.т бил об:~:rко
лен с лед до три метра височина ·и сам бил iюдиг
нат до 60 см. Всички членове на експедицията били 
добре. Капитанжт на кораба еж.общава, че те се на- -
мирали 70 градуса и 20 мин. северна ширина и 379 гр. 
зашщва дж 11жина. 

Замлетржсжт 1в Чили. - Западното крайбрежие на _ 
Южна Америка е земята на най-честите и катастро
фални землетр:жси. Ежегодно там се случват кржгло 
1000 землетржси, т. е. около 21 %- от всички отбеля
зани на земното кжлбо, когато в Япония, която е из
вестна с честите си землетржси, броят . им еж ставя само 
,9%, а в Италия само 3%. Землетржсжт, -който е станал 
на казаното к rу айбрежие на 11 ноември т. г. кжм 5 'lf. 
35 минути сутринта, средноевропейско време, по сила 
и катастрофалност принадл~жи кжм най-ужасните от 
известните до сега, като изключим само лисабонския 
землетржс на 1 ноември 1755 година, който вероятно 
го надминава. Той е засегнал едно пространство от 20 
гр_адуса„ ширина, от Валдивиа под 40 градуса южна шi1- , 
рина до Икик под 20 градуса южна ширина, т. е. н·ад 
2200 километра, - като е направил най-ужасни опусто
шения и между другото еж унищожени напжлно гра

довете Копиапо, Кокимбо, Валенар, Ла Сирена и_ Ка
ригцал, намиращи се между 27 и 30 градуса южна ши
рина. Значителни повреди еж нанесени и на мес.та, на
миращи се източно и западно от силно засегнатата зона 
по · крайбрежието. Така в Буенос Айрес, който лежи 
1300 клм. източно от Копиапо е повредена електрмче
ската инсталация и еж спрени часовниците, а ·2500_ клм. 
западно от сжщия град (Копиапо) вжв Великия океан 
е изчезнал напжлно от повжрхнината на земята -остр6-
вж т Вжзкресение (Рапанюи), вулканически остров, из- · ' 
дигащ се на 800 м. над морското равнище из 3900 · м. 
джлбочина. Изобщо тоя землетржс е причинил значи
телни опустошения на едно пространство от 20 градуса 
ширина -и повеtJе от 53 градуса джлжина, т. е. много 
повече о:г 8 милиона квадратни километри . . И при него, 
както е било и при други землетржси, изглежда най
големи опустошения да е причинила явилата се вслед

ствие землетржса 20 метра висока морска вжлна, която 
с грамадна сила е нахлула кжм брега, като · еж борила 
окончателно пропуканите и резрушените от землетржса 

~гради и е завлякла в морето труповете на убитите и 
издавените. · 

Голямата сила на тоя земл.етржс показват и сеиз
мографите. -Така в Потсдам, който отстои от Чилския 
бряг на повече от 12,000 километра, сеизмографжт е по
!{аз·ал 5 милиметрови люления в страни, нещо, което 
показва едно IГеобикновено разтржсване на земното 
кжлбо. При най-гол·емия землетрж'с на Сан-Франциск() 
на 8 април 1906 год., коr:ато еж станали грамадни опу
стошения и в Калифорния е била образувана пукн-а
тина на земната кора с джлжина 600 клм. , с ширина до 
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тр1а: :: и с . разместване . на около 2 метра вж.в вер
нi· и 6 метра в ·хоризонrална посока, сеизмогр1-

т в Гйотищен е по1<азал 2 мили.метрови люления на 
всяка страна; · а при страшния землетрж.с в средния Ки
тай (Хансу) на 16 декември 1920 година, при ·който еж 

, загинали 251,000 человека, сеизмографжт при Кйониг-
сберг е показал люления от 1 ·З милиметра . в · страни. 

Това значително разтр.iсване на земното · кж.лбо 
принадлежи кж.м така наречените тектонически земле

трж.си. Забележително е, че местото, дето еж. станали 
най-големи разрушения, така нареченият епицентж.р на 
землетрж.са, именно rрадж. т Копиапо, . е оная ,,- част от 
земното кж.лбо, кж.дето се намират най-големите и резки 
различия вж.в в}Iсочина. Източно от града Копиапо се 
издигат Андите .до около 6600 м. над морското равнище 
в Копиаnо и над. 6400 м. в _.llулелак, а щ-юго __ близу до 
чилския бprir, · западно от Копиiшо·, се нами_ра най-го
лямата дж.лбочина, наречена Атакама, джлбок,1· 7035 м., 
така че тука на не повече от 200 километра хоризон- · 
тално . отстояние се я_вява_ една р.;tзлика _ вж.н_ височина 

над 14½ кил9метра -:--- явление, което се брои като един~ 
ствено . по цялата позI;Iата земя. · . 1<. Д . . 

Картините в книжка 3 на Б ж л г а р с к и Т у р и с т 
кжм статията По река Чернел к а, както и на
чащшта · - По г а но в ски я :манастир .с;к вжз 0 

произведени по снимки на туриста Г. Т р ай ч е в, 
член на Софийския кдон А л е к о К о н с т а н т и . н о л 
от Б .. Т. _ д. · 

,,. ' . . 

· RНИЖН~НА 
Уче~б»а нар-та Щl Бжлrар_ияр· м. 1 :1250QЩ), _о:г Ж. Чан- . 

ков, Дреtаров _ и ~нrе~ов. TaJ карта ни дава релиеф::
ния образ на бжлrарските земи: О;глично пособие за ·· 
нашите:. :·уче_ници : п·о . изучв_щ1е . отечествена rерграфия·, 
тя м9же да пщлужи . и извж.н · училището . . Изработена 
вещо, картата е хубава, а низка:га и цена, 7 :50 лв., ·: 
прави .. достжщш . за в<,:ички. Ние ' я _ препор~чваме н.1 
бж.лгарскит~ . турис:г~,,:, _ които ще . н_амерят в _нея ясен 
пр~глед на ПQJЗЖ.рхността на нашите зем1:1. · 

Нолучиха се в редакцията: Млад Ту р· и с т г·. IX, 
кн. 1 и 2: - О р г а ни з ат о р, г. III, · кн : 3. - Л о в· е ц, 
г. ХХШ, бр. 1-2. - Демократ и я, г. III, кн. 1. -
Р а з ·в иго р,' г.- III, бр. 90~98. _:_ Мл· а.д еж ки :в е с т~и
т е л; r. ·VII; бр. 11 · и 12:-·0ster-reichi-sche Alpen 
z е i t u n·g, : No · No ·1·.007 и 1008 (ноември и декември) -
Н r v а t s k i· Р I а n i n а r г. ХХ, кн: 1 до 4 - : Р I an i n s k i 

. Vestnik · r · XX![; кн. 11. - Alpi'na, r. ХХХ. кн.11. 
--.I)er Gebirgsfre·uпd r-. XXXll, · бp. · 7 - 12. Der 
N а t и r f r е t1 n d, r ХХ, ·кн. 1~12 

дРУЖЕСТВЕ;Н ЖНВОТ 

В. Тжрновсният нлон _ Трапе~ица от Б.- Т. Д . . е: имал 
на 31 юлн т. r . . извжнредно . . общо еж.бра.ние на члено
вете за урежщ1не на няко~ _ва}J{~И - ВЖТJ) _ешни . работи от 
организационен характер. Излезли еж . от настоятел
ството на клона подпредседателят Б .. д?ваджиев и . ка
сиержт. Св. Костов За заместник на пжрвия в.ременно е 
бил повикан г. Леон Филипов, а изоорж т на нови .хора 
на тяхно мя.сто е о:тложен . за друго общо сжбрание. 
Такова, пак извжнредно, общо сжбрание с~ е сжстояло 
през .м : ноември, но и . то се е занимавало с други ор

ганизационни вжпроси, а избоDжт и този Пп\Т е бил . от
ложен за редовното годишно общо сжб;:1ание _ ПJ?e'I 
м. януари н. г. _ 

- На 29 октомври кленжт . е устроил . u салона,. Hd 

хижата (Царевец) туристическа среща за член0вете си 
и техните. гости, която е била . много добре посетею1. 

• · ·_ От освещаването и до края на тази. (1922) година 
хижата е дала подслон .за 3000 нощувания. . · · 

Враuансният нлон Веслец· от . Б . . Т. · Д. устроил на 15 
ноември т. г. другарска среща за членовете си . и ~ тех- -

Рещштор: Ив. Велков. 

ните гости, на която еж. присж.тствували и гости от сж

седните клонове. Председателят на ·централното На
стоятелство r. Ил. Антонов е поздравил еж.бралите се 
от името на настоятелството. Сре·щата е била добре по
сетена. При пжлна задушевност и весело настроение 
тя е проджлжила до кжсно след полунощ. 

На другия ден, 26 'ноември, в салона на читалището 
кJюн-жт уреди утро, на което редакторжт на дружест,Е!е

ното списание r. Д-р Ив. Велков чете сказка вжрху 
,, Римското владичество в Бжлгария". · 

Пловдивсният нлон l<алоянов вржх от Б. Т. Д. е 
устроил на 16 декември пробнс!_ семейна туристическа 
среща с цел да подготви по'чва за по-често сжбиране 
на членовете и техните · семейства за по-близкото им 
опознаване · Срещата е . била много добре посетена и 
излязла повече от сполучл~в~ Всички членове ~ гости 
са останали доволни, . че са могли да прекарат няколко 

часа в среда близка тям, между ратници за ·една обща 
· идея. На устр.оеното американско наддаване са сжбрани 
· 500 лв., които клоновото настоятелство . е определило 

_ за фонд ~ ,,Бжлгарски Турист". 
Но.вооснованият Шуменсни нлон Висоl{а Поляна от 

Б. Т. Д. проявява· О)J<Ивена дейност. С :Лична агитаю!я, 
с пропаганда чрез местните вестн_ици, ·с преданна работа 
младите ни другари разпространяват идеят,а на туризм::~ 

в · този хубав кра.й, с толкова исторически бележитости 
·и пр.елестни ·природни кж тове, които малцина посещават 
и малцина знаят. За 27 ~януари н. t. клонжт урежда ту

, ристическа: концертно-танцувална вечер в салона на 
~о:енния клуб, за доброто изнасяне на ·която се Rаботн 
усилено. ..:. 

. ' :j· ·· васил Пенчев. _.__ Торне-оряховският клон от 
Б. Т. 1I.~ е изгубил на 5 д~кември т. г. един от най-рев

. н:остю-i'те си члено.ве·, в а с и л лен че в, който с всич
КИ5I м.iiадену iски жар на ·своите 22 години работеше за 

. з·акреiшането ~ и п·реуспяван:ето на туризма в 'тоя край. -Вечна 'му памет ! . ·. ". - - · 
.. ·i; йв. · Вителов. - _:_ На 19 юни . т. г. се е поминал 

-г. --и ·~- В)2,:(е лов, един от основателите на ~- Тжрнов
ския i{J:roн · т р ' а ri е з и ц а · от Б. Т. д; джлгоrодишен еж-

-ветни'к в ' на·сто-ятелството и секретар · на ·клона, · бивш 
кме·т на · града Тжрново и пр., на· преданната работа и 
тсшям · ин·п~рес кжм туризма на ~огото клонжт има да 
благодари много за сво·ето закрепване и преуспяване. 

. Мщ1 1IсГ праха· му! ·. . , ,.. 
t Пжuiа Овчарова. - · С~щият· клон е загубил през 

. тази година и една -от най~ревностните си членки, r-ra 
„ П ж ш ·а О в чар о в ·а , поминала' се на 28 ноември. Мир 
· на п·раха и! 

БЖЛГАРСКИ ·ТУРИСТ. Месечно илюстр ;)вано 

-tписаийе за туризжм и родинознание _:_ Орган на 
,. Б~лга.рско.то . Туристи:ч~ско . Дружество -- П р е
.п„о р --ж. ч а .н о · о т М и н и с т е р с т в о т о н а 

- 1--}ародното П .рос- вещение - с окржж

·н о No _ 1793 от 27 януари 1922 г. · Година · XV ( сеп-
. тември 1922-::-юни 1923). Абонамент: за членgве 
на Б. Т. Д. и Ю. Т. С. ·годишно 40_ л;в., _а за н·ечле
нове 50 лв., платими наведнаж или на два пжти 

(половината при запиването и половин-ата през~ м. 

януари), за чужби.на 80 ,llB. На насто5пели се 
прави 'спстжпка за записани н е ч л е но в е 1f,1 

двете туристически организации: за 6-1 О абона
мента -1-0%, за 11-15 абонамента 15% и за ·16 
и повече абонамента 20%. Отделна книжка .струв_а 

: 6 лева .- Веичко, ·що ·се отнася · до списание~1;0, да с'е 
::изпраща ·дQ Р е д а к ц и я т а · н- а с п. · Бжлгар'сни 
~ Ty;pi,Icт, с; о ф и я; у л. с о л у н, No 23. 

rУ~Р~с:т~., . р~зпростран~ваитв Бж~гарск:М Турист,! 
Придворна Печатница. 
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