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А.боба,-,nл1-tека .. 
Ние знаем за тях само от историята. Купища 

р2звалини, разхвжрляни камжни, бурени и тржни 

покриват някогашните улици, дворци, обществени 
здания. Всичко изч,езнало като сжн, времето хвжр

лило тжмна пелена отгоре, всичко се руши, за

мира. Овчар подкарал тихо стадата си, навежда 

СЕ. понякога, повдига някоя останка, замисля се за 

· момент и пак я захв.жрли. Живот, прелетял като .... 
миг и се загубил вжв вечността. И чуваш далечен 

ки степи, те· намерили тук удобно место, обградили 

лагера си с високи насипи и прокапи, издигнали 

величествени дворци на хановете си, и чакали самQ 

знак, да · оседлаят бжрзите си коне, които пасл.;1 
наоколо, и да правят бжрзи набеги. · · 

Центжр на пжрвото бжлгарско царство, място, 

от дето изхождали набегите и завладяванията на 
бжлгарите в VШ и IX в., Плиска просжществувала 
малко. Никой не еж.общава за този древен бжл-

гарски аул. 

Абоба - Развалини от нрепостни стени 

Огромните, равни като 
измерени линии окопи, 

които заемат едно про

странств9 от 20 кв. кило
метра ни очудват. Най• 
·добре е запазен окопжт в 
северната част на укреп

лението, дето благодарение 

формата на местността 

джждовната вода е дей

ствувала по-малко разру- , 

шително. - На заттад и на 

изток окопжт е претжрпял 

пай-големи изменения. На 
много места той е сжвжр

шено зарит. Виждат се са

мо отделни дупки. Две 

вра:rи в южната и по три 

врати от другите страни 

водили в укреплението с 

дворците. Те сега в по го

лямата си част еж разко
пани. Разрушени мрямор
ни колони донесени от да

лече, разрушени зидове, 

тропот на цвилещи коне, диви викове на _ незнайни 
и чужди орди, држнкане на мечове, виждаш далеч

ни· пожари, разрушени села и градища, стжпкани 

класове, джлга вжрволица роби. Земята прибрал1 
всичко в майчините си скути, само някакжв мжтен 

1--т неясен спомен останал и зацарувал над долини 

и вжрхове, носи се от век· на век да разказва нз. 

поколенията за човешката суета. 

Летописит,е мжлчат. Записали само важни джр-
. жавни · еж.бития, те не ни разказват за живота на 
отделния чо~ек, за дребните, малките ·желания, 
които понякога раждат _и тласкат историята напред. 

Прах и пепел заринал всичко и сега само лопатата 
ни удивлява понякога с чудновати работи. Сжкро
вища, паметници, украси излизат из тжмните недр~~ 

на земята, блесват и хвжрлят светлина в мрака. 
Мжртав град е и Абоба-Плиска, някогашният 

главен лагер или хринг на езическите бжлгари, 

т2зи военно-конна орда, която всявала ужас чак 

до цариградските стени. Дошли от необятните рус-
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_ не остаJ:Jало камжк вжр-

. ху камжк. Някаква страшна катастрофа постигнала 
населението. Вражеска ржка на див народ с нена
вист и озлобление унищожила всичко, що и по

паднал_о под ржка. Тук са останките и на величе
ствен храм, който е служил на християнския бог. 

Откритите старини преди години*) хвжрлиха 
светлина вжрху старобжлгарското минало. Име1:о 
на великия хан Омурт~г (814-831 г.), сина на 
страшния Крум, дотогава само споменавано, за
сия като сутринна звезда в пжрвото бжлгарско 
царство. 

Памепшlfи, най-веч,е от този хан, се намериха 
в развалините, . паметю;~ци от този хан са отне
сени после далеч от преславната Плиска. Това са 

редица паметници, издигнати и написани по по-

*) Част 'от развалините при Абоба са разкопавани 
през есента 1899 rод. от наши и руски учени. На тези 
и~следвания е посветил целият Х том (1905 г.), заедно с 
един албум, от Известията на руския археологически 
институт в Цариг?ад, от дето са взети и нашите . снимки. 



ржка на самите джржавници, Един от най-ста- · 
рите е тжрновският, пост.аiзен в черквата~ Св. Че 
тиридесет мжченици, построена от Иоана Асе 0 

ня II в 1230 год. по случай поб.едата при Клокот
ница. Това е надписжт, зан~сен от известната Мум
джиларска могила; на средата .между Абоба и Ду
нава, могилата, в която може би лежат останките 
на самия Омуртаг. ,,Човек, както и да живее добре, 
умира и друг се ражда, а тоя, който се ражда 

най_-подире, като разгледа надписа, нека си при

помни оня, който го направил. А името на вожда 
е Омуртаг, велик хан. Бог да го удостои да про
жив~е сто години". Така свжршва надписжт. Вто

J{убиар". Или „Велики хан Омуртаг. Ослан богату
ржт багаина беше мой хранен човек и като се · раз
боля, почина". Да изброявам · ли всички онези кж
сове камжни, дето все неговото име личи? От . 1<ой 

друг бжлгарски uap имаме останали толкова па
метници? J{ой знаеше за господаруването на Омур
таг а преди тяхното откриване? Някаква великан

ска фигура се издига из добруджанските равнини , 
замислена, с поглед отправен кжм юг. 

Развалините при Абоба запустяват. Камжни от 
дворците са стигнали десетки километра далече, а 

кой з_нае, какво още крие земята тук от нас. Двой

ните някогашни крепостни валове са купища пржс1·: 

рият и 11е по-малко важен 

паметник е Чаталарският 
на.нiис. "Великият хан Омур
таг е княз от Бога в земята, 
дето се е родил. Като оста

на ·в лагера на Плиска, той
пос1 рои аул (двореu) на Ту
ча и уголеми силата си с11ря

мо гжрци и словени. И по:

строи изкустно мост 1:а _ Ту
ча зад аул~, а в самата кре

пост поста.ви четири стжл

па и между стжлповете два 

медни лжва. Нека Бог у до
стои княза да притисl{а с 

ногата си императора, до

като тече Ty,,ia и докато тя 
заджржа много бжлгарски 
противници, и, като покоря

ва враговете lИ, в радост и 

веселие да проживее сто 

години. А времето, когато 
двореuж т биде построен, бе

ше по бжлгарски · шигор• 
елем, а по гржцки 15 индик
тион" (септември 821 г . сл. 
Хр.).Изкопанекжмгара Кру; 

Абоба - Развалини от двореца 

мово Преслав. Тук разпраR9Т, че ·някога::виждали мря
!\Jо рни камжни от постройка. 

А каква почит е ИJ\1ал Омуртаг кжм своите 
хора, загинал далеч от родината си? Имената им 

са били у~ековечени с длетото на ка~еноделеца и 
днес ние четем: ,, Велики хан Омуртаг. Онегаб ... 
таркан стана мой хранен чове~и като се отправи 
нJ война, се у дави в реката Тиса. Той беше от рода 

ями. Като че в някоя ранна утрина целият народ по
теглил за чужди, незнайни страни, остави·л всичко. 

Селякжт крачи сега равномерно, натиска ралото с 
1<оравата си ржка, поспирва се, вглежда се кжм Ма

дара, кжм далечната Стара-планина, там някжде 

кжм Чалжкавакск11я проход, като че 11ска да догони 
с мисжлта си отлетелите дружини. 

Ив. Варджиев 
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НАШИТЕ ЧEPHOMOPCJ<tf о·стРОtЗЧЕТд. 
от зап. лейтенант С. Нванов 

Черно море е едно от най-безопасните морета 

за корабоплаването, защото е джлбоко море, без 

плитковини и почти без острови. Само тук там 

около бреговет•е се срещат по-плитки простран

_ства и се издигат над морската повжрхнина над

водни скали или песжчни насипи, които наричат 

острови. Черно море няма острови в пждния 

смисжл на думат~ . Споменатите надводни скали или 

песжчни насип.11, .които се величаят като 11 остро
ви", са на брой окощ> 3-0 из цялото Черно море; те 
са разположени в прибрежната морска цовжрхнина 
б,лизко до брега и нямат по отделно повече от един 

и половина квадратни километра повжрхнина. Най~ 
големите от тях са три: островчето Березан -
разположено срещу Березанския Лиман, Змейското ' 
островче - срещу Сулинското устие на Дунава и 

островчето Кефк·ен - при Анадолския бряг. 

от милващия ги вятжр. Тук ще ви ·направи в_печат

ление и рядката за . бжлгарина чистота, в която 

любезният и гостоприемен пазау: джржи жилищет,i 

_ си, а още повече и самия фар. Вас ще ви ,е страх- д:{ 
се допрете някжде и ще поискате да се сжбуете, 
преди да . бе 11зкачите на фара, защото всичко - / kl 

,__ стжлби, и ст,ени, J1 стжкла, и медни~ желез~и части 
- блещи от чистота. Спомняйки си често ,мюiало-

В бжлгарските териториални :чррно~·орскц води 
лежат пет малки, красиви, скалисти, островчета*), 

от които чет11ре са ращюложени около южния бряг 
на Бургаския _ залив, а петото още п6 на юг - n 
Кавакското заливче. Имената на тези островчета 

са: Св. Анастасия, Св. Иван (Мегало низи), Сн. 

Петжр, Св. Кирик и Св. Тод·ор. 

Островчето Св. Анастасия се намира при но_с 

Цукаля, на - окол9 5 -километ•ра източно от Бургас

кото . пристанище. То СУ. издига 10 метра над мор
ската повжрхнина. На ·него бе построен в 1914 г. 
нов мод.ерен фар, близко до местото на стария, 

който датира още от 1863 г. _ Нощно време фа

ржт ,осветява морето на 20 километра разстоян~е 
с постоянна бяла · светлина. На островчето по-рано 

е сжществувал манастир под еж.щото име и то е 

било свжрталище на множество морскJ1 чайки, кои

то са били полу-опитомени и свободно са се ра3-

хождали из манастирския двор, свикнали отдавнз. 

с внимателнит,е кжм тях монаси, които се гр_ижелн -
и да ги нахранят. Сега монастирят е запустял и 

чайките са напуснали пол;уразрушените му сгради. 

Единствените обитатели на островчето са пазачжт 

на фара · и семейството му, които имат грижата да 

наглеждат · и запазеното още параклщче. Като ви 

се падне пжт кжм · този край, посетете островчето, 
\ u 

качете се на фара и се полюбуваите от тук на кра-

сивия юж·ен бряг на Бургаскi1я залив и още по

красивите му, светло-сини води, _ слабо набраздени 

. · *) До самия град Созопол; има още две малки плоски 
· 1ыдводни скали, които някои наричат еж.що „острови". 
Те еж кржстени с имената Минос и Гата. Ако ги вземем
и тях под внимание, тогава островчетата по нашия -
бряг ще бждат седем. 
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годишното посещение на островчето и до сега не

мог·а да се нарадвам на отличния вид и изправност, 

в който с~ д:Жржи фара. Повтарям пак -=- несжну
вана за бж.лгарина от вжтрешността на Бжлгария 
чистота, pe,LJ.кo изпжлнен чиновнически джлг и от

лично схващане голямото значение на добросж'

вестността, като пазач на фара, за усилване на 

мореплаване-то покрай нашия бряг. Осамотен, тихо 
н мжлком, неочак_ващ нищо друго, освен необхо
димото за преuитани_е, той - пазачжт на фара -
влага своя ·труд, за да повдигне Бжлгария в море- ' 
плавателно, отношение и да я покаж,е на чужден

ците, които всеки ден порят ,черноморските води 

покрай него - такава, каквато трябва да бжде. 
,Той рабощ неуморно и е доволен, че има успех -
награда, _защото _ моряците казват: ,,Фаржт Св. Ана

стасия винаги ,е в изправност, той непрекжснато 

през ~сички нощи бди над черноморските води н 

ни показва б~зпогре-шно . пжтя кжм тихото приста
нище - Бургас'.'. 

Островчето Св. Иван, заедно с островчетата Св. 

Петжр,- което е по-право една голяма .гола скала 

до него, и Св. Кирик, прикриват от север и северо

изток Созоп_олското залJвче. Последното островче, 
Св. Кирик, лежи малко югозападно от другите две, 

~очти до самия гр. Созопол. Вжв византийско време 

на остров Св. Кирик имало царски и патриаршески 

манастир на великомжчениците Св. Кирик- и Юлита. 
Островч,ето Св. · иван (Мегало низи) е най-голя
мото и най-високото от островч.етата по нашия чер-

_ номорски бряг. То се издига на 30 метра над морето -
н е украсено , на · вжрха си с хуб.ава бяла фарова 
кула, построена еж.що в 1914 г., на около 15 метра 
от жилищното здание на uазачите еж.с стария фар, 

построен в 1883 г. Новият фар осветява нощно вре
ме околните ч,ерноморски води на около 37 клм. 

• р~зстояние. От тук морският простор е още по-не-

обятен за окото · и морската гледка е · още по-вели_

чествена. Направете си малко труд, за да посетит.е ,. 

и този фар; както на всякжде по фаровете и ту~ } 
ще намерите гостоприемство. Всеизве<;тна е голя- · 
мата акуратност на фаровите служители, чистотата 

в която джржат фарове~е си, тяхната привжрза-



ност и любо~ кжм служб.ата си. До скоро 
в_ островч·ето Св. Иван се бяха разплодили множе

ство питом1:.1и зайци, но вече са останали само . ня

колко екземпляра, благодарение н~ честите дневни 

и нощни гости на островчето, които считат за свое 

право всякога, когато го напущат да вземат за 

,,спомен" по „едно" зайче. Пазачжт на фара се оп

лакваше, че скоро ще остане еж.веем сам на остро :1 -

чето, само - еж.с семейството и кучето- си. 

Петqто и последно островче покрай нашия чер
номорски бряг - _Св. Тодор се намира в южната 

· част на Кавакското заливче, при носа еж.с еж.щото 
име. То е най-ма.л_!{ото от нашите черноморски ос~ 

тровчета, гиздаво кацнало вжрху сини!е мopCKl'I 

води. На него се намират развалините на един 

стар монастир - Св. Тодор, от и~ето на_ който · 
са. произлезл~ названията на носа и заливчето·, кое

то понякога еж.що се нарича Св. Тодор. 

* 
ЧEPTr.l ОТ N!OPФOJIOrr.lЯT .А tlfl ЗRР,д.Дt{А 

СТАРА P/IAtlfitlA 
• от проф. Жеко Радев 

(Проджлжение от кн. 4J 

От Пжршева могила, през долините Копан- тор; 

Кюлтина падина и Дудил, се стига на седловината. 
Медна, дето еж постройките на мина Плакалница. 

От тук нашата екскурзия може да проджлжи право 
на ·изток, по склоновете на вжрха Бук, току отдесно· 
срещу Медна. Като се изкачим на вододелнйя ржб 
кжм долината на река Златица, която слиза в Зве
рино, и проджлжим все кжм изток, ние ще пристиг-

.- нем на най-високия в тази част на планината вжрх 
- Ба -зов а м о г -и л а. От тук ние имаме~ вжз

можност да изгледаме цялото гжрбище на Базов- ,, 

ския дел от Вратчанска планина, която се простира 
от ·згориrрад~ка~а доли_на до откос.ите J:Iaд~ с._ Че-

. лопек и от откосите при Скакля до тези между 
вжрховете Яворец и Бук на юг. Базовското rжр
бище има . още . по-големи неравности, още по
джлбоки валози .и гол:еми хуниообразни каменити 

вжртDпи. Тук геологичеС!(И~IТ строеж на планин
ските варовито-скални наслоения, както и сжставжт 

на скалите твжрде маш~о еж поврияли за nосокаг1 

и - размерите -!!а долините. Г]оследните форми еж се 
развили тжкмо в обратн_а ·посока на падение н 

1 на наслоенията. Като се изключат Бучива падина и 
Затвора, южно от ·Базова могила, между вжрховете 
Щипка- и Яворец, и от друга страна Хайдушки трап, 
Дзебрец и долното проджлжен_ие на Медненския ва

лог (и трите еж на север от вжрх Медна, кжм Зго
риградски дол), които имат'. източно-з,ападна П?СО- . 
ка, всички останали валози, слепи долини и вжр

топи пресичат посоката на пластовете. В това раз
положение трябва да се види един доказ на обстоя

телството, че планината не е подиrната из1еднаж и 

катастрофално, а повдигането е станало постепенно 
и за джлжг период от време. Успоредно с процеса -
на · повдигането еж се образували и геоморфолож-
ките форми. · 

Току под вржх Базова могила от запад, с по
сока от юг кжм север - като се започне от Бу
чива падина, над долината Златица на юг, та се 
стиrие до Маркоыа могила, над широката поляна~ 

/ 

валоr- Топилата на север се протяга ,един 

напречен хжлм, който отделя две. · еж.веем .ти
пични половини от Базовския басеин. В източната 
имаме развитие на джлrи в~ло;зи, кои_то се запреч
ват с низки напречни прагове· и така, поради · своята 

зыачителна джлжина; напомнят характерни · сляпи 
долини, а в западната половина преобладава раз
витието на джлбоките и каменити вжртопи. По
следните се редят около две високи и каменити 

· могили по гжрбището на:по-сочения хжлм. 

В източната половина се _редят слепите долинI:I: 

Топилата, Скжрвенико (малжк и голям) и Студен 
трап; Киселица, Крушовица и Иолковица (Е_зерска 
долина); Паничето (Джлгата падина); Равни трап,, 
Горна Бучива падина, Долна Бучива падина и За-
твора. • 

В западната, вжртапната, половина еж се заджл-
бали ЗадЖ:нено езеро ( веднага западно от Скржв~
нико), Горно •езеро, Долно езеро·, Медна и слепите 
долини Дзебрец и ХайдушкIJ трап. 

/ ' < 

Като оставим слепите долини, които в нача,1-

ните си части представят сжщински, джлбоки до 
200-300 м. хуниообразни вжртопи с низки излази, 
запречени с низки напречни прагове, останалите 

заджлбавания - между вр~х Медна и Базова мо
,гила - представят сжщински бе_здни. Техните 
склонове еж стр,жмни и на много места еж.веем 

голи. Тук Раровиковите скали еж джлбоко разядени 
и образуват истински к а р н и п о л r т а. В такива 
карни полета, особно в пределните места между 

Езерския вжртоп и М,сдна, има. и множ-сство малю1 

хуниообразни каменити вжртопи. В по-голямата си 
част оградите на слепите долини и вжртопи еж по- · 

крити с хубава гора. 

Цялото гжрбище на Базовския басейн от Вра1-
чанската планина заема пространство от около 20 
кв. км. Това обширно гжрбище поема в своите джл

?очини всичките валежни води, които падат по Pero 
и не дава нито капка вода като надземен оток. 

Всичките поrжлнати от ж~дните варовици води из-
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лизат околовржст на платото, на по-голяма или по

малка височина, в обилни карстов и извор и . 
Ако проджлжим нашата екскурзия от Пжрше

вица през Каличина бара на север, ще стигнем до 

тесния вододелен гребен между Згориградски дол 
н начало'fо на Главарка. По удобната · пжтека на 

'този гребен ще стигнем - до Ошли гжрб, а от та~1 
вече ние сме · на широкото гжрбище на С т р е-

Врачансна пла нина . Вжр'топи . » Равни .траu" 
Фот Ж . Радев 

ш_ е р с .ки б а с е и н. Почти от всякжд,е това rжр 
бище е оградено от_ стржмни .скалисти спуекове, 

. които образуват околовржст един непрекжснат ве

нец. Само от средищцо !'!а ·]}латото, от околовржст
I;IИТе височини на" д;клбокия вжртоп Влаине; може 
да се изгледат всичките части на неговите раз но

образни заджлбочавания. Околовржст на Влаине се 
редят джлбоките слепи долини Леденица, . Мижеш
ница, Джлбока падщ-rа, и Пребежа; ·източно от този 
центжр еж Вратцата и Ибишов валог; зап_адно -
~ухан;ати , бабк11, Платото, Биволарник, Малко и 
Голямо поле и Албатски камжк; южно се редят ва
лозите Кравйе, Стубело, Замбина ливада и Стре-
щерските- ВсlЩ>_ЗИ: . . . , 

_ Всичкит,е ~с1лози и вжртопи заемат ✓пространство 
ДО 17 КВ . КМ. . 

. / През_ <Ylllл~ (жрб, за да се навлезе в вл;.треш
н~стта . ~а ~-т-pe~~pCl)01;S?, плат9, се преминава през 
3. а м би на ~/J,~~_B; а;~_ а _; _~ т~ е·. ЩlЛ)р. слера, долин~;· 

наклонена на изток, и само един низжк скалист 

праг я дели от Згориградския дол. 
От там през Циганска клисура ,_ източно ,на 

Замбина моги'ла - се отива в широкия и рав,ен 
валог К р а в й е. Слабо копанообразен и _отделен 

с низжк праг от Згориградската долина, като с,е 
опира о нея с стржмен скален венец, този вал01>· 
представя · разкошно ливадище. Само през тесниi , 
просяк Гжрло има достжп за кжм -Згориград. Низ
ката част и околовржстнит,е склонове еж изпробити 
от 44 малки и големи вжртопи, покрити в по-голя-. 

мата си част с изветрели материяли. Високо по, ка
менитите огради има и каменити вжртопчета. НиJ 
ки-ге вжртопи до там еж затлачени с изветряли ма

терияли и гниеща - растителност, така че прJ.-! го

леми валежи . целият валог се преобржща на мочу 

рище. 

I 1рез низка седловина, между Пешюiна могила 
и Шаровити камжк, от Кравйе се навлиза в джлгата 
и твжрде характерна сляпа долина Л е де ни ц а. 
Тя се е развила тжкмо напреки на посоката и па

дението на дебелите варовикови банки, що образу
ват снагата на Вратчанската планина. Сжщо като 
Згориградската долина и тя образува един напре

чен пролом, изходната част на който е свжрзана 

с подземни пробиващш. Началото на Леденишката 
сляпа долина е при седловинките от двете страни 

на Пещкина могила - -едната води кжм Кравйе, а 

другата кжм Пребежа. Откжм тезй седловинки за-

почват двете малки долинки, които се сжбират под . 1 

прав жгжл и се проджлжават така в джлбоката до

лина на Леденишкия валог. В горната !1оловина на 
долинката за Кравйе се показват (вероятно кат:,,:.> 
междинни прослойки) ржждиви едрозжрнести пе-
сж чници с фосилни отпечатжци и слабо· цименти

рани с глинено _вещество. В тях се спира водата от 
сжседните - височини и дава начало на малки пи~ 

шурки с корита. Само тук в Леденишката сл.япа 
долина може да се намери . вода за пиене . 

Чрез напречни скални прагове сляпата долина 
се поделя на няколко валога и вжртопни от

деления. Най -характерно ,е тр.етото стжпало . Тук 

еж най - големите · 9 _вжртопа. В най-низкия от тях 
е входа на прочутата п е ще р а Л е де ни ц а. В 

нея следва подземното развитие на Леденишка-та 
сляпа долина, но не веч,е с постоянни и големи раз

ширения, а с мнотест"во малки канали и каналчета, 

които в последствие о~ губят в мас~та нв варови: 
ците. Понеже Леденицата е една от редките в Бжл

гария пещери, то заслужава да й се посвети едно 

кжсо описание, като се изтжкне и особното и свой

ство - именно да поджржа процеса на замржзва

нето и през най-топлите дни на годин_ата. Това ще 

сторя в. една от следните книжки на Бжлгарски 

Т,урист. 

Ми ж е ш н и ц а и Му хан ат и-б а б ки еж.
що еж многь типични ,валози - слепи долини. Пжр

вата . има подковообразна -форма, а ·втората е по

вече заоблена .. В низките им ч·асти има цзжрд,е джл
боки кам:енити вжртопи С карни 'изветрявания.- Н:"1 



много места карните форми · покриват и високите 
огради на тези валози. И двете слепи дслини водят 
началото си откжм вржх Стрешер. Те еж добре за-

лесеJ:IИ с доста едра букова гора. _ 
Освен обиколките по Вратчанската планина, 

много поучителни екскурзии могат да се направят 

и по другите части на Западна Стара Планина. На · 
пример може да се премине редицата широки 

карстови полета, като се започне от Рщшславскота 
: и се свжрши с Драгоманското. Може да се обиколи 
и централния дял на тази част от планината, дето 

е така нареченият По ы о р ски дял. Той заема 

цялото варовиково плато от билото на Козница до 
ржбовете на Сухо-Бракйовската долина и от с. Зи
мевица до Гинцкия проход на запад. По това плато 

еж всичките подземни артерии на големия Искрецки 

за моделуване на земноповжрхните форми се явява 

течащата вода - като образува по-малки и по

значителни рекички и реки, за варовиковите те

рени този фактор почти не сжществува. Там редко 

може да се еж.бере повжрхно отичаща се вода 
вжв вид на реки или рекички, пжк и да протичат 

по-големи реки, то тяхното влияние за формите 

на терена е еж.веем незначително, тжй к~то през 

тези терен!;! те протичат по еж.веем тесни ждрела. 

Единствените процеси, които работят за формо
образуването вжв варовиковите терени, това еж 

и з в е т р и т е л нит е п р о ц е с и. Те еж орна

ментните творци по повжрхните части и вжтреш

ност на варовиковите терени. 

Начало на изброените форми, които ние срещ

нахме и изтжкнахме в обиколените от нас части на 
извор. Освен големите валози и дж.л
бок11.те и обширни вжртопи, в крайна
та северна част на Понорския дел има 
най-типични и доста големи слепи до

лини. Тяхната нормална част е развита 

в гжрбището на Козница. Or там се 
подхранват нормално с . постоянно ко

личество вода, обаче като стигнат ва
ровитите _ ржбове на Понорското плато ; 

те cn ират и се губят в джлбокиiе ями 
или понори. За тези слепи долини мо 
же да се отиде, като се проджлжи пж 

тя от Дупниврж.шкия nонор и то все 

на запад по южните склонове на Коз

ница ~ именно по ржбове1е, дето се 
свжршват варовиците и започват еруп

тивните гранитоидни маси на Ко:зница. 
Като следваме пжтя за Петрохан, ще 
преминем под ред слените долини: По

но р ска, Студен а р ·ека, Долн11 ма• 
r а р е ш н и к, Б р а к й о в с к и ( средн11) 
Магарешник, Горни Магареш

ник и Горна Клисура. 
След като се констатира сжществу

. ването в варовиковите терени на фор-

Стрешерсни басеин, нарни форми и вж.ртопи Фоr. Ж Радев 

ми особни и отлични от нормално развитите до-
лини при непропускливите терени, каквито ние 

сме свикиали д.а гледаме вжв всички почти на

ши плаffиии, ние не можем да · бждем зад о

в· о лен и, ако не сн отговорим на вечно драз-

1;Iещит•е ни вжпроси: з а щ о и к а к. Ние трябва 

да си отговорим, з а щ а · т,ези форми еж именно 

такива и как е станало тяхното образуване. 

· К ар и те, в ж р топ и т е, в ало з- и те, с ле
п и т е д о л и н и, п о н о р · и т е, п е щ ,е р и т е - 
това еж елементите на форми, които се образуват 
в варовиковите терени и то като продукт на сжщитс 

изветрителни, разрушителни и транспортни_ агенти, 

ка'Fо продукт на които се явяват нормално развити

те дщшни и долинки в неварови~овите терени. Из
тжкнатите особни форми не еж никакво чудо на 

природата, а еж една необходима последица от ха

рактера на силите и естеството на ·материялите. До

като в неваровиковит•е · терени значителен факто.р 

Западна Стара Планина, се туря от така нарече
ното хи им и че с к о из в е т р_ я в а не. Послед

ното засяга всички видове скали. Няма на земната 

повжрхнина скала, която би могла да противостои 
_ на химическото разрушение, коетQ ое извжршва при 
обикновените сегашни условия .. Това, което в хими
ческата лаборатория може да се извжрши само · с 
помоща на специални реактиви и при строго под

брани температурни и · други условия, в откритата 
природна лаборатория се извжршва направо. Важ
ното при този случай ,е това, че в природните раз

рушения идва на помощ един мощен фактор .~ ,1 

той ·е голямата проджлжителност на време, .през 

което се извжршват природните процеси. Обаче 
и тук за · една и · еж.ща скала не по всичките части 

на земната повжрхнина се изисква еднакво: време, 
за да бЖ:де тя разрушена. Скоросттi -ил'и по:баiз
ното разрушение зависят от климатичните_ -_отноше

ния, от топлината и от валежите. 
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Валежната вода пада на земната повжрхнина не 
химически чиста, а наситена с газове и с твжрде 

дребни телца, . намиращи се вжв вжздуха. За хи
мическото изветряване има значение вжгледву

окиса, ' който влиза в сж,става на вжздуха и с кон
дензираните водни пари се превржща на вжглена 

киселина. Валежната вода sинаги сждщржа изве
стен процент от тази киселина, а тя действува раз-' 
рушит~лно вжрху варовиковите скали. ' Колкото по

чу1ста е варовиковата скала, толкова по-лесно ·се 

подава на химическата реа·кция на вжглената кисе

лина. Като резултат се образува кисел калциев 
карбонат, · който пжк Jiecнo с·е разтваря и отнася 

от водатq. Химическият процес, на ·к<Jйто се джл·- . 
жи киселият калциев карбонат, е следният: 

В природата почти не може да ~е срещне еж.
веем чист варовик (Са СO3 ). Последният винаги 
бива размесен с други вещества. Освен това и г ж -
стотата и твжрдостта на тези скали не 1е еднаква; 

в тя:,с следствие на тектонични процеси или пжк 

на естеството на материялите има малки или по-
„ големи цепнатинки. Всичките тези особности на 

варовиковата скала еж rrри~шна, щото химическац. __ > 
, реакция на валежнит,е води да не действу~а навея:: · 
кжде с еднаква сила. По еж.щата причина и теча
щата в каналите на тези скали вода не действува 

навсякжде с еднаква ерозивна• сила. 

Тез~· два процеса - химическото изветряване 
и ерозията ......-'-.' развиваши се с нееднаква интензив
ност, еж причина да се ·образуват посочените при 
нашите ек~курзии форми в такжв вид и размери. 

Терени с такива форми се казват к а р сто в и. 

/ * 
поход}i\Т ti"A ДА.РtfЯ nРот~в Cl{f!Tt{TE 

. от проф. rавр. и. ' I<ацаров 

Да рий 1, персийският цар ( 522-486 г. пр. Хр.), 
е безсжмнено един о.т най-великите завоеватели и 

организатори на стария Изток. Той е пжрвият, кой

то. ми_нал морските протоци, що делят Европа от 
Азия, и покорил 1част от Европейския континент 

, · под властта си. Неговият поход е свжрзан с древ
t~ята история . на нашите земи ·и затова заслужава 

да му посветим няколко реда в страниците щ1 това 

списание. 

За това предприятие на Дария, известно в исто

рията под името „Скитски поход !' (в 511 / 10 г. пр. 
Хр.), дава легендарни известия бащата на историята 
Х.еродот. За да се подготви за него, Дарий предва

рително натоварил сатрапа Ариарамна да изследва 
западните и сев.ерни брегове на Панта (Черно 
море). Тогава навярно Дариу били донесени из
ве„стия · за богатата с жито област на южна Русия, 
които усилили желанието му да присжедини тая 

· област кжм своята империя. За да осигури пжтя 
си кжм Европа, Дарий най-напред заповядал на ге
нералите си да покорят Византия и _ Галиполския 

полуостров; след това той тржгнал с войската си 

· от Суза и стигнал . при гр. Халкедон на Босфора, 
. дето бил построе!f мост, през който щяла да мине 
· войската му. Ето какво разказва по-нататжк Хе-
родот (кн. IV, гл. 87 и сл.): 

„Дарий, след като разгледал Панта, вжрнал се 
. назад кжм моста, който бил еж.граден от самиеца 
Мандрокжл. Като разгледал и Босфора, издипщл 
т:1м1 ) два стжлба от бял камж.к и накарал да: над„ 
пишат, на •едната страна по асирийски, на другата 

по гржцки, им.ената на всички народи, що водел еж.с 

себе си. Те били на брой 700,000 заедно с конни
цата", без морската войска; кораби били, сж_бранн 

1
) На западния ' бряг на, Босфора. 
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600· ... · .. Мястото }:Ia Босфора, дето Дарий по
строил моста, се намира, както предполагам, в сре

дата2) между Византия и светилището при устието 

на Босфора. 
„Дарий, след като надарил Мандрокла, минал в 

Европа и заповяда~ на ионийците да отплуват по 

Панта за река Истжр (Дунав), а като стигнат там, 
да построят мост на реката и да _го , чакат; флотата 
водели ионийци; еолийци и хелеспонтийци. 

„И тжй войниците с корабите минали покрай 
Кианеите3 ) и отплували · право · кжм Ист ж р и след 
това плували дRа деня п.щ_т· от морето нагоре по 

реката; на теснота място на р,еката, дето тя се раз
деля на ржкави, войската построила мост. Дарий 

пжк, като минал Босфора по корабния мост, тржг

нал пре~ Тракия и стигнал · при изворите на река 
Теар, дето бил на стан три деня. 

,, ~ека Теар, както казват околните жители, е 
твжрде добра и притежава всички леч,ебни качества,, 
а особено лекува крастата у хора и коне. Тя има 
38 извора, които - всички избликват от една и еж.ща 
скала; едни от тях са топли, други - студени. Пж

тят до тях от града Харайон при Перинт (днешния 
Ерегли) и от Аполония (днешния Созопол) при Ев
ксинс1_шя Понт е -еднакво джлжг, именно два деня. 

Тоя Теар се влива в Контадесдос, Контадесдос 
в Агрианес, · Агрианес - в Хебжр, последният - · 
n морето ПPJ;f град Енос . 

,,Когато Дарий стигнал при тая река и се разпо
ложил на стан, вжзхитил се от реката и издигнал и 

тук стжлб еж.с следния надпис: ,,изворите на. Теар 

2
) Мостжт наверно свжрзвал местата1 дето днес се 

намират Анадоли0Хисар и Румели-Хисар. . 
3

) Кианеи == тжмни ' (скали); две скали в северното 
. устие на Босфора, · които играят роля в гржцките ска-
зания. · 



дават .на.и-добра и най-хубава вода от всички реки; 
тях достигна: в своя поход против скитите най~до
брият и най-хубавият от всички човеци, Дарий, син_ 
на Хистаспа, цар на персите и на цяла Азия". Това 
било написано там. 

„Да рий т.ржгнал от ·тука и достигнал една друга 
река с име Артескос, която тече през земята на 
одрисите. Като дошжл при тая река, направил след

·ното: показал едно место на войската µ заповядал, 
щото всеки войник, като мине край това место, да 

хвжрли там един камжк. Като извжршила това вой„ 

ската, оставил там големи хжлмове от камжни и 

тржгнал с войската по-нататж.к. 

„Преди да достигне Истжр, покорява най-пж.рво 
гетите, които вярва_л_и в безсмжртието си. Тракий

uите от Салмид_ес (днешна Мидия) и тж.й нарече
ните кирми;ани и нипсеи, които живеят над градове

те Аполония и Месемврия, без бой се предали ю1. 
Дария, а пжк гетите, които безумно се противопо
ставили, веднага били поJ{орени: те са най-храбри 
и най-справедливи от тракийците. 

,,Когато Дарий заедно с пеш-ата си войск~ при
стигнал до река Истж.р, пр~минали я всички и Да
рий заповядал на ионийците да развалят моста J1 да 
го последват по суша за-едно с войската от кора

бите". -
Горните сведения на Херодота се нуждаят от 

няКО.J!КО обяснителни бележки1). Едва ли има нужда 
да се изтжква, че броят на Дариевата _войска е сил
но преувеличен у Херодота; обаче· нам липсува вся- . 

каква вжзможност да кажем нящо положително по 

тоя вжпрос. Зс:! да се определи пжтят, през който 
Дарий е пжтувал в Тракия, . необходимо е да се 
отжждестви река Т -е ар. Понеже р. Ар и а н е с 

е безс~мнено днешната Е р ген е, която сЙ · е за- , 
пазила ста_рото име, реките К~нтаде~дос и Теа-р тря-

1) · Ср. Prasek, Gesch. der Meder und Perser,' ll. 88. 

ба да се дирят между десните притоци на Ергене.
Кои са. те, точно не може да се определи. Пж.тувачи
те в тая област еж изказвали разни предположения; 

така напр. генерал Yoch-mus и G. Rawlinson отжж
дествяват Теар еж.с . Симер-дере, която извира 
между йена (Яна) и· Бунар-Хисар. Едва. ли можем: 
да се сж.мняваме; че изворите, за които се говори 

у Херодота, тряба да се тжрсят при днешна Я н а, · 
западно от Бунар-:Хисар, дето и днес сжществу

ват два големи, хубави извора. Там е бил пост~вен 
и надписж.т на Дария. 

От там Дарий стигнал р. Ар те с кос, според 
някои р. Арда, а според други р. Теке-дере. Както 
изгле)J{да, царят се отклонил кжм запад, вероят·но 
да стигне прц днешната Факия и да намери удо ~ 
бен пжт кжм 1:евер. От Факия през Русокастро той · 
минал п_рез Аитоския проход кжм долината на река 
Камчия1 ). В североизточна . Бжлtария Дарий имал 
борби _с ·гетите, след което той · пристигнал при 
разклонението на Дуна13а, дето го чакала йоний
ската флота. Не може да ое определи точно мястото, 
дето бил построен мостжт през Дуна13а; вероятно 

. някжде между Исакча и Рени, д·ето русите еж ми
нали · тая река в 1828 г. 

· Вжру похода на Дария отвжд Дунава не ще r:e 
спираме. Разказжт на Херодота, ч,е Дарий стигнал 
за 60 дни от Дунава чак до Волга,_ не може да бжде 
истори_чески. Дарий едва ли е отишжл по-далеч от 
Бесарабия; ·той бил принуден да се вжр~е без дз. 
постигне uелта си - покоряването на скитит,е. 

Напротив Македония ·· и Тракия останали под 
властта на Дария и образували . -една нова сатрапия 
н обширната империя на nерсите. 

1
) Покорява-нето на прибрежните племена скир

миани и нипсеи е било извжршено от друга част на · Да
риевата войска; която е вжрвяла по брега на морето и 
се е сжединила с главните сили вероятно в долината на 

Камчия. 

* 
ВА f{ С Х о~ Р ti 

от Джон Ти~-fдал 

На 18 август . в часа 1 след обед пот-еглихме 
Бенен, Венгер и аз от Ранда и скоро поехме на
горе в зиг-заг между елит-е чо отсрещния склон на 

планината. Пре$ нощта мен . не ми бе добре и до
като се изкачвахме нагоре аз страдах от непоно

сима жажда. Водата не стигаше· да я утоли. Стиг
нахме една мандра, де'то един пжргав момж.к ни 
поднесе менче превжзходно мляко. Действието на 

млякото бе удивително. То като че ли еж.живи всеки 
атом на · тялото ми и освежи духа ми. 

След два часа -ние . стигнахм,е нашия бивак -
·една канара, която изкачаше в' страни от склона и 
. образуваше нящо к·ато · покрив. Като подигнахме 
камжните под канарата, откри се малко сухо място, 

което щеше да ни служи за легло. За да го направ_и 

по-меко, Венгер поразкжрти малко змята с брад
вичката си. Мястото бе чудесно. Лежейки на лявата 
си страна, аз виждах от. тук цялата верига на ма
сива на Монте Роза: от Миша бел дори до Брайт
хорн. Ние бяхме на горния край на един амфи
театр. Оттатжк поточето ·111алибах се извиваше 
красивият Метелхорн: На ~~сно от него · се точеше 
верига от вжзвише.ния свжрзани чрез високи ска

листи чукари, които окржжаваха ледника Шали

берг. Те бяха само едно- прёдверие на мощния Вай(
хорн, вжрхжт на ко11то не се виждаше· от нашет\) 
място . 

След малко, придружен от Бенена, аз обиколих 
хре~ета, дето беше бивакжт ни, докато пред нас 
се изправи огромната пирамида. Когато я зжрнахме, , 
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отначало като че ·- ли почнахме да губим кураж, но 
колкото повеч,е я наблюдавахме, толкова по-големи 

ставаха надеждите ни. Вайс~орн е една тристенна. 
пирамида, ржбовете на която образуват три остри 
гребен~. Краят на източния гребен бе най-близу 
до. нас и кжм него ·отправихме и ние нашето вни

мание. Ние се установихме вжрху пжтя, който 

трябваше да следваме на другия ден, и се вжрнахме 

пжлни с хубави надежди о~ратно в нашия подслон. 

Най-напред почувствува~ме· нужда от вода. Из
глеждаше, като че ли вода имаше всжде наоколо, а 

ние нямахме никаква ,за пиене. Тя бе вкована н 
·сняг и лед. До нас до<_;тигаше шумжт йот долината, 
дето тя се пенеше и носеше вжлнит·е си по · изро

веното · си корито. С нейния ромон се смесваше и 
бученето на някакжв буен малжк поток от страна. 

.Бенен излезе да тжрси от драгоценната течност а 

се вжрна след джлго отсжтствие с една стомна н 

Вайсхорн 

едно канче, пжлни с вода. През време на вечерята 
винаги изобретателният Венгер припече на пламжка 
на боровия о~жн парче сирене, което ние изядохме 
с най-голям апетит. 

Залезжт на слжнцето бе неизказано хубав: зе
нитжт потопен джлбоко в виолетова _· светлина, а 

хоризо~тжт облян в · тжмночервен пурпур. Точно 
срещу н:аё· сё издигаше Мишабел с двата си най
високи вж.рха Грубенхорн или Дом и Тешхорн, на 
една -височина повече от · 4500 м. След тях се ре
д еха Алпхубел с плоската си снежна корона, -Ала
линхорн и Римифишхорн, по-нататжк Чима ди Яци 
и зад него осветения от подно_жието до вжрха си 

Монт•е Роза. По в десно обжрнатият кжм нас склон 
на Лискам беше в по~голямата си част в сянка, само 
тук-там пламваха издадените му навжн скали с ·буй~ 

· но червен огжй, когато лжчите на залязващ·етi) 
слжнце паднех_а вжрху ·· тях.· ,, Близнаците" бяха 

осветен:и най-интересно: околовржст по средата и~,r 
се чернееше · един обржч, образуван от сянката, щu 

хвжрляше един край на Брайтхорн, а подножието 
и вжрховете ·им светяха в пупурен блясжк. Вжрху 
напукания склон на Брайтхорн светлината падаше 
на ивици, запалваше ледниците му и обливаше чер
нит•е му чуки с призрачно червена лжскавина. Ме

телхорн бе студен, както и цялата верига, над 

която господствуваше Вайсхорн, а ледниците що 
я окржжаваха, се сивееха като призраци в дрlз-

. f • 

гавината. 

Джлго още сияеше слжнчевата светлина, а на 
отсрещната страна на небосвода се готвеше да нi1 

, дийде на помощ мес,ецжт, който само след един 
ден щеше да бжде пжлен. Той ёе показа най-сетне 
тжкмо зад вжрха на Римпфишхорн, така че конуса 

на послед11ия се открои за минутка като трижгжл

ник вжрху неговия диск. Но само за минутка. Скоро 
сребристото кжлбо се откачи от планината и за
плува в джлбоката синевина на небето. Окото · до-

лавяше ясно движението му, което при

личаше на движението щ1 ГОJJЯМ балон. 

Колкото повече денят ct пр1 · ближава
ше кжи своя край, толкова по-благо
роден изглед имаше местността. Всич~ 
ки низкоразположени части на планини

те тдшеха в джлбок мраI<, а _ гоуе в ви
си нето гордите вжрхове сияеха под 

последните лжчи на залязващето слжн

це. Те приличаха на пирамиди неподви

жен огжн, свжрзани номеж,ll.у си с джлrи 

ИВ}'ЩИ тжмно-червена светлина, които се 

точеха тук-там по високите снежни по

Jiета. Сюшо осветен цвят наздравеu плува 
в собствената си крас1<а, ксято забуля с 
rжст вуал стжбжлцата на тичинките и 

сжс своя бJiясжк непозволява на окото 

л.а' разJiичи добре очертанията на венеч

ните лис1ца. Подобно явление можеше 
да се . наблюдава тук в планините. 
Блясжкжт изглежда да l!e идеше само · 

от тях, а като че ли се излжчваше 

и от окржжаещия ги вжздух. Докато слжнцето се 
скриваше ио-джлбоко, на изток небето потжваше 
в наситен пурпурен цвят, над който и свжрзан с 

. него чрез безброй преливни краски се извиваше 

един червен пояс, а над този други два, портока

лов и виол-етов. При залеза на слжнцето аз отидох 
зад ж~жла на хребета и о,ткрих; че на запад небето 
сияеше в ·по-прозрачна червенина, отколкото на из

ток. Короната на Вайсхорн плуваше в тая разкошна 
светлина. След залеза на tлжнцето пурпуржт на 
изток се претопи в тжмна, неопределена краска, а 
вжрху изчезващата червенина над·-нея открояваха 

студените си призрачни чела напуснатите от слжн

цето в~рхове. Розовината изч1езваше все повече и 
повече, звездите ставаха по-светли, по-бляскави~ 
декато най-оетне овладяха заедно с месеца целия 

неб.освод . . 

- . Нищо не мож·еше да бжде по-тжржествено · ог 
тази нощ. От долината се носеше тихият ' ром-он на 
Виспбах. Над вжрха До~1 отсреща блясваiа · - - · · 



по една зв.ездите на Орион, докато цял_ото сж.звез
дие зап_лува над него. По-горе, високо · в небето, 
сияеше месецж.т, а снежните полета и пирамиди 

отражаваха в сребж.ре» блясжк лж.чите му, докаи 
други оставаха смж.ртно бледи. Постепенно обаче, 
с завж.ртането на земята, и тези на свой ред про

светваха еж.с сж.щия блясж.к. Най-сетне сияние·то 
обхвана Близнаците, които го· заджржаха повече 
време и светеха с чиста, искряща сребриста свет· 
лина, докато мес,~ цж.т се носеш~ над вж.рховете. 

В 12 часа погледнах часовника си и след това 
пАк в 2 часа _ сутринта. В това: ВР.еме месецжт до
косна греб е на на Шали~ 
берг и се канеше да _ · изчез
не н отнесе с себе си свет
лината. Скщ~о стана и това. 
Ние станахме в два часа и 

четвжрт сутри ·нта, закусих

ме и чакахме дрезгавината. 

Най-сетне се показа слаба 

с в е~:.1ина на хоризо_нта, и 

11ри това предвестие на гря

дущия ден ние оставихме n 
часа . 3½ сутринта нашия 
бивак. Времето бе благо
приятно, никакво облаче не 

се виждаше по небето. Ние 

обхЬди~ме плочестата стена 

на хребета, докато дойдо.хме 
до началото на едно снежно 

поле. Прекоси_хме снега , ми 

нахме един напукан ледник 

- и стигнахме зеещата край ....
брега му дупка, която 
11реминахме, без да става 

нужда да се врж.зваме с 

вж.жето. Почнахме да се 
_ из1<ачваме по замржзналйя 

сняг на един улей, като си 

коnаехме стжпки в него, скоро· обаче излезохме на 

скалите в десно и по тях се изкачихме до източния 

ржб на планината. 

Една тесна снежна седловинка ни делеше от 
по-горните скали. Подпирайки с,е на гегите си·, кои
то забивахме от едната страна на гребена , ние ми 
нахме отсреща по · стж.пки, издж.лбани на другата 
му страна. Отсреща скалите имаха вид на фанта 

стични кули и об,елиски, по гж.рба на които се тж.р
каляха свободно най-разнообразни отломки. Пред

пазливо продж.лжихме пж.тя си между тях , като 

обхождахме или изкачвахме · кулит·е. Отначало това 
бе · доста трудно, защото навеждането , увиването, 
пж.лзенето и изтеглянето на горе поставяха всички 

мускули в движение. След два часа такава работа_ 
ние спряхме да си починем и, като погледнахме 

на.зад , еж.зряхме две черни точки, които се дви-

. ж-еха на ледника под нас. Отначало ги взехме за 

кози, но бяха хора. _Водачж.т носеше една ледо
копка, а др.угаря_т му ед.1-!'а торба и една гега. Те 
вжрвяха по следите ни, губеха ги, както изглежда, 

от време на време и се оrлеждаха, докато пак ги 

намереха:. Нашето предприятие бе предизвикало . 
голямо вж.збуждение в Ранда и някои от най-до
брите планинци . бяха молили Бенена, да дойдат 
с нас. Той обаче не намерил това за нужJiо, и 1ето 

. че двама от тях решили да се опитат самостоят·елно 

и да споделят, може би, с нас честта на успеха. На.: 
малко ни безпокоеше всичко това . · 

Ние почнахме пак нашиt·е гимастически упраж
нения, докато скали_стата стж.лба ни от~еде на плос
кия врж.х на една кула. Една дж.лбоко в гребена 
врязана пукнат~на ни делеше от друга една по-

Източният скат на Вайсхорн 

добна кула отсреща . Тук ни дойде вж.жето - на по- · 

мощ. Бенен ое вж.рза през крж.ста и н1:1е го спус
нахме по скалата надолу, докато стж.пи здраво на 

една_·издадина, отдето можеше да ми подаде рж.ка. 

Аз го последвах, а след мене мина и Венгер. Сж.що 
като на винт се извжртяхме около отсрещната кула 

и стигнахме гребена зад нея. Такава · една работа 
. обаче човек не мож,~ да проджлжава с _ часове и, 
за да .щадим силите си, ние оставихме билото на 

гребена и се опитахме да продж.лжим по южния 
скат на пирамидата. Той бе прорязан от дж.лг r1 

улеи, изпж.лнени с твж.рд, лрозрачен лед. Копането 
на стж.пки в тях об-аче бе тж.й досадI;Iо и измори
телно, че аз накарах Бенена да ги оставим и да с е 

опитаме пак по билото. Изкачихме с~ пак горе _ и 
продж.лжихме там по сж.щия начин, както и по~ 

рано. Тук~таме снегж.т пр,ехвж.рляше гребена и ние 
преминавахме много бавно тези снежни рж.бов ; . 
Скалистото било ставаше с6 по-тясно · и пропа
стите от двете страни се по-стрж.мни . . Ние дойдохl\1 с 
до края на едно от неговит,е разклонения, . дето .от 



о:I'срещнатi скала ни делеше ,една ' джлбока, д.ж .тi:га 
· около 20 м .' - междина. Гребе·нжт бе тесен колкото 
един _ зид,"~ който · като скала не би представ
пявал . особени мжчнотии. ·но вжрху този скалист 
зид лежеше една снежна · стена ; гжрбжт· ·на която 
бе тесен като острието на нож. Тя ое ·бяла, от еж.
веем ситен- сняг й малко влажна. Не можех да си 
представя, как ще минем по тази снежна ивица, 

защото не вярвах, ч.е , човешки крак ' би држзнал да 

стжпи на такава слаба опора, Практичният усет 
на, Бенена ни дойде на помощ. Той поопита снега, 
като го понатисна с крак, и за мое най-голямо 

очу дване трж.гна д~ мине на среща. 

Даже и след като го ут жпка с крака си, мястото, 

на което той можеше да застане, не бе по-широко 

от една п·едя. Аз миыах след него като момче ; което 
вжрви по водоравно з;:~крепена пржчка, с извжр- . 
нати навжн пржсти. ·Космите нас:гржхваха чонеку, 
кат.о погледнеше в пропастта от ляво или от дясно. 

Ние стигнахме отсрещната скала и сериозна ус

мивка мина по лицето на Бенена, когато се обжрн :1 
кжм мене. Той знаеше, че бе предприел една рис
кувана, макар и . не лудешка постжпка. ,,Ако сне
гжт", каза той, ,,не бе тжй сжвжршен, не бих се 
осмелил да опитам . Но аз разбрах, още ЩОМ го 
докоснах с крака си, че ние без страх ще 'можем 

да минем". 

Инстинктивната постжпка :на Бенена се оправ
даваше от теорията. Снегжт бе много ситнозжрнест, 
чист и влажен. Когато го натиснехме, неговите ча~ 
стици се допираха в безброй много -точки, и _ идеал-

·н·адолу- и утолявахме ·жаждата ей. Едно шише шам
панско, което ние пестеливо .наливахме в~рху сняг 

' В канчетата си, ни до.стави ~ на Венгера . и 1'4еН ~ 
. някоя и друга . qснежителна глжтка. Бенен се стра

•хуваше за очите CJ:1 · и не искаше да nне шампанско. 
Ргзбрахме обаче, че многото почиване не се от
разяваше добре. При всяко спиране мускулите с'е 
затягаха · и -бяха нужни няколко минути, за J ia 
добият пжргавината · си. Упражнението бе отлично 
за духа и за тялото. Едва ли има вжзможно поло
жение на човешкото тяло, което да не бях заема.-1 

през тоя ден. Пржстит~, китката и ржката до ла-

К!жтя бяха главната ми опора. , 
През по-голямата част от изкачването вжрхжт 

бе скрит от погледите ни. Едва когато достигнахме 

следнит,е височини, можахме да го виждаме ПJ

често. След- тричасово движение по билото на гре
·бена - около пет часа от бивака ни - щщяхме 
вжрха зад едно малко· по-низко вжзвишение, което 

го правеше да изглежда, като ч·е ли не е . нече д1-

леч . ,,Сега - имате добро настроение", се обжрнах 
- аз кжм Бенена. ,,Не си позволявам да допусна ми
сжлта за една несполука", отвжрна т9й. А •ето, ние 
проджлжавахм,е да вжрвим шест часа по гребена, · 

всеки от които поставяше на немилостиво изпита
ние силите ни, и не изглежда да се намирахме по

близу до вжрха, отколкото , когато Бенен изказа 
така. уверено своите . надежди. Аз гледах угрижен 
моя водач, когато той обЖ:рна ~влажнелите Cl! очи 
кжм далечния вжрх. Никаква увереност нямаше в , 

~ ната, им чистота позволяваше да зщwржзна'f извжн- · · 
редно плжтно заедно . .. Това замржзване придаваше 
устойчивост на масата. 

Ако прилепим предпазливо едно· ДО друго две 
парчета dбикновен чист лед на плочки, те ще за
мржзнат и ще се споят здраво на мясt·ото, дето се 

дqпират. Или ако две парчета лед, които плуват 
вжв_ вода, се допират, те еж.що замржзват едно за 

друго·, така· че ·ако потеглите предпазливо едното, 

ТО · ~·вл_ече_:!! другото след . себе си. Представете СИ 
такива - споите'лни точки в голямо количество, раз

предел~ни в ·ещ1а' снежна ·маса, с това тази маса ста

ва fтвжрда, наместо да се сипе на прах. Моят водач 
оба9е · изв;кр;mи :бе'з ,помоща на никаква теория едно 
нящо; пред- -ко·ето · аз · в·жпрекиr вс·иJ.Jки теории на 
света- бих ОТСТЖПИЛ; 

· израза на лицето му, и все пак не вярвам, че някой 
от нас и за мом~нт е помислил да се откаж-е от 

вжзка;чването. Венгер с·е оплакваше. от дробо~ете 
си и Бенен го сжветва на няколко пжти да остане 
да ни чака, но оберландчанинжт* ) решително от
казваше. 

-От_ другата .~трана скалите на гребен~ бяха тол
кова ,ронливи, че бе 11еобходима най-·голяма пред
пазливост, _ за да ги не еж.борим вжрху си. И пак 
често откжртвахме големи маси, които се тжркаля

ха надолу по склона и повличаха еж.с себе ~и много 
други. Т,ези от своя . страна откжртваха и повли
чаха -други, та цяла грамада се с~личаше надолу н 

прогжрмяваше · цялата планина, докато достигне 

снежното поле на 1200 м. под нас., Денжт бе. го-

· · рещ, ·работата , тежка и изсмукваше като турска 
баня всичкия сок на. тялото. За да заместим изгу
беното ние поспирвахме от · време на време на 
~еста, дето стопеният сняг шуртеше в каналчета 
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При почване на работа чов:ек• е често боязлив, 
даже и свенлив. Стане ли обаче работата _твжрд~
трудна, ние ставаме жилави и понякога равнодуш

ни - от постоянното напрягане. Така бе оега с мен, 

и аз внимавах много, да -не се обжрне ращюдушието 
ми в -непредпазливост. Често аз се пренасях мис-

-лено в положение, което би изисквало едно вне
запно · напрягане на силите, и всеки пжт чувству

_ва:?С,· че: все имах още достатжчно сили, които бих 
. l\'IOГ~JJ да използувам в случай на нужда. От време 
на време,: за да се изпитам, аз правех някой С:КОК и, 

·като се хвжрлях внезапно -Ът скала на скала, ПRО· 
вер_явах . на дело силите си, · наместо да се доверя

вах на предположения. Едно вжзвишение на гре
бена, което закриваше вжрха от поrледИ1:е ни, бе 

сега целта :на нашите усилия. Ние го стигнахме. 
Но· колко безнадежно далеч ни се показа сега вжр-

. хжт! Бенен сложи за минутка лицето си вжрху 
ледокопката. Болезнено отчаяние говореше от 
очите му, когато . се обжрна кжм мене и кщнi:: 
,,Драги господарю, вжрхжт е още твж·рде далеч" ·. 

(Следва) 

*) О б е р л а н д - висока централна Швейцария, ·в 
подножието на Бернските Алпи. 



Пирин \_. фот. К. х. Радонов. 

11/i\TEBOДf{TEfI 

Разлог е висока планинска котловина, скжтана меж
ду най-високите наши планини; Величествените вериги 
на Рила, Пирин и западните Родопи, окичени с остри 
пирамидални чуки и кубеобразни, 1Iзпжкнал~ в·жрхо
ве, ограждат отвред котловината и спущат стржмни 

склонове кжм нея, прорязани от реки и потоци и об
расли с xyб,aria борова гора. В североизточния си дЯЛ 
котловината е бжрдиста, само около Места и прито
ците й се гушат малки поленца, а в югозападната й 
част, около реките Извор и _ Глазна, се отваря малко 
по-широка, проджлговата долина; около която се ре

дят главните селища на котловината: Мехомия, Банско, · 
Добринище и Баня. Тая долина, с около 800 м. средна 
надмороска височина, изобилствува с топли минерални 
извори с извжнредна лековитост. Добре уредени сж
общения и малко повече заинтересованост от страна на 
джржавата биха направили от това място рай за ре
конвалесценти. 

БансJ{о - 780 м. над морското равнище, 4540 души 
жители, добжр хотел на малкия градски площад, поща 
и телеграф. От всички селища край легендарния Пирин 
едно от най-хубавите е градчето Банско. Разположено 
на широко, равно поле, в самите поли на планината, 

на наносния конус на р. Глазна·, която про
тича край северозападната му окрайнина, 
то представлява uяла градина и има всички" 

условия за развитие в пжрвостепенно лето

вище; а централното му местоположение, 

· близостта му до сжрuето на планината го 
правят най-удобният изходен пункт за из
лети из- Пирин. Тук се сжбират двата nжтя, 
от" гара Симитли и от гара Белова, които 

' свжрзват котловината · сжс стара Бжлгария 
и, сжещшени в едно, проджлжшат по до

лината на Места на юг за Неврокоп. 

ж~пелите на Банско са доста ~жбудени 
хора и с прир~дна интелигентност; мно::1ина 

от тях са снжршили гимназия, а някои и 

университет. Градчето поджржа смесен, гим
назия, има хубаво читапище и голяма стара 
•чер~ва с висока ( -Ю м . ) камба.нария, от пло-

нината), като каквито се сочат на пжрво място Димитр 
3 а о в и Ла_зар И к о н о м о в. Местните жители, iравят 
еж.що ежегодно своя традиционен няколкодневен излет 
в Пирин, движими не толкова от туристически ,!!:УХ н 
идеи, колкото за да прекарат няколко приятни дни на 

.дача" и да tи устроят няколко весели пикника в пла
нината . Голямото мнозинство от тях_ не п_ознава пове
чето от вжрховете на Пирин (с изключение на Е л-Т еп е 
и Тодор и н вржх, другите вжрхове много малко се 
посещават, а и от многобройните езера се посещават 
само „рибните"). ' 

Ел-Тепе, 2861 м., най-високият вржх на Пирин, след 
Св. Илия (Олимп, 2980 м.) и· Мусалла (Рила, 2930 м.), 
трети -по височина на Балканския полуостров. Гледан 

· от Банско, вжрхжт .има формата на трапец . и изглежда 
по-нисжк от своите северни еж.седи (защото е и по
далеч от тях). 

Пжтят за Ел-Тепе излиза от градчето в западния му 
край, при така наречения По п о в о трион на р. Глазна. 
Тук почват тр-t1 пжтя, в три ,.посоки: един отива право 
на запад в полето, друг на югозапад - кжм С у о до л 
и трети още п6 в ляво и почти успоредно на втория -
за Б ж н де р и ц а и Ел-Тепе. Отначало той вжрви от-

щадката на която се открива цялата J?аз
ложка котловина, Ри.1а на север, Родопите 
на изто1' и величествения Пирин на юг и 
запад. Едно посещение на камбанарията е 
много за п репорж•шане. От там човек може 
да се ориентира вжрху разположението и 

строежа на централния дял от Пи!ин и си 
сжстави 13 едри черти план за излетi1 . Добре. 
е при таки13а случаи· да е придружен чо

Тодорни вржх __:__ Градинето - Вжрлата 'скала.. фот. к. х. _Радонов 

век от „някой местен жител, който да. му покаже и на
зове разните бележити места на планината. Запознап~ 
по-добре с планищ1та и· пжцiщата местни жители бихс1 
могли да упжтят от там доста добре за кжм по-личните 

. места . Това е особено важно при липсата на що--годе 
добра карта за този край. В Банско се намират и во
дачи (нужни главно за по-проджлжителни изл_ети из пла-

десно, край вадата на джскорезницата, и на 700- 800 
крачк'и от неп минава между каменните огради 1 на ня-
1~олко ливади и излиза 13 едно поле, осеяно с изгладени 
каменни блокове. По него пжтят проджлжава около 
един километжр и в горния му край минава пак· между 

оградите на няколко ливади, като образува една 15- 20 
метра широка улица, f"!O която пQстоянно шуртят по-

.. 
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на който носи името И з в о р а, поради изо
билните студеflИ нзвор 11 юr това място. В 
де снq от извора Jipи джрво_то, на около 

250 , 300 м. по· Еюепенската страна е най
дебеJ1 ото джрво в Пирин (8 м . в обиколка), 
наречено по имет0 на намирача си - Бай-

·полянита Бж.ндерица фот. К. х. Радонов 

. 1< у ш о 13 ат а мура_. - ,Пжтят проджлжава 
по левия бряг на реката, провира се между 
клекове, пресича няколко сипеи от елтепенска 

страна и на около l1/~ клм . и И зв ор а пре
сича Ептепската в одя, която се спуща от "ка
нарите на ЕЛ1епската основа и _Хвойнатин 
вжрх . Щом се мине поточето, излиза се на 
2-3 една над друга терасовидно разположени 
пол я нки~, които носят и~ ето И з горя JJ ат а 
ба чия (3 часа от Б анско) От долн ;па по 
л-янка (Г ю б ри ще то) се отделя пжтеката 
кр ::й 1 · лтеп с 1<ата вода (десния бряг) и с ня
кол ко зиг-зига се изкачва до ск·алите, които 
се в11ждат на около 60-70 м . височина, ми- / 
на ва водата под самите скапи по · посока на 
Ел-Тепе и след стотина крачки по това н·а 
правлепие вжзвива в зиг- заг пак нагоре. Така 
пжтекат·а крив_у,шчи между сю1лите, до кат'о 

най-после изле з е в една котловинка, образу 
вана от Ел -Тепе, Хвойн,1тия вржх и седлови-

точ ета вода . Ту к пжпп вжзвива в десно и с малко 
по-голям наклон излиза на едно слабо вжзвишено 
широко плато - Х в о й н а ч а, което в горния си 
край опира о к райните разклонения на планината . Малко 
преди да стигне до тях, пж тят минава край К а л у г е 
Р о в а в ад а, водата на ко,ято·, поради слабия й на
клон, из глежда да тече отдолу нагоре (от по-ниско 
кжм по 0 високо). Оттатжк вадата вече почват пжрвИ1 е 
разклонения на планината - П е щ е р и т е. 

До тук ( % ч .) пж тят е сносен и за кола, а нагоре е 
проходим само за коне и пешаци. Една пжтека се от
деля на юг, пресича р еката и отива в И к р и ц а , а друг;:~_ 
заобикаля пещерата от север и отива кжм Ч у ч ур и те 
и С у о дол. Нашият пжт минава южно от пещерата 
и вжрви с югозападно направление по левия бряг на_ 
реката . С навлизането _ в планината почва и хубав а, 
млада борова гора . . · На · о коло 1500 крачки от 
Пеще рат а в де сно се отде.ля пжтека, която 
вжрви зигзагообразно по хребета В и с к о в о т о и оти
ва в красивата безводна Д ж л г а п о л я н а, а от там 
- в поляната Б ж н д ери ц а. Нашият пжт пр оджлжава 
край реката и след около -300- 400 крачки минава но. 
десния й Qряг, за да се вжрне подир други 200- 300 
крачки . отново на левия бряг. Тук трябва 
да се внима·ва , да не се вземе пжтеката в 
ляву, _която отива стржмно нагоре по хре

бета и изглежда по-широка и по-удобна . 
След 300- 400 м. пжтят минава пак на дес
ния бряг - До ки м о, а след _2 клм. изли
за на обширната , поляна (1 ч.) Б ж н д е· -
р :и ц а, джлга_; ·около 1 кило'vfетр и широка 
300-400 мI~тра . От тук се виждат в десно 
Ел Тепе, Палашчица, а _ в ляво Тодорин вржх. 
В _ горния край на по,1яната пж тят м и нава от
ново . щ1 левия бряг на реката и навлиза в 
царството на черната мура. Тук Аол11ната се 
стеснява значително . От -поляната нагоре пж
тят повиша в а -няклона си, на около 200 -300 

-крачк11 от нея тпй• има вече 50-60 м . висо
чина шш реката, а там долу бучи водопада 
на Бжндериц~-- На около ½ час от поля
ната, на . една полянка е построена солидна, 

каменна .барака" за сушилня на с еме от 
uжрна мура. Останала недовжршеня, тя · от 
година на година се руши от O13чарите и 

джрварите . . С малжк ремонт тя може да по• 
служи за туристическа хижа с 4 удобни стаи 
и изба. На 150-200 м. от нея теснината се 
разтваря в Бжндеричкия uиркус, долният край 
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ват;J, която ги сжединява. То в а е К а б -а та. 
Тук има няколко снежни извора и - от тях тряба 
да се вземе вода, защото нагоре няма . От тук пжтеката 
едвам се очертава и вжзвива по страната на Ел-Тепе , 
после се обржща пак кжм страната на седловината 
кжм джното на котловината и в зигз аг излиза на ска 

лата в средата на седловината. Отгоре седловината има 
слаб наклон кжм запад и от тук се виждат Влайските 
или Елтепски езера . От тук, почва самият Ел -Тепе, ска
лист, еж. с слаба растителност. Никаква пжтека не се за
белязва по rжрба му. - Вжрхжт може да се из качи и 
направо от Кабата, бе з да се излиза н а · седловината, 
но т'ова е по-изморително, по -трудно и по-бавно . Раз 
стоянието от Изгор ялата бачия до Кабата може да се 
нземе за 1- 11/2 и от Ка бата до вжрха на Ел-Тепе -
за I- 1½ часа . 

От вжрха (триангулационна пирамида ) при добро, 
ясно вр еме се откриват прост'орни гледки : на север и 
изток се виждат зжбаппе купеновидни чукари на Рила 
планина между които личат Еленин вржх, Попова Шапка , 
Мусалла , пр ед тях Ай -Гидик, а п6 на изток Белм~ 
кен и раз стланите, лабиринти Родопи, а по - близу 
- з еленото Разложко поле с двете градчета и 7- 'ij 
сел а . На севеJJозапад се простира острата Пиринска 

Фот .. Ив БуреО!. _ 



верига с най-високия вжрх срещу Елтепе - Кутел с,. 
В далечината се виждат Осоrова, Хисарлжка и гарата на 

' Кюстендил, на запад - Оrражден планина, а в самото 
подножие - Кре.сненското дефиле, от което , при Крива 
ливада, Струма се · извива, като сребжрна лента. На юга.
запад - Беласица, зад нея далече Кожух планина , а още 
по-далеч - Шар. По-близу са Струмишкото и Петричко 
полета с едноимените си градове, Мелнишкия амфите
атжр, а по-високо - Спано поле, Мозrовица и много 
безименни вжрхове, в подножията на които се гушат 
по няколко езерца . - На юг острият Светоrорскн 
полуостров,' част о т Орфанския залив, Панте <;m 

t'олямото Бжндеришно езеро с Ел. Тепе 

планина (Парнардаг), Круша планина, Сер ското и Де
М i iр -хисарското полета, Бутковското ез~ро, Рупелското 

·дефиле, Али-ботуш планина ; а по-близу цел бу ке_т от 
остри, ржбести вжрхове по главното било на планината, 
между които срещу самия Елтепе - ,Тодорин вжрх, 
зад н·его Типец, а още по-далеч - Манrжртепенския 
масив, Мангжр-тепе, зжбатите Ушици, Ка~мак-чал и 
острата, четирестенна пирамида Газей. В десно и зад 
тях - Дженгал, Момин двор и др. На югоизток далеч 
Драмската планина, а по-близу - северните разклонения , 
на Манrжртепенския масив, които образуват с родоп
ските разклонения красивия Кжс-дервент (Момина кли
сура), през която протича река Места. 

. . 

Вржiцанет9 iю сжщия пжт, като от · седловината, 
може . да се обходи Хвойна тия . вжрх и да се r:лезе пак 
в Изrорелата бачия. __:._ _ Пжтеката от последнята нагоре 
по реката извежда след няколко минути до едно малко, 

с извжнредно стржмни брегове и бистра кристална вода 
езерце и ·от там на една поляна - Р- а в на к о .' В гор
ния край на тази поляна се отделя пжтека в десно, 
стржмно нагоре, и в зиг- заг излиза южно от трапецо

видния скалист вжрх К а л д ж р м · а на седловината 
По р та та, от дето се спуска на другата страна кл.м 
долината на Св. Врачка Бистрица и селото Св. Врач; :1 
пжтеката по реката нагоре излиза след малко при Гол я
мото Б ж н дери ш к о (,,рибно") езеро, проджлжава 
в ляво от него стржмно нагоре за горните тераси на 
Бжндеришкия циркус, в които ~жщо се гушат няколко 
езерца, и преваля · в ляво за долината на Дамяница. 

1<. х. Радонов. 

• 

J3ECTti fi BE/IEЖl<fi 
Вайсхорн. - Разкошната лед:ена п11рамида на Вайс

хорн се издига величествено в джното на долината 
Трутман, кжм 1юято той <;пуща стржмно окованите . си 
JЗ лед и сняг склонове. Неговото сравнително изолuрано 
положение на · един протегнат на север клон от южно

швейцарската гранична алпийска верига (обрцзувана . от 
Пенинските и Лепонтийски Алпи), резка отрязаният му 
профил и ослепителн·о бяла мантия му_ сжздават, едн,J 
привилиrировано място в панорамата на Валиските ве
ликани, наблющшанн от вжрховете на Бернските Алпи 

фот. Пе/:iо 

(централна Швейцария). А от самия н_его 
се открива, по свидетелството на мнозин~1 

стари и нови алпинисти, едва ли не най
хубавата гледка в Алпите. Т_ой е бил джлго 
време считан за еепобедйм и много . опити 
да се достигне гордото му чело са били 
_твжрдQ отблжсвани, докато най-сетне. на 19 
август 1861 r . на професор Джон Ти н да л 
от Лондон се у дава, бла-годарение на упо
ритостта на неговия водач Б е н е н, да 
стжпи отгоре му. 

Джон Тиндал ( J оhп Tyпdall), известен 
английски физик, заема видно място t,,tежду: 
пжрвите алпинисти и изследовате_ли на Ал
пите. Сам направил няколко пжрви вжзкач
вания, най-значителното между които е то
в а на главоломния В ай с х о р н, той ни е 
оставил ред ценни наблюдения и изучвания 
сжрху най-разнообразните природни явле
ния в - Алпите. А и в неговите туристически 
описания на алпийски пжтувания и вжз
качвания вниманието ни привличат не само 

трудностите и опасностите, които той сряща 
и преодолява, но и научният, инструктив 

ният дух, който _ : вее от всички негови раз

кази и който се стреми да открие пжрво

причините на срящаните там на всяка 

стжпка явления. Непосредствено заедно еж.с 
свежото и нагледно рисуване на високо-алпийската 
п рирода, · той упжтва читателя да проникне по-дж.п 
боко в причините на нейните явления и творения. 
Неговата книга Ч а с о в е на работа в ·· А -л · п и те 
(Hours of excrcices in the Alps), от която е заето помес0 

теното п тази книжка пжрво вжзкачване на , Войсхорн, е 
пжлна с , такива инструктивни описания (По липса на ори
гинала, преводжт е направен по авторизирането немскJ 

издание на книгата от Густав Ви:1,еман). 

Юбилей. - На 19 януари т. r. r-н И в. Х р. Ла м б о в, 
почетен член на Софийския клоы Алеко Константинов от 
Б. Т. Д., пра знува 33-rодишна служеt5на дейност. По 
инициатива на колегите му чиновници, в негова чест бе 

. даден банкет с около 100 куверта. Юбиляржт получи 
множество поздравления, между които много от про

винцията . Колегите му и негови приятели и почитатели 
· му поднесоха подаржци. От страна на Бжлгарското Ту
ристическо Дружество _ той бе поздравен от секретаря 
на Централното Настоятелство, r. В. Х р и с т о в, и му 
бе поднесена една туристическа гега и стржк витошки 
здравец. Господин Jfамбов, трогнат до сжлзи, сжс свой
ственото му живо слово, отговори на всички поздравле

ния и поблагодари за направената му чест. Ние привет 
ствуваме r. Ламбова с волното туристическо з д р а в ~ Н 
и му пожелаваме да доживее юбилей и за 50-rодишна 
служба! 

Пушенето тютюн, на големи височини. - Алкохол н 
тютюн еж били винаги избегвани в низините от спор
т.исти, авиатици и туристи, защото, както казват те, те

лата, които се навикват на такава отрова, изгубват 
i\lнoro от своята дееспособност при ходенето. Толкоз 
по-интересни еж сведенията, които дава капитан Финч, 
един от водачите при експедицията на Монт Еверест 

\ 



(Хималаите). Когато той с двама другари достигнал една 
височина от 7500 метра, те почнали да страдат твжрде 
много от редкия вжздух. В своето отчаяние те запа
Jrили по една цигара и били просто очу дени от нейното 
д'ействи~. След няколкократно джлбоко вдишване те се 
почувствували така .леко, че вж.просжт, дали човек 

може да диша, не бил вече за тях никакжв вжпрос. 
Функцията на белия дроб спаднала до _нормалното си 
положение и мисжлта не била вече обременена. Леко 
и без никаква трудност започнали да действуват отново 
диха.сгелните органи и те могли наново да се заемат сжс 

своите наблюдения. Четворна джлга дреха и здраво ва~ 
тиран мантел ·еж били достатжчни· за запазване от ин
тензивния студ. Капитан Финч прибавя, че той е убе
ден, какво след спечелените опити те ще достигнат 

вжрха при следната експедиция. Професор Холдейл 
обяснява това действие на тютюна с образуването на 
вжглен двуокис ripи пушенето. Той· допуска, че в го
леми височини малко вжглен двуокис може да улесни 

действието на дихателните органи и дишането. 
Ив. В. 

ДРУЖЕСТВЕН. ж~вот 

Една nетдесетrодишнина. _ - През м. февруари 
т. г. ее · навжршват петдесет години от смжртта на 

В а с · и л Ле в ски, едно · от най-светлите имена на на
шето вжзраждане. Специален комитет урежда тжржс
ственото отпразнуване на тази петдесетгодишнина в ця

лата страна на 18 февруари. По този ' случай Централ
ното н?-стоятелство на Б. Т. Д. е поканило клоновете на 
дружеството да вземат на местна почва вжзможното и 

подобаеще участие в тжржественото · почитане паметта 
на а п о с т о л а н а с в о б о д а т а, без която . родният 
туризжм не би могжл да се радва днес на постигнатите 
си успеи · и да храни надежда за още по-големи успехи 
в бжджще. - -
. По понана на Софийския клон от Б. Т. Д. А л е к о 

годината е починала клоновата членка Марийка Н. В. 
Рашеева. 

Сжбранието е избрало и ново настоятелрво на клона 
в сжстав: председател Константин йотевски, подпредсе
дател . Хр. Стомоняков, секретар Коста Пенчев, касиер Г. 
Х. Гунчев, домакин-библиотекар Васил В. Ботев и сжвет
ници Бончо Кехайов и Любомир Аврамов. 

Студенсният нлон Живата вода, макар и още млад 
и незакрепнал, е · развил,,.., добра туристическа дейн9.~т 
през и;пеклото шестмесечие. Основан на 7 юли м. г. той 
почва направо с практическа работа - излети·. На -1 до 
4 август м. г. той устройва четиридневен излн до Ри л ~l 

и взима участие с 8 души свои , членове в тжржествата 
по освещаването' на хижа Скакавица. На 28 август уча
ствува в традиционния излет н·а Софийския клон Алеко 
Константинов до Ч е р н и в р ж х, като поема воденето 
на седмата група излетници, посетена вжпреки лошото 

време от 68 души ( от тях 16 дами), между които освен 
членоr е на клона е . имало и членове на Дупнишкия 
КЛОН р И Л С К И Е З е р а И на Софийския клон А Л е К ~) 
Константин о в. Освен това клоонжт е устроил и 
ред еднодневни излети из околността, между които tf. 
един излет-среща с членовете от Софийския клон В и-· 
т о ш а на Ю. Т. С. до Ж и в а та в о д а. -,- Броят на 
леновете му от 19 при основаванеiо на клона е до

стигнал в края на годината до 40 души. 
·i· Васил Ахтаров. - В началото на м. януари т. г. 

Софийският клон А л е к о К о н с т а н т и н о в от Б. Т. 
Д . е · изгубил един от добрите си членове, В а с и л А х
т ар о в, адвокат, станал жертва на една нещастна слу

чайност. Мир на праха му! 
·i· I<ирил Д. Джидров. - На 26 януари · т. г. сжщият 

клон е изгубил и друг свой член, Ки р и л Д. Д ж и д р о в, 
банков чиновник, пронизан от злодейски куршум. Мир 
на праха му! 

1 
• 

От реда1щията. - С настоящата пета книжка се за
вжршва пжрвото полугодие на списанието. Умоляваме 
всички абонати и членовете на дружеството, които са 
предплатили само полугодишния си абонамент, да по
бжрзат да изджлщат абонамента си и за второто полу
годие, за да не ст;з.ва прекжсване в изпращан~то на 

кнюкките. "Сжс еж.щата молба редакцията се обржща ll 

кжм г. г. настояtелите, които са еж.брали и изджлжили 
· за записаните от тях абонати на списанието само полу
годишен ~абонамент, да побжрзат еж.с си.биоането и из
джлжаването и на втората половJ:1на от абонамента, а 
клоновете на дружеството се умоляват, о<;вен това, да 
сжобщат окончателно точния брой на своите абонати, 
като повжрнат в редакцията всички свобо1:1,ни екзем
пляри, за да могат да те пласират на време другаде. 

К о н с та н ти н Q_ в директоржт на Народния умзей. г. Ан 
дРей Протич джр}1<а-, -на 2-я .ден на 'Коледа, сказка вжрху 
Историята и архитектурата- на Рилския монастиn. С~аз
чикж Т проследи исторщ1та на постройката· на -манастира, 
основаването му от самия Св. Иван Рилски ~до ·сегаш
ната постнищ1, запустяването му там и сжграждането 

през XIV в. нов манастир на сегашното място от Хреля 
( от тоя манастир сега е останала само кулата), новото 
запустяване на манастира и сжживяването _ му ттрез XV
XVI в., разцвета му, изгарянето rviy през 1833 г., и сж
граждането на сегашната моонументална постройка, о'т 
която цжрквата е по атqнски тип, а жи,JJищната и гостна 
сграда в стил на - италианския ренесанс. Сказката беше 
придружена~ 40 свеtливи ·картини от планове, вжтрешнн БЖЛГАRСКИ ТУРИСТ. Месечно илюстровано 
и вжншни изгледи, детайли на резба, фрески на Ив. списание за туризжм и родинознание ......- Орган на 
Рилски и ктитори. . _ 

Пловдивсният -нлон I<алояно,в вржх от Б. т. д. от- Бжлгра~кот9 Туристическо · Друж'есrво .- П Р е-
к.рива на 4 февруари т. г. голяма туристическа изложба п о р ж ч а· но о т М и Н и с т е р с .т в о то · н а 
в с_алона на Пловдивската Окржжна постоянн;з.. комисия Нар о~д н .о то П р о с в е_ щ _ е ни е с ок р ж ж
с снимки от -всички ·крайща на Бжлгария. и поробените - н O No 1793 от 27 януари 1922 г. Година XV ( сеп
бжлгарски земи. 

_ Габро1:3сният нлон Узана от Б. т. д. - е имал редов,щ тември 1922-юни 1923,). · Абонамент: за членове 
общо годишно сжбрание на 7 януаQи т. г., на което на Б. Т. Д. и Ю. Т. С. годишно 40 лв., а за нечле-
клоновото настоятелство е дало отчет за дейността на нове 50 лв., платими наведнаж или на два пжти · 
клона през изтеклата .1922 година. Броят на iшеноветс -( половината при записването и половJшата -през м. 
му, който в. началото · на годината е бил 131, . е ~достиг- · ) · - · • 
нал в края на годината до 202, от които 30 членки : Из- януари , за чужбина 80 лв. На настрятели се 
летната дейност ' на клона през годината е била доста прави отстжпка- з-а записани н е ч л е н ·о в е на 
добра . Qтчетжт отбелязва между другото четири дву- двет~ туристически организации: за 6-----:---10 ~бона~ 
дневни излета (до вжрха Бе де к, до Б У з л У д·ж а, ·до мента 1 О%, · за- 11-15 абонамента 15 % и за 16 
с в~ Н-и !{_ о л _а и до с·. Фердинандq_во) и един о_смо- · ___,. 
дневен (-Узана-Кадемлия-Мара _ Гиди,к-Юмрук : ча.л-:-• и повече обонаме · та 20%: Всичко за списанието се 
Козит~ , стени-Троя_н). I_3 града клон~т ~ действувсtл ~а 1-ж зп_раща д'о · Ред акцията на с п. Бжлгар·с~и 
разпростр~нението . и закрецв<'!нето · на Jурис:гичес~а1а . - Тур~ст, Софи :i, - у л'. С-о л у н, No 23. ~ "' 

• • ' """ ~ ':>, 
идея - зае}!.НО с местните · ТУРИСТ{!Чески дружества: ;д,_е~и : ,, Ту-ристи,~_:=- раз прост, р· аняваи"те r 1r.nr1Jncки - Тури,n1,.У.~ ;~-· 
чес~ото Ма Л:У ш _а 11. _ юношеСК§>ТО Градище. J1pjз Dm 11., _ ,, 

· Реда-ктор-: Ив. =вёлн-о·в : -- - · · -- Придворн.:~ Печаm::1ц.1. 
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