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НОЩЕМЪ КЪМЪ МУСАЛf\ 1) 

когато дружината ни излt.зе, за да поеме 

нагоре къмъ Царска Бистрица, на шосето 

лежаха вече сребриститt люспи на лунното 

сияние, размtсени съ остритi;, черни и плътни 

сt.нки на борнкит-в. Наоколо гората настръх

нало мълчеше и подъ всt.ко дърво бt.ше 

свита н-tкаква тайна и чакаше освобождение, 

за да израстне, да обвие всичко въ мъглата 

си и да погълне цi;лия cP.t. тъ. Небето надъ 

назжбенитt. върхове на елитi; бt.ше синьо

синкаво и посипано съ сребристъ nр11шецъ, 

като крилетi; на пеперуда. Тукъ-таме по него 

трептi;ше звездица и като че отлиташе се по

далечъ и по-далечъ отъ земята. Сглъхналъ, 

прозиренъ, прохладенъ, въздухътъ на плани

ната изглеждаше nодвиженъ, като неосезаемо 

течение, което се хлъзгаше 1<рай насъ и дър• 

весата и милваше всичко, преобразяваше го, 

правtше го ново, невtроятно, пълно съ не

изчерnаемъ чаръ. Сякашъ всичко околно бi;ше 

съвсемъ друго, непознато, внезапно възкръс

нало за особенъ животъ, по мог жщъ отъ на

ш и я. И застанали неподвижно срi;дъ шосето 

ний съ нtкаква неизпитвана наслада се оста

вяхме на живителна, а сила на тоя животъ, 

на магията на лунната нощь срi;дъ природата. 

F\ следъ малко1бавно тръгнахме нагоре 
къмъ планината. Струв-,ше ни се, че вървимъ 

срiщъ колонитi; на непознатъ хремъ, че слу

шаме да се мълвятъ пълни съ дълбокъ сми· 

сълъ думи не таинствен21 литургия, че yci;-

') Извадка отъ сказка ~Туриэъмъ и изкуство•, 

четена на 28.1.27 r. 
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щаме какъ н-вкжде въ глжбината на гората, 

задъ завесата на мълчаливо изnъналитi. снага 

борове, се извършвt1 нtкаква мистерия, въ 

която има нi;що сладко и страшно. И когато 

внезапно, преди да встжпимъ въ долината на 

Бистрица, изъ тъмата срещу насъ прокънтt. 

презрителенъ, остъръ смi;хъ, повтори, потрети, 

преобърна се на отчаяно ридание, и се за• 

губи въ далечината, въ въображението на 

всi.ки се открои не образа на олелейката, а 

нt.каква свърхестествена фигура на черна 

жена, съ разметнати тъмно-морави криле, 

съ сиво покривало, съ разтегнати отъ непо

носимl!I мжка кървави и тънки устни, съ го

рящч, жълто-зелени котешки очи, която гони 

загубено щастие и лети изъ гората, - злобна 

и се пакъ окайна жъртва на безумно стра

дание. И викътъ на самотната нощна птица 

изведнажъ ни облъх11а съ нi;що дълбоко

приказно и ний разбрахме какъ се раждатъ 

легендитt. срt.дъ природата. 

Дълго време вървi;хме ний умислени и 

трепкахме уплашено отъ всt.ки шумъ, докато 

малко по малко въ насъ не се промъкна 

н-вщо много бодро, нt.що като златна, хладна 

струя, която непрестанно к~пе душата и я 

измива отъ всичко прашно и ежедневно, до

като не ни събуди и възкреси, докато не ни 

отвори очитi; за красотата на действител

ностьта около насъ, непрестанния, звънливия се 

наnредъ и напредъ летi;щия шумъ на р-вката. 

Той идi;ше отъ глжбината на долината 

подъ насъ и като че придаваше още повече 



яркость на лунния свtтликъ, който беэъ сnиръ 
слизаше отъ небето и не само заливаше съ 
лжчи срещнитt, остри скали, но ги пропи
ваше съ сияние, така че тt изглеждаха про
зирни и толкова леки, щото приличаха на ми

ражъ и бу.цtха страха, че ей сега ще изчез
натъ, ще се стопя rъ безследно. Едва когато 
окото ни нtколко пжти видt скалитt се тъй 
сияещи и леки и се така изправени тамъ горе, 
nодъ срещния връхъ, ний свикнахме и наче
нахме да вtрваме, че тt наистина сжществу
ватъ, че тази пхна красота е нtщо неиз
мtнно. И въ насъ се появи почуда, появи се 
нtщо подобно на страхъ. Такъвъ страхъ, ка
къвто трtба да еж изпитвали първитt пле
мена на варваритt, които еж стигнали до Си
ньото или Бtлото море и за пръвъ nжть еж 
видtли необятната ширь. Като варвари се 
чувствувахме и ний, rражданитt, 

се по-близу и по-близу до насъ. И изведнажъ 
тя пропълзt. скришомъ по сипеитt нъмъ рt.
ката, скри се за малко въ клена и сетне скочи 

върху пжтеката ни. Въ тоя мигъ черния хре
бетъ глътна месец11 и ний се намtрихме въ 
тъм11, която изглеждаше прозирна, но се панъ 
оставаше непроницаема. Напусто се вглеж
дахме nредъ себе. Виждахме само слаба фос
форесценция отъ голt.митt камени блокове, 
пръснати въ страни, чувахме шума на рtката 
и слабо клокотене на ручейчета по пжтеката, 
но самата пжтека губi;хме при всtки завой. 
Сякашъ нtщата играеха съ насъ на криеница, 
обаждаха ни се, мамtха ни, но когато оти
вахме къмъ тi;хъ, изве.цнажъ изчезваха и ний 
се намирахме или въ обятията на нt.кой нлекъ, 
или срtдъ нtкой мочуръ, изъ който се изстиск
ваше ледена вода и се пропиваше въ обув-

свикнали на тtснота и прахъ, на 
хоризонти закрити, отъ неско

посно натрупани и безвкусно по
строени кжщя. Ний се чудtхме 
на необятната околна красота и 
разбирахме, че освенъ нашитt 
дребни, ежедневни грижи, на тоя 
свtтъ има нtщо, което е без
конечно по-rолi;мо, по•rолtмо оrь 
амбициитt ни, nо-голtмо отъ из
куството ни, - а то е природата, 

съ нейн21та вtчна мtнливость. И 
намъ се поиска да оттърсимъ отъ 

себе всичко донесено отъ долу 
отъ града и да се слi;емъ съ онова, 
що се открояваше nредъ насъ, 

да се преродимъ, да се не чув

ствува ме като дисонансъ въ вели
колепния акордъ, който звучеше 
изъ недрата на планината. З21това 
ний още повече отворихме очитi; 

Рилския монастиръ си, разширихме и душата си, въ фот. Мишо 

която усетихме сякашъ се откри-
ватъ хиляди нови очи и уста, за да поглъщатъ 
колкото може повече възродителна сила. 

F\ между това ноэетt ни бодро се катерi;ха 
по каменист21п1 пжтека и ни изнасяха се по
високо и по-високо. Гората се свърши, отстжпи, 
оттегли се отеднажъ като нtкаква завеса и 
откри надъ насъ устременитt кули по гърба 
на веригата, която се изтtrаше въ дi;сно край 
рtката чакъ до Мусала и ни дtлtше отъ дъл
бокия процепъ на Демиръ-Капия. F\ малко 
по-късно пжтеката ни змийски зави, метна 
опашката си и се прехвърли отвждъ Бистрица, 
въ гжстия кленъ, за да запълзи по-стръмно 
нагоре къмъ езерата. 

Сжщевремено месецътъ превели зенита 
и начена да се спуща съ удивителна бързина 
нъмъ отсрещния хребетъ, който се чернtеше 
заплашително и пращаше хищната си сtнка 
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китi; ни. Едва когато излi;зохме най-сетне надъ 
клековетt, наоколу стана малко по-свtтло. Р. 
горе на ржба на наклона, по койrо се дви
жехме, се замерджелi; една мжглиста, въз· 
душна роза, - сиянието на 1·олtмъ огънь при 
хижата на езерата. 

Дълго време, се тъй малечна и нt.жно 
обагрена цъвтt. розата предъ насъ, дълго 
време се плъзгахме ний по роснитt, студени 
поляни между Чадъръ тепе и Маркуджика, 
пропадахме въ дълбоки ровове съ вода, отново 
се издигахме, докато най-сетне излt.зохме при 
първото езеро, въ чието , огледало се отразя
ваше буйния огънь, тъй че -изглеждаше сякашъ 
тамъ при хижата расте вълшебно, пламнало 
дърво, което забива нлонетt. си въ небето, а 
коренитt въ водата. Въ хижата и около нея 
имаше вече много подранил.и поклонници на 



Мусале, - тt викеха, разправяха се, дирtха, 

товарi;ха, стi;гаха се, - но всичкия имъ шумъ 

нi;маше сила. Едва излетi;лъ десетина крачни, 

- нi;що строго въ околния покой и тържест

вена тишина го пресичаше - и на хвърлей 

камъкъ отъ хижата вече нищо се не чув
аше 

отъ суетното безпокойство на хората . . . 
Отъ хижата тръгнахме въ най-дълбоката 

и пота'йна доба на нощьт21. Къмъ три. И бавно 

завъзлизахме къмъ върха . . 
Тукъ горе, макаръ месеца да бi;ше от

давна залi;эълъ, бi; св-sтло. Въ огромниrt. скали 

и сипеи трептi;ше нi;каква тtхна собствена 

синкава и неосезаема свtтлин21, която лежеше 

върху всичко подобно на тънакъ пластъ отъ 

безценъ металъ. F\ въ сжщо време изглеж-

Въ nonнn на планината 

даше, че е много тъмно и че камънитi;, които 

отвсжде запречватъ пжтя, се подхранватъ 
отъ 

тази тъма и растатъ, както растатъ наоколу 

пл21нинитi;, както растатъ на ширъ цирковетi;, 

въ които черни и спокойни езера лежатъ мъл

чаливо и ч21натъ нi;каква тайна да слезе въ 

тi;хъ отъ звездното, далечно небо. 

По пжтя край тия езера нашата дружина 

се р21здроби и 21зъ ост21на1tъ самъ съ другар · 

кат21 си. И изведнажъ, когато на изтокъ едва

едва се замерджелi; бледа дрезгавин21 и обади, 

че слънцето в·азлиза вече тамъ дълбоко задъ 

хоризонта, когато наоколо неусетно се пръ
сна 

сивъ, мъртавъ свi;тликъ и въ него дважъ по

огромни и по-грандиозни се извисиха надъ 

насъ Мусала, F\лековия върхъ и всички бези

мени и горди чун21ри на мусаленския м21-

сивъ, 21зъ усетихъ какъ отъ мене отпада 

всичко дребн21во, всичко донесено отдолу, отъ 

хорскитi; сборища, и какъ другарка та ми и 

азъ се превръщаме на първобитни, наивни 

хора, които, обзети отъ религиозенъ страхъ, 

отиватъ тамъ горе, да се поклонятъ на едно 

непознато и заплашително божество, което 

влада надъ живота имъ и надъ цi;лия свi;тъ. 

И неволно ний двама, загубени срi;дъ т-sзи 

пустини, се притиснахме единъ о другъ и за
въз

лизахме унесено, като въ сънь, загледани въ 

Мус21л21, която се издигаше предъ насъ тъй 

непристжnна и надменна, wото ни се стори, 

че никога не ще можемъ да стжnимъ на 

челото и. 
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F\ла пжтекат21, тоя символъ н21 властьта 

на човi;шкия духъ надъ материят21, полека, 

неусетно нi;какъ, почти дебнейки обикаляше 

препятствията, неочаквано се пре

хвърляше презъ подземни рi;ки, 

които глухо звънi;ха отдолу, из

виваше, изгъваше се, притискаше 

се о планината и ни извеждаше 

се по-високо и по-високо. 

F\ изтокъ въ това време мi;
нява ше непрестанно багри, -
ставеше бледо-синь, зеленикавъ, 

жълтъ, изведнажъ се пропив21ше 

съ руменина, ставеше по-широкъ. 

Небето около него и надъ него 

начеваше Ctl\ЩQ д21 играе въ хи

ляди отсtнки, морави, опалови, 

зелени, като котешки очи, жъл

теникави и розови. F\ чукаритi; и 
скалитt изведнажъ загубиха сво

ето мъртво величие, станах21 ся

кешъ по-добри, по-гостоприемни 

за да посрещнатъ слънцето, което 

тамъ на възходъ пращ21ше предъ 

себе, като тржбни звуци, ярко

червени лжчи и пронизваше гнtвно 

ф .,. мъrлитt, що му запречваха пжтя. 
от. ,,,ншо 

Още малко, още нtколко 

кр21чки, още два завоя, още единъ ! Ний едва 

имаме време да погледнемъ какъ долу въ п
од

ножието се чернtятъ, като врати къмъ нi;

какво страшно, ледено царство, езерата, сетне 

се в-rурваме нагоре и когато, подобни не~ вой

ници въ атака, брулени отъ огъня на свирi;п1, 

вi;търъ изврi;лъ изъ ждрелото на Демиръ Ка

пия, ний изскачаме на челото не~ Мусала, -
тамъ въ далечината, която простирzsше кр

иле 

н21 стотици километри отъ насъ надъ Юмрукъ

чалъ и F\мб21рица и надъ Богданъ начена ба

вно да възлиз21, въ царственъ nypnypъ, слън

цето. И всичко, което сякашъ до преди малко 

бt мъртво, се съжv.ви и засмi;. Засмi;ха се ми

риядитi; китни цвtтовце, които покриватъ Му

сала, и тtхнитt. ярко-червени, морави, сини 

камбанки, като че зазвънtха за благодарствена 

служба. Засмt се и студения вtтъръ и засвири 

весело, като се премi.таше от. долината на 



Искъра, въ долината на Марица, и пращаше 
поздравъ отъ водитt. устр·емени къмъ Черно 
море, на ония течащи къмъ Егея. Засмi;ка се 
и хората събрани на върха, защото бt.ха 
победили несгодитt., бt.ха се усетили силни и 
млади и сега се радваха на необятната ширъ 
и на слънцето, което идъше да ги стопли. 

Засмt.хме се и ний двама съ другарката 
ми и се свихме до каменната пирамида за да 

си починемъ и да се сгрt.емъ Но следъ мигъ 
менъ не ме сдържа и азъ скочихъ да гледамъ, 

защото усетихъ, че нi;ма време да ми стигне 
за да видя всички красоти наоколо. И на1-1стина 
когато се обърнахъ почувствувахъ, че сърцето 
ми се свивв. Стори ми се, ч~ съмъ подобенъ 
на малко дете на което еж дали 

великолепни дарове, но което не 

може да си ги занесе до кжщи 

за да ги разгледа и да имъ се 

нарадва. Кое по-рано да гле· 
дамъ, когато всжде е тъй хубаво, 
че дни и дни не биха стигнали 
за да се изчерпи красотата, за 

да се види всичко ? • .• 
Ето, току що съмъ се взрi;лъ 

въ синкавия Пиринъ и въ бi;лия 
конусъ на Елъ-тепе, привличатъ 
ме охренитi; отсt.нки на Белме

кенъ и ярката сребристость на 
нt.каква рi;чица, която извира 
отъ подножието му. f\ сетне по
гледа ми начева да дебне дали 
отвждъ Разлага, не ще види 
надъ Бозъ-дагъ скалитt, на Та
сосъ, или дали надъ Пиринъ не 
ще се очертае кржглото теме на 

Олимпъ. Но мигъ следъ това 
азъ се обръщамъ къмъ изтокъ 
и гледамъ къмъ Костенското 

за да видя възможно ли е това, което раз• 

правятъ хората, - отъ Мусала да се вижда 
София. 

Бавно оправямъ окуляра, поздравявамъ 
Черния върхъ, слизв мъ отъ него полека по 
Резньоветъ и по билото надъ Желt.зница, 
готовъ да се разочаровамъ и да се присмt.я 
на ония, които еж ми разправяли басни и 
изведнажъ тъй силно треnваr1ъ, че едва не 
изпущамъ бинокъла изъ ржце. 

Тамъ, надъ Плана, надъ Панчаревскитi:; 
височини, азъ виждамъ не - както най-много 
бихъ повървалъ - нt.каюэа сивкава маса, про
сечена тукъ таме съ черна черта, не нi;що 
неопредi:;лено и безформено, - а цi;лъ, ясно 

поле, диря Ихтиманъ, виждамъ Беrлика въ Баташката планина 
f\рабаконакъ, пр,ехвърлямъ се 
на Искърския проломъ, стигамъ до Комъ, пре
скачамъ къмъ Грахово, къмъ Краище, къмъ 
Осогово. Сетне дълго бродя по голия, развъл· 
нуванъ пейзажъ на Рила, приличенъ на из
гледъ отъ луната ... Какво великолепно опия• 
нение: да прелита човt.къ така за мигъ сто· 
тици километри, да събира въ едно мt.ст
ности които еж денонощия далечъ едни отъ 

други 1 
Но за размисъпъ нi;ма време ! Тръба не 

да се разсжждава. а да се гледа I И азъ отново 
се лутамъ по челото на Мусала, взирамъ се 
въ тъй близо лежащитi; два смарагда, които 
се откриватъ въ поп.ножието и на ю·гоизтокъ, 

- въ изворит-s на Марица , къмъ които следъ 
малко ще наченемъ да слизаме, взирамъ се 

надолу въ тi;снината на Демиръ-Капия, отдето 
вi;търа донася звънъ на стада и най-сетне 
отивамъ съ бинокла си до камената пирамида, 
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обрисуванъ, горt.щъ на слънцето, - виждамъ 
F\лександръ Невени съ двата му златни купула, 

, тъй както се вижда той отъ Борисова та гра• 
дина. Това е тъй неочаквано, тъй нев-l;роятно, 
щото ми се струва, че виждамъ призракъ, че 

халуционирамъ. Но отново се взирамъ и виж
дамъ вече повече, - виждамъ малко по въ 

лi;во едно голi.мо здание, виждамъ го какъ 
гори и то подъ слънцето, виждамъ сетне раз

садника къмъ захарната фабрика. И ми се 
струва изведнажъ, че върша нi:;какво свето
татство, че разбулвамъ тайни, задъ които не 
бива да прониквамъ, че открадвамъ отъ Боже
ството неговата власть да вижда всичко презъ 

планини, рi;ки и долини. И азъ плахо снемамъ 
погледа си, оборвам-.. глава, ала следъ мигъ 
човi;шкото ми любопитство отново ме кара 
да насоча къмъ София тi;зи тржби, съ чиято 
помощь мога да предизвиквамъ природата, да 



hрелип1мъ грамадни разстояния и д~ виждамъ 

онова, що, тя е забранила на очиrs ми да 

виждатъ. И ржката ми стиска благодарно 

бинокла, въ когото усещамъ сякашъ какъ 

трепти могжщестзото на човtшкия разумъ. 
f\ въ ушиrs ми свири бодрия, дръзкия 

планински вi.търъ 1 ••• 
Димитъръ Шиwмановъ 

фот. Мишо 

ЧЕРНИЯ ВЪРХЪ 

·и1правенъ срi.дъ ледена пустошь, гордъ И 

, непристжпенъ, стои той обвитъ съ бi.ла 

покривка като мрътвецъ и споменьтъ за 
току 

що преминалитi. дни на слънце и животъ, 

изтръгватъ отъ гърдитi. му стонъ на умира

щия гиrантъ. Вопълътъ му, сrрашенъ и жа

лостенъ, прозвучава надъ дивитi. канари и се 

носи далечъ надъ ридове и заснi;жени поля. 

Смъртьта настжпваше и въ агониясетресi.ше 

великанътъ, устоялъ срещу вi.коветi;. 

f\ отъ време на време по голото му чело 

ще проблесне като лжчъ радостенъ сnоменъ 

за nреждни дни. - - - Ей вижда ги той, мла· 

дитi; летци, поели къмъ него, съ n-всни огла

шатъ и върхъ и долъ. Бодро се катерятъ тi; 

отъ скала на скала, отъ върхъ на въ
рхъ и съ 

чиличени гърди идатъ да го поздравятъ, ги

ганта, вi;ченъ и неизм-внимъ; и той ще ги 

приюти като свои чада, гостит'h крилати, и 

въ н'hмата му усмивка еж намi.рили т'h и от

мора и бодрость и нови крила. "Носете отъ 

мене поздрава долу въ низината на грижо

венъ свi.тъ, носе·rе поздрава на небесната си

нина и лекокрилния облакъ - - _и. 

Но, ето, като изъ невидtлица полазватъ 

къмъ него непрозирни мъгли и челот
о му по

тъва въ мракъ. Завtя буренъ вtтъръ и по

несе на вълни снi.жни эавtси. Изчезна всичко, 

слето въ хаотично море, оглашано о
тъ глухо 

бучение, въ което силниятъ вtтъръ само пищи 

като побtснi;лъ. . . 
И за невзрачната картина, на която не 

е сждено да бжде подслушана отъ живо сж

щество, гордиятъ върхъ ще ни ра
зправя, ко

гато въ топълъ день, ние пакъ закра
чимъ на

горt, иде, неговитi. гости отъ низината. 

с. в. 
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следъ детскитt. години, V които прекарваме 
изключително nодъ маичини грижи и при 

домашно възпитание отъ страна на родите

литt. ни, съ настжпването на осмата гэдин21, 
ний влизаме въ училището, дето з21почва под
готовката къмъ юношеството. Съ това време 
съвпадl!IТЪ и първитt опити къмъ физично въз
питание, първомъ на закрито и подиръ на от• 

крито, въ самата природа. 

Въ отдt.ленията на основнитt. училища, 
редомъ съ основнит-t. начала, що ни се пре· 
даватъ по основното възпитание и образо
вание, на мъ се разкриватъ постепенно и по

следователно растенията и животнитt., отъ една 
страна, и бездушната природа, огъ друга. 
Съответно и подходно съ раэнитt. годишни 
времена насъ ни извеждатъ на първи излети 

въ градината или на полето, ни разхождатъ, 

ни запознаватъ съ дървета и храсти, съ треви 

и цв-втя и ни учатъ, какъ и т-t. като жив!-! сж
щества поникватъ отъ семе, хранятъ се, растатъ, 

р21звиватъ зелени листа, цвi;тове и плодове и 
сжщо както животнитi; умиратъ. 

Но отъ всички разкази и обучения въ 
самата природа, що добиваме въ основното 
училище относно растителния мнръ, въ •дет

скат21 ни паметь неизличимо се втълпяватъ 

разновидностьта, зеленнната и пъстротата н21 

цв-втоветt на растителностьта и нейнат21 ne• 
риодична годишна пром-вна. У насъ съ течение 
Н8 време ясно се опредi;ля 11 установява трайна 
представа за пром-sчата на годишнитi; времен21, 
въ която представ~1Н8Й·рi.зко изпъква пролtт
ната и есенната промt.на на растителностьта: 
пробуждането и разц~i;та и презъ пролiньта 
и умирането и или преминаването и въ зи
менъ сънь презъ есеньта. Ние бързо схвещаме 
тtзи две рi.зки пром-t.ни и, най-любопитното 
е, че тi; ни правятъ не еднакво впечатление и 
съответно съ това nредизвикватъ въ душата 

и сърцето ни не еднакво настроение, което 

се запазва до дълбока старость. 
. Нtма нужда .оа се Н8ПОМНЯ, СЪ К8КВО 

нетърпение очакваме пролi.тьта и съ каква 
радость посрt.щаме пробуждането на расти
телнос1ъта и първитt. и пролt.тни цвt.тове; 
когато, съ настжnването на есеньта, у насъ 

като че настжпа н-вкакво уннние; · погасва
нето на растителностьта ни навi.ва тжга и жа
лость за прежнвt.нит-в радости посрi;дъ про
лtтната и и лt.тна примамлива nищность н 
разноцв-втность, и ние почти насила привик
веме къмъ зимния не толкова nриятенъ едно

образенъ и дори суравъ животъ. Тъй ннй 
още отъ най-млади юношески години привик
ваме съ приятнитi; гледки, що ни представя 
развитата растителность, съ нея свързваме 

всичкитi; си впечатления и радости и въ нея 
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прекарваме свободното си време съ игри и 
разходки до умора - тъй посрi;дъ нея ни 
подвеждатъ къмъ първитt. опити отъ физично 
възпитание. 

Следъ тази трайна четиригодишна под
готовка въ основното училище, ний вече се 

усилваме физично, отъ една страна, и сме 
подготвени по-н1патъкъ да раэберемъ и по
тайноститi; отъ живота на растителнат21 при
рода, отъ друга. Преминали въ пълно юно
шество, при пълн21 умствена и физична сила, 
училищнитt. задължения не ни еж достатъчни, 
ний търсимъ да доразвиемъ силитi; си и въ 
разни спортни организации и осо6ено : тури• 
стична, скаутска, любители на природата и 
др. И тъкмо съ тази юношеска въэрасть 
съвпадать придобивкитi. отъ максимумъ поз
нания относно потайноститi; на природата, отъ 
Мl!lксимумъ енергия за нейноrо обхождане и 

опознаване и отъ максимумъ желание и воля 

за постигане н21 всички предначинания въ туй 

отношение; тъкмо презъ 8 -10 юношески го
дини ние напълно схващаме и разбираме 
естеството 11 грамадното значение на расти

телностьта. з21 живота изобщо и за нашата 
родина частно. 

Кръстосвайки наш21та родна земя надлъжъ 
и ширъ и отъ равнището на морето до ней

горнит-h висин11 н21 величественит-в и пл21нини, 
ний добиваме ясна представа за цt.лия и то
пографски образъ: по всi;ки нашъ кжтъ се за
познаваме съ външния видъ и естеството на 

терена, съ неговото водно или безводно съ

стояние и, надъ всичко друго, съ неговата 

растителна дървесна, храстова и тревиста 

окраса. Тъй ний бавно и пост~пенно усилвеме 
и разширяваме щастливитi; си впечатления 
изъ нашата природа още отъ детинство ; тъй 
ний дохождаме до твърдото убеждение, че 
родна Българня е действително най разновидна 
по своитi; 11изини и планини, най- привлека
телна съ своитi. лt.тни снi;жни прtспи, синьо
крист21лни планински езера и студени алпий

ски извори и рt.ки, но че само зелената и 
най-пъс:троцвi.тна растителна окрас:а, въ хар• 
мония съ разноцвt.тнитt. слънчеви лжчи, е въ 
състояние да предаде на последнитi; оня дивно 
величественъ видъ и онази приятна гизда вина, 

които се отразяватъ тъй живописно въ общата 
имъ красота. 

Възмжжели къмъ края на нашето юно
шество, когато тъй всестранно сме опознали 
наш21та татковина и нейнат21 растителна при
рода; когато, едновременно съ това, и чрезъ 

с:рt.дното образование еж ни вече разкрити 
и nот21йноститi; въ жнвота н21 растителнат21 
зелена окраса, ние най-целесходно можемъ 
да съпоставимъ и сравнимъ след~итi; две про· 
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за р. Вжча и долината и напоследъкъ се 
твърде много писа и говори въ свръзка 

съ електрическата централа "Вжча" и конце· 
сията на Дьовленскитi; гори, а въ недалеч
ното минало нейнитi; богатства еж били пред
метъ на изучаване на чужди и наши учени, 

напр. отъ: Едуардъ Ружка - началникъ на 
горитi; въ f\встрия ; проф. Хайнрихъ - гео
логъ, горски инженеръ и инспекторъ на ун

га рскитi; горски училища ; Дицентъ - гео
логъ-инженеръ и инспекторъ на горитi; въ 
Босна и Херцеговина ; инженеръ Иs. Ив. 
Мавровъ (sижъ книгата му : ,,Водliитi; сили 
на България и използуването имъ") 1

) и отъ 
Ж. Радевъ, професоръ по гео
графия при нашия университетъ 
(вижъ Библиотека „Вжча " № 1 
- .,Рi;ка Вж.ча и нейната до
лина"). Но въпреки това, доли
ната на Вжча е все още слабо 
известна - слабо известн21 осо
бено въ антроnогеографско отно
шение, което обема въ себе си 
и география, и история, и етно
графия, и археология, и народно 
стопанство, и което е така тi;сно 
свързано съ туристиката. Рi;дко 

ще се намi;ри туристъ, който да 
е nрониквалъ nрезъ долината на 

Вж.ча въ дълбоката вжтреш
ностъ на Родопитi; - въ сърдцето 
на Родопитi;, както се изразя
ваме въ заглавието на настоя

щата си статия, а ·го представляв21 

една интересна за себе географ
ска область - сnециаленъ ро
допски св-kтъ, който заслужава 

r 

nо-голi;мо внимание. 

рi;ки - Станимашката и f\рда - именно: 
Станимака-Чеnеларе-Пашмакли на Черна 
рtка (nритокъ на f\рда) - и прохода Ешекъ
кулакъ-Широка-лжка-Дьовленъ, който отъ 
отъ Пловдивъ е равенъ на 120 клм. На този 
дълъгъ, заобиколенъ и труденъ nжть, макаръ 
коларски, има сега едно съкращение - Чепе
ларе-Широка-лжка презъ гребена на Кара
Балканъ, но съ такъвъ наклонъ, че по-слабъ 
добиrькъ и праздни кола не може изтегли по 
него. Има още единъ коларски пжть, разбира се 
планински коларски, за Дьовленъ, който е 
още nо-заобиколенъ и nо-дълъгъ. Той минава 
по долината на Баташката рtка- Пещера-

Причинитi; за слабото по- Носия нзъ Чепепаре 
сещение на долината на Вжча еж 
главно две: първо, че до Балканската война 
nо-голi;мата и частъ бi; въ турски ржце, като 
границата се доближаваше до село Кричимъ 
само на 5 к,1м. и, второ, че л11nсватъ nжтища. 
Долината на Вжча, именно Дьоsленско, това 
е най-затънтения родопски край, по отно
шение на който съ право може да се каже : 
.,Госnоцъ високо, царь далеко" . 

По своитt nжтища не бихме сбъркали, ако 
го сравнимъ съ нt.кои области изъ вжтреш
ностьта на f\эия или f\фрика. Въ долината на 
Вжча може да се проникне чрезъ стръмни и 
неудобни пжтеки пешкомъ или съ конь отъ 
всt.кжде другаде, но не и по течението на 
Вжча, което отъ с. Кричимъ до Дьовленъ е 
55 клм., а съ кола nрезъ долинигв на други 

1
) В. Д. С.моленсwи. Роцоnсl(и писма, стр. 4, 5 и б. 
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Батакъ- Беrлика-Ташъ-боазъ-долината на 
Дамлж-дере и се равнява отъ Пловдивъ на 
около 140 клм. Той никога не се използува. 
Ецничкото хубаво нi;що на тi;зи nж.тища за 
долината на Вжча и гр. Дьовленъ е това, че 
те nринуждаоатъ .q_~. !=е заnозн~~U}Ъ съ твърде 
обширна область отъ срtднитi; Родопи, което 
не е безъ значение. 

Този забравенъ, но интересенъ и съ хубава 
природа български край, nрезъ миналото лtто 
nропжтувахме, наредъ съ цi;литt Родопи, съ 
Иенския доцентъ по география Д-ръ Бурхардъ 
и неговия студентъ Бауеръ. Маршрута ни бt.ше: 
с. Кричимъ-гр. Дьовленъ и nрезъ Широка
лжка-Чепеларе. Но преди да минемъ къмъ 
пжтеоnисzsнието си, нека дадемъ нtкои пред
варително необходими белtжки. 



:/1 
* * 

Рi;ка Вжча се образува въ цълбоката 
вжтрешность на срi;днитi; Родопи отъ тритi; 
вече значителни планински рi.ки: Дамлж-дере 
- отъ Сютка, Настанената рi;ка отъ Каинъ 
чалъ и Широколжшката рi;ка отъ пл. Кара
манджа, които се събиратъ не далечъ отъ 
Дьовленъ въ мi;стностьта Забралъ. Следъ това, 
тече далечъ на северъ за да напусне плани

ната при с. Кричимъ, ороси Кричимското поле 
чрезъ множество канали и се вл-ве въ Марица 
при с. Кадиево. Нейнета долина е врi:.зана 
въ най-широката часть не срi;днитi; Родопи, 
които достигатъ 100 клм. ширина по въздушна 
линия, а самата р. Вжча, като вземемъ за 
нейно начало Настанената рi;ка, отъ изворитi; 
- отъ Каинъ чалъ - до с. l<ричинъ има дъл
жина 9,0·7 клм. или до Марица 119'7 клм. Тази 
часть, отъ ср-sднитi; Родопи е сжщевремено и 
най-високата въ централния дi;лъ на плани
ната и се схваща като централио родопска 

ядка. Тази ядка се опредi.ля отъ една страна, 
отъ Янъкъ-тепе, Каинъ чалъ и Переликъ-тепе 
на централното вододi;лно било на Родопитi; 
и, отъ цруга, отъ върховетi; превишаващи 
2000 м.: Персенкъ ('2075),. Баташки карлъкъ 
(2082) и Сю;rка (2187) на севернитi; разклоне
ния на Родопитi;, които еж по-високи отъ вър· 
ховетi; на централното водоцiшно било. Пер
с:енкъ е най-високия върхъ н21 най-дългото 
северно разклонение на Родопитi; - l<ара
балканъ, който отъ изтокъ огражда долината 

Вжча. Баташки карлъкъ е най-високия върхъ 
H!I най-широкото северно разклонение на Родо
питi;- Баташката планина, която чрезъ мощ

ния масивъ на еютка се съединява· съ цен
тралното било и огражца отъ западъ доли
t1ата на 8)11.ча. Така Вжча, която е най-дъл
гата рtка изъ севернитi; склонове на Родо
питi; се явява и съ най-обширенъ басейнъ -
1703·7 кв. клм. , следствие на което е и обстоя
телството, че е и най-пълноводната - надъ 
с. Кричимъ лi;те дава 4-5 куб. м. вода въ се
кунда. Вжча може да се мине само при бродъ. 

Основата на централнородопската ядка 

се състои отъ кристалиннн шисти съ голi;мо 
разпространение на кристалинни варовици. 

Сютка се състои отъ гранитъ, който още отъ 
Рила очертава главното водод-sлно било. Въ 
разлатата платовидна Баташка планина nрео
бладаватъ младитi; еруптивни скали - трахи
титi; - които близо при устието на Вжча въ 
Пловдивското поле пресичатъ коритото и и 
се явяватъ въ Кара-Балканъ северно отъ Пер· 
сенкъ. При Дьовленъ въ разширената Вжчан
ска долина се намиратъ терциерни утайки. 

Долината на Вжча е главно плодъ на 
ерозивната работа на изобилнитi; и води. 

"1 
* * 

На 7 септември изпратени отъ госто
приемнит-t. уредници на електрическата цен
трала „Вжча" въ с. Кричимъ (240 м. надм. в.) 

• поехме nжтя за Дьовленъ по Кара-балканъ. 
Този nжть - сж.щинска планинска пж.тека, 
по която трудно навсi;кжде се i;зди на конь 
- отначало се изкачва по северния склонъ 

на Кара-балканъ, за да стигне билото на пла
нината, после върви по самото било до в. 
Модеръ-тепе, отдето почва да слиза презъ 
с. Петваръ до с. Михалкова - недалечъ отъ 
Вжча - пресича последната, минава по л-sвата 
и страна, възкачва се по югоизточнитi. скло
нове на Баташката планина и презъ с. Че
ликли и височинитi; Гребенець слиза въ Дьов
ле11ъ. Точната му дължина е неизвестна, но 
ако Вжча отъ l<ричимъдо Дьовленъ има 55 клм., 
то той е поне съ 1/, по-дълъгь, а М"БСТНОТО 
население го мtри съ · двудневенъ усиленъ 
ходъ, за колкото го взимахме и ние. Върху 
отсрещната - западната - страна на доли

ната, по склоноветi; на Баташката планина, 
презъ с. с. Жребичко, Осеново, Фотенъ и Селча, 
има по-удобенъ и по-късъ пжть (сжщо пжтеке-), 
но ние, дошли въ Кричимъ отъ Баташката 
планина, искахме да минемъ по Кара-балканъ. 

Деньтъ бi;ше пъленъ слънчевъ и изобщо 
великолеnенъ за пжту,ване. Възкачили се още 
на първитi; височини по J<ара-балканъ надъ 
Кричимъ, kржгозорътъ ни се твърде много 
разшири. Преди всичко тр-sбва да се простимъ 
съ полето. Назадъ, като на цлань, е разкош
ното Кричимско поле, а задъ него f\йциньов
ското. Ti;, наредъ съ Пещерската и Брац11гов
ска котловини, сгушени въ последнитi; северни 
родопски издънки, представляватъ като стра

нични малки отдi;лекия на голi;мия Тракийски 
коридоръ. Майчински надарени съ блага отъ 
природата, особено Кричимското съ своята 
изобилна вода, тi; еж извънредно плодородни. 
Оrъ Кричимско nристигатъ най-раннитi; зелен
чуци и овощия на столицата. Какъ иначе мо
жемъ да си обяснимъ обстоятелството, дето въ 
Кричимъ и съседното село Усtина турското насе
ление е още въ компактна маса! Долу, подъ кра
ката ни, е тi;сното гърло на Вжча. На срещ
ната страна на Вжча върху стръмни скали се 
виждатъ остатъци отъ стара крепость. Това е 
крепостьта на Иванку, който следъ като уби 
f\сеня ), забi;гна на югъ. По-късно тукъ се е 
подвиэавалъ другъ родопски владетель - дес

потъ Слава. Кричимската крепость е една отъ 
ония крепости по севернитi; склонове на Родо
питi;, дето най-често е върв-sла българо-ви
зантийската граница. 
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Следъ З -часово уморително пжтуване 
между смесени храсталаци и по едра широ

колиста гора стигнахме билото на планината 



(1500 м.), цето з21nочвt.1тъ мледи иглолистни 
гори. Движейки се по билото, ние имахме 
възможность да наблюдав11ме нt.1 вси стрt.1ни 
обширни географски обекти и, н11истина, пре
лестни природни картини. Въ дi;сно продъл
жава дълбокото, т-всно и скt.1листо - съ една 
думе каньоноподобно - дефиле на Вж.ча, 
каквато е цi;лата му северна половина, въ 
противовесъ на южната къмъ Дьоеленъ, дето 
то сравнително е по-широко и по-пребродимо. 
Ето защо кt~захме въ началото, че по тече
нието на Вжча е невъзможно и пешкомъ да се 
мине и ето защо по самата Вжча никжде нi;ма 
селище. Причината за това е напречната на 
Вжча трахитна ерупция, която презъ терциерно 
време е зt~л-вла долината на Вжча, следъ 
което последнатQ е тр-вбвало да пресече тра
ХИТНl'\Т-В маси и образува днешното си T'SCtiO 
дефиле. Оттатъкъ Вжча се сливатъ силуетитi; 
на куполообразнит-в върхове на Баташката 
планина, а ОЩ!:! по-назаnадъ, въ дъното на 
хоризонта се очертаватъ rребенитi; на части 
отъ западнитi. високи Родопи. Въ л-вво, долу, 
е долината на р. Тъмръшъ, притокъ на Дер
менъ-дере, която разклонява северната часть 

на Кара-балк8нъ : на северозаn11денъ дtлъ, 
по който ние се движимъ, и североизточенъ, 
върху който е прочутия курортъ на пловдив
чани - Б-вла черква. На юrъ, предъ Н8СЪ, 
картината поразява. Най-напредъ погледа се 
спира на Персенка, дi;сния стражъ на BRtчa, 
чието чело е nрошарано съ иглолистни дър

вета, много отъ които поради пожаръ стър

чатъ сухи, както три8нrулационнат8 пир8-

мида. По-долу се ширятъ · хубави П8сища. и 
се забелtзватъ постройкитi; на влашка каш
кавалджийска мандра. Бие въ очи обстоятел
ството, че Персенкъ (2075 м.) и неговия съ
братъ - Баташкия карлъкъ (2082 м.) иматъ 
една и сжща надморска височине, което по

казва, че тi; еж синове на една майке, но 
рездi;лени за винаги отъ Вжча. Предъ Пер
сенкъ е върхътъ Модеръ-теnе (1800 м.), фи
гурата на който се rуби предъ тази- на Пер
с:енка. Но най-поразителна въ това направ
ление е гледката на оня безконеченъ хеос:ъ 
отъ ридове и долове, който заслужено носи 
името Родопски лабиринтъ. См-вташъ, че се 
намирашъ въ нtкоя обширна планинска об
ласть, наnр. въ централна. f\эия, макаръ въ 
миниатюръ. Колко дребно, незначително, иг
норирано отъ nрирода.т21 изглежда тукъ чо· 
в-вшкото с:жщес:тво 1 

Следъ кратко, но приятно пжтуване по 
равното, осеяно с:ъ борови горички, rърбище 
на Кара-балканъ, стигнахме пункта Кад::lс 
:rаю., дето е била турско-българската граница, 
отъ която еж останали ясни следи. На първо 
мtсто, двадесетина празни гробове, З8ЩОТО 
тtлата еж прибрани отъ близкитi; на убититt. 

Презъ 1912 r ., въ деньтъ нв започването нА 
-Бt.1лканската войнt.1 Перущенс:ката рота отъ 
21-и Срi;дноrорски полкъ трtбвало да ата
кува по едно равнище близката турска пози
ция, пълна по-вече съ башибозукъ отъ съсед
нит-s помашки села.: Обt.1че, недочакала под
готовката на атаката отъ почти готовото за 

стрелбt.1 орждие, предприема фронтална 21тt.1ка 
и така сю1шо заплаща своето!~ буйно увлече
ние, nлодъ на мъсть още отъ 1876 г., когато 
тъмраwкит-в помаци опожариха Перущица. 
Други следи отъ границата еж озжбено стър
чащитi; разрушени постови сrр8дИ и стрелко
витi; окопи. 
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Турскатt.1 граница по долината на Вжча 
се вдав21ше клинообразно .,,твърде много на 
северъ, като само 5 клм. по права линия я 
разд-tляха отъ село Кричимъ и тукъ б-вше 
най-слабото м-tсто на южната ни граница. По 
този начинъ днешната Дьовленска околия, 
която обхвt.1ща долината на Вжча, влизеше 
въ турска територия. Въ действителность, от
начало следъ освобождението тя е влизала 
въ пред-tлит-s нt.1 Източна Румелия, като гра
ницата е вървi;ла по Кt.1инъ-ч11лъ на главното 
било, дето е днес:ъ гръцката граница. Но 
фактически тя е била незt.1висима, защото насе
лението, което е било изключително помt.1шко, 
не е искало да се подчини на бълrарс:катt.1 
влас:ть. Така, Дьовленс:ко е било извi;стно подъ 
имената: ,,непредацени вакъфски села", ,.По
машка република" и „царството на f\хмедъ 
t.1ra Тъмрашлията". Това положение е про· 
дължило до Съединението, когато Дьовленско 
и Кържалийска.та область еж били отстжпени, 
като комnенсt.1ция нt.1 Турция. Такt.1 се създева 
неестественатt.1 граница до 1.912 r . 

До самата граница на 1 клм. източно 
отъ Кадж•ханъ въ бълrарс-ка територия е било 
помt.1шкото село Чуренъ, което презъ 621л
кt.1нската война е разрушено, а днесъ въ по
заnазенитt кжщи жив-вятъ преселенци отъ 
близкото българско село Лилково. По-долу 
върху р. Тъмръшъ е било разположено по
машкото село Тъмръшъ, родното мtсто и сто
лицата на f\хмедъ агt.1 Тъмръшлията, който съ 
баща си f\санъ ага, единъ следъ друrъ, управ
лявали Дьовленско заедно съ цi;лата Рупчоска 
облt.1сть отъ 1834 r. до Освобождението. Презъ 
1876 г. f\хмедъ art.1 съ с:воитi; башибозушки 
орди, въ помощь на редовнt.1та турска войска 
потуши перущенс:кото възстание и разори Пе
рущица. Днесъ отъ с. Тъмръшъ нtма камъкъ 
върху камъкъ. То сжществува само на кар· 
тата. Понятно е, защо то най-осезателно е 
изпитало въ този край последствията на вой
ната. Населението му предчувствувайки сжд
бата на войнате, 3-4 дена преди почването на 
последната, напуснало село и избtгало зt.1едно 
съ турскитt войски. 



Равниятъ пжть по билото на Кара -бал
канъ продължава до седловината Бей-бунаръ, 
между долината на р. Тъмръшъ и тази на 
Вжча. Тя се намира въ основата на Модеръ 
тепе. Върху ней се намиратъ развалини отъ 
гол-t;ма турска погранична застава. 

Отъ Бей-бу~1аръ презъ с. Петваръ за с. 
Михалкова пжтя слиза надолу, но пакъ е тру· 
денъ, защото пресича н"Бколко притоци на 
Вжча отъ Кара-балканъ, които иматъ 1-t;сни и 
дълбоки долини. Както Петваръ така и Ми
халкова еж вгнездени въ подобни долини. Кж
щитi; имъ, повече двуетажни каменни построй
ки, еж трасовидно една надъ друга разполо

жени върху стръмни скатове, така, че лi;тно 
време е мжчно съобщението между тi;хъ, а 

Беденскит-в бани на Шнроколжщката рi.ка 

зимttо време, може би, ~евъзможно. Снабдя
ването съ вода, извършването на полската 

работа по почти отвеснитi; сипеи, както изобщо 
цi;лия животъ, личи, че е крайно мжчителенъ. 
Населението на тi;зи села е било чисто по
машко, което избi;гало презъ Балканската 
война. Т-вхнитi; кжщи и други имоти еж срав
нително по-слабо пострадали и днесъ се зае

матъ като безстопанствени, отъ преселенци 
отъ близкит-t; български селища : Лилкова, 
Орi.хово, Широка-лжка и др. Т-:>ва явление е 
общо за цi;лия дьовленски край както и за 
самия гр. Дьовленъ. Нl!nуснатитi; помашки 
селища и имоти се заематъ отъ преселенци 

отъ съседнитъ български селища, които по
рано поради слабъ поминъкъ отиваха на гур
бетъ или се преселваха на северъ въ Тракий
ската низина. Сега войната улесни разселва-
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нето на българското население въ Рупч6скат~ 
область, което се 6-вше доста сгжстило. · ,Но 
не всички помаци напустнаха своитi; родни 
огнища, така напр. с. Осиково - с. з. отъ 
Петваръ - и днесъ е помашко селище Дьов
ленъ - повече отъ половината и np. 

Ми:rа.лwово, дето пренощувахме, е срав
нително rолi;мо село, днесъ вече планирано. 
Намира се на Михалковската р-l;ка, на 2 клм. 
преди да се влъе въ Вж•~а. То е било богато 
помешко село, което се занимавало съ про

изводство на аби, въ свръзка съ развитото 
скотовъдство тукъ, и снабдявало околнитi; села 
съ облекло. По рtката имало тепавици. Между 
богати,t помаци имало много хаджии. Оцi;л-в
литt кжщи на подобни богаташи еж голi;ми, 

каменни, двуетажни, съ дървени 

решетки на прозорциti; за пазене 
женския свi;тъ отъ наблюдение. 
Макаръ, че тукъ и Господъ не е 
могълъ да види помакинитi;, фа
натичнитi; помаци най-ревностно 
еж служили на този култъ. 

Моитi; другари - н-вмцитt 
- страстни любители на фото
графски снимки иэъ нашия жи
вотъ, отдавна желаеха да фото
графиратъ помакиня и nомакъ. 
Обяснихъ имъ, че за помакиня е 
невъзможно или е свързано съ 

рискъ да си навлечемъ нi;коя не
приятность. При Михалкова срещ
нахме типиченъ помакъ отъ Оси
кова и казахъ имъ, че ще го за

моля да имъ позира. Следъ оби
чайнитi; поздравления, иэказахъ 
нашитi; желания на помака •. Той 
отначало се смути и не се съгла

сяваше, но като му разправихъ, че 

не е за лошо, че това Ci'!'. гер-

манци - наши съюзници презъ 

войната - съ които, известно е, 
турцитt не правятъ политика - той се съ
гласй. Сигурно последното обстоятелство по
действува най-убедително, защото помацитi:; 
се чувствуватъ правовi;рни турци. Тр-вбва да 
се забележи, че благодарение на по-дълго
временната имъ откъснатость отъ България 
и днешната имъ иэолираность поради лип

сата на пжтищата, дьовленскит-h помаци еж 
отъ най-дивитъ и най-консервативни родопски 
помаци. F\ко въ Чепино и Чепеларе е вече 
възможно единъ „кауринъ" да заведе раз• 
говоръ съ една помакина, то въ Дьовленско 
по никакъвъ начинъ. Какво значатъ съобще
нията за културата, това най-ясно се вижда тукъ. 

На друrиятъ день - 8 септември - по• 
теглихме отъ Михалкова презъ Вжча по дър
венъ мостъ отъ дълги греди само за пеше

ходци за Челикли. Изглежда, че днешния 





неговото ненадминато желание часъ по-скоро 

да се сдобие съ културни пжтища. Само така 

може да се обясни неговото безрезервно дър

жане въ полза на концесионното използуване 

на околнитi; гори, защото ще се сдобие съ 

желt.эница за Кричимъ - най-прекия пжть 

за Пловдивъ - макаръ, че сnоредъ нt.кои, 

може би, ще бждатъ изсt.чени и използувани 

отъ други горитt, а то ще бжде лишено и 

отъ сегашния си поминъкъ. 

Дьовленъ е построенъ на лtвия брtгъ 

на Дамлж-дере, върху основата на стръмнитi; 

и голи склонове н21 Гребенецъ. Срещуполож

ната стр21на на котловинкат21 е съ полегати и 

эалtсени склонове, но еж избрани тtзи н21 

Гребенецъ за постройкат21 на селището, си

гурно, поради хубавото имъ южно изложение. 

Котловинката на Дьовленъ, споменахме, пред

ставлява слабо разширение на долината на 

Дамлж•дере, следъ к21то последната напусне 

своя дълъгъ, тtсенъ и дивъ проломъ, който 

започва още отъ Ташъ-боазъ при Беглика. 

Тя е дълга около 2 клм., именно, до като 

Дамлж-дере стигне Забралъ и се събере съ 

останалитi. начални реки на Вжча. Тя е малка, 

но сравнително другит-в долинни разширения 

изъ басейна на Вжча най-голtма и благода

рение на своето централно положение съз

дала най-голtмото селище тукъ-гр. Дьовленъ. 

Около Дьовленъ котловинката е заета 

отъ ниви, ливади, зеленчукови градинки и из

nъсrрена съ овощни дървета, главно орi;хи и 

сливи, между които протичатъ буйнитt води 

на Дамлж-дере. И все пакъ природата е, ко

ято р21звеселява потъналия въ развалини градъ. 

Отъ коrа датира Дьовленъ - не е из

вестно. Но обстоятелството, че тукъ има из

куствени могили, че се с:очатъ стари българ· 

ски гробища, че се предполага, какво на 

близкия връхъ на главното Родопско би.r~о -
Гьозъ-тепе - се е намирало главното свети

лище на тракийското племе беси, показва, че 

този край оrь древни времена е билъ оби· 

таемъ и че най-пригодното мi.сто за селище 

не ще да е било лишено отъ такова. Вtро

ятно, Дьовленс:ко е помохамеданчено презъ 

17 вi;къ. До Балканската война въ Дьовленъ 
не е имало нито единъ българинъ - хрис:ти

янинъ. Въ турско време Дьовленъ е билъ око

лийски центъръ съ голtма турска казарма. 

Презъ Балканската война по-голtмата часть 

отъ него е изгорtла и понеже още не е въз

становена, градътъ има печаленъ видъ. Но и 

безъ това запазенитt помашки кжщи въ гор

ната час:ть на града иматъ окаянъ озгледъ. Дьо

вленъ сега се създава. Българитi; завзематъ 

средната часть на града, дето строятъ кжщи 

подъ планъ. Дьовленъ е единъ отъ онi;зи 

нови наши rрадове, които само по законъ еж 

такива. Ti; едва с:тигетъ или не 1000 ж нас:е-
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ление. Въ тi;хъ, разбира се, за нtкакъвъ що 

годе културенъ животъ неможе да се говори, 

а оживление се създава около учрежденията. 

Дьовленъ е подобенъ на Еrри-дере, Дарж

дере, Кошукавакъ и др. Въ Дьовленъ, наnри· 

мt.ръ, нtма нито единъ хотелъ или ханъ за 

пренощуване и пжтника рискува да остане на 

улицата. 

Дьовленъ днесъ има около 300 кжщи, 
отъ които 70 - еж бълrаро-хрис:тичнски -
главно прес:еленци отъ Широка-лжка. Спо

редъ с:татистикета отъ 1920 год. е показалъ 

1134 жители, а презъ 1926 година 1466 жители. 
Безспорно населението му се увеличава и си

гурно съ прокарването на желi;зния пжтh по 

Вжча ще се увеличи още по-бързо. 

Дьовленъ днесъ еж.що е околийски цен

търъ на 24 с:еца, с:ъ всички околийски учреж

дения. Влиза въ Пашмаклийски окржгъ. Оrъ 

културно-просв'Бтнитt учреждения въ Дьов

ленъ, така необходими за този помашки край, 

ос:венъ училищата, нека споменемъ за чители

щето "Родопска просвtта ", дето презъ 1924 г. 
е дадено първото представление - комедията 

"Михалаки чорбеджи". Често се даватъ пред

ставления специално за помацитi; и помакинитt. 

Поминъка, както на Дьовленско, така и 

на самия градъ, се състои въ малко земле

дt.лие и малко скотовъдство. Нуждитt. на пома· 

цитi; еж крайно ограничени и оскждни. Най

доходното въ земедtлието се явява тютюне

вото производство и тукъ се ражда цененъ 

тютюнъ, · но кризата въ тютюневия паза рь се 
твърде осезателно чувствува. Отъ зърненитt 

храни най-мноrо се c:t.e царевицата, която, 

когато почне да зрtе всtки отива да пази 

отъ опустошението на диви свине, които тукъ 

еж въ изобилие. Днешното скотовъдство е 

жалъкъ остатъкъ отъ миналото славно ското

въдство, когато пжтищета за Бtломорската 

низина еж били отворени. Използуването на 

горитi; поради липсата на пжтища е слабо, 

макаръ че ИМ8 и горски коопереции. Незна

чителна часть дървенъ материалъ се свлича 

чрезъ водната сила на Вжча. Дьовленс:китt 

помаци еж известни, като производители на 

катранъ, който въ мехове разнасятъ на с:еверъ 

иэъ Тракийската низина. Чаршията на Дьов

ленъ се състои: отъ 2-З бакалници, 1-З ка

фенете и кръчми, н'&колко дърводi.лски и 

желi;зарски работилници и кърпачници и една 

гостилница, въ която почти никога пжтника 

или гостенина не може да намtри .храна, защото 

се rотви за опред'&ленъ брой клиненти -
чиновници. 

Като беденъ планински край, Дьовленъ 

не е лишенъ отъ кретени, които служетъ за 

забавление на чаршилиитi.. 

Ив. Батаклневъ 



КНИЖ-НИНR 
П. Депнрадевъ - Осогово, nоnуляренъ очеркъ 

- Соф11я 1927 г., стр 175. Ц. 40 л. - Не се мина и ro• 
дин11, а ето че неуморимия труженикъ, туристъ и неза· 

менимъ nознавачъ на нашата план11на, Павелъ Дели· 
радевъ, въпреки всички неэгоди, из11ава една обширна 

книга за Осогово, която е като № 2 отъ библиотека 
"Турисrическа nросв11т11". По-лесно е да се пише за 
Витоша, или коя да е друга пn11нина у насъ, откол• 
кото з11 Осогово, планин11 на nървъ nоrледъ безин
тересна, негостоприемна и плешива, отъ друга страна 

по-далечна, nо-м11лко известна и отчасти въ чужда 
територ11я. 

Отъ предговора прот-1ч11ва безграничната лю• 
бовь на Деnирадева нъмъ природата, къмъ тази nла
ннн11, която у мнозина българи възбужда горчиви 
спомени .• Осогово 1 . . - въ вi;коветi,, иэъ незнайни 
долини и дlilбр11вн на тази планин11, малко ли npo· 
кудени чада еж търсили спасение тамъ, 11 следъ умора 
тежк.11 се чувствали вече свободни". 

И при това, чисто научно изследвание, авто• 
рътъ разглежда nланин11та, като е11но цi.ло съ ней• 
нит-!. най•rолi.ми и малки nодраздi.ления, съ тi,хнитs 
особенос:ти, имеиа и др. 

Rко н-st<ой има, който би се интересувалъ повече 
и въ подробности отъ Осогово, то авторътъ му по• 
сочва всичката литература, разпръсната въ най-раз
лични издания, кждето всi.ки изследвачъ говори cal'lo 
за това, което го е интересувало. R Деnир11девъ, възъ 
основа на своитi, наблюдения и изучвания, безспорно 
много по вi.рни и точни и отъ това оставено отъ 
nо•раншнитl:i изследвачи, е събралъ и групиралъ въ 
единъ необширенъ томъ, на достжпенъ и увлекателенъ 
еэнкъ всичко, абсолютно всичко, каквото може да се 
иска nрн описание на една планина. Той не е жа· 

nилъ нито трудъ, нито време, за да обходи вс-\;ка 
височина и скала, да надникне въ всички долини и 
пещери, както и въ наi!•обширнит-\; гори и безлесни 

хълмове, той не е оставилъ не прекръстосана нито 
една п;,r;течка. Тамъ к111дето нi.кой изследвачъ не е 
забелi.эълъ н'kщо, биnо въ геоложкия строежъ, въ 
климатически измi;рвания, било въ флората и фауната, 
то авторътъ съ nоложителность ги допълня. 

Осогово не дава начаnо на по гол'kми рt.ки, 
но отъ тукъ иэлизатъ многоброi!ни малки рi.кички, 
които се иэлив11rь въ Струма и Вардаръ. Многото 
карстови извори и минер11лни 11звори допълнятъ лип
сата на пълноводни р-\;ки. 

Въ книгата .• Осогово" намираме една интересна 
глава, каквато има и въ другата му книга .Витоша•, 
- това е отдi.nътъ за геоrрафскитs неименувения, 
къмъ конто изобщо нашит'k географи се отнесятъ съ 
пренебрежение. Географскитi, имена иметъ rол-kмо 
значение при изследване не каквито и да е било 
области. Чреэъ тi,хъ ще могатъ да се обяснятъ много 
характерни особености, на единъ дi;лъ, долина, рt.ке, 
селище и пр. Н-t.колкото имена, нето: Златарци, Сре
бърновци, Рудище, Желi.зннца, Саса, Турско рудери, 
Шопско рудари, rоворятъ н11й•пр11вдиво, че тукъ нi.• 
кога е обработвено рударството, отъ което сега с;,,. 
останали само имената и нi.кжде купища сгурия. 

За старото рударство Делирадевъ посвещава 
нi.колко страници ( 140-148). 

Осогово, м11каръ и далечъ отъ rолi.ми и важни 
пж.тища е доста населенъ, и благодарение на рудар• 
ството и овощ11рството, този край е билъ богато на• 
селенъ въ древностыа, населенъ е и сега, безъ да 
има обширни полета и rол-t.мн р1;кн. 

Заключителннтi, н'kколко думи на авторътъ, 
покаэватъ още единъ п111ть, че той мълчеливо съ 

неуморенъ трудъ и беэъ специална подготовка е на• 
nравилъ много повече, отколкото мнозина географи, 
облагодетелствувани, или призвани като .специали
сти~ въ обра:sцови • училища и институти. Нека по· 
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рано нзучимъ нашата малка страна, де я опознеемъ 

добре и тоrа-ва да разправяме за далечннтi. народи 
и земи, 11 това ще стане само съ повече ходене. 
, Като приложение книгата има н-t.колко снимки 
на разни ц-\;лове отъ Осогово, и една - съ портре• 
тнтi, на първитi, изследвечи на планината. Приложе• 
ната географска карта на Осогово съ Кюстенднлско 
я прави още по интересна. 

Вс-\;ки rеоrрафъ, любитель на природете, туристъ 
и вс'hки който обича своята родине, тр'hбва да има 
тази книга, която въ 176 стреници, ни запознава съ 
една пленина, въ чийто неизвестни долини, чуки и 
въ-рхове се отглася т111жн11та п-sсень не миналото. Тр-sбва 
да имаме и тази книга и де изучаваме нашит-\; пла· 

ннни, които единствени еж запазили въ тsхнитi. недра 
българската речъ и дух.ътъ на свободата. В. М. 

Ст. Чнлннrнровъ. Хл-1.бъ нашъ несущни, ро
менъ, 240 стр. изд. Факелъ, Софиsа 1926 rод. бО лев11. 

Предст11вете си тi.снитt. улички съ надвесени 
кжщи на които и да е български градъ и вие ще 
имате ремката, въ която се развива, ту леко и весело, 
но все сериозно, цtлото д-sйствие, nреходъ отъ единъ 
животъ въ другъ. Не е това само историята не май
с-торъ Добри, консервативния гражденинъ на онова 
вр-kме, справедлнвъ и строrъ - тукъ е nредстевена 
т111жната картина на nоrиващето еснафско съсловие, 
при наст111пването на новото вр-sме, съ нови услови11 
за жнвотъ, нови изисквания и възможности. Сега 
вече Богъ и небе като че ли потъватъ въ забрава и 
единствено хл-kбъ насущни стои като Символъ на 
новото знаме. Обаче Ччлингировъ не се е nодалъ 
на соци11лни тенденции и проводничество на нови 
идеи, поrр-kшна стжпка за много отъ новитi, писа· 
тели, но ни представя живота, съ отзивчивото сърце 

на поетъ, който вижда съ свойствения му философски 
погледъ картината на нашата д-kйствителность. Него• 
в1-1т'k резмншnення върху човi.шката сждба, черпени 
отъ животе направо. се редуветъ съ сърдечнитi, то· 

нове, конто эатрогватъ дълбоко - така наnр. молит• 
вета на дi.тето, въ която хлi;бъ r1ашъ насущни про· 
заучава кето сждбоносенъ предвестникъ на новъ cвi;n., 
или nъкъ минутнтi, на душевни м111ки, които обхва• 
щатъ Добри и ц-\;лото му семейство, при новината за 
модерната работнлннце не Гино въ тsхння rрадъ. 

Мекеръ и действието да е пренесено въ пър· 
витs години следъ освобождението; като спомени на 
автора, то все п11къ романътъ на Чилннгировъ, бла· 
rодарение на почти сж.щит-k условия и до сега въ 
нашия животъ и главно благодарение на своята ху• 
дожествена стойность, се приема отъ чнтающата пу· 
блика като неi!•знечителенъ даръ на литературното 
поле отъ години насамъ. · 

Препоржчваме романа на нешия сътрудникъ 
Г. Чилинrировъ на нащитi, читатели. С. В. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Съобщение на Ц. н-ство. Въ връзка съ пред• 
стоящия дружественъ съборъ, Ц. н-ство е решило да 
се свика на 5 мартъ т. r., въ София, конференция на 
председ11телитi, на дружественитi, клонове, въ която 
да се раэмt.нятъ мисли по въпроситi,, ко1-1то ще се 
разrледатъ въ събора, главно: нэм-kнението на уставе, 
превилник.11 зе хижестроене и пр. 

Ц. н-ство, конституирано следъ XIX др. съборъ 
въ съставъ nредседетель Ил. Rнтоновъ, подnредсе• 
датель Ив. Раевъ, секр.-каснеръ В. Христовъ, редак• 
торъ Ив. Велковъ, домакинъ Ив. Бойковски и съвет· 
ннци П. Пi;евъ, П. Христовъ и П. Хаджиевъ, претърпi; 
изм-kнение вследствие подавене оставката отъ страна 
на г. Ив. Реевъ и заминаването въ стренство на 
r. Ив. Бойковски, като вм-\;сто тsхъ влt.зоха r. r. Бор. 
f\невъ и Бор. Кертевъ, за подпредседатель вм-sсто 
Ив. Раевъ се избра r. П. П-t.евъ. 



БЪЛГАРСКО 

ТУРИ[ТНЧЕ[КО ПРУЖI[ТВО 
ЦЕНТРJЯНО НАСТОЯТЕЯСТВО 

№ 12 
26. 1. 1927 год. 

СОФИЯ 

Оир;r;.жно 

До членоеетtt, 

на Б. Т. Д. 

Бързаме да Ви уведомнмъ, че въ съгласие с
ъ 

nл'liвенскня клонъ .Кайлжшка долина•, оnред'
liлнхме 

щото ХХ. редовенъ дружественъ съборъ да се състои 

на 7, 8 и 9 априпъ т. г. въ гр. Пn'liвенъ. 

По този случа/! считаме за своА дългъ да обър
• 

немъ вниманието Ви върху пост11новлени11т11 на
 устава 

по отношение на дружественнт'li събори н В'Ь свръ
зка 

съ това да Ви поканнмъ : 

1. За да се запази чл. 62 ОТ'Ь устава и своевре• 

менно обяви дневния редъ и програмата на с
ъбора, 

да ни се сuобщатъ най-късно до 20 февруарнli т. r. 

всички въпроси, конто ще пожелаете да се вnн
шатъ 

въ дневнн11 редъ за разглеждане на събора, к
акто н 

мотивировката по тия въпроси. Понеже ще се пра• 

вятъ иэмiiнения н на дружествения уставъ да ни се 

посочатъ до еж.щата дата членоветi; въ устава, въ 

конто намирате, че тр'liбва да се направятъ н'liканвн 

нзм'liнення и какви, както и намирате ли за умiiс
тно 

да се направ11тъ нi~кои допълненн11 на устава 
и какви 

именно, и мотивит'li за това. 

2. Да ни се изпратятъ, но tn нико4 c.cyчail по

иасно от11 1. мартт,, всички необходими сведения и 

пъленъ годишенъ отчеть за 1926 г„ за да не се пречи 

на своевременното изготвяне на общиs~ дружеств
ено 

отчетъ, който напечатанъ въ отдiinна брошура ще
 ви 

бжде раэпратенъ за обсжждане деiiностьта н
а :цен

тралното настоs~теnство. 

Предупреждаваме Ви, обаче, че не наша ще
 

бжде отговорностьта, ако ни се попречи, съ 
недава

нето на време нсканит'li сведения, на отпечатването 

и разпращането на отчета на Централното настоs~

теnство. 

3. Да се уредатu веднага всички кnоновн за· 

дъnження за което Ви еж изпратени иэвnечен
н11 отъ 

см'liткит'li, за да не се пречи, оть една страна
 на дру• 

жес:твеннт'li работи, а отъ друга - да се изб'lirнатъ 

недоразуменията относително редовнос:тьта на кло• 

новет'li и броя на пратеннцнт'!; съ конто т'1i биха им
али 

право да учас:твуватu на сuбора. Нека не се эабра
в1, 

че пратеннцнтi; еж въ завнснмостъ оть броя
 на из

правнит'li членове на 31 декемврнй. Kpallнo време е 

да се изостави пакостната практика да се нздъnжа

ватъ нi.кон клонове въ надвечерието на съборнтil 

или даже на самнтi; сuбори. 

4. Обръщаме Ви вниманието В'!:\рХу необходи· 

мостыа отъ участието на всички к
лонове въ друже· 

ственит'li С'Ьборн и взетото въ свърэка съ тов
а реше· 

ние на миналогодишния съборъ, а именно: .
на кло

новет'li, конто оть неэаннтересованость не еж п
ратили 

отчетнт'li си и не еж представени на събора, да се 

направи мъмрене и предупреждение
, че при повторно 

неявяване ще бждатъ отстранени за неnроявяване 

интересъ къмъ дружественнт'li работи". 

Надi.ваме се, че въ бждеще съборнт'li ще бж

датъ избавени отъ неприятностит'li да се зани
маватъ 

съ подобни въпроси и взематъ решения з
а наnаrвне 

санкции по отношение на нередовннтi; клонов
е. 

5. Да се направи необходимото за своевремен-

1ото избиране на клоноttн пратеници за събор
а. 

Уверени сме, че като се има предъ видъ важ

ностыа на въпроситi;, които ще се разглеждвтъ на 

nредстоящи11 сuборъ, ще се погледне наll-серноэно 

на въпроса на кnоновит'li пратеници и ще се нэбе

ратъ за такива подходящи друже
стаенн членове. 

б. За да се види дали ще моrатъ да се уре· 

д11тъ н какви следсъборнн излети и съобразно това 

да се вземвтъ своевременно необходимит'li мi.ркн, 

умол11ввте се да съобщите на клона В'Ь Пn'liвенъ
 ще 

има ли жеnающи за излети н nредnочително ИЭ'Ь 
кой 

край. Това би улеснило извънредно много nn'liвeн· 

скнs~ кnонъ при уреждане програмата за сnе
дсъбор· 

нит'!; изпети. 

7. Пок.анваме всички клонове да вл'liзатъ въ 

връзка съ съседитi; си и се споразумеятъ за уреж

дане на областни срещи nрезъ месецъ мар
тъ, когато 

ще имъ бжде съобщенъ и дневни11 редъ на събо
р11. 

Bu nэн областни срещи жепатеnно е да присжтству

ватъ вероs~тнитi. nрвтеници на кnоноветi~, за да се 

у11сн11тъ и обсжцятъ задружно всички въп
роси н по 

този начинъ да се улесни работата на събора. За 

така уреденитi~ областни срещи да се уведоми Цен

тралното настоятелство, което, при въэможность, би 

участвувало С'Ь свой представнтель. Сжщо така да
 се 

оnределs~тъ и рефератнтii, конто друrарит'li отъ раз

ннn клонове биха изнесли предъ събора, на
 теми, 

конто тi; н11мер11ть зв н11й-подход11щи и навременни. 

Разбира се, темнn н референчицит'li тр'liбва да ни 

бждатъ съобщени най-късно до 20 февруарнй т. r ., 

за да бждатъ вписани въ дневния редъ,lна:събора. 

8. Всички клонове да отrов11р11тъ веднага на 

окржжннтi; писма № № 432 оrъ 12. Х и 458 оть 8 

XII 1926 rоц. 

9. Заедно съ настоящето се изпраща по една 

таблица - отчеть, която да се поn1,nни и веднага 

повърне въ Ц. Н-во. 

10. Н11сто11теnно искаме всички клонове въ 

свонтi; общи събранн11 и областни срещи
 да се эа

ннмаятъ и съ въпроса за най-широкото разпр
остра· 

нвнне преди всичко на дружественото списание 

.БЪЛГI\РСКИ ТУРИСТЪ", а следъ това н на 
остана

лата туристическа книжнина : юбиnеАниятъ сбор· 

никъ, пжтеводителыъ на гр. Сnивенъ, издание на 

сnивенски11 нпон'Ь .Бъnrарка" и изn'liзnнтi;Jдва но

мера отъ туристичес1<ат11 библиотека на софнйски11 

кпонъ .Rneкo Константиновu" - .Витоша• и .Осо• 

rово•. 

Нека не жалнмъ усилия за разрешаването на 

този въпросъ и широкото разпространение и на 

безъ това оскждната туристическа литература 
съ съз

нание, че върwимъ д'linoтo на български11 тур
нзъмъ. 

Най -сетне, ние сме на мнение, че е време да 

се тури край на еднв практика при досеrашнитi; 

събори, а именно да се уреждатъ съборни г
ощавки 

отъ кпоновет'li кждето се състо11ва събора. Не че у 

тiiх'Ь нiiма известенъ смисъnъ или полза, но кат
о 

имаме nредъ видъ rолi.митi; разноски, които 
се при· 

чин1ватъ съ това на кnоновет'li, квкъ мжчно се 

събиратъ дружес:твенитi~ средства, а особено пъкъ 

гоn'liмнтi. нужди, които има да задоволs~ваме, ние 

сме ув'liренн. че плiiвенскня клонъ ще прекра
ти до

сеrашнвrа практика при пълно одобрение на дру• 

rитii клонове. 

Прочее, въ очакване че всички ще се проннк


натъ отъ необходимостьта да изпълнят1> всичк
о изло

жено по•горе, за да се под-готвимъ
 и нв време и ,на 

пълно за с1>бора, пращаме Ви нашето волно дру
гарско 

Здравей! 
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