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от Р. nопов 

_ По_ своята численост на пжрво място у _нас стоят 
надгробните могили. Наричат се ; така, за
щото те са насипани вжрху -гробове на мжртвеци. 

Тщшата форма бива тжпо коническа, остро KOI:IY · 
сообразна или куполовидна. - тия ~могили произхож
дат ~т разни епохи на предисторическо и истори

ческо време и преди · да ое направи разкопка и от

крие r:роба, . в , никой случай -не може да се каже 
лредварително~ _ОJ кое време мgже да бжде тая или 
оная могила. -

Н<Iй-старите надгробн~,: могй~и се отнасят к~н 
·епохата; предшествува1qд . употребата на метали:ге, 

т. е. кжм :онова време, когато ~ашият прадед е при

готовлявал оржжията и орждията си главно от ка 

мжк (каl\,Jенна епоха). Такива могили J\iioжeм да~ ви
дим- прж~нати на много места по Странджа -и Сакар 

планина, голяма част от тях обаче, било . от вре- ' 
мета или от човешката ржка са разрушени и за 

1. Разрез на гробна могила. 

2). Често срещаме долмени с две камари (камара 
и предкамара) и коридор. (Обр . 2). Страничните 
плочи имат различна. величина: . тя обикновеннq ва
рира от 1-2 м., до като покривнит,е чесq-о · пжти 
р:остигат диаметжр 3 м. Вжрху всеки долмен е била 
насипана могила от пржст или камжни, като при 

това -входж.т е оставал открит, .обаче затворен с 

една не особено голяма плоча. Долмените, които 
у нас се срещат само в Сакар и Страндж;l планина, 
в Европа са познати'_ на много места : Джлго време 
се - е водил спор за каква цел са строени. Едни- са 
ги приемали за ·жилища, други за гробници, до 
като най-пое-ле -основното им · проучване даде 

да · се разбере, че тяхното предназначе·ние е било 
да служат за гробници. В някои долмени дори се 
срещат по няколко скелета ( общи гробници). Ма
кар нашиiе долмени да не са добRе проучени, · все 
пак може с положителност да се твжрди, че и re 
действитеjшо , са служилi1 за погребение на мжртви, 
защото в много от тях се срещат останки от чо

вешки скелети. Тялото на мжртвия е било погреб
вано в камарата. Предкамарата вероятно е слу
жила за жертвоприношения или за други _ подобни 
цели, свжрзани с култа на мжртвите през това вре

ме. Долмените у нас ги датуваме кжм младата ка

менна епоха, значи те са строени не по-кжсно от 

края на . ПI-то или най-много в началото на П-то 
-тяхното сжществуване - говорят що годе запазе- хилядолетие пр. · Хр. Но не е изключена вжзl\ЮЖ· 

ните следи. Надrробните могили в тоя край на оте- ността да са бI:Iли използувани за сжщата цел и · 
чеството ни ще наречем дол мен ни могли, ~ - по-кжсно, · както това е било и с другите надгроб
защото -ге са насипани вжрху особен ТИП гробници ни могили. 
наречени д 'о л мен и. Последните представят ка- През -бронзовата и желязната епохи, както и в 
мар_и, еж.градени най-малко от четири странични и историческо време се появяват надгробни моr~,:ли, 
една покривна плочи. Една от страничните плочи които по устройство на гроба .резка се отличават "'": 

, с пробита, за да може да се влиза вжтре в долмена. от току що описания тип. Обичаят, да се издига 
(Обр. 3). Тези долмени· наричаме еднокамерни. По- вжрху гроба на мжртвия могила, е бил твжрде раз
някога пред входа на долмена са поставени две пространен почти между всичките народи, живяли 

по-ма.тrки странични riлочиr а вжрху тях трета по- по-кжсо или по-джлго време в страната ни. У тра·· 
кривна, . ко_что образуват нещо "J<aTQ кори:дор. ( Обр. ки:йските rтемена, които са заемали източната 



2. Планове на три типа до.[lмени А. Камара . 
. В. Лредкамара. С. Коридор. Е. Входове. 

страна на Балкан-екия п-ов, този обичай е бил раз 

пространен твжрде много, както в предисторическо, 

така и в ранно историческо време. Известни п,одроб 

наети вжрху погребението на мжртвите ·у° траките 
ни дава Херодот, който е живял през V-то столе

тие пр. Х:Р• Описвайки нравите · на ,трак~те, между 
другото казва, че когато някой умре, трупжт i3 

проджлжение на три дни е бил изложен, за да бжде 

оплакван, а пре~ това време са били клани разни 
животни, изяждани от близките на мжртвия. На 

третия ден след смжрта трупжт е бил заравян или 

изгарян, и в единия . и другия случай вжрху гроба 

е била издигана могила, след това настжпват 'tжр
жества, които завжршват с игри и сжстезания в 

чест на мжртвия. 

· Костите, които са оставали след изгарянето на 
трупа, често пжти са били туря~и в глинен сжд, 
наречен у р н. а, а около последната, както и в ca
JViaтa нея са · били поставяни по-малки сждове и 
други предмети ( накити, орждйя, оржжия и 'пр.) ' 
от каквито мжртвият ще има нужда в задгробния 
живот . . 

Могила с подобно погребение ни представя 

обр. 1: Урната (А), която виждаме, е заграде!Jа 
с плочи (В), които образуват гроб вжв форма на 
камара ~ Освен урната в гроба са поставени други 
сждове (Б), от които, както казахме мжртвия ще 
има нужда . . Над гроба е издигната могила от ка
мжне и пржст. 

У нас са разкопани вече много могили от же
лязната ·епо~а, насипани от някогашните· траки. В 
тия могили · са намерени ценни материали, които 

хвжрлят светлина вжрхуi бита на пжрвите жители 
на страната ни, и обогатящ1т сбирките на музея. 

Между ценните находки ще. споменем само една. 
При разкопа·:ването на една м~лка могила при с. Ез е
рово (Борисо~зградско) пр~з 1912 год . в гро-ба 
край другите златни предмети · б иде Намерен един 
златен масивен пржстен- : •:'с надпис на тр акийски 
език. Това е единственият пам етник познат на на 
уката до сега. 

Освен тракит 2 'и други народи , кои -.:- о са жив ела 
в еж.щото време, както и по -кжсно , са имали оби

ч::~й да наси·пват вжрху гроба на ·мжртвите могили . 
Ето защо в страната ·. ни изобилствуват такива , 
които се отна сят не само 1<жм разни времена, но 

и кжм разни народи , 

Бреговете на Черно море ред столетия пр. Хр. 
са били обитавани · от гржцки колонисти, които са 
основали тжрговски градове. У старите гжрци еж
що е практикуван обичая да издигнат могили 
вжрху гробовете на мжртвите. Голяма част от мо

гилите край Черноморския бряг имат старо-гржцки 
произход. ,, 

· Известно е, че част от Скитите още пр. Хр . 

l\ 1Инават Дунав а и се заселват в днешна Добруджа. 
Разкопките на скитските надгробни могили в юж
на Русия . са дали ценни за археологията материяли. -
Няма еж.мнение, че някои от могилите в Добрудж'а 
от Балчик- на север са насипвани от скитите, и 
тяхното проучване би било от голям научен инте

рес. · Погребението . у с китите види се да е_ ставало 
твжрде тжржествено. Това личи не са_мо от раз 

копките в Русия, но и от сведенията които имаме 
от Херодота . · След смжртта на един от скитските 
царе~ според както -описва споменатият автор, тру
пжт му е бил погребан в една грамадна гробница 
заедно с една от жените му ( както у траките, така 
и у скитите било е разпространено многоженството, 
особено между з аможните), няколко слуги, коне 

-и скжпоценни подаржци. Вжрху гр6ба е била из
дигната грамадна могила. Ед!iа година по-кжсно 
били убити 50 слуги и още толкова коне. Слуrfпе, 

3 Дюлмен 

поставени вжрху конете , били заро вени в с~щата 

могила. Я сно е, че всичко това ставало в свржзка 

с вярата з а без смжртието на душата, която в з ад· 

гробния мир ще запази вржзките с · най-красиват:1. 
и любима жена, а наред с това ще има нужда от 

прислугата я охраната на преданни слуги, които 

вероятно с готовност са се пожертвували, з а да 

б~дат по-скоро под закрилата И блаrо волеии ето Hi1 

с;воя господар. 
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През Ш-и,я век пр. Хр. - в страната ни . нахлу
ват келтите, които образуват цар_ство еж.с стошща 
иле, сегашното с. Тулово при Каза·нлжк. Много от 

;югилите у нас са насипвани от келтите. у тях е 
~ сжществува_л еж.що обичаят да горят телата на 

мжртвите. Разк9паните до сега могили от келтий
ски произход (Бе.7Jослатинско) в повечето случан 
ни откриват гробове с изгорени трупове, останки 
от ж1елезни мечове и копия, конски юзди, шпори 

и други принадлежности кжм конското снараже

ние. 

Долмен от СтраНЩf{а 

Няколко години след Хр. римляните завла . 
дяват напжлно Балкански п-ов, в · това число и 
днешна Бжлгария, и го владеят няколко столетия. 
Страната ни е богата на множество паметници, 
които говорят за. завоевателната мощ и владиче

ство на римляните. Те издигат нови градове, а ста
рите устройват · еж.образно тяхната култура. По.1 
развалините на едните и другите са запазени па

метници, доказателства за величието и ра.:~коша, 

. които не са били чужди за цялата риi1ска· импе
рия. Наред с тов? римското владичество е заве
щало множество надгробни паметници и могили. 

Голяма част от _ надгробните могили край София, 

* 

Кюстендил, Никюп (Тжрновско) и пр. са от римско 
време. В тях срещаме два вида погребения: 

Трупжт на м:жртвия е бил погребван или 
кг.то направо бжде заровен в земята или пжк 
поставен в скромен гроб от камжне или керемиди. 

По-богатите ~а били погребвани в каменни сарко
фази. В понечето случаи вжрху гроба е била _,с 
насипвана могила. Но . ср.~щат се от т.9ва време и,,·· 

тжй наречените · плоски ~ гробове, т. е. гробове, 
вжрху които няма никаква могила. 

Обичаят да се горят или з·аравят мжртвите 

се е о·бусловял от . общественото положение, което 
е имал мжртвия. След римското владичество горе'
нето на телата все повече и пов.ече почвi да се 
среща редко, защото влиянието на ,християнството 

вече се засилва и окончателно премахва този оби
чай. ДжлгQ време след падането на римската -импе

рия народите, които се настаня.ват вжрху нейните 
р азвалини ( славяни, бжлгари, кумани, турци) са 
имали еж.що обичай да насипват могили вжрху 
гроба на мжртвите. Виждаме следователно, че през 
един период от няколко хилядолетия страната ни 

постепено е била посявана с могили, от които всяк1 
една крие в себе си една малка частичка от , исто

рията на ·епохата, в която е живял мжртвеца. 

С проучване:г_о на надгробните могили ние -се 
запознаваме с веществената култура на времето, 

проучваме какжв е бил култа на мжртвите, с който 
обичай е било еж.провождано погребението и пр. 

и пр., като много факти, чужди за писмеността, 
рJзказите и- преданията, се уясняват и оформяват, 
а наред с това страниците на културната история 

все повече и повече се увеличават. 

* 
Освен плоските ( селищнит~) и _надгробни мо 

гили срещат се тук- таме моги[Iн, насипвани при 

ра зни други случаи, обаче те нямат това голямо 
научно · значение, което и:v1ат пжрвите. Ще каже,м. 
само няколко думи за тжй наречените кенотафни 
(Ke11otapЬion) могили. Те стоят близко до типа 
надгробни могили, от които се отличават· по това, 

. че в тях няма погребан мжртвец. Те са насипвани 
при следните обстоятелства: когато някой загине 
далеч ( вжв война напр.) или трупжт му не може 
да се намери (удавен, изеден от зверове и 11р.), 
тогава неговите близки го п~гребват символично. 
Извжршват се в случая всички обряди на едно !.Ю
гребение, поставя,т се в гроба любимите на м:ж..рт
вия вещи, зарива се гроба и се издига мо~ила. От 
тук следва, че една кенотафна могила се отличава 

от надгробната по това, че в гроба на пжрсата 
няма никакви останки от труп. Такава една \1_1 )ГИЛ:l 
биде разкопана _ от учениците на I С. М. Гимназия 
близу до София през 1920 г. В могилата се н~ме
риха части от един глинен сжд и един глинен пред

_мет, който е имал. култово предназначение, об-аче 
никакви следи от скелет или изгорен труп не се 

указаха. 



.1. 

от ~р. NJ:иятев 

Бояна е едно скромно кжтче в полите на· Ви• 
тоша, което вж.звишава .духа с своите природни пре-

, лести -и бляскаво минало. Or тук, сред аромата на 
горската теменуга и кроткия шепот. на гората, за
глушаван 0т бесния рев на пенлив ,планински поток, 

~югледжт ~е разстила по безкрайното Софийско поле,· 
което Балканжт увенчава с гордите ся_ снежни чу

кари. Простор, вж.здух, слжнчева светлина и вжл
шебни бои галят душата и тя разкрива всичките си 

дипли за яа обхване едно величиеf което само при
родата може да сжздава. В ·тов'а величие се препли
-тат легендите на миналото и картината Не!. настоя
щето, което се разстила там долу под синкавия дим 

на · столицата с нейните златисти куполни пирамиди 
и мрачни обелиски на фабрични кумини. Там uжвти 
един нов _живот, мощен и с·амонадеян, на който.· гор

дото чело · на Витоша гледа с презрителна насмешка. 
Защото суровите недра на този исполин крият в 
себе си тайните на много векове, радостите на · славни 
дни и' тжгите на разрушение и запу~тение. Той знае 
Сердика на тракийците, римляните и византийците, 
виждал е страшното намржщенd чело на Крума и 

трепета на ~1<репостните стени пред блясжка на не

го~ия меч, любувал се е на кротката фигура на Асеня, 
прекланял е глава пред топлите молитви и богохва
лебни химни на скром.ни цжрковни отци, които се 

прощават в 
I 

отч~яние с мо_щите на Иоана Рилски, 
плакал е заедно с , сжлзите на безпомощни вдовици 
и ~,айки, когато ~ад Св. София] е блеснал полуме
сеца. Но той знае и Бояна от джлги · векове насам. 
Ней1-юто ми_нало е забравен от всички епизод. От 
него е останал само един скелет от веществени следи, 

· който днес ни~ спокойно отминаваме като никому 

непотребна- дрипа. ·· 
Заговорет(с [който и да е боянчанин, разни

тайте го за историята на селото и вие ще видите, как 

населението пази още една . см.жтна представа за ми

налото _на своите предциt Тази представа ,е изтжкана 
от легендарни нишки без начало и край и витае вжв 

вжображението като ,далечен мираж. · Джлгото роб
ство заличило от с..жзнанието на ожлгарина спомена 

за историческо минало и представата за джржава и 

джржавно устройство. Всички руини и кжтища, 
които · крият в себе ёи , спомен от дйлечни дни, се 

свжрзват с царе, упорита защита и разрушение •чрез 

предателство. И ако тези предания сжвпадат с ис 

торически факти, това се джлжи повече на случай-

ност, отколкото на запазени исторически спомени. 

Такжв е в голяма степен и случая с Бояна. Не~ното · 
минало е отдавна забравено и вместо него ще ви 

разкажат легенди, в коиtо историческата истина или 

· еж.веем липсва, или пжк се преплита вжв фантастич
ното до · неузнаваемост. Ще ви кажат, например, 
. 1 
може би под влияние на СЖ!Jременни научни ~,шводи, 
LJe ,Софийското поле било някога езеро, което се 

. простирало до Балкана, и че от Бояна запоLJвал ог-

ромен мост, който водел през езерото до срещния 

бряг. Горе, на стржмния и мжчно достжпен рид 
край Боянския · 1юток се _ издигал двореца на шоп- , 
ския цар Батил, а ло-до ,1у, на поляната, паднал ня- . 
кога някой си цар и затошr местото се нарекло „Па
дало". Тов-а са местни п·редания, сжздадени в ново 
време, за да се одухотворят веществените останки 

Момина _ снала (Нжз-тепе) фот. Хр. Николов. 

на миналото край днешната Бояна. Следите от зи
дове над селото еж дали материал за измислянето на 

моста и старото селище в неговото наLJало. Собстве
нqто име Батил, явно от неславянски провзхол, за
пазено за крепостните разващши на вжрха, който 

по_ турски се нарича„ Кжз-тепе" (Момина скала), за

щото уж там имало девически манастир, е свжрзано 

с имет,о на някакжв шопски цар, а непонятната вeLJe 

на · нае.елени ето старобж.лга_рска дума плдлм, f!ЛДЛ· 
i\ИЦ.Jf, която, означав~ . м .я сто за нощ у в а не, е сме

сено с по-новото знаLJение на глагола падам и от

там легенuата ~а падналия uap. 
Но историята на Бояна · не е още напжлно , ос-
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ветлена и в науката. Известни наши учени, изхож- · чиито крепости, между които и .Бояна, .изненадани 
дайки от една страна от антроположкия тип ш1 бо- от внезапното нападение, не могли да противостоят 
янчани, които се различават твжрде много от дру- на силния удар. Не ще еж.мнение, : 1е тогава Бояна 
гите бжлгари, а от друга ~ от неславянския: пра- изпитала обикновената за времето участ на превзе-
изход ' на името Батил или Батул, което в византий- тите с сила градове, но нейната малка цжрквица, 
ските и:л·очници се среща свжрзано с името на ня- разположена всред мжлчанието на старые гробове, 

какво печенежко пЛ,еме Чопи, изказаха предположе- била пощадена като христианска светиня. -./, 
• - ние, че днешните боянчани са потомци на заселените Вторият разцвет на Бояна се отнася пак „кжм 

през 1084 г. в Софийско печенези, чийто вожд, бжлгарско време, кога.то Асен I отново завладял 
Батил, основал селището и крепостта над него. Това София . Тя става резиденция и семейно владение на 
предположение, обаче, не почива на истината, тжй боляри, чиито потомци се издигнаха кл5-м средата , на 
като Бояна е била известна като здрава крепост още ХЩ rз. до тжрновския престол. Сл_ед проджлжителни 
преди идването н~ печенегите, дори още от римско династични борби болярския Сщ.вет вжзкачил на пре-

Бuянсната цжрнва. 

време, тжй като в нейната. околност еж намирани 

множество римски монети. Зидовете, които се нами
рат край селото, ни сочат твжрде ясно, кжде е било 
старото укрепено селище. Акрополжт на това се

лище, останките на които сега се казват Ба.тил, е 
бил по - нагоре в планината, която, служей1<1:1 му за 

естествена защита or юг, го е · свжрзвала с крепос

тите по южните склонове на Витоша, а от там с 

всички твжрдини, които еж затваряли пжтя от Софий-
. ското поле за Македонин. Ценейки това важно зна
чение на · Боя-на и околните укр·епени селища, . визан
тийския ,. император Васи.лий II Бжлrароуб и йца раз

положил вой ските си в Солунско и преди да про
джлжи з а воевателния- си поход кжм Македония, за 

да 11окори окончателно бжлгарската джржава, . решил 

.. да се осигури от всякакви из н ена 11 и откжм Софий
ското поле, което тогава бжлгарите упорито джр

жали. За това той изпратил през 1 О 16 г. един отряд 
под началството на Ксифиас кжм Софийската област, _ 
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стола в 1258 год . умния . и 

храбжр велможа Константин 
Тих, КОЙТО чрез втората си 
ж~нитба с Ирина, внучка на 
Асен II и джщеря на импе
ратор Теодор II Ла.скари .с, 
започнал , да се ~чита пото

мжк на Асеновците и се на
рекж;~: Константин Асен · без 

да забравя обаче и своето 
· с,аро родство по майчина 

лиt1ия с сржбския двор. Бра
товчеджт -на Константин, Ка

лоян, получил като член на 

uарската'фамилия титлата ~е
ва стократ9р я останал да уп
равл~ва· родовите] имения в 
Бояна,дето,еднагодинаслед 
вжзuаряването на Констан

тина, преустроил останалата 

от XI в. малка цжрквица, 

1<ато я разширил и прl-!спо

с-обил за семейна гробница. 

Тази цжрю!ица, скромна 
и незнач!'!телна на пржв по

фот . г . Трай'l'ев глед, е едиf-:1 от най-важните 
и най - ценни паметници на 

бжлгарското минало и , из

куство. В архитектурно отношение тя не представя 

единство, тжй като ~ престроявана на три пжти. 

Най-старата . цжрквица, почти изцяло запа зена, е 

днешната най-източна част, която предст~ в я малка 

куполна постройка, почти квадратна в план, с слабо 
разчленена вжнкашност. Средната част се отнася 

кжм епохата на Калояна и е забележителна с свqята 
двуетажност, ко~по още на nржз поглед се х:~рак_те

ризира като цжрква - гробница . Горният етаж, за 
който е водела вжншна джрвена .стжлба, е• служила 

·и служи до сега още за · богу<;лужение, а в .!]:Олният 

е гаж, кОйто предст~вя сводова камера , или нартекс 

на на11-стар?та Ц4',.рква, еж .били поr:ребвани чл~но
вете на Калояновото семейстн.о. Третята пристройка, 
най после, е от сжвсем ново време (1845) и няма ни
какво архитектурно значение. : 

Много по-интереснh за историята на , бжлгар~ 

скота изкус_1во е живописта на · Боянската цжрквд, 

която _ хвжрля ярка. све.тлина в,жрху С;Жстqянието ~а 



художествените вкусове през епохата. Надписа, който 
ни е оставил севастократ Калоян в 1259 г. на една 

ко.ито се чете дж~.бока скржб · и неземна благост. 
Всяка карт·ина, всяка:_- фигура и всек·и жест в Боян
ската стенопис си · и·ма своята красота и своя език. от стеннте в долния . етаж, ни сжобщава само за 

преустройството и изписването на цжрквата в не
гово време. Но едновремено с изписването на новата 
пристройка Калоян разпоi)едил да. се поднови и жи- · 
вописта на по-старата цжрквица, Мqкар че тя е била 

още в . едно сравнително добро сжстояние. По-юксно, 
през XV-XVI в. благочестиви потомци на Калояна 
не преставали да се грижат за старата светиня, по
джржали я в добро сж.стояние и дори я изписали 
още веднаж. По такжв начин в течение на -вековете 
по стените на -Боянската цжрквица се натрупали 
едно вжрху 'три пласта от мазилка, най-новият от 

които е изваден в последните години, за. да се от

крие на-пжлно Калояновата стенопис. Така бжлrар
ското· царство се ~доби ~ един целостен паметник на 

средновековната ж1:1вопис, заемащ · хронологически 
второ мя-сто след стенописните фрагменти на Трапе
зица и Св. Ч~тиридесет Мж.ченици в Тжрново. Това 

Достатж.чно е само да отвж-р~ем поглед от на
стоящето и, като пребродим редица векове, да се 

е едно произведение, което сжперничи с най-доб-
1 . 
рите византийски паметници на епохата, но се раз-

личава от тях по своя . особен живописн·о- натуралис
тичен характер, който го индивидуализира и издава 

като творец един истински, художник. За да преце 

ним всичките достоинства на тази стенопис доста

тж чно е да се взрем в портретните фигури на кти~ 

торите Калоян и жена му Десислава, на цар Кон
стантин Асен и царица Ирина с техните индивиду- · -
ални и ИqразитеJJни лица и разкошни облекла, които 

копират реалната носия на епохата. Не по-малко 

забележителни са обаче и останалите религиозни 
образи. В сцената „Христос два;надесет rощ~шен в 
храма" ни . поразяват наивно летските . и красиви 
черти. на Х'ристовата глава, изненадата по лицата на 
старците-книжници, майчината,· любов и гордост на 

Богородица. На източната стена в старата · цжрквица 

Христос благодетел фот. Г. Трайчев 

повжрне~ кжм онова минало, спомена за което ни 

пази Бояна. Само тогава ние ще разберем красотата 
1:1, езика на Боянската стенопис, само тогава можем да 

е изписан „Христос благодетел", в обикновена поза, , 
но в тип, който нима равен на себе си в цялото ви

зантийско изкуство; последното не познава . такова 
кротко и изразително лице с умно чело и очи, в · изживеем в сжзерцание величието на историята. 

* ТОЙ БЕШЕ РОДЕ(-i ДR. БР\ДЕ . ~OBEI( 
. Очистеното от облаци ш;бе на ранния февруар
ски ден ни подбуди да прекосим калните подуенски 
улици, особно непристжпни при казармите на ба

талиона, .и да залазим по изпржхналата пжтека на 
слатинския редут. Белите изпарения ка-то разрж.

фани преспи сняг се виеха над челото на Витоша 
. и примамв.аха кж.м волност и простор. Под нас из
даваха едва доловима фанара червените покриви 

.на София, понадигнали се сякаш да ги . полж.хне 
, " то плика на предпролетния ден. А около нас лж.хаше 
свежестта на светлоз,елена тревица, сред която 

тук-таме гореше с желтия пламж.к на боrомолно 
запалени вощеници нацж.фналия кукуряк. По ела-

тинския пж.т бж.рзаше селска талига, чиито колела 
тракаха шумцо по изсж.хналата каменна настилк~ .. 
Техния тропот, еж.проводен от клапането на дж.сче

ния сандж.~, говореше гласно за друго време и за 

друга земя, над която се чувствуваха по-леки : И 
опиянени от собствения си шум, те бж.рзаха да до
гонят. пж.ргавите коне, понесли се кж.м Цариград-

. скота шосе. 
От падината в ляво се дочуха едностайни звуiц1 

на цафара. Ние се спряхме, унесени от пж.рвород
ната песен на пролетта. След малко цафарата ~лж.к 
на. От низината се зададе стадо овце и се покачи 
по рж.тлинката . Изнурени от пж.т агж.нца hодеха 
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друже.tI бле~ и ту се _разпржсваха на вси странн, кова едно ,нeu.io ... И разказв_ача завжртя двете ёи 
:ту_ с:е сжбираха, -за да заврат главцци под своите . ржце една пред друга ... . Вжрколак! 

'майк~. А те, rioкop}r_Q привели r_т:rавй, _ржфаха соч- - , А каI< не се изплаши тогава? .,. . - . 
щпа трева и · спо,койно понисаха држгненията на - Беше по това време. Може и по-рано, може 
своите' нен'асиtни · "'п:алавници. ()твреме на време . и по-кжсно. Тиха нощ СЯКЩl.I беще излязла с ,бела- . 
някоя _ овца; подмамена от по-буйна китка трев·а, сс1Jш менци на Искжра за вода. Аз се навжртах щ> 
се : премес,ти непредпазливо и малкото, изпуснало сам село. По едно· време иде един - така. . . да 
млечното виме, се преобжрне на гржб, скочи и пак кажеш · мжжа·га, не е .. ·. с;р~ден ·бой човек. Той "'ли 
заприпка п.6 загубеното благо. беше хубавец, месеца ли изглеждаше хубав· в ли-

Другар~т ми Т. Н. гледа ·с -опиянено око пре- . u_ето' · му, не мога ви каза. Приближи са, па: 
лестите на деня и се вжзх11щава. Неговите, инак - До'бжр вечер, момко. . 
мжлчаливи ус,:га, редят строфи след строфи 9т рус- - Дал ти Бог добро, . чичо. 
ките поети, по»сю~.л чрез тяхното майсторско уме- . Поиска· да го заведа . до Искжра. Можеш ли, ;,... 
ние да изрази вж.зторга на своята душа. каза. Мога. Тржгнахме. Он МЖ]!:ЧИ и аз мжлча. Най-

_:_ Знаеш ли що? -:- продума най-сетне той. Се- __ сетне той се спря, · и _згледа ме ,,,в очите, като че ги · 
лото · ·е близко, · -:- да отидем- в него ... Стига сме опари с два живи вжглена, и зaIJiпa: обичам лн 
се :душили в София. т"урцит~: Не, казах му аз . . Боиш ли се о:г тях? -

Аз скланям мжлчаливо. Не ... Он пита, аз отговарям. · Така стигнахме Ис~ . 
- Нали в село е по-интимна природата с чо- кжра. А оно студено ... 

века,-?. _ __,.. _ запитвiJ. той, когато пристигаме - в · Сла- _ -:-- Слушай, мрмко, <ега ще ме пренесеш. Аз 
тина. Кощю близко сме до _ такщза мило общение Иl\Jам ._ пжт да бия, а ти ще се вжрнеш в · кжщи 1: 
и, колко малко го лознаваме ! · ще' . се ,стоплиш. 

Обходили надлжж -и нашир всички улици, по ,.· ня·ма що. Нагжрбвам се аз, а .он на м•ене. Пре-
които лича~а още множество улеи, отпечатани от ц-апахме Искжра: . Кога стигнахме на другия рряг; 
с,елските кола, ние се отбихм'е в една от кржчмит~ . вместо. да ми каже „сполай ти", он ме улови за 
Вжтре множество селяни, прибрани от слжнчевин „ рамото, -загледа м,е в· очите и попита ... 
залез, изпращаха с пжлни чаши пжлните прелести Видя ли нещо? 
на деня. От всяка маса 'се носеха живи и гржмки Не! 
равrовори, _ които прекжснаха за миг след нашет:J 

:sлизан~. Де~етина · погледа ое впериха в нас, из
rледаха ни от пети · до tлава и пак се · п~иведоха 

над · ма'сите. Разговорите подхванаха отново. Ду
мите се заплитаха една, .в друга и като забжркани 
кжлбета се тжркаляха · току до нас. Невжзможно 

"•бе ·да се схване нещо. И аз, наведен, . напрягах слух 
да стана пасивен участник в някоя от тия непри

_. нуде!fИ беседff. По едно време другаря ми ме по• 

, бутна и uрощепна: слушай. Аз обжрн~х ухо кжы 
. сжсе,rц:~ата маса: Там старец един разправяше нещо 
из , М!'f~ало_то, прекжсщш и запитван навремени Ьт 

сuоите слушатели.: 

- Та той, ха? 
- Бога ми, - таи,_ Ние знаехме, че дохожда 

в село, дочувахме за такова на, дека го казваха ... 
- · Ку~итет, ·-де, - допжлни ~дин от младите, 

с_лушатели. 

--= Т,ща, - кумитет ... Ама .не з,наехме: · кои са 
в · него. Па и кого ще запиташ ... А - и запитал си -

: ~к~й ли ще ти обади .. . • Само забел;звахме, че по
, някога из селото наставаше малко по-друг_ ред, а 

, 1-iощем по-мноrо лаяха селските псета ... Дошжл 
~ ;~i--,.:_ __ 1:<ажi ба_ща -ми. ~айка ми , смутолеви нещо· 
, около . огнището и . захвжрли чергата над главите 

ни - · да не чу.ем, . що ще каже тато. След година
. дsе .аз вече зна,е;х _ сам Нещо. Но нито на тато ·го
. ворех, нито , твореше той на мене. Беше ли сам ·-з 
_ :1<умит:ето,' не зная; знаях· само, че аз исках да бжда 
_ в него. Но как? Да можех да видя дякона, ~ друго. 
. Ама де ще r-o видиш! Он. като дим - покаже се 11 

--пак се скрие. Уж го :с[I~;даш, а · не го виждаш. Та-
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Чу ли ·нещо? 
Не! 

И я .зюiях как да . му • отвжрна. Демек, да не 
вз•ема да разправям: с кого с~м бил .И какво ми е 
говорил. 

- Така те искам. Ха сега да си отидеш в кжщи. 
И се загуби в полето - ей така - в земята п0-

т жна. . . Е, той беше роден да бжде чов~к ! ... 
--- · то ,се знай, _ то се зна~, ,- сжгласяват ·се 

слушателите. . 
Заключителнит,е думи на разказв~ча ни ~равят 

впечатление и ние го запитвам·е за техния смисжл. 

· про~тодушни51т селянин ни изгледа кро~ко 11 
додаде: 

- Не ви зная, ваша милост, какви сте, но ще 
ви кажа право, че ние всички см'е хора. Човек · с 
друго. Той е по-близко до Бога. Оти Бог, когато 
Ijаправил Адама и Ева, направил ги .от себе си. 
А кога · Ева сгрешила от змията, божеското .и дя
волското се смесили; че . излязло, ей такова -
нищо·. Кваса се примесил·, з наете ... И само тук- · 
таме останали чисти места, ама и то много малко. 

Който е роден от чисто тясто, той ·е неiцо -=- чо
век; кой.т0 не, той не е нишQ сам. Нещо ' е, когато 
е .с други. Еаина няма име,- името:е на всички „хора". 

· Така, госtю4ине, така: ние сме х6ра, а он беще · 
роден да . бжде човек: ... Един! . · , -,; 
· Светла нощ разстилаше -безплжтните си сенки 
по · полето, когато напуснахме кржчмата. Ние мжл
чахме, ние - хората ::-- мислено унесени по ~ об
раза на . този, който беше род'ен _ да бжд,е чо,в~_к ' ,I 

стана кумир на цял един народ. 

Ст. Чилингиров. 
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А ТТ О С Т О ./1 А 
Апостол значи пратеник. Но ~лед подвига на 

.Исусо'~ите· учениц11, които, вж.орж.жени с вяра и лю
бов, трж.гнаха по далечни стр~ни, всред враждебния 
и още _силен езически мир, да проповядват новото 

' \ . · учение, тая дума · има само едно зна'-1ен.ие: човек, 

който се е посветил п.а служи на една нова идея за 

добро и , за свобода . · · 
От апостоли са имали нужда ~непросветените, 

онеправданите, угнетените . И ония, които са ги на

мирали~ били са озарявани от просвета1э, свободата 
и мира . . 

Бж.лгарският народ беше в началото на новото 
време в Европа една тж.мна маса , 
в която желанието да се избави -
от .гнета на едно тежко полити

ческо робство едва дОб!'fваше опре
делени форми. Но как? по КОЙ 
пж.т? Това трябваше да · посочат 
водачите, апостолите. 

Апостолите се явиха. Под чер
ното расо на калу1 ери, под скром
ното сетре на учители, или . в жи

вописн_ото снаряжение на хайдути, 

, , те _почнах-а да бродят бж.лгарската 
земя, през села и градове, дали.ни 

. и планини, друмища и кози пж. те
ки, мж.лчаливи, ·сжсредоточени, 

страшни. Те бяха много. Едни 
паднаха в бой. Други угаснаха в 

подир него. До кж.де го е завело неговото апостол

ство, документите~ пж.к и сnидетелствата на }!{иви . сж.
времещ-1ици ще установят може би с точност. Но 
това не е и толкова важно. Апостолжт не е господар 

на своя живот, а животж.т на _Левсv.и биде рано по• 

косен. Навсякжде, обаче, кж.дето мина, през .овчар
ските -колиби и гр~дските ханища, днес тжрговеu, 
,утре селянин, други ден 1урчин, следите му останаха 

неизлечими, както гигантските стжпки на юнаuите от 

народния епос. Те не са издж.лбани в скалите, не са 
отбелязани вж.рху тумулите, · но· те се ·врязаха , в еж.з

нанието на цел . един народ и тжй безсмж.ртие'т'о на 
неговия подвиг ще се 1:оси в ду

шите, от поколение на, поколение. 

· тж.мница, и образа, който после 
ден мина през техния пламнал от 

мж.ка поглед, беше образа на 
,,Мати Болгарiя", обожава-на тж.й, 

какт_о пж.рвите мж.ченици на хри

сти·янството са обожавали Христа. 
Васил Левс-ни 

Не всичко, което Левски виж
даше у сж.временницит·е му, беше 
от естество-да увеличава шiамж.ка 
в не'говата душа: робството б~ на
слоило дебел черен пласт над чо
вешкото и народrюто еж.знание на 

бжлгарина. Но б_жлгарската ЗtМЯ, 
каква бодрост, 1<? кви радос·ти, как

ви вдж.хновения трябва да е дава

ла тя на апостола! В дни на уса

мотение, в часове на разочарова

ние или на _мж.чително еж.мнение, 

колко пж.'ти той трябва- да е спи- _ 
рал погледа си вж.рху чудните кар

тини на бж.лгарската природа! 
Стара Планина и Родопите, Сред 
на Гора, Рила и Витоша, Дунава 

и Марица, равнините, в които зе

лените ниви се ·вж.лнуват като мо

ре, или по които се носи тжжната 

_Но този, който надмина всички тях, този, койтр 

песен на жетварката, - всичко 

това е говорило на апостола_ с езика на божеството .и 
не знаеше _ни спж.нка, ·ни умора, ни опасност, ко- му е вджхвало ,нова вяра, нови вж.зторзи. Както вой-

, ~ато тр~~_ваше да се 'броди бжлгарската земя, за да никж.т се хвжрля в бой, понесен от звуц_ите на народ-
- се проповядва новото учение, свободата, този, който н11я химн, така и апостолж.т е вж.рвял смело с.рещу 

·символизира · една· епоха, той беше апостола над смж.ртта' , носен на крилете на хайдушката песен, 
ВСИЧКИ" апостоли. Това е Васил Левски. Той влизаurе . ко ято пее Бзлкана, на небе~ния ' химн, КОЙТО пее 
~ в I<Олиби и в богатски кж.щи, говореше и · с вжз- ' . цялата природа. 
растни И С млади, . еж.с образовани И С неуки, И на- Смжртта не посмея да излезе срещу 13,,J.ЖХНОВе-

. вс.якж.де сееше любов нж..м бж.лгарския народ, кж.м ния човек: тя го издебна . предателски. _ В един мра-
·, б .жлгарската земя, кжм цялата бжлгарска земя, и ра - чен, зимен ден, в ед~а почти ту рска паланка, то-й 

ботеше за нейната св_обода, защото беше човек. загина като мж.ченик - като истински апостол. Но 
" . : ... И нiя сме хора и щ:каме да живеемъ чiовtшки; неговото слово бе стан?ло вече дело. Лобното му 
да бж.демъ свободни съ пьлна свобода, въ ,земята место стана свето место за· поклонение. на един .сво- . 
ни, тамъ дето живее Българинътъ? въ Българiя, боден народ, турската паланка стана средище на 
Тракiя, Македонiя". Така пише Левски на редактора бж.лгарщината, а бд\.лгарските планини и долини 

· на „Свобода", Люб_енъ Каравеловъ (Архивъ на Въз- днес се преброждат от вжзторжени дружини, в 

_р~ждането, I, No 50, C'rp. 82). които и стари и млади _ черпят нови вджхновения и 
- И той поиска да занесе <;:ловото си навlякж.де, нови сили за служба , на отечеството. 

'1 ~ / 
кждето имаше бж.лгари, за ,да го чуят и да трж.гнат Н. Милен 1 
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(И-з пжтните ми бележки) 

Преминахме река Вит при село Жсен. Някогаш
ното помашко селце . сега почиваше в лятна полу

дремка. По улиците се ровят деца в пепелта; ста

рец, останал да пази кжщата, подпрял главата си 

- на тояга, гледа замислено кжм земята; някой пре
мине бжрзо през пжтя и се загуби в полето. Ти
шина и спокойствие. Далеко зад нас остава и ста

рата чешма „Царичин". Жсен и Царичин! Пом?· 
цит,е са запазили, мож,е би, в тия две имена смжтен 

спо~ен за премийали времена. 

Ние мжлчим с Гарвана и вжрвим. · Пред нас се 
вие прашният друм за Гложене, а -там високо, като 
замжк, кацнал над скалите, блести на слжнцето 
r-·ложенски5!т монастир. Жетвар~ по полето се из
правят, поглеждат ни 'странно и пак се унисат в 

работ·а. Ние ще нощуваме в Гло_жене, а на утринта 

ше проджлжим за монастира. 

Гложене, голямо оело, е по-оживено, може би, 
от самия град Тетевен. Приветливи хора ни посре

щат· и до к~сно през нощта ние слушаме шум.1 

на реката и свиренето на местния вятжр „ Чурко " . 
Той започва да духа вечер от Палтен под Тетевен, 
усилва се до полунощ, после намалява и кжм обед. 
ел~всем из чезва, за да_ почне_ пжк в обратна ~:осока . 
Чурко е студен и духа на едно разстояние от 16 
километра. На този вятжр се джл{!{и и доброто ЕИ·· 

реене на 'лука. 

Още не сжмнало ние сме пак на пжт. Проща
ваме се с долината, която е още в полумрак, пре

мин~ваме хубавия камен мост под селото и пое
маме по левия бряг на реката. Има два пж::гя . за 
монастира. Единж.т от моста, стржмен, право наго
ре кжм манастира. Ние взехме другия, малко по-да · 

лечен, но „ по-живописен и по-интересен. Скачаме 

бодро по тесната пжтека, откачваме раница и дре.
хи от храстите, прескачаме тржни и, когато слжн 

це-то блесна над планинит,е, ние вече почивахме в 

развалините на старо градище, обгжрнато от ·кло
ните н;:1 сенчест орех. Ние се ровим из дебелите 

крепостни стени, надничаме из дупките и бурена
ците и пак поемаме нагоре. Ето,· слжнцето се дига 

вече високо, варовиците се страшно напичат, а пж

теката е стржмничка. Н11.е ое заджхваме, поспир
ваме и · пак забжрзваме. Още . малко и ние сме в 

сенките на буковата гора, при чучурите на мана

стирската чешма. Монастиржт ту се появи, ту се 
скрие от нашите погледи. Ние гжлтаме жадно от 
студената вода, приказваме с козарчето, плискаме 

-лицето си и пак напред. Още малко усилия и ние 
сме горе. , · 

: ние дишаме лек9 · и влизаме в монастирскин 
двор . . 'Гук са · малцина - егуменжт и няколко 

работника. Пространните помещения · са празни. 

Летовници не спират тук, може би · поради липса 
на пжтища. А . само на няколко стотин крачки от 

тука, кжм . юго-изток, на Манйовската ливада, би 
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могжл да бжде построен · най-здравословният сана

ториум в Бжлгария. Но войната е отпечатала ' и в 
тия тихиь кжтове своята ржка. Цжрквицата на мо

настира Св. Георги е разрушена от землетрес~ение . 
още от 1913 год. Останала е да стжрчи само из- .., , . 
точната част, олтарят, с изображения на светци, 
протегнали безпомощно ржце кжм небето. Заради 
това, оплакваше се егуменжт, не идват вече и бо

гомолци, а всичките му просби кжм синод и вла
сти за поправяне на цж.рквицата останали глас !3 

пустиня. С ·години се губят проекти от учрежде
ние в учреждещ,е, удобряват и се поправят, а 

цжрквата се руши, останалата фрескова живопис се 

кжрти и измива от джждове·те. А мона:стиржт има 

своята джлга исторУiя. Според запазените сказани~ 
за основател се сочи един кr1евски княз, някой · си 

Г л о ж, който избягал тук, прогонен от страшните 

· орди на монголския вожд Тамерлана (XIII в.). Той 
се заселил отначало долу; в старото градище, дето 

построил и манастир Преображене. При него 
дошли и други бежанци. След това той построил 
и сегашния манастир„ Тогава била изградена и 
,,кулата" до монастира, не .висока каменна · по
стройка, с четирижгжлна форма, дебели зидове и 

юiмен свод. И нейните осно в~: са изровени, сте· 
ните попукани. 

Седнали вжрху срутените стени на цжрквицата, 
нашият поглед се губи далеч на север из дунав

ската низина. А има 1\акво да се види от тук: При 
~сен дeli може да се назжрне чак до полето на 

Долни Искжр и Скж:г. Хжлмов·е, като голямо раз

вжлнувано море, се . редят и чезнат в равнината, 

крият в пазвите си ceлtia и колиби, пропускат~ 
пращат на полето сту де·ните и бисти- води на бели 
и Черни Вит. Но сега е горещ летен ден. Тежка 
омара тегне долу над земята и всичко с~ слива там 

в хоризонта в тжнка, непрозрачна маса. 

Кжм 2 часа след пладне ние напускаме манасти
ра, оставяме в десно от нас острия вржх Лисец и по 

коларския пжт потегляме на юг.' Блазнят ни зж.бе
рите на Черти град, които се резко оч1ертаваг 
нс1 плещите на Балкана. Някакжв си запустял град, 
непристжпен, оставен, забравен в недрата на пла
нината! Тук, от А с а ни ц а гледаме от далеко ня
какви си чутовни скали, . прилични на изоставени 

дворци, на разрушени кули. Цялата област е пжлн1 
с · легенди за последните преживявания на втор~>То 

бжлгарско ·царство, за · последните борби. На всяко 
вржхче ще намерите следите на кула или цжркви~

ца. В полето отдавна всичко е заровено джлбоко 
в земята. Планината запазва по-джлго спом,ените, 
запазва по-джлго . останките на миналото. В тези 
гористи и непристжпнй места бжлгарите джлго 

· още след завладяването на останалата част на 

страната са давали отпор на турците, джлго време 

са пазили своята независимост. Това показват и 



местните имена. Даже в. .помашкит,е села, северно 
от Тетевен, няма да чуете нито ,едно турско име на 

местност, нещо повече, тук са запазени още стари 

тракийски названия. И ако някога трябва да тж.р
сим останкитjе на последните бж.лгарски владетели, 

то пак тук, в тия места, може би, ще ги намерим. 
Лланината все още подж.ржа будния и свободен 

·. дух, праща го в полето, за да може в големи на
родни нещастия пак да_ го приюти пр!'J себе си. 
Това е вечният' поток на историята. 

Загледани в далечината, ние крачим с Гарвана 
през пасбища ~и ливади, спускаме се в урви, из
качваме стрж.мнини, вж.рвим без пж.т. Запитваме 
случайно срещнати колари за пж.тя за Черти град. 
Те се поглеждат еж.мнително, поклащат глава, по
сочват с прж.ст и пак ни заминават. 

--,,- Черти град! - казва един, - та вие и утре 

пс обед не. можете го стигна. 
- Близу е, - казва · друг. Това -ни окуража-

па и ние усилваме крачките. 

Движим с.е все по водоразделната линия на Вит 
и Малки Искж.р, прекосяваме пжтя Големи-извор
Тетевен и поемаме кж.м Старо-село. И тука ти- -
шина като в всяко друго село .през работните летни 
ДНИ. Ос,танали деца ни поглеждат скритом ' През 
rул~тищата, някое куче ще ни' заджавка, ще ни по

следи. известно рi:J.зстояние и всичко наново утихва. 

Ние бж.рзаме, рядк9 се спираме. Часж.т е 4, ,1 

Черти град е още далече. Минаваме през изкласили 
J:IИВи , през покосенй ливади. Навсякж.де кигiи жи
вот, работа. Как ни мамят дебелите сенки! Иска 
ни се е тж.й да захв~рлим раници, ,да протегнем 

уморени крака, , да се загледаме в синевината на 

планините, в самотните облачет_а, загубени в не

бето, да , послушаме песента на жетварката. Но 
целта ни ,е още далече, денят преваля, а залез-

. сцюще би бил вели15,олегiен от онези чукари. . 
Почваме да виждаме по-малко работни_ци, за·-· 

минаваме чарди говеда, достигаме хж.лмове, по

крити цели с папрат, из който се увива като змия 

пж.течка. Ето ние сме вече срещу самия Черти 

I'рад . . Сr<алите се издигат още по-високо пред нас, 
а долу низко с,е лж.щят водите на малко поточе. 

Ние " се движим по склоновете, правим · обиколка _;1 

бж.рзаме да бж.дем горе . . Долинит,е вече тж.мнеят, 
дж.лги сенки простират . все по-далеч костелишпе с_и 
рж.це и всеки миг ,зее нови и нови цветове рбагр5!т 

планината. 

_ Прескачаме широк ров, катеримсе през непр11-

стж.пни скали и ето ни на самия вж.рх. Нощният 
страж на нявгашната крепост е маг ж.л сqокойно 
да стои тука и да наблюдава сигналите от Троян
ския балкан на изток, до Мургаш на запад, от Jl}!- -

_ сец и Маркова могила на север до билото на сами_я 

Балкан. Ние бродим из развалините, надничаме над 

скалите, гледаме насрещния О с т р .и л, прав, като 
конус, дето човек · би помислил, че не би могж.л да 

се изкачи. Това е предният пост щ1 крепостта. -
Целият' северен ~клон е почерв-енял. Всяка дуп

ка, всяка скала и камж.к са покрити еж.с здрав~_ц 

и вие чувствувате qт тук неговия джх. I{акж.в стра

нен блясж.к получават цветовете при зале_з-сл-жнцс' · 
Прибираме се в овчарската кqлибка, след мал„ 

. ко достига и стадото. Кж.де по-сигурно място qт 
тези непристжпнй скали! Един само тржн запушва 

всички входове. Овчарчето ни гледа отначало мал

ко подозрително, даже еж.с страх, а и неговите 

другари - кучетата бя.ха готови всеки ~омент да 

ей покажат острите зж.би. Скоро се сприятеляваме, 

~ветва малж.к огж.н в . колибата и приказките поч 
ват. Като нас _ идвали тук мнозина, казваше овчар
чето, някои престоявали с дни , ~ж.с седмици, ко

п·аели, тжрсели скрито им,ане и изчезвали. А името 

не било Черти град, а Ч.ерни град. Три години трая
ла обсадата, а и сега още се намир~ли стрелки. . 

Настжпваше· нощ, хубава лятна нощ в плани
ната. Губят се в тжмнината равнините, долините ; 

пред нас стжрчат Веж,ен и Баба, те са · така близко 
до нас. Ние чувству_ваме тяхнот9 свежо дихание. 
Подтикваме загасналия огж.н, гледаме догарящи_те 

главни, далечните силуети на вжрхове и планини, 

зведното небе, _слушаме равномерния припев 11а 
щуреца и мж.лчим. Всякой се нос,и на крилете 1:-!"а 
своите мечти, живее еж.с своите бленове. 

Не е ли тишината сама дивна и в:еликолепнз 
музика ? 

Ив: Варджиев. 

* 
от Джон Тиндаn 

За да не би желаниет~ му да ми бж.де приятен 
да го · изкуси да отиде твж.рде далеч, аз ка

зах нд водача си, че той ~е тряб~ дд упорствува 
, .само заради мене и че аз с удоволствие ще трж.гна 

,·с него назад в момента, когато той _ счита, че не ~ 
,,, сигурно да се вж.рви по-нататж.к. Той отговори, 

. че макар и . уморен, той с,е чувствува още еж.веем 

сигурен и лоиска да,. хапне малко. Дадохме му и 

една глжтка вино, . която го много освежи. И кат·J 

погледна вжрха с по-твж.рдо око, той 11звика: ,,Го
сподарю, ние тряба да го победим!" й гласж.т му 

падаше като камж.к на сж.рцето ми. Спомних си за 
англичаните в сраженията, за качествата им, , кои1:о 

г.и направиха из~есп--ш по цял свят, тяхната твж.р

дост, която не познаваше отстж.пване, - те ечи ·· 

таха борбата за свой джлг и се бореха, даже и ко
гато нямаха надежда за успех. Подобни мисли· ·ми 
помагаха да .изкатер5I . скалите. Ето още едно вж.з-
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вишение пред нас, зад което кой знае още колко 
. делеч · бе вжрхжт; Ние изкатерихме височината и 
над нас; но вече достижима_, се очертаваше на си

нйото небе една сребриста пиратида. НяколкQ пжти 

карах другарите СИ ~а ме уверят, че това б~ най-
високата точка, пр·еди да се осМ'еля да повярва.и 

това. Gтрахувах се, . че т·ази над~жда можеше да · 
бжде от онези горчиви разочаро:зания, каквито · из
питахме вече толкова пжти през време на изкачва

нето, и треперех пред неговото морално действИЕ:. 

Една огромна призма от гнайс 1ши гр~нит образу

ваше края на гребена и от него един тесен като но.1к 

ржб бял сняг водеше кжм една малка точка. Ние 

минахме гребена, стжпихме на точката и в сжщия 

миг погледжт ни се плжзна по цел11я хоризонт. Ние 

бяхме на на~-високата точка на страхотния Вайс-
хорн. _ , . 

Джлго заджржаните чувства на двамата ми 
другари избухнаха в лудо повтаряни викове на ра
дост. Бе_нен махаше ржце вжв вжздуха и викаше , 

като валисчанин*), а Венгер се провикваше с про
низителния зов на оберландците. Ние · погледнахме 
надолу по гребена и низко долу на един от зжбе ~ · 
рите му I?Идяхме . двамата планинци от Ранда. Не
престанно лет~ше нашия, п6беден вик кжм тях. Те 
едва бяха изкатерили ' една малка · част от гребена 
и скоро, · след като ние стигнахме вжрха, тржгнах'а 
назад. Те сигурно имаха скритото желание да из
дебнат нашия неуспех, ако не бе ни се у дало 

да постигнем целта си, но ни~ чухме отпосле, 

че' те - били не по-мал~о усжрдни. _ вж~ вжз -: 
.вестяването на нашия успех. Те ни видяли, 
както уверяваха, като три мухи кацнали на вжрха. 

Доста си изпатили те заради истината, защото ни
кой в Ранда не искал да повярва, че Вайсхорн . е 
могжл щ1 бжде изкачен, и най-малко от ·един чо

век, който два деня преди това 1. бе обект на най
джлбоко сжстрадание от стран~ на Филомена, кел
нерката, защото стомахжт му не можеше да приеме 

нищQ от това, що му · поднасяше тя. Но убедит,ел
ността, с която двамата свидетелствували за това, 

· бе успяла да победи и най-голямите неверници, 

преди още ние да се вж.рнем в Ранда ; 

Бенен много искаше да остави на''•вжрха някой 

вжншен, видим белег за нашия успех и се тюхка-
ше, че няма подходяще знаме. Ние му предложих
ме да използува като пржт држжката на е~на от 

нашите ледокопки, на която да закрепи една · чер

вена джобна кжрпичка. Той го направи, и джлго 
време импровищ1ран,ият пряпорец се развяваше от 

вятжра. 

Всеки швейцарски планинар познава 'Вайсхорн. 
Аз джлго време ГО считах за най-гордия вжрх в 
Алпите и повечето други излетниц~ споделяха 
моето мнение. Впечатление!о, ко1ето той произ
вежда, ~е джлжи, отчасти на отн?сително изолира-

, *) Вал· и с _, кантон в югоизточна Illвейца,рия, на· . 
границата~ с Италия, от Женевското езеро д·о Сен-Го
тард. -В неr-о се издигат Пенинските и Лепонтийските 
Алпи, които се кржстосват в масива на Монте Роза. 
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ното му положение, в което · той се извишава 
кжм небето .' Той не се закрива от др·уги вжрх и не
говата пиращща се вижда от вщчки околни пла

нини. И обратно, той има необятен кржгозор. Нито 
Б.енен, нито аз бяхме виждали по-рано по·добно 
нящо. Денят бе идеално хубав. Нито едно облаче 
на небето. Леката омара в далечината, макар и до_9 •. 
статжчна да омекчи очертанията, бе много слаба;' 
за да може да забули н~що от тях. Над в~рховете 
и д.олинит·е се изливаха слжнчевите лжчи, препят-. 

tтвувани само от самите щ:rанини, които хвжрляха 

сенките си като ч·ерни маси през осветения вжздух. 

Никога по-рано не бях преживявал гледка, която 
да затрогне тжй джлбоко· душата ми. Исках да впи
ша някои наблюдения в · бележника си, но ми бе _ 

. невжзможно. Струваше ми се, че би било нехармо
нично, ако не и светотатство, да позволя на на

учни Р?Змишп:ения да се вмжкнат в това вжзви

шено настроение, в което мжлчаливото благого

вение бе „ единствено вжзможното богослужение". 
Бяхме се катерили цели десет часа от нашия 

бмвак ДО вжрха, а трябаше преди мржкване да се -
намерим в долината. Мускулите ни бяха- изнемо
шяли и замаяни и ние трябаше да употребяваме 

големи усилия, за да ги накараме да се .. пообтег
нат _ по-добре. Но мисжлта за нашия успех се лее
ше като старо вино по жилите ни и ни помагаше 

при .слизането. Отначало . ние смятахме, че слиза
нето ще вжрви бж.р.же, но много се бяхме лжгали. 
Както и при и·зкачването, и :гук водеше Бенен. 
Той обхождаше внимателно всяка канара и ча

каше, до~ато аз стигна при него; . аз чаках пжк 
Венгера, така че един ог нас бе постоянно в дви
жение. Водачжт ни пр~дпочиташе снега, а аз , вжр
.вях повече по скалите, кждето можех да си по

магам и с ржце'Iе. ·Мускулите ни бяха подложени 

на тежко изпитание от вечното заобикаляне на , на
ряз.анит_е скалисти зжбери по гр·ебена,. но тряба
ше да се измине едно джлго, джлго разстояние по' 

· него, преди да можахме да помислим да го на

пуснем. 

От време на време ни сжбуждаше от · нашата 
летарr.ия трясжкжт на. камжните, които, сжбаряни 
от нас, се т:жркаляха надолу по склона. Ск9ро 
след като преминахме в обратно направление тес

ния снежен ржб, • за който говорих при изкачва
нето, ние оста.вихме билото на гребен?, за да про
джлжим слизането по ската на пирамидата. По

вжрхността му 'бе. прорязана от улеи, най-джлбо
ки.те и най-теснит,е от ко1:1то бяха изпжлне·ни с лед, 
а другите служеха за пжт на сжбаряните горе от 

вятжра и бурите камжни. Трябаше да се · копаят 
стжпки в леда, но ударжт на ледокопката .сеп1 

много се различаваше от тазс'утрешния. Ударите 

на Бенена следваха с предпазливостта на чове_к, 
чиято с~ла е Н?ПОловина изчерпана. Все пак те ш1 .... 
даха с достатжчно замах · и образуваха необходи
мите вдлжбнацши. На няколко места ние използу-

. вахме копаните сутринта стж.пки. На изкачване ни-
u . ' • 

кои, не произнесе нито една предупредителна дума, ; 

. \ 



- но сега Бене1i често настойчиво предупреждаваше: 
„Внимавайте да не с,е подхлжзнете"; Аз мислех, че 
ако и да се по:цхлжвне някой, той ще бж.де в сж.
стояние , да се задж.ржи ; Но' когато изказах тази си 
мисж.л, Бенен отвж.рна кж.со, отсечено·: ,,Не, това 
е· сж.вж.ршено невж.зможно. Ако да беше сняг, би 
могло, J1.1ОЖе би. Но това е чие'!' лед, и ако паднете 1 

·-~.ие ще изгубите еж.знание, преди още да MOJI<eтe 
да употребите ледокопката си". Мисля, че т9й ' 
имаше- право. 

Най-сетне можахме да се 0бж.рнем право на
долу и трж.гнахме по един от най-наклонените рж.

бове. Отначало ние се спущахме предпазливо от 
скала Н§! скала. На •едно·, място Бенен се задж.ржа 
по-дж.лrо време на една скала, помоли ·ме да не се 

движа ц протягаше рж.uе и крака като пипала нз, 

разни -страни. Не можах да разбера, в що се еж.

стоеше трудността, тж.й като скалата,- макар и 

стрж.мна,. не бе отвесна. Аз се дж.ржах здраво ·о 
нея, а ренен стоеше .долу н;а една издадина .по;т 
нея · и искаше да ме поеме. Мястото, дето стоеше 
той, бе една малка, заоблена издиrнаrинка, кояrо 
бе достатж.чна да му даде опора, но от която 

можеше да го еж.бори най-малкото движен,ие .. Toi 
знаеше това и затова бе толкова предпазлив. Ско

ро след т.ова ние оставихме рж.ба и се спуснахме 
по едиu улей в ' ляво. Той бе. тж.мен и влажен от 
цпщрещата в него вода. Тук ние се освободихме : 
от вж.жето и можахме да вж.рвим вече по-бж.рже .. 
На места ,скалите бяха разстрошени на прах и п·о 
такива места · ние се хлж.згахме с голяма бж.рзинэ. 
надолу. 

Обж.рнахме се пак на ляво, слезохме на един 
_, ржб и стигнахм-е до друг един, по-сух · улей. Но

той бе опасен, тж.й като водата постоянно под

I(Опаваше- скалите. От сегашното си положение 
ние чувс1-хм.е трясжка на камж.ните, които фучаха 
по улея, · който ние току-що бяхме напусналн. 

Венгер, който до сега бе последен, излезе напред. 
Той няма силата на Бенена, но краката му · са 
джлги и · той слиза · бжрзо. Той тж.рееше пжтя, 
който ставаше все по-труден и по-тJ>уден. Той се 

спира, наблюдава, колебае се, най-сетне застана 
над една пропас~ която се вие като стена около 

планината. Ние ударихме на ляво и след джлго 

заобикаляне ни се удаде да я обходим. 

Следният пол6вин час ни ~ове~да до края на 
друга пропаст, която е така изронена, че скалите 

отгоре се надвисват над нея. По лиuето на Бе
»ена се чете голяма .загриженост: той погледна 
нагоре, и мене ме облада смжртен · страх, да не 

предложи да се изкачим отново на билото. Твжрде 
еж.мнително бе, дали мускулите„ ни биха изпжлни- -
ли,- такава една задача. Докато : ние стояхме . тук, 
i,жрсейки изход, . един тжп, гжрм_овен трясж.к при
влече вниманието ни. Една скала се бе откж.ртилз. 
току под вжрха на Вайсхорн и се носеше по един 
сух улей надолу. Об~ак прах се дигаше, кждето тя 
докоснеше ската. След нея полетяваха стотини 

други подобни ней · блокове, а простраIIството 

между тях се изпжлваui,е с бf:зброй малки )ъвжр
чащи камжни. Все1ш от тях изтжрсваше - праха от 

себе си вжв вжздуха, докато най-сетне каменната 
лавина бе забулена' в облак.- Трясжкжт бе заглу
шителен, ударите следваха непрекжснато . един 

след друг. Тжмни камеюш маси пронизваха тук-: , 

таме облак.а и се носеха· като хвжрчащи демони 
вж.в вжздуха. Те се движеха не само право из. 
долу; но се · и вжртяха и потрепваха през време на 

движението си, като 1ie ли летяха с криле. От 
всички страни отекваше ехото и приглашаше на 
лавината·, докато най-сетне с глух удар ' в снега 
пелият ку"п камжни се стовари и успокои в под
ножието на вжрха. Тази каменна лавина бе едно 
от най-необикновените явления, които сжм наблю- · 
давал, и затова обржщам · внимание на тези, които 

искат да изкачват Вайсхорн, вжрху опасността, на 
която биха се изложили, ако рекат да се · изкачат 
по тази му . страна. Всеки момент този склон на 
планината може да б_жде бомбардиран от смжрто
носни снаряди. 

След зряло обмисляне ние тржгнахм,е в западна 
посок~, по проджлжението на пропастта. Аз се 
боях, че всяка крачка напред J::IИ водеше кжм~ по
гсле_J\,iИ 'мжчнотии. На едно място обаче пропастта 
се наклоняваше косо кжм една гладка скала, по 

проджлжени,ето на която се виждаше една пукна

тина, достатжчно широка, да могат да се пжхнаг 

вжтре • пржстите на ржuете, :която се riроджлжава
ше в страни чак ДО ледника под скалата. , Един след 
друг ние се вкопчвахме в скалата и се провлачахме 

надлжж край пукнатината, докато ~ стигнем дост·а

тж.чно близу до ледника, за _ да можем с едно не
особено нежно падане да се намерим на него. Ми

нахме бжрзо ледника, като тук-там потичвахме, на 

по-наклонени места се хлжзгахме, докато се натж.к

нахме за трети пжт на нова пропаст, която изглеж
даше да е ?ще по-лоша от другите. Тя бе еж.веем 
стржмна и, колкото можах да видя на ляво и на 

десно, сжвжршено безнадежна. И еж.веем изнена
дан останах, когато двамата ми другари, без да 
размишляват, се обжрнаха на десно . . Аз бях ' сж.в
с,ем безпомощен, но по ,ттицата на другарите си не . 
забелязвах никакжв признак от угриженост. Те 

разглеждаха грижливо моренните материали, по 

които вжрвехме, докато най-сетне единият от тях: 
извика: ,,ето следите", , и почна да крачи с · по-го
леми крачки: Ние поглеfl(дахме. от време -на време 
над пропастта и открихме най-сетне една ивица 
земя по сте11ата. На нея . ние можахме да закрепим 
кракац си. Това не бе лесно, но за така изпитанн 
вече хора то бе цяло спасение. Ивицата земя свж.р
ши и сега трябаше да се · спуснем по -скалата. За · 
ща·стие, тя бе_ грапава, така че, като се джржахме 
с ржце за закржглените и издадини и залостяхме 
пироните на обущата с~ в изпж.кналите и кристали, 
ние :можахме п.олека-лека да се спуснем долу. Джл

бока цепна:гина делеше . ледника от скалата. След 
като изкатерихме и нея, ние бяхме свободни, тжй 
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като бяхме вече извжн последния скалист ·ПОЯС на 
планината. 

Тук моите водачи се отличиха. В деня преди 
моето пристигане в Ранда те бяха идвали на пла
нината и наблюдавали една самотна коза, която 

r,жрвяла · надлжж в подножието на еж.щата тази 
пропаст и напразно се опитвала да се изкачи по

IJисоко. На едно място това и се удало, и това мя
сто те го запомнили добре. И когато стояхм1е горе 
над пропастта, те тжрсили дирите на козата, нам,е

рили ги и те ни изведоха . на единственото място, 

отдето бе вжзможно да се слезе. Сега вече нашият 
пжт бе ясно очертан. Ние минахм,е по .ледн·ика ве •

сели и доволни и излезохме на земя, тжкмо когато 

месецжт и изтокжт ни светяха с двойната си свет-

Уреденият от Софийския Фото-клуб безплатен 
курс по фототехника, който ние оповестихме в книжка 
2 на Бжлгарски Турист, пuоджлжава редовно в ботани
ческата аудитория на Университета всеки четвжртжк. 
Живото участие, особено от страна на наши членове, в 
курса показва, колко навременна е била идеята на Фото
клуба с това му начинание. 

След едно сбито изложение на историята на фото
графията и на фотографските уреди и помагала лекторж ;г 
на курса г. Георг11ев изложи пред слушателите си в ня
колко лекции под ред систематически основните поло

жения на фотографската техника, при което мнозина 
вече напnеднали -любители-фотографи имаха случай да 
си обяснят някои явления, грешки и неуспехи в своята 
практика и да си изработят един по-правилен метод. 
От несравнено по-голяма полза се явяват обаче после
дующите лекции на г. Георгиев, . в ~оито той ни запоз
нава с началата на художествената фотография и тях
ното приложение при разните видов е снимки. 

За да могат да получат и нашите членове в про
винцията известно осветление вжрху някои вжпроси на 

модерната фотография, по молба на ред акцията г. Геор
гиев обеща да даде няколко статийки за Бжлгарскн 
Турист. За сега даваме по-долу някои бележки, които 
г. Георгиев има любезността да ни даде в отговор на 
направени запитвания от наши читатели от провинцията. 

Ние и за напред ще джржим страниците на списанието 
отворени за подобни бележки по вжпроси, интересующи 
нашите членове и читатели. 

* 

Времето за експониране ( осветляване на плочата ) е 
в зависимост от а· к тини з ма на светлината . Под акти
низжм разбираме химическото вжздействие на светлин
ните лжчи (напр. вжрху чувствителния слой на_ фото
графската плоча). Колкото по-актинична е една светлина, 
толкова по-силно действува вжрху i1ув ствителната плоч,1 
и толкова по-кжсо тряба да е времето на експонирането. 
Актинизжмжт на светлината е различен з а разните места. 
Ако приемем, че в полето коефициентжт на актинизма 
е 1, на _морския бряг той е приблизително 2, т. е. там 
светлината е два пжти . по-актинична, отколкото в по.= 

лето; еж.що и на височини между 1000 и 2000 м. над 
морското равнище той е приблизително 2, а на по-големи 
височини, от 2000 до 3000 м. е около 2.5 и т . н. В гората , 
вжв . зависимост от гжстотата и и от тжмнината на зе
ленищата актинизмжт на светлината може да бжд<~ 

от 1/ 5 до 1/ 100 даже и по-малко, с други думи там 
светлината е много по-слабо актинична. Сжотв етно на 
това и относителното време на експопирането за тия 

случаи може да се изрази еж.с следните общи отноше
ния: в .полето - 1, при сжщите условия на морето - ½, 
или два пжти по:малко, на планината на височина от 
1000 до 2000 м. - ½ , от 2000 до 3000 м. 1/3, в гората 
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лина. По-кжсно светлината на месеца бе закрита от 
обшщи. В тжмнината ние често се сжмнявахме, 
.1;1:али сме на правия пжт и вжрвехме като замаянн 

надолу по тревисти хжлмове : Най-сетне чухме на 

известно разстояние гостоприемното држнкане на · 
стадните звжнци и по него стигнахме в 9 часа не
черта мандрата. Кр„авите бяха издоени и млякото :: 
употр~ебено, но пжргавото момче намери по . някоя· 
и друга глжтка, останала и за нас. Подкрепени та

ка, ние проджлжихме слизането. Аз бях много из

гладнял, понеже пр,ез целия ден . бях хапнал cai\11 0 
малко консервирано месо. Бенен и аз слизахме 
предпазливо надолу и след много кривулене. стиг

нахме най-сетне в долината, и малко преди 11 1Iaca 
в хотела. 

От немски: Пейо. 

- 5 до 100 (= пжти повече) . 
За вжншни снимки, безразлично какжв . е сюжетж т · 

им, е за предпочитане да_ се употребяват така нарече
ните о р то х р о м ат и ч н и -.. плочи, които е желателно 

да бждат и и з g л ар н и (лихтхоффрай), с не по-голяма 
от 13 до 15 Шайнера чувствителност. Ортохроматичните 
плочи са плочи, при които чувствителността за най
актиничните с и ни лжчи е значително притжпена, с 

което се увеличава чувствителността им кжм по-слабо 
актиничните ж ж. л ти . и з е л е ни, даже оранжеви и 

червени лжчи, и Пб такжв начин тези плочи позволяват 

едно по-вярно предаване на цветните сюжети чрез фо
тографията. Изоларни пж.к са тези плочи, у които е на
малена до минимум вжзможността за отражаване на 

светлината от стж.клото . на плочата, което отражаване 
при обикновените плочи дава светли сияния около силно 
светлите предмети. Добри плочи от тоя род еж намира
щите се у нас: хром о из о ·л ар от Агфа, е л ох р о Ivt · 
л и х т х о ф ф р а й от Адлер и и з о с и н к р о м а л от 
Веракс. 

Тези плочи се употребяват какт~ и . обикновените и 
се проявяват и фиксират . в сжщите бани, както и по
следните. Нужно е само да се експонират през с в е то
ф и л т р, за да се прояви ортохроматичният ефект. У 
нас по магазините за фотографски предмети се намират 
стж.клени светофилтри, а кжм щ1кои ортохроматични 
плочи обикновено има приложени целулоидни свето
филтри . За обикновени пейсажни работи са удобни све
т'офилтри с коефициент на плжтност 2- 4, за планински 
и снежни пейсажи - 5- 8, за студиИ' на облаци 10- 15. 
Коефициентжт на плжтността показва, колко пжти по
джлго трябва да бжде експонирането в сравнение с 
нормалното без филтжр. 

Хар,тия за морски и снежни изгледи е най- . 
подходяща бжрзокопирната: бромова или газлихт. За 
портретни работи и обикновени пейсажни снимки пак 
бжрзокопирната, но тонирана в някой топжл тон (кафян, 
сепия, сиена и пр.), било при проявяването, било от
после. За последните могат да се употребят и хартии за 
дневно копиране. Хартията :наречена г а з л и х т може 
да се тонира чрез проявяване в следния проявител: 

Вода - 200 куб. см. 
Натриев сулфит кристалически 25 гр. 
Хидрокинон - 3 гр. 
Натриев карбонат кристалически 50 гр. 
Калиев бромат - 3 гр. 
При прекщшране средно 5 riжти от нормалното и 

проявяване на снимката в горния проявител, разреден 

с около 5 пжти повече вода, се получават приятни ка
фяно-червени · тонове. Като се увеличава прекопирането 
и разредява повече проявителят, тоновете могаг да с;~ 
разуюо(Sразят до безт<райfюст. 



Народния ~еатжр след пожара фот. Г. Трайчев 

п о з fi в 
кжм 6.ж:пгаре:к~те тур,.нзти 

Другари! 

Известно е на всички В~, каква зла участ 
сполете единствения бжлгарски Народен Театр 
- храма на родното ни сценично изкуство . 

Бедата е голяма, но не и непоправима По
требно е само повече воля, повече работа, 
повече пожертвувателност. Такава се налага и 
нам. Ние турис,fите, . членове на една културна 
организация, • тряба да земем участие в гигант
ските усилия за вжзобновяването на унищоже
ния от пламжците културен паметник. За нас, 
които проповядваме обич и привжрзаност кжм 
родното, това е един джлг. Н~е тряба и Т у'К 
да . дадем пример, че с воля, твжрдост и по

стоянство ще превжзмогнем нещаститето, както 

преодоляваме пречките, . що срещаме при на„ 
шите излети. Нека се покажем достойни пред
ставители на родния туризжм, нека не скжпим 

нито труда си да сжд~йствуваме за сжбиране 
на помощи, нито лептата си, ко 1 кото и скромна 

да е тя, та с общи усилия да издигнем над 
пепелището още по-величествен паметник! Нека 
бждем пжрви в общото сжревнование ! 

Здравейте! 

От Централното Настоятелство на 

Бжлгарското Туристическо Дружество: · 

О~ржжно No 62. До клоновете на Б. Т. Л. -
Другари, Централното Настоятелство на Б. Т. Д. 
счита, че е негов джлг да отправи горния позив до 

дружествените членове, да не скжпят лептата си за 

вжзобновяване на Народния Теаiжр, този • храм на 
родното изкуство. Но то сжщо та1<а счита, че е · по-' 
вt;,лителен джлr и на клоновите настоятелства да 

развият Аай-енергична дейност за уреждането на ре
дица сказки, забави, вечеринки и пр., чистият при

ход от които па · бжде в полза на фонда „БжлгарСКI:i 
Народен Театжр". Ето защо Централната Настоя-

телство като апелира кжм високото еж.знание на рж

ководит~лите на дружествените клонове, вменява им 

в джлг на напраRят . всичко вжзможно за изпо.1зуване 

и на горепоменатите средства, та по този начин Б . 
. Т. Д . като истинска културна организация да до

принесе по-чувствително за по- С!(Орошното пости-.. 
гане крайната цел, кжм която !=а насочени усилията 

на целия н~род - вжзобновяването на Народния 
Теат,:к р, изгорял на 1 О того. 

С позива за неуморна работа и с молбата да 

ни джржите в течение на всичко сторено, пращаме 

Ви нашето волно другарско 

Здравей! 
Председател: Ил. Антонов. 

Секретар-касиер: В. Христов. 

Хижа Мусалла. - Необятната Рипа с н.ейния хаос 
от приоблачни вжрхове, безджнни пропасти, тжмни 
езера и омагйосани .девствени лесове и през най-теж· 
ките дни на зимата е вече достжпна на туриста. 

В тихата долина на Скакавица, при водопада от 
чиито струи луната тжче сребжрни ленти, се издига ту
ристически дом Ска к а в и 'ц а - пжрвата планинска 
хижа: · у нас. 

В недалечно бждаще, може би още това лято, . в -
друг един кжт на Рила - п_ри езерата · под вжрха Му
салла ще се издигне една нова хижа. 

Там под най-високия вжрх у нас туристжт в лошо 
време ще намери приют, под щжрив при пламтяща ка

мина ще нощува и рано с нови сили ще поеме кжм 

челото на гиганта, за да срещне слжнцето. 
Под краката му ще се разстила · целия свят и, на 

кадифяната полянка при кристалното езеро ще му се 
усмихва от далеч малката хижа. И всичко това не е 
вече сiлян. · 

Самоковските туристи, млади и стари, окуражени 
от делото на своите JJ.УПнишки другари туристи, с ·об
щи усилия, през тов·а лято започват постройката на 
хижа при пжрвото езеро под Мусалла. 

При дружествата е основан фонд за тази цел, еж
брана е вече значителна сума, избрано и проучено е 
мястото за постройката от специална техническа коми 

сия. И нека се /надяваме, че с блестящ успех ще за
вжрши започнатото дело. 

Св. Брачният нлон Е л и н в р ж х от Б. Т. Д. вжз- · 
намерява сжщо през това лято да започне _ построй
ката на една хижа в Пирин, в свежата долина на Св. 
Врачка Бистрица, над вщзшките колиби Т р е мен
щ и ц а. Нам се струва, че мястото на хижата е малко 
низко избрано. Едно посещение на Ел-Тепе или на 
Пилаф тепе или Безбог за един ден от там би би:ю 
твжрде пресилено. Като преходна станция обаче, след ·, 
построяването на хижи край езерата на Бжндерица, 
Валявица и Паriазгйол, тя ще запази своето значение. 

Хижа Алено на Витоша. ~ Злосторници еж успяли 
вече да задигнат вратите и прозорците на двете зем

лянки при хижа А л е к о на Витоша, вжпреки това · че 
еж били посещавани почти всеки неделен и празничен 
ден от излетници-членбве на Софийския клон Ал ек о 
Константин о в. Направени еж нужните постжпки 
пред административните власти, които еж обещали 
всичкото си еж.действие за откриването на злосторни
ците и вжзвржщането на задигнатите вещи. Единстве
ното средство обаче против подобна напаст си остава 
1iзграждането на хижите, ни по начин, който да не 
дава никаква вжзможност за повреждане с обикноnени 
подржчни средства . .Горният случай е излишно дока
зателство за правотата на тази мисжл. 

95 

• 



ВЕСТИ И БE11EЖI<fi 
Голяма туристичесна изложба: ---=--- Ние много малко 

познаваме нашето колкото- многострадално, толкова при

родно надарено отечеётво. И може би поради това наше 
непознаване на родната страна ние толкова малко мис

лим и още цо-малко работим , за нейното бждеще. А 
там в недрата на бжлгарската природа, под дивните чела 
и скали на величестве,ните наши планини, в тяхните 

омайни го ри и долини, из пжстроцветните поляни и усои, 
по китните брегове на кристалните езера и реки и в про-

, сторните равнини и полета, обжрнати в неизчерпаема 
благодат и богатство от жилавите ржце на бжлгарина 
селяк и жизнеuадостната бжлгарка~селянка, - там, 
и само там е изпитаният и сигурен цяр на телесните и 
на душевните наши неджзи. Там всред майката при• 
рода, под родн_ото небе, нашият ум и разум се пречистват 
и ободряват, нашите мишци заякват, нашата воля и ха
рактер · се каляват и наuионалният ни дух и еж.знание 

се подемат. Там и нашият мироглед се разширява, за 
да виждаме и ·чувствуваме силата и премждростта на 

Твореца и да украсяваме душата и живота си с истински 
човешки и християнски добродетели. 

/ Вжодушевяван от подобни мисли и . в желанието си 
да опита един по-нагледен способ за насжрчение и 
разпрос'траняване на туризма и родолюбието у подраст
ващето поколение, за сжбуждане и закрепване в него 
на ед~н здрав стремеж кжм непосредствено наблюде
ние_ на природата, кжм посещаване на дивните кжтове 

на родината, кжм изучаване, любуване и обикване на 
хубавото бжлгарско отечество Пловдивският клон К а
ло я н о в в р ж х от Б. Т. Д. откри на 4 февруари т. г. 

' в салона на Окржжната постоянна комисия пжрвата по 
рода си у нас туристическа изложба. Изложени са около 
500 снимки - изгледи от всички крайща на Бжлгария 
и поробените бжлrарски земи, едни представляващи 
красиви природни кж. тове из нашата родина, други -
местн_о_сти с историческо значещ~.е ' и паметници на на
шет9 духовно и политиче .скЬ вжзраждане. Изгледите с'а 
подредени по мес-rа и области и fдин СП J?етнат опис 
на картините с кJJ.атки пояснёния за техните особености 

. и · значение подпомага твжрде много разглеждането и 
разучването им. Изложбата ще бжде открита през целин 
м~сец и заслужава да бжде посетена от всеки бжлrа
рин, особено от нашата младеж .и .от всй-чки -туристи, 
които ще намерят в·х~тре . богат мате риаJI за · планове на 
бж.дещи излети. 

' -Дt::>Y?l{ECTBEH жиаот 

_ Русещният нлон Приета от Б. т. д. le -имал на . 10 
щ-1уари т. r. редовно общо . годишно сжбран,ие, на което 
старото настоятелство, след кратжк отчет за дейността 
на клона - за времето от основаването на клона до края 

на rощп-iата, си е подало · оставката, Новоизбраното от 
сжбранието .настоятелство Се - е . конституирало както 
следва: председател Ив. х. Иванов, подпредседател Про
капи~ Морозов, секретар Крум Р .. Аврамов, ка..сиер Геор
ги Хлебар'ов, _ домакин - Вл. Сапунов и сжветници: мич- -
ман ·ст. Хранков, в·жлчо Добрев и .Ив. Попов. - Кан
целарията- на клона се помещава на ул . Николаевска 15. 

Старо-Загореният нлон_ Сжрнена Гора от Б. Т. Д. 
е. -имал на -21 януари т. - r. ; редовно общо годишно f::Ж-- 
бр_ание, .на което , настоятелството дал·о_ отчет - за дей -. 
ността на клона през времето от основаването му -
30 - април_ м. - г. до края · на годината. Макар и още слаб , 
младият клон е проявил през това време добра дейност. 
Направени са били няколко излета, между които един 
до rp. Т р я в н а и ,други до М ж г л и ш к и я в о д о
п ад, кждето е била устроена с~::еща с Казанлжшкин 
1Нюн Орлов о r н е ·з до. на - 11 ноември м. г._ клонжт 
е дал вечеринка, която е имала добжр успех и е . дала 
чист приход 524 лева. Бvоят на чле1;ювете -е нарастнал 
до края на годината на 73. 

Редактор: Ив. Велнов : 

Сжбранието е избрало ново настоятелство на клqна 
в следния сжстав: председател Ст. Минков, учител, под
председател Д-р Анастас Козаров, зжболекар, · секретар 
Борис К4сабов, тжрговец, и касиер Ст. Георгиев, · чи
новник. 

I<азанлжшният нлон , Ор·лово гне;що от 'ь. Т. д~ е 
имал редовното си общо годишно сжбрание на 30 януа
ри т. г . От отчета на _ настоятелството цред сжбраниетч ·
се вижда; че клонж т, подновен през - м. м,1й мuналат}~' 
година, е развил доста оживена туристическа дetjнq,ci· . 
У строени еж. били 11 излета, посетени от 130 души. 
Дадена е · една добре уредена вечерщ-ша, която е имала 

.г9лям успех. Приходите на клона през изтеклото полу-
годие (1.VII до 31 .XII.922 rод.:.) е бил 1148 лв. срещу 
разход 1036 лв. Броят на членовете му от 36 на 1 юли 
м. г. се е _увеличил в края на годината на 65 души. 

Сжбранието е избрало _ J-!OBO настоятелст_во на клона 
в сжстав: председател Вл. Бакалов, подпредседател йон-. 
ко Илиев, секретар-касиер Сп. Ке'манджиев, пом. секре- ._ 
тар Ив . Бояджиев, домакин библиотекар Манол Стое:в 
и сжветници Елена Стефанова, Недка · николова и Катя 
Делева . 

Трудова повинност. - С · приближаването на про
летта наст,жпва и времето за отбиване на . временната 
(десетдневна) трудова повинност от гражданите. В инте
реса на ' нашата организация е, щото' труджт на друже
ствените членове, подлежащи :на такава повинност да 
се . използува за осжществяване на дружествени цели, 

'като постройка на хюки; подслони, прокарване и бе- , 
лежене на пжтища и пжтеки, залесяване - на местности, 
сжздаване удобства за пжтуване и пр. и пр. Време е 
вече ·клоновите настоятелства да се занимаят с този вж
проt и да си изработят един план за работа. За тази 
цел Uентралното Настоятелство _ е излязло с окржжно до 
клоновете, с което ги подканя да сторят това и, като се 

сжобразяват с окржжното на Главната Дирекция на Тру
довата повиност _No · 298 от 26 -януари м. г., пе~чатано 
в Бжлrарски Турист г. XIV, кн. 5, да представят свое-

. временно изработения от тях план заедно с един списжк 
на членовете си, които биха искали да вложат- труда си 
в друже'ствена работа, в еж.ответното общинско у'прав
ление и направят . постжпки, да им се разреш11 да из
ползуват ·временната трудова повинност на членовете <rи 

за извжршване на посочени:ге работи. Добре е при това 
за всичко сторено от тях в това отношение, клО'новете 

да джр~<ат _ в течение Uентралното Нас;гоятелство ,' което 
от своя страна може да им еж.действува, к~110 направ11 
ттостжпки пред;· самата Главна Дирекция -на Тру доватсt 
повищюст. 

Jрябва да се очаква_, че навсякжде · клоновете ще се 
проникнат от насжщната необходимост да се използува . 

- тбзи ' обществен иыститут в ус·илията ни за постигане на 
, дружествените цели и ще се постараят да · организират 

това използуване по начин, щото да могат да се пос·тиг

нат най-rолями резултати. Не с~ сжмняваме, _ че~ и отдел- . 
ните членове, подлежащи на временна трудова повин

онст, не ще се •подвоу!'✓-ят да отбият сжвестно тази си 
тегоба в _ра,бота за общото дяло. _, · 

-БЖЛГ АРСКИ ТУРИС'С ·. Месе~н_о · илюстро~ано 
списани,е за туризжм и ·родинознание - Орган на 
Бж.лграското Туристическо Дружество. -:__ Г1 р е
п о· р ж. ч а но _от Ми ни с т е р с т в от о · н а 
Н а р ·о д н о т о П р о с в е щ е н и е ' с о к р ж ж
н о -.№ 1793 от 27 януари 1922 г. Година XV ( сеп- . 
тември 1922-юни 1923). Абонамент: за членове 
на Б. Т. Д. и Ю. Т. С. годишно 40 лв., а за нечле
нове ' 50 лева. Всичко за списанието се изпраща 
до Р .е д- а к ц и я т а н а с п. Бжлгарrни Турист, 
С о ф и я, у л. Сол у н, .№ 23 . . 

Туристи, разпространявайте Бжлгаоски Тур 
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