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Нрачански балкан. фот. Ив. Кржстеняков 

от Ст. Чилингиров 
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След- една голяма извнвка, която опасва- трите 
четвжрти на Мездра, влака се оrправя пр~з хжлмиста 
местност кжм спирката Руска Бяла. Капризите на при
родата, така щедро попцляни 1ю Искжр-ския пролом, 
се заменят с хжлмистите наслоения на една необоз
рима висока равнина. Само 01ляво се протакат вжз
више_нията на Врачанската планина, които заграж
дат хоризонта и спират погледа · вжрху кждрите на 

своите лесове, пресечени, а нейде и еж.веем прекжс

нати от тежки в своята сивота скали. На места пла
нинската верига се сr.ж.ва, мени своето направление 

и_ крие в тжмнозелените си пазви, обрасли с джб и 
ореша,к, моя никога не сбжднат блян за отдих и 
мир далеч от света и световната суета. 

Скоро белите кжщурки на врачанските лозя 
привличат нашето вни~ание. Някой . продумва нещо 
в.ж.рху лозарството на този край, но млжкна. Главите 
ни се вжзвиват кжм тесния прозореu, _ пр_ез който 

като летен пейзаж от алпийско село се очертава и 

мени Враца. Сключения зад нея пролом разперя 
своите крила и почват да се откриват големите сгради 

на града, които се раждат пред очите в сж.вжршен

ството на едно лятно осветление. Мжrливат~ винаги 
Враца сега е светла и чиста. Светла и чиста е и нейната -
гара, станала по-просторна и по-стрОйl-fа, отколкото 

е била друг пжт. Пер/онжт й rж.мжи от хора - праз
н9делците на един работен еснафски град. Повечето, 
струва ми се, са чиновници, напустнали своята ра

бота, за да погледнат през каJ1ейдескопа на живота 
и да научат, какво ново има в София. Тяхното лю„ 
бопитство ме заразява, и аз слизам да видя, няма 

ли НЯКОЙ мой пщщат между то1щ MliOЖ~CTBQ, За 
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Ш:ас.тие, такжв не намерих·. И, - опрял глава вжрху 
пречките на тарабата, аз чакам третия звжнец 
и следя сцената на площада. Олющените файтони, 
които издават звуци на спукани камбани, се движат 

насам и на там. Пжтниците, с тежки куфари и вжр
зопи, прибягват до тях, изговорват нещо на висок 
глас и по~орно зачакат. Файтонджиите, с лица кжм 
фасада на · гарата, невжзмутимо поклащат глава назад. 

Не се уговорват. Пак тичат пжтници и файтони, 
разместват местата си като в шахматна -игра. Отсреща 

едни се карат, Чувам: ,, не може, иди пеш. Ей го на 
града .. ~" И бича посочва зад rжрба . на возача - А 
ти защо си дошел? , ,,Да взема пари .. ;" - Мржсник ! 
не т'е е срам ... Файтонджията отвржща с по-големи 
ругатни и пуща колата вжрху пжтника. - Чакай 
бе, ще го смажеш ! Я го гледай ти, звяр такж.в, -
викат изплашено няколко жени изеднаж. · Техните ни
кове, нададени в разстроена тама·, потжват сред шума 

·на файтщ1а и в камбанното хлопане на неговите 
колела ..• 

Бие трети~ ,звжнец ... 
Сбогом, Враца ! И твоите файтонджии знаят uе

ната на своя труд и джната на чуждите кесии. 

Припо~шям си : · преди години се отбеляза с 
приличната печална тжржественост двайсет и пе.т 

годишнината на Ботева. Тржгнали пеш и преспали, 
в с. Мраморен, ние, след като се поклонихме на 
Милин-камжк, поехме за Враца. Няколко километра 
вжн от града ни присрещнаха официалните вла

сти · и множество граждани. Пристигахме с група 
опжлченци и ние голяма част от софийското студент

стпо. Вниманието еднакво беше устременQ и кщ.м ц~ете' 



групи. В града влязохме под грж.ма на топовните 
салюти. Дж.жд от цветя, сипани вжрху нас от по
ставените в · шпалир ученици и ученички валеше не

престанно. Ние се насжлзяваме от умиление . По-тжр
ж~ствено посрещане · н.е беше вжзможно в щ-шя 

времена. 

- Да живеят врачанските граждани, ура! . • 
Бурливото ура, под~то от гости, и от посрещачи, 

бие в стените· на низките 'крайградски кж.щурки и 
люлее подлепените , с хартия стжкла .. ·. 

Града плува в окецн от вж.згласи и радост. Ле
гендата, че врачанuи не са: били достойни за ве

ликия· поход на Ботева, ·не е прав_а ... 
В читалищния салон ни раз11ределят щ> квар · 

тири. Всички бж.рз~ме да се · отморим и да видим го
столюбивите си -стопани. Or умора и . зас~хнала кaji 
обущата , ни тегнат като окови на престжпник, КОЙТО 
чака своето освобождение. Ние - · покойния поет 
Стоимен Панчев, П. Панайотов, един от пжрвите 
преводачи и популяризатори на Максим Горки, и аз, 
бж.рзаме след члена на комисията. 

· Тук е . . . И захлопа с желязната халка вж.рху 
голямата порта. 

п·рез измазаната с пржст стена се досеща широк . 
_ .nвор, сред който се вижда отсреща горнята чаёт на 
приветна кжща. Ние споделяме нашата · радост . 

На добро място ще бждем. 

Но оглушителния шум на халката не престава. 
- Трябва да няма никой . . . 
-:- Че как та1>а,• - нали знаят, нали ... 
Чл.ена на комисията повдига рамене, поглежда 

списж.ка и ни повежда кж.м друга кжща. 

И там еж.що ... Няма ги. Вж.рвиме кж.м трета. 
Там вече нашия водач стана по-практичен: натисна 
с кол'яно портата, бутJ;I а ни в един засенен от овошки 
двор, ~-,звини- се и замина бежишком да настанява все 
та1<а и други гости. Ние, ос.танали сами и вжорж -

, жени с всичката си смялост, покачихме се по стжл

бището и зачукахме с прегж.нат показалец парадния 
вход на една доста спретната -кжщичка. Никой не 

· · отваря. Тржгнахме обратно с приведени г.тiави. Току 
до вратата ни присреща стопанина, яхнал на муленuе. 

В недоумение той ни поканва. Ние чакаме да си на
стани му11енцето. 

- Та гости, а? - и потжв·а зад кжщата. Ми
нават минута, две, три ... пет. Вратата се открехва 
разядосана жена показва глава. 

... Че чисти ли сте .я? .. 
Сконфузени, ние врж.uваме назад без поглед и 

без дума ... На улиците поутихнало, но все пак 
н:еобикновено движение и висок говор. Някой пий
нал от врачанското вино, , реве : ,,Да живее Враца!" 
Гласа му като шепа захвж. рлен прах се пилее над 
главите ни. Никой не го подема. Мжлчат .. Мжлчим 
и ние. А вечерния здрач дж.р[!а по невидими нишки 

.· спотаената в пазвите на клисурата нощ 'и я настанява 
за'l!'сж.н над нашите сведени глави . .. 

... ,,Да живее Враца! ... " 
Така беше тогава. Сега, казват, не било тж.й . 

Моля за прощка от днешните врачанци. 

* 

Но моя поглед го примамват пак пазв_ите, на пла
нината. 

в една от тях се подава запустялата постройка 
на монастира ., ·св. Ива~ · Пусти",· строен през XV 
век и сега изоставен от своите иноци, примамени, 
може би, от калта · на низините и от близостта на 
града. Планината не се оглася вече от черковното 
клепало и не подканя та кжм бдение огрешените от 
живота, за да постигнат чрез него живота на вечно

стта. По каменната пжтечка от килиите до малката 
'черквица _ не х~опат в рано утро и' пр_~ залез слжнце 
чехлите на божиите служители, смирено запжплили 
с броеници. в ржка кжм обкованите · двери на зажи
велия сред п·олусенки храм;, не огла<:ят нестройните 
им песнопения · старинно изографисаt1ите му стени, 

tie дири и душата пжтя кжм надземието. Празник тре
вясали·я двор не кжнти от необузданата rлжчка на бо

гомолците и не се ·преливат пж.стрите им премяни с 

цветните игри на свещници и полюлеи вжтре в хра

ма. Мж.ртвината на едно минало се разстила вече нао
коло, смущав'ана понявга от врясжка на црибрано за 
почивка козе стадо или от кресливите подражания 

на неговйя пазач. Джха на тамяна, който подема ду
шата кжм небето, е задушен от тежката воня на пж.р
човина, за да прикове по-здраво_ о земята едно няко

га вж.звишено сжщес·гвувание . И човек при гледката 
на това запустение невощю се замисля вжрху стаL• 

налата промяна. В ума му се заковава вж.проса за 
, ' неговото битие и той с настойчивостта на една по
треба и с боязжнта на една немощ се мж чи да от
гатне, кога е бил на прав пжт: когато.общувал с Бога 
ли, J-! ай-малко, когато е вярвал в общуването с него 
сред тая планинска самота, или когато е внедрил в 

шумните стж.гди на обществения живот своите земни 

дни, направил себе , си центжр на всел~ната 1'! повяр
вал вжв високото си призвание да бжде „ Аз над всич
ко", -както недомислено бе се изразил един наш еж~ 
отечественик, недокимасан поет. 

Човек се замисля.. . . Впрочем, кой · ли е при
годен да се замисля днес над вж.звишеното, когато 

крилата на неговия дух отдавна са залепнали в кал-

. та на непревжршените му грижи и очите му, впере
ни вжрху натегнатите им пера, не виждат друго, ос

вен миязми и смрад - великите постижения на още 

по-ве11ики устреми през последните десетина години? 

Край мене се сжщите разго~ори вж.рху политиката, 

подети от други лица, и се сжщите вжздишки ,и не

домлжвки вжрху туй, което е и което трябва' да бж

де. Всеки дири своето лично бж.деще в сж.дбините 
на Китай, в мжлчанието на японския Микадо, в ки-

. хав 1щата на Ленина или в интелектуалното безволие 
на Уйлсона. Загубения морал е в устата на всички, 
всеки рови в пустите гжрди на други, но никой не 
надзжрва в своите , за да види, дали е останала за :. 

бравена някжде из т~х поне една капка от нравстве
на чистота • . 

Как, минахме ли Бабино-Мало втората 



станция след Враца, в която · пжтниците за Вжршец 

трябва още веднаж да си проверят парите? . -. . 
- Да, вече сме кж.м Криводол. 

Менt ми става мжчно за пропустнатите гледки. 

. От тука нататжк планината почва да бяга от влака, 
за да го обсади . от всички страни с хж.лмиста равни
на·. Далеч кж.м юг окото се мжчи да долови сипеите 

на Котля, а п6 кж.м запад . островжршията на Тодо• 

рини кукли и конически сложените фигури на двата 

Кома. Отпред -- на север - се разкрива веерообра

зно равнище и се вжрти отдясно кжм ляво. Центж.

ра на тоя веер сме ние , а неговата дж.rа се губи в син

кавите приливания между земята и небето. Но тая 

широта за погледа е кратка. Хжлмове и ·пр есечки на 

линията му пречат да се опива от тази просторна 

гледка и той неволно се отправя кж.м дж.лбоката си
нева на зенита. 

Никжде в Бжлгария през летен ден небето не 
е така чисто, ясно, светло и високо. Като необозрим 

купол т9 не тегне над наш_ите глави, а се дига леко 

над тях, за да ни примами еж.с цялата душа. 

Изтж.кано от . ултра-маринови коприни, про
зрачно като вжздуха под него, спокойно отдж.-я::ва то на 

своите леки крила, спуща се и подема~ сякаш, за да 

запази равновесие. По него се плжзгат пухкавите 
облачета на летния джх, приближават се кжм слж.н
цето и бжрзо затичват далеч от него, обгорили с пла • 
мжка на разжежено злато своите . тжнки, бели пре
мяни. Под тях nодстрелнат пж.строцветните осойки и 
паднат като ранени -зад натрупаните крж.стци. По

несла се на вжзбог по своя витлообразен nж.т, пжр
хова чугулича сипе вжрху главите ни своите трепте

ния, които падат като подхв.жрлени ст.жк.жлца и раз

сипват в металически звуци своето последнйо стра

дание. 

Аз ск.жрбя, че мжлчаливо сжзерцавам тия хубо
сти на нашата северна равнина. Иска ми се да изви

кам на своите сжпж.тници · и да ги нахокам за тяхно
то светотатствено джржане в най-свещения храм, · 
през прага на който може да престжпи тяхния крак, 

но ме в.жзпира зал:ружния им смях. Двамата пияни 

цигани от Криводол проджлжават още разказа за 

своето арестуване в Враца и будят веселост у вси1.Jки. 
- Та вие трябва да печелите много,- пита един 

от сж.п.жтниците. 

- Много ли, малко ли - по триста лева на ден. 
Сто като изпие 1.Jове,к, може да стане пиян и пак да 
артисат двеста. 

- Какви сте? 

Циганите казват, че са ;,демирджии" и пак за
почват разказа за своите забавни приключения ... 

Паравозж.т изписква. Ние сме вече пред голямата 
и чиста гара Криводол. Зад нея се простира селото, 

. за големината и благос.жстоянието на което може да 
се с.жди от китните, нови кжщички. Бюфета . на га

рат~ г.жмжи от хора. Кжм него се отправят и двама

та, дигани, посрещнати с прегрж.дки и целувки от сво
ите дулцинеи. Но винения джх на двамата фараоно

ви потомци отбл.жсква нежните им половини назад, 
заставя ги да трият с рлщац_ попу_канит~ Cl-1 у-стн11 11 
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да бжрзат ведно с тях в бюфета за в.жзстановение с 
оканица на разрушената хармония. Смеят се и актйо
ри, и публика. Някои по-любопитни влизат ведно с тях 
в бюфета, за да бж.дат свидетели на нови умилител

ни сцени. Действието се отдалечава, но и влака се 

бави доста. 
Досадните прес:гои по гари и по спирки тука· . 

ми се виждат кратки. Топлия летен ден , ра~хладяван 
от дж.ха на полегналата за отдих равнина, срещните 

плоскогория, зеленината край Лома и обвитите с оре
ола на труда кржстци ме привикват кж.м себе си и 

· аз искам да оста.на по-дж.лго при тях. А това · небе, 
това модро море на ве1.Jността ! който не го е загубвал 
макар за малко, той не може да разбере, колко без- -
смислеrI е живота без него. И нов спомен ме полю

лява в майчински скути .... 
Далечен град на северна чужбина. Богатства, 

наука и живот. Ние стремглаво се хв.жрляме в него

вин водов.жртеж. Като марионетки ние се движим из 
-улиците, любопитно се взираме в непознатите физи
ономии, вслушваме се в · чуждия говор и трж.пнем с 

тревогата на голямия град. Погледите ни едва доtт~
гат до покривите на многоетажните здания, впиват 

се в техните мж.гливи очертания денем и в разпух

лите им светлини ноще. Но скоро, свикнали с мно

голикото разнообразие, ние замечтахме еднообразно 
многоличие. Игра на думи? Не. Заме1.Jтахме за небе. 
И ние двама - аз и другаря ми Ж. Ч. - пDчнахме 

да го дирим. Но не го намерихме такова, каквото 

бехме свикнали да го гледаме от деца, нито в Бер

лин, нито в неговите· предградия. Вместо небе~ над 
нас тежеше някакжв м.жтен поток, -надвиснал _ над зе

мята, теж.жк и мрж.сен като нея; И няма да забравя 
никога тоя ден, когато ние решихме да намери·м по -
не подобие на небе . Пж.тувахме половин ден с вла
ка на юг. И, все пак, колко голяма беше нашата ра 
дост! Легнали на грж.б, ние прекарахме остат.жка на 

деня в с.жзерцание на неrоната дрипава бледн9та ... 
И спомняхме, и спомняхме нашите невр.жстни годи

ни, прекарани само под грижливата рж.ка на Онзи, 

който б~ окрасил своя палат с най-хубавите багри 
на синевата само над нашата родина . .. 

Влака спира по н::~клона на рж.тлината. До нас, 

<;пдолу, като елипсовидно огледало се хубавее малко 
езеро с двуетажна постройка на долния му край. В 
тишината се чува хлопането на кречетало. Воденица. 

. Но никой не обрж.ща внимание на него. Р.жтлината_ 
е плешива, плешива е и равнината около езерото. 

Само по-оттатж.к низка вадича разкрива плитки па

динки , около ко_ито се гушат малки селца, Ние сме 

в Палилула. Но селото - като повечето наши· села. 
Само това езеро-извор, прилично на девненските из

вори, няма много подобия на себе ~и. И, все пак, 
в него плуват само биволи, които с оп.ж.нати врато
ве гледат през бялото на очите си черното чудо

вище над тях. 

До това село са намерени и твж.рде интер~сни 

остат.жци от д.жлбоката древност. 
Престоял едв~ минута, влака се отправя ната

тжк, за да спре f!a ВД\Щ~Jщап~ гара Б9йчинQвциf от 



кostro се отбива линията Фердинанд - Берковица. 
От далеч гарата и разхвж.рляните нови постройки 
около нея правят впечатление на селище, което те

пж.рва има · да расте, и крего вече е начертало линии

те на своето значително развитие . Перонж.т е пж.лен с 

хора, а паралелните линии са натрупани с товарни 

вагони. На юг Qт гарата ~е издига планинска висо

чина, покрай която пж.лзи лениво бистроводната Ого
ста, но самата гара е сложена на една идеално рав

на поляна, която достига до височините на селото 

Минкова махала, прочуто по най-добре обзаведния 
чифлик _ в Бж.лгария, стопанисван от шуменците бра
тя Харитови. 

i3 Бойчиновци става срещата -между двата вла
ка от S:офщ1 за Лом и от Лом за София. Закж.сне
нието на последния влак ми дава вжзможност да по• 

- скитам по равнището и да се отморя в бюфета , с ка
кж.вто твж.рде малко градски гари могат да се похва

лят. За това, може би, е и толкова пжлен. Тук е мястото 
за среща между берковчани, ферд11нандци, врачани 

и ломчани. Разговорите им са делни. И защото не
бето, чисто и просторно, седи високо над тя~, зато
ва и хората тука не се стремят кжм него. Па и за 

какво им е потрябвало то, когато вжв всяко тяхно 
движение се чете едно завидно охолство. 

А последн tiото се хвж.рля толкова по-силн6 f:i 
очи, колкото повече се приближаваме кжм Лом. Това 

охолство се чете и в село Метковец, което празну

ва за прж.в пжт в Бжлгария 25 годишната дейност 

на един свой учител, учителствул непрекжснато в 

него. Благосж.стряние се чете и в с. Брусарци, от .ц~то 
се отбива клона за Видин, и в Стцлийска махала, бя
лач гара на която навява особни радостни чувства. 

Влака се носи по равнище, ог прозорците на 

вагона се откриват широки еднообразни гледки, но 
все пак пжлни еж.с своебразни хубости. Рж.цете на 
Бога и на човека се сплитат, за да сж.здадат нещо, 
ко_ето примаtv1ва и теши. 

Едноо_бразието на картината се руши от вж.рба
лаците на реката.· Лом, която тежко мж.кне своите 
кални води, забравнл да прибере- в нехзйната си ле

ност голяма част от тях, прикрити в низините. Но 
разсж.рди л и се, Лом забеснува , врж.хлети отгоре им, 
nрибере ги и ги замж.кне кжм Дунава, за да навод
ни част от кж.щи·те на своя едноименик. И града 

Лом не смее да се простре край голямата славянска 
река , защото реката Лом не позволява. Всеки трябва 
да знае своя пж.т: единия да се стреми · кжм Дуна

ва, а другия да бяга от не.го. 

* 
З _f,ЦVIEH f{ЗJIET ДО NIYCA/IA 

от f}ейо 

Един хубав ден сред мрачното и подгизнало 

време, настжпило след топлите пролетн11 дни в края 

на март. Сякаш · светж.л лжч разкж.са за миг бур

ните .облаци, да ни вести блага весг, и се скри пак, 
сподирен от гнева на обезпокоената сивота. Синйо, 
ясно небе изпжлва тесния хоризонт, що ни откри

ваше мястото на нашата нощувка. Трепетно се спо

глеждахме един друг и впивахме О4И кжм дж.лбоката 
синева нагоре, сподавяйки изблика на чувствата си 
от страх да не уплашим издебнатия хубав ден. 

Слж.нцето вече позлатяваше вжршините на джр
ветата по билото на Маркуджика, когато ние се сбо
гувахме с гостолюбивия. ни хазяин и се запжтихме, 
изпжлнени с големи надежди, кж.м целта на нашия 

излет. Бяхме десетмина . Кой можеше да повярва, ко 

гато Павле, нашият славен преиседател, вжзвести еж.с 
свойствения му тж.ржествено-ироничен тон на пое„ 
леднята среща пред Великден целите, .' които Але
ковци смятаха да гонят през празниците, и между 

другите нареди и нашия, отдавна замисJ1ен набег 

кжм вжрха на_вж.рховете в нашата хубава ро-
~ дина, че в уречения ден и час ще се намерят тол

·кова охотници за един сериозен, бих !'f СКал да кажа , 
_r. алпийски излет? - Младите ни другари, се отбор 

момчета, · вдж.хваха доверие и усилваха вярата в ус-

пеха на нашата „експедиция". -
Малко след часа 6 ние _поехме пж.теката, що се 

,1 

отделя от шосето туку срещу входа на летния дво

рец Царска Бистрица и лази бавно нагоре из ви
сока борова гора по стржмния склон на Марку

джика. Влагата и мжглите през последните дни бяха 

осребрили гората. Ситен скреж покриваше ~лонките 
на дж.рветата и до най-тжнките им разклонения, и до 

вж.рховете на иглиците им и придаваше на rорския 

вж.здух една нежна ефемерна мекота. 

Снегж.т хруптеше под краката ни, опирайки се 
здраво на грубите ни удари. Донякж.де по пж.теката 

личяха стжпки, даже слабо се очертаваше нещо 
като пжртина. Пресният сняг от последните дни бе 
малко позаличил следите, но не сж.здаваше никаква 

трудност . за движението. С~:арият сняг под него бе 
достатжчно твж.рд, за да издж.ржа тежестта на един 

добре снаряден излетник, а новипт бе много малко, 

за да . пречи на движението. 

По-н~горе старата гора ~тстж.пва място на по
млада и по-светла. Ние можем да видим вече и други 

кжт от небето и да се уверим, че то навсякж.де е 
ведро и ~сно. Навлязохме в гор~-~ата долина на Би
стрица. Погледа ни се спира на страхотните Ситня
ковски скали в ляво, които дремяха още в сянката на 

утрото. Мрачни и навж.сени те извикват вжв вж.о
бражението ми спомена за лобната скала на с:rария 
Царевец. Тук картината е по- правдоподобна отколкото 

в оригинала. В десно пж.рвите лжчи на слж.нцето оза-
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Долината на Бистрица в· зимна премяна 

ряват вжрховете на стржмния Маркуджишки рид. 

Пос~епенно гората н_амал~ва, редее, и белият плащ на 
зимата завладява все по-вече и п_о-вече хоризонта. 

Все· повече почва да се чувствува пресният сняг, 

който тука бе по-голям, и скоро трябаше да iючне 
редовната смяна на пжрвvходеuа. Никж.де обаче не 
стана нужда . да се употребят напжтилата . (ракети), 

с каквито впрочем бяхме се запасили почти всички. 
Слжнuето ни огря кжм края на гората, там дето 

почва вече онова джанаб~т джрво, което .лете -
види се за да отмжсти . заRади името си - сжздава 

най-тягостни пречки на безпж.тния бродник. Сега то 
бе кротко, хрисимо, и ние можехме да бродим на длж.ж 

и . на шир в неговата мера и да си изкараме всичкия 

яд, набран през лятото. Стегнат в здравия обрж.ч на 
зимата, само вж.ршините, на' неговите криви край
ници стж.рчеха над снега, а по-нагоре той еж.веем се 

. и~губи под дебелия саван на планината и ние сно
бодно насочвахме пжтя си в права линия кж.м же_. 

.ланата точка. 

Продж.лжавахме да вж.рвим по долината. Ми- _ 

нахме двата големи камж.ка, единия в ляво, с при

хлупения подслон зад н~го, сега и ~шж.лн.ен до пола

. вина сжс сняг, другият от деен<?, малко по-горе от 

пж.рвия, 1:1 зжрнахме в дж.ното на долината пжрвите 

чуки qт масива на нашия великан. Малко по малко 

1е се изместяха в ляво, показа се гребена на са
мия вржх и не · след много светна на слжнuето и, 
снежното му чело. Вжзторжено ура посрещна героя 
на днешния ден, чист, светж.л, горд в своето. усамо

теш.е. И !'{еволно всички ускорихме крачките, · като 
че ли само няколко минути ни деляха от него и ние 

бж.рзахме да скжсим и тях ! 
,, Малко по-нагоре обикновената пжтека слиза в 

1 ' 
реката, минава · на другата и страна, кждето в стрж.-

мен зиг-заг между клека се изкачва нагар.е и про

джлжава нататж.к по десния и бряг. Така тя избягва 
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фот. Любо„ 

прорязания по-нататж.к от дерета и скали и обрасжл 

с непроходим KJieк стржмен западен скат на доли

ната и хребета, · що . се спуска от горния му край 
кж.м изток и запречва дОJiи1-~ата, и се насочва право 

кж.м завая на реката в подножието на величествения 

Ден 6, който все още се криеше ,от очите ни. Днес 
нашият пж.т е друг. Сега за нас нямаше дерета, 

скали, клек, които да ни откJIОняват. Па и не мис- . 

лехме ла ~оним изрязаната в стржмните урви край 

езерата пж.тека, от която вечният изравнител снега 

сигурно не бе оставил ни следа. Пжтя·т, който тря- · 
баш е да ни изведе до вж.рха, бе обмислян не · един 
пжт. По стрж.мните преспи, които изпж.лваха всички 
гжнки по склоновете на езерните циркуси иги пра

вяха още по-стржмни, като заличаваха в~яка· диря от 

пж. тека, бе и трудно, и опасно- да се ходи, осо
бено сега, след като предните ДНИ бе паднал нов 
сняг. По такива места сж.стоянието на снега може на 
всяка ·стж.пка _да ~жздад~ непреодолими препятствия, 

а след нов сняг винаги има опасност от падане на 

преспи (лавини). Не чухме ли тж.кмо тези дни 
за паднали големи преспи в Илийна река и 
Бели Искж.р? Особено трудна и пж.лна с неиз:
вестности си представлявахме най-горната част от 
пжтя, която извежда на самото било под вж.рха. За

това нашият план бе да се изкачим, още преди да сти
гнем до езерата, на биJJОто на хребета, който се 
спуща от Мусала право· кжм север (между Бели Ие
кжр и Бистрица) и в горния си край образува за
падната и северната страни на големия Мусаленски 

циркус, и от там по билото на скалистия греб~н да 
изкачим вжрха, като предполагахме, едно че там 

снегж.т ще е по-малко, и друго чеше избегнем , стрж.м-

- ните . преспи и вж.обше опасност.та от падане на 
преспи. На този пж.т се бяхме установили с Павле 
от по-рано и сега искахме да го ' опитаме на дело. 

Така ние проджлжихме по лявия бряг на ре: 
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Мусала и неговите стражи 

ката, като постепенно изкачвахме склона в десно, 

джржайки посока право кжм една огромна черна 

- скала, която резко изпжкваше вжрху бялата гжр

бица на хребета, ще се спуска от билото -на склона 
кжм реката. по - тоя пжт ние проджлжавахме да се 

любуваме на обляния в слжнчев блясжк Мусала, 
~рко открояващ красивата си фю·ура на · джлбоко 
синйото небе в джното на долината. Едва .когато на-

, ближихме хр~ета, който препречваше долината, 
вжрхжт се скри от погледа ни, за да ни изненада 

още по-тжржествен, като стигнем горе 'на билото. 
На последните клекови клонки, които стжрчаха 

тук-таме над снега, седнахме да закусим. Бехме вжр

вяли повече от три часа и чувствувахме нужда от 

подкрепление., Па и предстоеше ни от тук нататж.к 

по - сериозна работа. До тук снегжт, макар и да за
тжваше под .краката ни, все още бе ·твжрд и поради 
сравнително слабия наклон на пжтя ни не предста
вяше особена трудност при движението. От тук на
татжк тря-баше да увеличим наклона и да се насочим 

кжм билото, като nр~сеч:е1'1<IJреспите туку под него, 
- . натрупани /от снега, който южния вятжр отвяваше 

-от горе. 

Докато закусвахме и почивахме на завет, изло
жили гжрбовете си на палящите лжчи на пролет

ното слжнuе, погледа ни плуваше в чистото лазурно 
небе на широко открилия се,,, на север хоризонт. 

Никакви облаци - не смущаваха нашите надежди за 
ясно време през деня. Там в далечината- се извиваше 
кржшната снага на Стара . Планина с редица снежни 

,вж.рхове, които блестяха ,на· слж.нцето, весели, зае-
:-- · ,, мяни, поздравяващи животворящето пролетно слж.нце. 
~.,,- От стройния Ком дори до Еленския Бащ~:ан цялата 

верига сияеше под неговите лжчи, а по средата 

тж.ржествено се кланяше мощната фигур~ на бал- . 
·канския пжрвенец Юмрукчал. ' 

фот. Пейо 

От тук ние продж.лж11хме :още стотина~ крачки 
в еж.щото направление, докато стигнахме гж.нката, 

що напречния на долината ~ребет образува при от

делянето си от северния Мусаленски склон, която из
ползувахме, за да се изкачим на билото на послед
ния. pr начало свжрнахме на север, па на североза
пац и в :.uирока _ джrа извихме кж.м юг. Тук вече 

стржмнината бе значително по-голяма и снеrж.т по
мек, краката затжваха 20-30 см. и ние трябаше да 
правим чести минутни почивки, които правеха из-

-качването още по-отекчително. Нам се струваще, че 
колкото по-високо се изкачвахме, билото като че ли 
се оrдалечаваше от: нас. Най-сетне ние го стнгнахме 

• (на кота 2599 по картата 1 :50.000). В миг пред нас 
се откри дивна панорама: цел хаос от вжрхове, хре

бети, скали и преслаnи, които в своята бяла премяна 
изпжкваха особено реJ1ефно, с всичките си гж.нки, 

тераски _ и извишения. Ето там в десно бялата чалма 
на Попова Шапка, по-нататжк страхотните зжбери 
на Рупите и надвесилия се над Рилската река Еленин 
вржх, до него оттатжк r6рдата глава на МалйО'вица, 
а зад нея вечно засмяната Дамка. В лево от тях, кжм 

юг се редят в новия си образ стари познайници от 
централния дял на Рила, разхвжрляни в безпоряджк 
край високиrе долини Маринковица и Тиха Рила и 
около Джендема. Скакавица, Драганица, Шишковица, 

Сухия чал и Иосифовица изпжлват предния план, 

зад тях Джендема, Джбрава, Кйоравица, в лево Ка
нарата, Аrнелов вржх, Узун Тепе, Аладжа Слап. А 
пряво на юг, ей •там !-Jашия герой, величествен и 
тжржествен по сред достойна свита, ни праща привет 

и подканя да си помислим още веднаж, преди да се 

решим да го безпокоим в владелческото му усамо

тиние. 

На около триста крачки пред нас почва скалис
. тия гребен на циркусния венец на Мусала, който 
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трябаше да ни отведе на вжрха. Т1авле насочи бино
кжла си нататж.к и някакси иронично и сж.щевр~менно 

безпокойно ме поцита, дали наистина сжм минавал по 

този пж.т до вж.рха. Аз се почувствувах малко засегнат 

от недоверието, · което долових в тона му, но загле

дан в скали.статата чука, що препречаше пж.тя ни, с 

нейния отвесен спуск на из rок, кж.м изпжлнения с 
дебел сняг циркус, и вратоломни преспи на запад 

кж.м долината на Бели Искж.р, аз като че ли ~ам 

почнах да се сж.мнявам, дали действително сж.м ми

навал по този тесен и пресечен гребен. Да, аз слязох 
веднаж от вж.рха по този пж.т. Това бе в началото 
на есента 1919 година. 

Но тогава всичко имаше 
по-друг изглед. Па и в 
обратна п-осока ( сега 
впрочем едва ли по-до

бж.р откО,{lкОто в права) 
той - не . ще м11 е напра• 
вил това впечатление. Но 
можем ли да -_с~ вж.рнем 

от тук, вече така близу 
до желаната цел, в този 

хубав ден и при сравни
телно не лош сняг? То
ва би значило да капиту
лираме не вече пред не

преодолимите атмосфер

ни условия и не~ж.змож

ното сж.стояние на снега; а 

пред мж.чното изкачване. 

- Трябаше да се намери 
един пж.т. :и Павле сви
ка другарите на коренен ,., 
сж.вет. Любо и аз се за
пж.тих-ме кж.м еж.седната 

кота, която завж.ршва ве

неца на Мусаленския цир

~ус от север, да по~гле

даме положението по-от

близу и направим някоя 
и друга снимка з·а спо

мен. Снегж.т по билото 
бе замр.ж.знал · и краката 
пристж.пяха като по пар- Алено (2735 м.) 
кет. Как леко и плав-

но се носеше тялото напред, · а душата плуваше 

в захлас при вида на стройните алпийски ( сега ист.ин
ски алпийски) фигури на рилските великани. И 
ето пак погле,!-tа се спира на оная држ.зка чука, що 

нахално препречя пж.тя ни, измерва, блуждае, чер

тае планове и пж.теки по непрестж.пните и стремена. 

Ние сме на в.ж.звишението на северната цир
кусна ограда, тж.кмо срещу Мусала. Цялата долна 

половина на циркуса, в която се гушат три езерца 

сега образуваше едно общо корито, почти изравнено 
от снега. Само отсреща се чернееха скалите на 
склона, КОЙТО се спуща от вж.рха на Мусала кж.м 
изток-североизток и отделя горнята част на цир

.куса, в която се таи дж.лбокия Бузлугйол. От ляво 

една черна ивица очертаваше източния вал на кори

тото, от който загладени п·респи слизаха чак до дол
ните бистришки езерца, които еж.що представляваха 
едно грамадно корито, изп.ж.лнено с сняг. А високо 
около тези корита скалист ·венец от стржмни, мрач
ни чуки, сякаш сурови стражи пазят девствеността 

на царски покои. ,
1 

И най-суров от .всичките ни се струваше ' на-,,. 

шият сж.сед от десно) нашия най-б~шзжк враг. При 
спомена за него окото неволно тж.рси дирите на 

царската пж.тека през циркуса за вж.рха, От tук 

пж.тят през него като че[ ли не изглеждаше тж.й 
страшен, както си ro ри
суваше нашето вж.обра

жение от далеч. При 

здрав сняг човек би мо

гжл леко да стигне до 

последния завой на цар 

ската п.ж.тека (гледано от 

тук, в ляво от изп.ж.кнали

те скали, между които се 

спуща един стрж.мен си

пей, сега преспа). До тук 

опасноста е само в сне

га. Нагоре обаче, пос
леднята малка част от 

пж.тя е твж.рде пробле
матична. Стрж.мен, из
в.ж.нредно тесен снежен 

рж.б води от завоя кж.м 
гребена под вж.рха. Са
мият гребен е покрит 

по ЦЯЛОСfО си прод.ж.л

жение с надвесени над 

циркуса преспи и _ без 
разсичане на тези преспи 

е невжзможно да се из

качи човек по рж.ба горе 
на гребена. А преси·шне
то им от долу на такова · 
изложено място е свж.р • 

зано голяма опастност и 

едва ли · би могло да се 

извж.рши. 

фот. Пейо Но сега нас ни интере-
суваше пж.тя цо гре·бена . 

На кж.дето и да се абж.рне:хме, след минута две по
гледа пак се вр.ж.щаше на нашия недружелюбен сж.
сед, като че искаше да пров ери, да ли не се е мах

нал от там . Дошли неп_осредствено срещу ·- него, от 
близу ние виждаме само по-добре мж.чнотиите • на 
преминаването му. Има две в.жзможности: направо 
по гребена кж.м в.ж.рха му или косо през преспите 

по западната му страна кж.м рж.ба, що се спуска 
от вж.рха на запад, и по тоя рж.б нагоре. Отначало 
втория пж.т изглежда111е по-привликателен. Но кол

кото повече го ·наближавахме. толкова по-ясно ли
чеше стрж.мнината на преспите, които трябаше да 

пресечем: ако снегж.т бе 'i'вж.рд, едно подхлж.зване 

би ни стоварило не„очаквано в Искжра, а окажеше 



пи се мек, стоварването можеше да стане по-плавно, 

а вжзможно е·, ако под пресния снеr има и замржз
нал fтар, при пресичането на преспата тя да се от

юксне от основата си и да повлече цялата дружина без 

време кжм оня свят. Така най-безопасен, макар, 
може би, малко по-труден, си оставаше пак пжтя 
право по гребена, през вжрха на чуката. 

Всички тези сжображения обаче се затвжрдиха 
в мен едва след като случая наложи горния пжт. 

Снеrжr близу до гребена бе твжрд, до като малко 
по-низко се затжваше 

доста джлбоко. И по 
линията на най-малкото 

сжпротивление ние · по

ехме пжтя нагоре. Ско
ро обаче и · тук снеrжт 
почна да не · заджржа. 
Гребенжт стана сжвсем 
тесен и бе покрит с над
еесени преспи, по кои

то бе лудост да се хо

ди. А под гребена сне
rжт бе мек. Стржмни
ната ставаше все по-rо

лема, а и пжрвата скала, 

що стжрчеше ,над снегэ, 

изглеждаше да не може · 

нито да се изкатери, 

нито да се обходи. Тря
баше да се обжрнем пак 

кжм долния пж:т. Но 
той остана тв:ж.рде низ

ко. Прекосихме направо 
под пжрвите скали на 

склона и зад тях се из

. кат•ерихме по снега 

сржмно нагоре над вто

рите ~кали оттатжк и 
по един те.сен ржб от 
навеян сняг излязохме 

от там hак на билото на 
гребена . Тук снегжт бе 
еж.веем рохкав, затжва

ше на м~ста до пояса, 
и трябаше да се ходи Мусала (2927 . м ) 
много предпазливо. На- . 

· горе трябаше на всяка крачка.да се почива, особено до 
изкачването над вторите скаJiи и оттам по снеж

ния ржб до гребена. По самия гребен снегжт бе 
по-малко и, след като минеха еди"! двама, се. очистваше 

от скалите, които, стржини и хлжзrави, непозволя

ващи при , това никакво обхождане, сжздава)!:а голе
ми трудности в движението. Нее>бходимо бе най

големо внимание и предпазливост, т.;кй като гребе

нжт тук е много тесен, в лево от него отвесна про

паст, 25q-зоо метра джлбока, в· десн·о стржмни 
преспи, края на които не се вижд~. На много места 

ставаше . нужда да се употреби вжжето, на което се бе 
навжрзала групата за по-голяма сигурност. По една 
.изгладена плоча, джлга около метжр и половина и 

-.широка един метжр, не много наклонена, но издаден 

(надвесена) на двет~ страни на гребена, можеше да 
се мине само пжлзишком. Един отвесен блок, който 
стжрчеше метжр и половина над снега и не позвол

яваше никакво обхождане, биде· преодолян само 
след като забучихме моята ледокопка джлбоко в 
снега, та да образува нещо като стжпало, което · да 
позволи да се подеме човек нагоре. За мене бе осо
бено ·трудно да се изкатеря отгоре, понеже по глад
ката му горна повржхност не намирах, за какво да 

се заловя с рiцете. Вед • 
наж горе, аз . подадох 

ржка на следующия, той 

на трети~ и т. н. други

те минаха сравнително 

по-леко.. По-горе някол

ко скали· се бяха сло 
жили така, че, без да 
позволяват обхождане, 
изостряха , гребена до 

толкова, щото на това 

място човек трябаше да 
седне вжрху им ез

дешком и така да се 

придвижва нащJед, до

като ги премине. 

Когато след 3 часа · 
изкачване (от подно
жието и) и . последният 
човек стжпи на вжрха 

на чуката, всички си от

джхнаха с видимо задо-

- волство. Една успешно 
завжршена борба, едно 

спечелено сражение ле

жеше зад нас. Как ра

сте човек в собствените 
си очи след едно прео

доляно препятствие. Не 

чист спорт, не лудешки 

пориви и акробатска 

смелост, а едно сжчета

ние на умствени и физи

чески усилия ни дава 

фот. Пейо най- ц,енните преживява-

, ния, коит~ ни издигат 

в собствените ни очи, каляват волята ни, затвжрдя
ват вярата ни в самите нас. А таково сжчетание на 
дейността на духа и тялото ние намираме само в 

алпийските (или подобните тям, у нас, зимни) из;1ети. 
От тук нататжк вече нямаше никакви препятствия 

- освен стржмнината на пжтя и снега. Не по-лош 
от ~трешния, той сега се чувствуваше неприятн~ от 

изморените крака. Бавно, с · кратки почивки стоеш

ком·, изкатерихме гжрба на втория страж, що ни де

леше от Мусала, и поехме в зиг-заг кжм желания 
вржх, сигурни в победата си. Тжнките облаnи, що 
бяха засенили небосклона над него, докато се борех
ме с пжрвия му страж, бяха _изчезнали и снеrжт бле

стеше ~а, яркото пролетно слжнце и гореше лицата 

121 



ни. Още при излизането ни от · долината на билото 
ни посрещна слаб южен вятжр, ко~то не пречеше на 
движениетl), но при спиране проникваше през дре
ните и ни смрж.зваше. За да избегнем ПО•джлго с_то
ене на вжрха, спряхме на припек десетина минути 

под него за последня почивка и закуска. · 

В часа { и 45 минути след обед, десет часа и 
~олови.на от Царска Бистрица, ние · с1:жпихме на 
Мусала. Дебел сняг покрива цяJiата гж.рби-ца на 

~вж.рха и надвеся преспи ~ад циркуса. Са~о една 
малка площ от южната страна бе отвеяна и тук-таме 
по нея се показваха китки изсж.хнала трева. По про
джлжение на целия гребен стж.рчеше издадена над 
пропастта шир_ока снежна стряха - надвесни преспи. 
Каменната камара на вж.рха бе . закри.та цялата ·от 

снега, а построената миналото лято дж.рве.на триан

гулационна пирамида стжрt.Iеше още юtколко метра 

над . него, чиста; омита, · без нито една снежинка, 
нито един кристал по нея. Ние се наредихме около' 

·. нея, тж.рсеf\ки завет, да се полюбуваме спокойно на 
великолепната гледка. Набжрзо оглеждаме целия хо• 
ризонт. ГJогледа хнжрка от вржх на врж.х, от чука на 
чука, катq отминава бж.рзо виденото от по-низко и 

иска . да долови нящо но~о, скри_то, да проникне в 

всички кж.тчета· на тоя · потаен мир, да види, как стои 

зимната премяна · на _ старит·е познайници от зной
ните летни . дни Само юга бе· закрит от широк пояс 

кж.драви бяли облаци, над които ~радюрком нади• 
г~ха бялите чуки на легендарния Пирин. 

\. . Слiбият.- южен ветрец пронизваше и подкащ1ше 
да' в~р_iзи iw~ а напредналото време, ни караше да ми·с
лим з'а вржщан~. ·ник,ому не мина · през ума . да се 
вж.рнем - по СЖЩИЯ _пжт. , •. Впечатленията от преживя
ното през_ последнята _ч·аст на _изкачването бяха още 

·много . силни, за да позволят да си представим хлад

·но.кржвно, като как би било слизането по сжщия 
пж.т. Един. от . младите ни другари само поиска да 
знае, .как се зове · оная држзка чука, в ·иновник на 

.цвойното ни' тж.ржест·в.о. И: най - добрата карта, с коя
то < разпьлагахме (1:50.009), . не даваше отговор на 
този 1:3жпрос. Гл~дан от долините неизпжкващ значи
·телно· над требена кат~ обособен вж.рх, той не ' бе 

• . 1 • •• . -
заслужил още в-ниманието и на народния кржстник: 

доколкото знаехме бродилите по-често по тези места, 
той нямаше свое . име. Но в нашия пж т той изпжкна 
като ясно обособена величина и в неписаната книга 
на 'нашите спомени той трябаше да запази своя чин, 
да има свое собствено име. И ние · му д"адохме името 
на ~ашия шiтрон, Ал ек о. · 

В часа 5 вечерта ние потеглихме назад т. е. 
надолу. Опита, да използуваме на слизане обикно

вения пжт пр~з циркуса, се н'атжкщ1. още в началото 

на неr_1реодолимата (за нас, при сжстоянието, в което 

- се намирахме) пречка~ която сжздаваше надвесената 
наа циркуса гребенна преспа . Достигане·го на оня 
~.авой на цар~ката п~тека, за който бе дума по-горе 
и от който надолу имаше всички изгледи за едно 
_ успешно слизане, бе твжрде деликатна и свжрзана 

. с толяма опасност операция, която нашите изморени 
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му.скули едва, ли биха могли да извж.ршат с успех. 
Не · оставаше друго освен да поемем пж.тя, . който 
Павле предлагаше ·още - от самото начало, именно 
през М~ричината долина. Той се обзирап-1е от горе 
почти целия и не изглеждаше да ни изненада с 

някакви големи трудности Снегж.т от тази страна , 
(южна) бе по-здрав и слизането вжрвеше леко. НсJ.
клонж.т бе доста гОJiям и ние напредвахме . бж.рже. 
Джржахме -се ' на западната страна ·на гребена, който 
слиза право на юг кж.м седловината между Мусала 
и Маричинит_е вж.рхове. На около една третя от раз
с11оянието между вжрха и седловинаrа от гребена се 

отклонява , на изток кж.с стрж.мен хребет, по който 
· лж.теката в зиг-заr слиза в дерето на поточето, което 
_извира под саl'r1ИЯ вж.рх. 1 Io този . хреб~т насочихме 
и сега ние нашия пжт. Стигнали на тераската в де

рето ние прекосихме през нея и nроджлжихме косо 
по 1ребета, iцо слиза от Мусала на . изток кж.м Сту
ден~я чал, и слязохме в Марица при една колибка от 
кле~ови клони в подножието на Студения чал : Сл~
зане по наnравление ·на · пж.теката от тераската на

право в Марица бе невжзможно, тж.й като целият 
. клек по склона бе покрит еж.с замр~знал сняг, който 
образуваше отвесна стенадощ:)Лу. По целия пжт,докато 

стигнахме в гората, ~негж.т бе, замрж.знал и ст.ж:пките 

ни едва личаха по него.~ От тук изкачването би било 
сра_внително по-леко, ма_кар и стрж.мнината под вжрха 

да е значително по-голяма. 

, Целият лабиринт от клек в долината бе закрит 
от снега и нашия пж.т малко · се отклоняваше от пра

вата- линия. Притж.мняваше вече, когато навлязохме в 
гората, и в нея не забелязахме, кога сме минали Сар.ж: 
гйолския пж.т и ударили надолу по Марица. Греш• 
ката се разбра 6 в-реме и ние скоро се отзовахме на 
пж.тя, който личеше само -по сравнително по-правил

ната проtека в гората . На много места, особено по
отворените, навялия сняг сливаше двата бряrа на пж.тя, 
заглаждаше склона, в който този бе изкопан, еж.с 

стржмни преспи, пресич·ането на които ни сж.здаваше 
голями мж.чнотии. Бждеха ли ро-широки, минали бJJа

,гополучно на друrияr им край, ние трябаше да се
озжртаме в тжмнината за продж.лжението на пж.тя. 

Нощта бе ясна,. но месечина нямаше, светеше ни само 
снегжт, дето гората не бе , много гжста, да за
дУI!IИ и неговия б11ясж.к. Движехме се много бав
но, -- едно поради умората и друго поради тж.м

нината. А и пжтя -тук водеше повече . нагоре, , от- · 
колкото надолу. Студжт почна да се чувствува по• 
осезателно. J{o преживяното ripeз деня· крепеше духа, 

-всяки от нас се мислеше за победител и крачеше 

бавно, но самоуверено напред. 
Една слаба светлинка на един -завой в гората, по

срещната от дружмо радостно ех о· ! тури кж.м 1 О часа 
през нощта кра_й на нашите изпитания. Самоковски ' 
турист_и бяха излезли да прекарат праз·ниците като. -
НЗС ВСред :самотата на прирОд:lТа И Се настанали ' В ': . 

една от бараките на трупчиите в страни от пж.тя . 
Стоплени и отпоtJинали при тях, ,пж.рвата ни ~абота . 
бе да позалж.жем стомасите си с ос-татжците от дневната _ 
дажба и да приготвим еж.седната барака за нощуване... '· 



nЕЩЕРАТА „flЕДЕt{ИЦА" 
от пр~фе_еор ж. Радеtз 

В вржзка с разходките, които направихме по кар • 
стовия терен на Врачанската планина и то специал

но по Леденишката с;1япа долина, аз обещах да дам 
едно кратко описание на пещерата Леденица, която 

се' намира в низката северна част на тази долина. 
Пещерите еж на.iхлж.жни полегати или хоризон

тални кухини в варовиковата маса на варовиковите те

рени. По- рано те са привличали вниманието на лю

бопитните единствено поради своята чудноватост, 
поради формите, които се образуват в · техните ку
хини, поради хидрографските явления, що се извжр
шват в тех, поради своята грандиозност и пр. В 
пОсJiедните времена обаче изучването на пещерите 

- и пещерните кухини стана едно помощно средство 
11а геологията, на геоморфоло.гията, на карстовата ' 
хидрография и място за сжбиране на материяли от 

дилувиалния живот на земята, а еж.що и -за пред

историчния живот на човека. Поради това изучва: 
неrо на пещерите днес не става по старата чисто

топографична метода, а по общите природонаучни 
методи за чисто приложно научни цели. 

Карстовите варовикови терени процеждат и 

попиват в своята маса валежните води. Процежда
нето . се проджлжава до тогава, докогато водите в 

варовиковата маса стигнат ле)l(ащите под тях непро

пускливи пластове. В този момент водната циркула

ция в скалите, от отвесна или силно наклонена, се 

обржща в хоризонтална. Като _резултат на падащите 
метеорни води и нанадолните посоки на движе

ние на водите се явяват, както видехме типич

ните повжрхни карстови форми, а като резултат 

на хоризонталното движение се образуват подзем-

1:ите канали и големите пещерни кухини. 

В зависимост от различните стадии на развитие 

на изветр~телния и ерозивен процес в карстов_ия 

терен стои · и степента на развитието на пещерните 

канали. Често при 11ромяна нивото на карстовата 

вода и на непропускливата основа се започват ·ре

дица хоризонтални отводнявания, резултат на които 

се явяват и редица една над друга пещери. В такжв 
случай горните са стари напуснати водни русла, а 

в долните още проджлжава процеса на образуването. 
Варовиковата маса на планините- не е от еднаква твжр

дост и гжстота. Често между варовитите банки има 
прослойки от мергелно-варовити материяли или пжк 

глинесто-варовити щисти, които мжчно пропускат про

цедената джждовна вода .. В такива случаи и в самия 
карстов терен ще се образуват две или повече дол

ни ерозионни нива, еж.що ще се почне образуване 
на няколко, едно под друго, реда от пещерни канали. 
~секи от · тези редове си има свой басейн_ и време на 
развитие . 

• ,,, След като настане промяна · в водното карстово 
ниво, а еж.що и в ерозионния базис, хоризонтал- • 
но отичащите се води намаляват толкова много, шото 

те престават да вжршат ерозивна работа. Тогава те 

не са в сжстояние да отнесат и надробените м,ате

рияли и пещерr1ата основа започва да се насипва. По

край насипване на осн овата започва да намалява 

· обема на пещерния отвор и от новобразувалите се 
бигорни вещества в форма на сталактити и сталаг
мити. Те, новите бигорни материяли, еж резултат на 
обратните химически процеси, които имаха за ре• 
зултат разтвар,~нето на калциевия карбонат и о5рж
д1.ането му в кисел калциев карбонат. Последния се 

намира винаги в достатжчно количество в карето-

Входа в Лемщщата фоr. Ж. Радев 

вата вода, циркулираща в скалните теснини, процепи 

. и пукнатини, а от там идва и в пещерните или под
земни канали'. Такава карстова вода като дойде в 
еж.прикосновение с повече вж.здух ....,... а това става, 
кщато тя капи или струи от сводовете или стените 

на пещерите - изпарява се, при което вж.глении 

двуокис (С О 2)' из_летява, а варовикжт (Са С 0 3) се 
полепва по стените и сводовете в вид на бигорно 

вещество . При това се извж.ршва следния химически 
процес: 

Са (Н СО3) 2-Н2 СО3 = ,Са СО3 +со2+Н2О. 
· Новообразувалото се бигорн0 вещество може 

да запж.лни отново пещерната кухина. 
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Ако ли пжк пещерната нухина остане по-ви
соко от нарстовото водно нйво, то няма да се обра
зуват постоянни отцеждания, _ поради това няма да се 

образуват и бигорни вещества и пещерата ще проджл
жава да си сжществува. Такива пещери се казват 

сух и п е ще р и. По тяхната основа еж.що не про

тичат никакви води. 

Пещерите имат голямо значение за общите хи
дрографски отношения на карстовите варовикови 

терени. В некои случаи те са проводници за отвод

няване карстовата вода са\1O за ограничени места 

(валози, вжртопи, слепи долини), а в други случаи 
те образуват цели подземни реки и речни системи 
с· множество разклонения. -

Те имат една и еж.ща и. с.-източна посока, н6 еж. 
с различн·и нива. Сухата част е по-стара и по~рано 
развита, а северната половина или поройната част е 

по-нова. Западната, напречна на канала· зад езерото 
дупка е с няколко метра по-низка от горното нино 

на сухата част и има посоката lfa леденишката слепа 
долина. Тази крайна дупка от своя страна има посо- ,r 
ката на низката входна част. До като сухият дяJI ,е 
развит, без да се джржи сметка на н ~ клона и паде

нието на варовиковите пластове, поройният дял сле
ди строго · падението и наклона и през голямото 

преддверие се спуща надоле, за да се изгуби с мно

жество разклонения на доле в варовиците. Главния 
вход на „Леденица" е в най дж.лбокия вжртоп на 

Леденишкия валог, току под северната 
основа на Шаровити вжрх (гледай 

,s 
Jo „s 60-- _ lл~ 

~ 1 / 

-снимката). Той е с 6-7 метра над осно
вата на nреддверието и слизането става 

rio джрвена стжлба. От голя~ото пред· 
МWК. Ylf/. OJ'rLl,(Л(A 

о +м зо.А.1.~ -- _® 
, lil MCl jiU.JU/r, Кр.lШJ/4< . . 

· двери е се слиза надоле - източно по 

норойните канали, ~ а право на юг през 

тесен канал се отива в обширната суха 
част. Потж.ването на поройния канал 

понася до 30° наклон. След 40-50 
метрово продж.лжение той се поделя 

на ~:ри чзсти , от !{Оито само единият 

е проджлжение на поройната част, а 

другите два се отправят на север и на 

юг. Тези разклонения могат да се 
проследят само на кжсо разстояние, за

щото кжм краищата си те се разчленяват 

и стават по-стржмни и по-тесни. На 

:.)t Jk~Q.H'"' _ CIJ7!aiJ. aк.JцJ и 1А Иtttим~ 

План на Леденицата 

. много места в тях свжршват и други по
малки каналчета. По цялата поройна част 

рис . ж. Радев и особно крайните низки части, се за-

По стржмните стени ·на варовиковите плата не 

са редки случаи да се образуват пещери от е о ли ч
н о в ж з де й с т в и е. В такжв случай се образуват 

кжси и широки сводести отвори. Такива има около 
11зхода на згориградски пролом при „Вратuата ;" 

След кратните бележки, коит0 дадох за естест

вото, произхода и развитието на пещерните кухини, 

както и тяхното значение за геологията, геоморфо
логията и предисторичната култура, аз ще дам не

колко бележки и за самата пещера, по повод на -
която се каз.аха горните думи. 

Пещ е р ат а · ,, Л е д е ни ц а " се сж.с:rои от две 
части: една горна и суха част, която никога не се 

засяга от течащи води и един северен - дял, който 

отвежда голяма част от водите на Леденишкия валог. 

Пж.рвата е по-вече хоризонтална и тепжрва ~лед , 
голямата зала започ,ва слабо наклонената горна пол9-
вина, а втората е силно наклонена, като входната й 

ч~ст се намира 8-9 метра по-високо_ от основата 
на валога, дето е новия сводест вход. Ви~окият вход 
е затлачен с изветрели и натрошени материяли, 

който образуват кжм основата при новия вход джлга . 
и стржмна плазня Това разположение на двата дяла 
показва и двойно разви гие на общата пещерна мрежа. 

...... ~ 
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белязва голямо изобилие на поройни ос

татжци - треви, големи и по-дребни части от сухи 
клони и джрвесни части, дребни камжнаци и тиня . 

Това обстоятелство _показва, че тази част на пещерата 
стои в вржзка с множество вжртопни ями . на леде-· 

- нишкия валог. 

Големият канал на сухата част на ~Леденица" 
е по-типичен. По високата част на преддверието, тжк
мо срещу главния вход на пещерата, ct; намира тес
ния канал, по който се стига до преддверната част 

на сухия дял. Втора, още по - тесна и низка · дупка 
води за голямата, разкошно мобилирана с чудни 

сталактитови и сталагмитови форми, зала. Тя има 
. наплжжна ос до 25 метра, а напречната и стига до 

30 метра. Височината на свода понася поне че от 15 
метра. Почти по всичките . части на сводестия -таван 
се спущат разкошни по.1юлеи от сталактитови групи, 

които на места достигат дори до основата; като да-

ват илюзия н~ високи и в средата отжнен.и блестящи 
колони. 

По неправилни сталагмитови стжлби в югоза
падната страна на залата, през цо-низж.к и тесен 

канал се навлиза в широката и джлга пещерна алея, 

която води · за „езерото." И в nея има разширения, 

еж.що художествено украсени. Прочутото леде_нишко 



„езеро" е в третото разширение на алеята. То е 
копанообразна вдлж.бнатина, чиито стени са от яки, 

бистри и красиви бигорни материяли, които са се 
напластили от капещата от една пукнатина на свода 

силно варовита вода. Паничището на „езерото" е 
напж.лнено с кристално бистра вода, която се свлича 
в изобилие по една разкошна сталактитова колона, 
нарастнала до такава степен, че е опрела в среди

щето на езерото. Всичко около езерото е изваяно 
от бистри сталактитови орнаменти. 

От "езерото" на запад пещерата се проджлжа
ва - но вече силно стеснена · - с още около 1 О 
метра и стига напречния сводест и 5-6 м. по-низж.к 
канал. За да се влезе · в него требва да се 1-iосят и 
помощни снаряжения. Той, както казах има посоката 
на общата слепа долина и е насочен кж.м поройната 
пОJювина на „Леденица." 

Пещерата носи името си „Леденица" поради 
това, че тя е хранилище на големи маси лед, който 

се образува в низката част на голямото пещерно 
преддверие. Ледж.т започва да се образува тепж.рва 
пролетно време, когато карстовата вода, що насища 

порите, пукнатините и масата на варовиците, пов • 
дигне _своето ниво. Второто и най-сж.ществено усло-

* 

вие за . образуване на леда се еж.стои в особната 
форма на пещерата и в обстоятелството, че по нея 

не става никакво вж.здушно течение. Както казах, 
поройната половина, за·едно с голямото преддверие е 
силно .наклонена кж.м изток - с.-изток. поради своето 
естество ледено . студенин зимен вж.здух запжл'ня 
през входа цялата пещерна · кухина под нивото на 

входа и се напластява .надоле чак до последните раз -
клонения на поройната половина. Там залегнал; не
говата температурата може да се подигне само от 

контактното действие на летния топжл вж.зду~. А 
този процес е твж.рде дж.лжг, та и в юлските дни 

пещерният вжздух си остава ледено студен. Тж.кмо 

през кж.сна пролет и през ранно лято, при . подиг
нато карстово водно ниво, започва да се усилва ка

пещата от сводовете на · пещерата вода. Падналите 

по основата водни капки оста~ат в масата на ледено 

студения вжздух и там замржзват. Така се наслояват 

доста дебели ледени слоеве и понеже повдигане на 

температурата става бавно, последните се заджржат 
до кжсно лета, когато количеството на капещата 
вода намалее, а температурата на пещерния вж.здух 
се повиши над 0° С. До това време той играе роля • 
та на ледено хра1:1илище. 

от проф. Д.,.,р l{аенер, Берлин 

1. 

Изкачване на Шнеекопе през зимата 

1901 r о д. 

Повече от 20 години еж. се нзминали, обаче 
този излет стои незабравим пред моите очи, защото 

той ми показа вжв висша степен силата и хубостта 
на природата. 

Шнеекопе '(Снежка) е едва 1603 м. висок, но той 
е най-високият пункт от планините, · които образуват 
границата между Прусия и Чехословашко и има на
пжлно алпийски _ Хfi-рактер. От десетилетия пруският . 
метереологически институт притежаваше там една 

проста станция, ржководена повече от • четвжрт век 

от пощенския управител Киршшлагер. На пж.рви юни 
1900 год. биде открита една голяма кулообразна 
обсерватория (13·5 м. вис01~а, 9 м. д;iлга и 5 м. ши
рока) и ангажиран като наблюдател монтйора Шварц; 
той живее там горе с цялата си фа_милия и някои от не

гоните деца еж. ,, най-високородените" деца в Прусия. 
Освен жилището в пж.рвия етаж има спалня и стая 
за изучавания, а в втория етаж се помещ~ва стаята 

с инструментите .за наблюдения. Горе на платфор

м;па еж. термометрите, ветроизмервачите и уредите 

за измерване на слж.нчевата светлина~ Здрави же
лезни вж.жа пазят зданието от твж.рде силните ветрове. 

През Януар;,t 1901 тод. трябваше да стане една 
ревизия, и аз ееднага се яв11х1 толкова повече че от 

одавна имах желание да видя планината през зи

мата. Когато заминах от Берлин, валеше хубаво и 

аз се много страхувах за изкачването ми в плани

ната, но дошжл по-близ'у до нея, аз я видех пред· 
мене в най-хубавата 3имна премяна . При пристига• 

нето ми вят.жр.жт беше твж.рде неспокоен, а до сут
ринта той се усили още повече. Това обаче не ме 
спря, а и моя · опитен водач ми предложи пжт, който 
водеше отчасти · през гората и минаваше покрай 

много туристически хижи (Bauden), дето при лошо 
време човек би моrж.л да се отбие. 

Снегж.т беше от начало джлбок до колене, но 
понеже беше сух и рохкав и гората го пазеше от 
завявене, ние се изкачихме б.жрзо до 1000 метра. 
Намести обаче ние затжвахме до глезените. От , 

Шлингелбауде (1070) до Хампелбауд· е 
(1260 м) пжтя вжрвеше през гората, но тук Jieжexa 
такива снежни маси, че ние затж.вахме няколко пжти 

чак до рамената и с голям труд се измжквахме. 

Между това имаше и удобни места за минаване, 
които се разнообразянаха с песента на зимната чу
чулига (Passerina или Calcarius пivalis). За да до
стигнем в Хампелбауде, трябваше да скачаме при 

Кирхентюр един метжр; наоколо снегж.т беше още 

по-дебел. Вятж.ржт беше се обжрнал вече в буря, 
развяваше снега, така че едва се виждаше на 1 О м. 
далечина. Пж.тят от тука водеше през откр~ти..,. ме~та 
ознэ_яен през всеки 3-4 метра с високи показалци, 
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някои разчупени от бурята. Без · тях може лесно 
да· се сгреши пжтя и да· С,е загине. Преди две сед

мици само загинаха така две деца на един ....... от па
зачите току до самата бащина кжща. Затова _ нашия 
домакин ни посжветва да се вжрнем, ако загубим 
показалците. 

Сега идеше най-тежката част на пжтя. Снегжт 
11ежеше 1 -2 м. високо, така че често се виждаха , 

само вжрховете на елите. Той беше се стопил на по
вжрхността от слжнцето и през нощта замржзнал, та бе 
се образувал един еж.мнителен леден пласт. Наместа 
ние пропадахме. Още по-лошо беше, че бурята беше 
покрила горната повж.рхност с ледени кристали като 

ОгJiедало и · само щ1 не колко метр.а от · кжща--r:-а ние 

вече паднахме за !пжрви пж.т. Тежко _беше да се 

Шнеекопе (Снежна), 16Р3 IY1. 

изправим при бушуващата буря. Очите ropexa, по
неже бурята удряше ледени, игли · право в лицето. · 

Всеки 2-3 крачки трябваше да спwраме, за да си 
поемем джха. Най-после _достигнахме гребена на 

планината (1400 м .) дето поне вятж.ра остана зад 
гжрба ни. Бурята ни тласкаше напред, без да ни 
пита, желаехме ли или не, и ние само внимавахме 

да не загубим из очи пжтните показалµи. 
Изведнжж пред -нас се изпречи Р о з е н бау-де 

(1400 м.), и ние бихме се отбили на драго сж.рце, 
толкова повече че ни предстоеше едно вжзкачване от 

200 м. и бехме вече 7 1/ 2 часа на пжт, нq_ почна да 
се смрачава и аз реших да проджлжим. 

Аз ' вярвах, че вече сме преминали най-л.ошото, 
защото тук бех закрит от вятжра, но само на не
колко крачки от тук бех вече на друго мнение. Чак 

. сега узнах, как бурята фучи, брули и пищи пред 
нас; бех се почти отчаял, че ще достигнем вжрха. 
Вятжра ни обхвана от лево и не беше вжзможно да 
се вжрви прав, и когато се опитах да сторя това, 

бурята веднага ме свали долу. Ни~ се движехме 
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еж.веем бавно повечето пж.лзешком напред, защото 
трябваше на всека крачка да забиваме здраво тоя
гата, преди да трж.гнем по-нататж.к. Ние употребихме 
повече от час за едно место, което летно време се 

минаваше не даже з_а половин час. При завоя на пжтя 
на няко~ко пжти се врж.щахме, отблж.сквани от вя
тжра, преди да преминем ж.гж.ла : Когато най-посл"е 
дойдохме близу до обсерваторията, обхвана ни "rа
кава · буря, че ние полетяхме с всичка сила срещу 
стените на сградата. С мжка се мжкнехме край сте 

ната, дето:бе . ни притиснала бурята, докато да до
стигнем запазената от вятж.ра страна. Ако бурята ни 
бе отхвжрлила навжн от обсерваторията, ние бихме 
паднаJIИ в една пропаст, 800 _м. джлбока r в чешка 
територия. 

Едва след като очистихме г0леми:ге 

буци лед и сняг от брадите и шапките, 

ни позна наблюдателя, ( който еж.об
щи, , че. вятжрж.т има една скорост от 
25-30 м. в секунда; отделни , удари 

достиr аха, до 40 м. Цялата обсервато-
. рия беше покрита с дебел скреж, кой
то се кжртеше от бурята на големи пар
чета и падаше с шум. Даже в леглото 

аз чувствувах трептението на построй

ката при силните - напжни на вятжра. 

Слизането на · другия ден трая само 

2 часа, защото времето беше се попра

вило, а и ние .бехме избрали по-кжс пж.т. 
След вржщането ни в Берлин цяла 

седмица страната на лицето ми оста

на вцепенена. Това бе страната, кОР.
то осо1'5ено много бе изложена на бу
рята. Лицето ми беше малко· изкривено, 

устата от лево отворена, даже пиенето 

бе мж чно. Еж.преки това аз се радвах, 
че можах да видя план111ните като метеро

лог зимно време, да почувствувам стихи

ята на!природата на собствения си гжрб. 
Хубава е планината летно време, но хубава е 

и зиме и аз незная, кое време трябва да предпочета. 

11. 
, В ж з качван е на В и то ш а ~ р е з 1906 г. 

Още когато бех в Бжлгария през 1900 год. и 
всеки ден гледах Витоша, тя ме мамеше кжм себе си, 
толкова повече че бех вече чел вж.одушевеното опи
сание на Ami Boue за нейните чудни изгледи. Тога
вашния ми опит да се вжзкача през Драгалевuи не 
сполучи. Еж.преки че имаше пж.т над мо_настиря, 

тогава собстве~-rо Н}iкакжв пжт, а просто дол, из

пжлнен е- груби камжни, ние достигнахме една ли• 
вада на височина 1600-1800 м. Тук обаче ни об
хвана, докато закусвахме, гж.ста мжгла и ни~ трябваше 

да се повжрнем. , . . . 
Когато бех втори пж.т в София през 1901 г. навех

нах си кр,ака над Владая, трябваше да лежа цяла · ёед

мица и за вж.зкачване не можеше и да се _ помисли. 

През 1902, 1903 и 1904 год. ходих пак в София, но 
пак само по за неколко де'ня . 



Едва през 1906 год. останах за по-джлго -време 
в този град и предприех ред излети, между другото до 

Лжджене и Бачковския монастир. На.врж.щане минахме 
през Костенец за Чам-кория, като вж.знамерявахме 
да се вж.зкачим на Му.сала. При езерата обаче ни 
обхвана такава гж.ста мж.гла; че ние загазихме в во
дата и забелязахме това, когато обущата ни беха 
вече мокри. Затова ние се вж.рнахме. Двама войника 
се изкачиха вжrrреки това горе и ни разправяха 

после, че . само глав~те им стр~чали над мж.глата и 

те не sидяли нищо. 

На следния ден бехме в София и гледахме на дру
гата сутрин (30 август) блеснала пак Витоша. Срещ
нахме ботаника Стефан Петков и аз изказах мнение, че 
времето е добро за изкачване на Витоша. Той се 
еж.гласи веднага и предложи да заминем 

още еж.шия ден за Симеоново, там да 
пренощуваме и рано на другата сутрин 

' да потеглим. Той се поrрижи за кола, а 
приятеля _ ми Иширков и аз се погрижихме 
за провизии. В Симеоново обаче ни 
предложиха за спане в един хан такава 

стая, че ние се спрехме ужасени пред вра

т'ата. Аз сж.м пренощувал в MP.Oro селца в 
Бжлгария, но тази дупка беше най-ло

шото, каквото аз и мс,ите приятели сме 

виждали. За ядеРе ханджията немаше ни
що, а пж.к виното миришеше на спирт. 

в София бе 10°. Изгледж.т _на дж.лгата ред.ида улични
фенери там долу бе величествен. 

Аз се опитах, както моите хжркащи другари, 

да заспя, обач·е вятж.ра, който може би знаеше, че 
мен в Прусия еж подчинени не ветровете, а измер

в-анията на джждовете, искаше да покаже, че не

трябва да се подчинява, духаше през вратата и вкар
ваше дима в мosr ж.гжл. С моето спокойствие беше 
свж.ршено, защото димж.т толкова лютеше в очите ми, 

че даже завиването ми с палтото гiрез глава непо
могна. Най-добре би било да излезех пре_ц· вратата 

и да погледам кжм заспалата София. Обаче ста
дото говеда се.дебнеше от вжлци, кучетата като луди 

тичаха и лаяха, а един от бдящите пастири изпразни 
своето оржжие напосоки в тжмнината. Нито един 

С спането значи нищо не стана и ние 
решихме да отидем до- едни колиби и там 

да преношуваме. Ние искахме -да на.е
мем кон за нашите неща, но не се на

мери. Най - после за . носене на багажа си 
предложи услугите един селянин·. От на

чало пж.тя беше твжрде каменист, но 

после достигнахме една хубава планин

ска JIИВада. Слжнцето беше залязло, и 

· . Витоша при с. Драгалевци qот, • Любо 

месецж.т грееше великолепно. На ви.сочииа от 1500 
м. се чу отдалече висок кучешки лай и по сжветите 

на селянина веднага образувахме четирижгжлник с 
гжрбове обжрнати навжтре, като джржахме готови 
за отбрана н~шите тояги. Скоро се приближиха ня
колко грамадни овчарски кучета. Селянинжт им из
вика дружелюбно, а един пастир тичаше кж.м нас с 
едри крачки и пушка на рж.це и усмири кучетата. 

Така ние се приближихме до колибата, която лежеше 
на 1700 м. височина. Тя имаше стени от плет, изма
зани с кал, покривж.т и бе обкован с газови те
некии; около колибата бяха натрупани сжчки на ка
мара:до 3 м. висока. Тримата пастири пазеха 100 
крави, които даваха обаче твж.рде малко мляко. 
Мляко и царевица или хляб бе главната храна на 
паст,ирите, които си печеха и суджук. Огж.ня затова 

бе изкопан в средата на колибата и димж.т трябваше 
д-а излиза през един отвор или през вратата, но това 

·станаше само когато вятж.рж.т бе блалоприятен. Пас-
тирите ни отстж.пиха драговолно техните легла, п·ок

рити с кожи, а пж.к те легнаха на земята до огжня 
,,., .. _,.""-=- нпроче~ не беше студено, jзащото още кж.м 101/ 2 

- ':'~ вечерта аз измерих 12~~с, докато сжrчото време 

час не ·можах .да дремна. 
След часа 4 сутринта се надигнахме, пастирите 

донесохе малко мляко за нас и ние закусихме. Аз 
неможах повече да трая в колибата и излезох на
вж.н в тжмнината за да наблюдавам изгрева на слж.н
цето. Тогава си направих следните бележки. 
· . 5 часа: Само Искжра и другите реки и блата 
се виждат като сребжрни нишки. 

· 510 : Червено-кафяви светли лжчи над Балкана. 
5 15 : Отгоре се простир·а една широка, .жж.лта, 

светла ивица. 

518 : Жжлтото става по-светло. 
523 : Отгоре се простира ~ж.всем нежна, пур

пурна ивица. 

535 : Пурпурж.т изчезва. _ Жж.лтото се прелива в 
жж.лтозелено. Чува се пжрвата свирка на арсенала 
в София. Разпознават се постtпенно кж.щите, слжн

цето изгрява. 

В 6 часа почнахме вжзкачването кж.м Черни 
вржх. Витоша, както е известно, има два вж.рха, един 

п◊- - висок на изток-юго-изток, който има по-малка 

повж.рхнина, и друг малко ~по-низж.:r<, на запад-се
веро-запад, койтq има .една __ по-голяма площ. Тук е 
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най-доброто место за една меrЕ:реолоrическа обсерва
тория, за което е -казано повече в това списание 

год. 1922 стр. 41-42. На най-удобното място из
дигнахме малка каменна пирамида. След това заку
сихме При пжлно· слжнчево осветление и 10° топ
лина духаше силен източен юго-източен вятжр. 

От Черни -вжрх се отправихме по направление кжм 
Княжево. Отначало попаднахме, тж.й като липсваше 

всякакжв пжт, в изворите _ на Боянската река, дето 
трябваше да се катерим по грамадни блокове, об:. 
раснали отчасти с мжх, между които се провираше 

водата. По-кжсно намерихме по-надолу удобен пжт, 
кой·rо ни заведе за няколко часа до Княжево. Там 
атакувахме една бирарийка и един келнер трябваше 
да стои винаги на наше разположение. Некои от нас 
изпиха по сед~м, даже осем чаши бира, толкова бехме 
изсжхнали, тжй като през целия горещ ден нямах

ме нищо за пиене. Трамваят ни занесе до София . От 
тогава няма защо да се срамувам от Витоша. Сжв
сем доволен ще бжда, · като метеоролог и n риятел 
на планините, само тогава, когато там горе ще стои 

една наблюдателница и една туристическа хижа. На
дявам се да и.оживея това ! . r 

дt:>УЖЕСТВЕf{ ЖИВОТ 

XVI редовен туристичесни еж.бор ще се еж.стои на 
24, 25 и 26 май т. r. в rp. Русе при следната програма: 

Сряда, 23 май. - Пристигане на сжборяните от 
Студена, Радомир, Кюстендил, Дупница, Св. Врач, Са
моков, Долна Баня, · Белйово и Т.-Пазарджик в С9фия 
и потегляне заедно еж.с Софийци в 7 ч. вечерта за Русе. 
На • гара Мездра се присж'единяв_ат Врачанци, на гара 
Червен Бряг - Оряховци, ·на гара Плевен - Плевенци 
и-ловчанци и на гара Горня Ореховица - Горне Оре
ховци, Тжрновци, Габровци, Тревненци, Казанлжчани, 
Ст. Загорци, . Бур,газци, Пловдивци, Усто13ци и Харман
лийци и вкупом проджлжават за Русе, дето пристигат 
на .24 по обед. Варненци, Шуменци и Преславци при
стигат в Русе на 23 май вечерта. 

Чет. в ж р т ж к, 24 май. - 2½ ч. след обед от-

криване на еж.бора. Реферат. Точки 1- 4 от дневния 
ред. В 5 ч. след обед задружна разходка с лодки по 
Дунава до местността Хабер ма н, дето непринудена 
среща за опознаване на сжборяните. 

/lетжк, 25 май, и сжбот'а, 26 май, проджлжа
ват заседанията на сжоора, а nрез свободното време 
разглеждане на града. На 26 май след обед закриване 
на еж.бора, вечерта градинско увеселение. 

На · 27 май, неделя, останалите в Русе сжборяни 
участвуват в празненството на младите ни другари 
юноши-туристи по случай 15 годишния юбилей на ме
стния клон Д у· н а в от Ю. Т. С. 

Следсжборни , излети: 

1. Дунавски (петдневен) от Русе до Видин по 
Дунава, от там - Орешец-Белоградчик-Мездра-раз
отиване. 

2. Чер н о мор с ки (петдневен) от Русе-Абоба 
~Варна-Месемврия-Анхиало-Бургаз - разотиване. 

3. П л а н и н с к и ( осем до десет-дневен) : Русе 
Тж.рново - Габрово - Острец - Ю м р у к ч а л 
Карлово - Б о г д а н -.L. Стрелча - Панагюр!fще 
Оборище - Вакарел - разотиване. 

Д н е в н и я р е д на еж бора е следния: , 
1. Откриване на еж.бора. 
2. Реферат. 

Редактор: Ив. Велков. 
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3. Приемане нови клонове. 
4. Проверка пжлномощията на ' клоновите пратеници. 
5. Отчет на настоятелството. 
6. Доклад на контролната комисия. 
7. Кратки отчети на клоновите пратеници. 
8. Реферат. 
9. 25 годишния юбилей на дружеството и юбилеен 

сборник. г 

10. Бюджет за 1923/1924 година. 
11. Правилници за_ еж.борите и сжборните фондове, 

за хижестроене, за вж трешния ред и стопанисване на 

хижите, за Фонд Панайодов и др. 
12. Реферат. 
13. Разни. 
14. Избиране четирима членове на Централното На

стоятелство вместо излезлите по жребие Васил Заха
риев, д·р Ив. Велков, Д-р Крум Дрончилов и Д-р П. Пеев, 
4 запасни члена на еж.щото и 3 член.а за контролна ко • 
мисия. 

15. Определяне мястото на XVII редовен дружествен 
еж.бор, и 

16. Закриване на еж.бора. 
Предвиждат се следните реферати: Ст. Н. Шишков 

(Пловдив) Акт у е л нит е задачи на тур из ма, 
Н. Галчов (София) Новите насоки на туризма, 
Ил. Антонов (София) Необходим от о в орган и
з а ц и ята и Ил. Бжрдаров (Плевен) Орган и з и
Р а н е н а м н о г о д н е в н и я и з л е т. 

Нови нлонове. - По инициативата на г: г. Св. х. 
Иванов и Ив. П. Вжлчев в гр. Харманли се е еж.стояло 
на 11 март т. г. едно сжбран:ие от любители на ПРИRО
дата, което е решило образуването на клон от Б. Т. Д. 
в града под името Р о д о п и. Сжбранието е определило 
членски внос по два лева месечно и 5 лв. записнина, 
като е натоварило избраните от него настоятелство и 
контролна комисия да изработят устав на клона. В на
стоятелството са избрани: за предtедател Св. х. Иванов, 
подпредседател Ив. Анастасов, секретар-касиер Ив. Т. 
Вж.лчев и сжветници Делчо Тодоров, Васил Златаров и 
Сийка Овчарова . На сжбранието са присж тствували 32 
члена. Пожелаваме бжрзо развитие и добжр успех на 
Родопци! 

- На 21 февруари т. г. в гр. Ловеч група туристи и 
любители на природата се еж.брали да разменят мисли 
за образуването на туристическо дружество в града им. 
Избра на е била комисия, която да проучи вжпроса. из
nаботи устав и подготви основаването на клон от Б. Т. Д. 
На 24 март се е еж.стояло учредително сжбрание в 
присжтствието на 25 души членове, което е приело уста
ва на клона и - избрало пж рвото му настоятелство в сж
став: председател Ник. Стоицев, подпредседател Ник. 
Атанасов, касиер Беса Сиркова, секретар Петж.р Вж
тев . · На 11 март клона тжржествено е бил кржстен 
С r D ат е ш. Пожелаваме хубава дейност и добжр успех 
на Стратешци! 

t I<онстантин I<арастоянов. - На 14 март т. г. е по
чина_л след кратко боледуване в Александровската бол
ница, София, подпредседателя на Св. Врачкия кло·н 
Ел и н в р ж х от Б. Т. Л. г. Константин Карастоянов . 
Мир на праха му! · 

Поправна. В миналия брой на Бж.лгарски Турист 
(книжка 7) един пасаж от отчета на Пловдивския клон · 
Калоян о в В р ж. х се е вмжкнал в отчета на Софий
ския клон А л е к о К о н с та н ти н о в, а именно: 

След отчета на настоятелството и на контролната 
комисия, които сжбранието е одобрило, то е гласувало 
бюджета на клона за идната година , в който са пред

. видени между другото и 1500 лв. за поставяне на п·о
казалци, табели и белязане на пжтища. За тази цел сж
бранието е избрало и специална комисия при клона. 

В настоятелството на Пловдивския 1:лон Кал о я
н о в В р ж х еж цзбрани за сжветници ocEeitr Н. Груе 
и r. r. Кжнчо Попов _ и l"eoprи Шивач~е_в_. ~----

Придворна fiечатница.- · 
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