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Иэъ Родопитi; фот. С. Костовъ 

въ ЮЖНИТо Родопи 

Пжт1iи картини 

стигаме въ гора дълбоко въ недрата на 
южнородоnскю-в планини. Пжтя - става 

по-лекъ, тукъ и тамъ ни посрвщатъ мъгли, 
но острия в-втъръ скор~ ги разнася по други 
върхове. Ние, отъ време на време огр-вни отъ 
студеното слънце, обгръщаме съ поrледъ не
постижимата картина. На северъ се обтiэrа 
като рунтаво-зеленъ гръбъ Баташкия балканъ, 
на северо-заnадъ Юсiдола и Рила,. а на за
падъ и югъ легендарната Иринъ-Пиринъ пла
нина като исполинска декора отъ прозрачни 

небесно-сини конуси, покрити съ сн'kгъ. 
Но гората стои печално опустошена. На

всi;к.жде безразб:>рна сечь е разбила строй
нитi; редове, нашироко предъ насъ стърчатъ 
изгнили дънери, паднали и почерн-вли стволи. 
Тр-вбва да минатъ години докато зарастнатъ 
ранит'k отъ робството и размирнитi; времена. 
Но трi;бsаше да пропжтуваме още часъ-два, 
за да навл'kземъ въ една мрътва площь -
площь на ненадмиН21то злодейство. 

Изкачваме се на скалистия връхъ Кара
кая. О rъ тукъ се вижда пространство отъ де
сетки хиляди декари опожарена гора. Сиви 
стъбла стърчать прави като хиляди скелети 
съ разперени ржце, между тt.хъ други еж па
днали безредно - стотици, хиляди, безброй. 
Вървимъ като презъ полесражение, кждето 
тази армия отъ свежи гигантски борове е обез
главена и паднала подъ удвритi; на преми
налъ врагъ. Какво богатство и какъвъ оrро
менъ. вi;ченъ животъ лежи тукъ унищоженъ 1 
Не! Това не е дълбока, незаличима рана отъ 
турското робство! Презъ последната война 
наши бъгълци отъ фронта се скриватъ и жи
вi;ятъ тукъ въ неnристжnнитi; дебри. Уми-
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шлено или по невнимание единъ день т-в за

палватъ гората. Буйния в-втъръ, който е ду
халъ, подема адския пламъкъ и го развихря 

съ страшна сила по всички посоки. 

Вървимъ пеша като съ една ржка дър
жимъ повода на мулето, което се обт-вrа и 
не иска да ни следва. Презъ опожарената 
гора п.жтя ни преnречватъ падналиn сухи 
дървета. Вьрвимъ и се възкачваме съ посока 
на върха Беслетъ. 

Наближава вечертьта, вi;търа свири около 
насъ и едвамъ уловимо като изъ nодъ земята 

иде шумътъ на далечната, жива :гора. М-вс
тнитi; водачи избързватъ предъ насъ къмъ 
една поляна - на синура между опожарената 

и запазена гора. Тамъ се виждатъ карака
чански колиби, к.ждето сnоредъ начертания 
планъ ще преношуваме. 

Ср-вдъ тия върхове и гори, тукъ високо, 
близо до небето, каква радость изпитва чо
в-вкъ подиръ уморителния пжть, когато зърне 
далечъ димящъ куминъ, кжщно огнище. Ни
кога не бi;хъ попадалъ въ т-взи временни, по
движни селения на каракачанитi;. Ние виж
даме тия бездомни хора навс-вкжде по пж
тищата, срi;щаме ги като керванджии, пас
тири или продаввчи. Тъмночервената имъ носия 
въ форма на моряшка блуза и бъркания бъл
гарски говоръ - това еж впечатленията ни за 

тtхъ, вi;чни пжтующи пастири, остатъкъ отъ 
първичнит-в човt.шки общества. 

Смрачава. Мъглата започна да се издига 
тукъ-тамъ с-вкашъ изплуваше изъ необятниn 
талази на океанитi; гори. Ние наближихме 
каракачанското заселище. Оrъ всички страни 
лаеха кучета съ басовъ, дълбокъ rласъ. Това 



б21учене, ТИПИЧ!{О за нашитt села, тукъ 
отеква въ далечината и ви говори за дивия. 

безлюденъ просторъ. Кучетата не лаятъ само 
по насъ - тt лаятъ цtла нощь срtщу тъм
нината, вtтъра и неизвестностыа. 

Първото впечатление бtше р1;дката чи
стота около колибитt, макаръ наоколо да се 
движи добитъкъ и да живtятъ десетки хора. 
Посрtщна ни като се олюляваше ту на едина, 
ту на другия кракъ главатаря или тъй наре
чения кехая, бай Михалъ, облtченъ спретнато 
съ чисти нови дрехи. Винаги той е облtченъ 
така, защото нетовата работа е управителна, 
както по отношение петнаесетчленното мусе

м~йство, така и относно всичкитi; колибари. 
Влизаме въ колибата на бай Михалъ, 

сградена отъ гол-вми разцепени буки и по
крито съ дъски. Прегра
дена е на две - по-широ

кото отдtление има огни
ще и подъ отъ грубо насе
чени дървета. На огни
щето, може-би, въ наша 
честь, къкре котель съ месо 

и димътъ излиза ту изъ вра

тата, ту презъ пробелитt 
на дървенитt стени. Бай 
Михалъ, скръстилъ нозе, 
седи до огъня· и държи въ 

скутадветt си внучета, ние 
се изтtгахме колкото сме 
дълги, да си починатъ раз

небитенитt стави, а наоколо 
стопанката на бай Михалъ 
и снахитt му шътатъ на 
лtво и на д-sсно. Женитt 
и тукъ, у дома си, носятъ 

и познатитt накити и 
облtкло. На главата шапка 
въ форма на пресеченъ 
конусъ, по-право на тен

жура, обвита съ извi;зено 
покривало и висящи плете

ници, едно облtкло, което 

Мальовица 

струва много повече отъ украшенията на 

шитt градски жени. 
на-

Образцова чистота цари въ колибата на 
кехаята. Макаръ въ другитt колиби тази 
уредба и чистота да отстжпватъ презъ коли
бата на тtхния първенецъ, все пакъ може да 
се каже общо, че каракачанскитt колиби въ 
противовесъ на nозн~питt наши колиби, стоятъ 
по-високо, както по усетъ къмъ чистота, така 

и по нуждата отъ снос:енъ, човtшки животъ. 
Може би къмъ това ги е приучило постоян
ното скиталчество и добрия поминъкъ, на 

който тt се радватъ. 

Навънъ кучешкия най, равном-sренъ и 
беэъ избухвания, продължава , но ухото така 
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свиква съ него, че той не дразни, а по-скоро 
звучи като нtкаква дива мелодия, което до
карва сънь. Откъслечно дочуваме непонятния 
езикъ на каракачанит-s, самия бай Михалъ 
дава нареждания предъ насъ все на своя 

езикъ, отъ ~ойто нищо не разбираме, но схва
ща ме само заповедническия тонъ. 

Сложиха вечеря. Не липсваше нищо отъ 
нашата царска трапеза : мастика, угасена съ 

студена вода, вкусна топла чорба и пържено 
месо. Следъ това все на сжщото мtсто же
нитi; напослаха н-sколко реда нови небета, 
каракачанска изработка, приготвени за про
данъ. Ние лtrаме, а върху насъ се слагатъ 
още черги и небета, дебели повече отъ три 
пръста, Защото вi;търа и мъглата пронизва 
даже топлина на огъня. 

акв. Хр. Йончевъ 

Изкарваме юнашки сънь, но настжпило 
оживление ни събужда. Отварямъ очи -
тъмно! Огъня ос:вtтява колибата и хвърга то
плина къмъ лицата ни. Джобния часовникъ по
казва четири и половина. Нашитt карак.ё:!!· 
чани не с:амо еж станал!-!, но навс:-sкжде изъ 
колибитt кипи трtскаво работа. Навънъ въ 
съседнитt колиби дочуваме какъ тупатъ 
сита: с:tятъ брашно, месятъ хл-sбъ. Стопан
ката на бай Михалъ шъта изъ нашата "спална", 
нарежда на неразбираемия си езикъ, а на огъня 
пакъ ври котела съ месо. Мжжет-s, седнали 
или прави около огнището (бай Михалъ има 
н-sколцина синове), предятъ груби нишки, отъ 
които се тъчатъ прочутитt каракачански не
бета. Нищо _не стои, ; всичко работи. Нtма 



какъ и ние ставаме. И азъ си мисля: какъеъ 

честитъ жиеотъ - безбурно, въ постояненъ 

трудъ и доволство, въ единение съ Бога и 

прирд21та живt.яrь тt.зи хора. f\ко къмъ 

всичко това се прибавятъ условия и възмож

ность за духовно просвt.тление, 21ко к21рак21-

чанитi; се движеха и р21звиваха по законитi; 

на културата, колцин21 биха ги последв21ли, 

кой не би з21мt.нилъ тежкитt. градски дни съ 

тоя бодъръ, идиличенъ животъl 
Но тоrав21 дали не би се промtнилъ оби

т21теля на тия колиби, какво би останало отъ 

него, отъ сегашния му видъ. Не сжществува 

ли сега затов21, защото не се под21ва на про

греса и си остава такъвъ, какъвто е билъ 

праотец21 му преди сто и двесте години. Ба

щата завt.щав21 на дiщ21та си сжщия заная1ъ, 

сжщитt нужди. Никой не минав21 границитt, 

въ които се е движило nредшествующето по

коление. 

Трtбва да забележа, че женския типъ у 

каракачанитt е nо-съвършенъ, по-изразите

ленъ. Докато мжже1i; иматъ наивни, 1жnи 

лица, женитt. може да се каже повечето се 

отличаватъ съ истинска красота. Само въ nо

г лед21 имъ СВ'БТИ полудивъ огънь. 
Когато съмна, колибитt бtхе обсадени 

отъ мъглата. Студенъ, влаженъ в-\;търъ смре

зително духа, но ние тръгваме. Изпращатъ 

ни добритt, смирени хора, а кучетата като въ 

приnедъкъ тичатъ на всички стр21ни съ бt
сенъ лай. 

Л. Н. Вълчановъ 

Н'БКОЛКО БЕЛЕЖКИ Зf\ ХИСRРЯ 

Еде21 ли има друго мt.сто въ България, дето 

човt.къ би моrълъ да почувствува тъй силно 

величието на римско-виз21нтийското строително 

изкуство, както въ Хис21ря, дето еж запазени 

още значителни оста-

тъц11 отъ яката визан- г 

тийск21 креnость. Но 

тука и най-ясно изпъ
ква предъ очитt. ни 
нехайството н21 бълга
рина къмъ старинитt., 

пълното незачитане на 

nаметниц11тt отъ на
шето минало, съ които 

е най-богата земята 

н1-1. До скоро тия х,у
ба ви и величествени 

стени служиха за ка

риерz~ на мt.стното и 
околно население: осо

бено еж пострадали 

долнитt части на сте
нитt., които еж по

лесно достжnни; на 

много мt.ст21 1 поради 

изваждането на ка

мъни и тухли, еж се 

обрz~зували гол t. м И Камилитi. 
дупки. Ецвz~ ли можемъ 
да се съмнява ме, че при единъ по-силенъ земе

тръсъ стен1па надъ тия дупки окончателно ще 

рухне. Южната врата на крепостьта, тъй HZI· 

реченитt. "Камили", еж.що е заплашена отъ 

оnасность : мелката горна арка е въ такова 

състояние, че ще се срути въ скоро време, ако 

не се подкрепи своевременно. И за тов21 не 

трi.бв21тъ голtми средства : Хисерската община 
сам21 би могла да извърши тая работа, за д21 

спаси една отъ най-имnозантнитi; ра.звалини 

въ Бълг21рия. 
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Не може да има съмнение, че Хисарътъ 

съ своитt. богати минерални извори е билъ 

обитаванъ още отъ ней·стеро време. За кул

турата на Хисарската околность е много по-
учителна княжескате 

гробница, която се от

кри преди три години 

въ една могила при 

с. Дуванлий. Въ нея 
между другото се на· 

мtриха : три риби отъ 
зл21тна тенекия, златна 

диадема, три масивни 

златни гривни, краи

щата на които завърш· 

ватъ съ змийски глави; 
масивна златна гривне 

з11 шия ; златни обици, 
пръстени и огърлице, 

златна кутийка, сре
бърно позлатена ваза, 
бронзови и глинени 
сждове и np. Тая гроб

ница е отъ първата 

половина на IV в. np. 
Хр. Въ самия Хис21ръ 
обаче остатъци отъ тея 

фот. r. ТраАчевъ старо-тракийска епоха 
не еж още открити ; 

сигурно тоя културенъ пластъ лежи 1дост21 

дълбоко. 
Повече находки имаме отъ римско време. 

Въ два гръцки надписа отъ 111 в. сл. Хр. , 

н21мtрени въ Хисаря, узнаваме името на нt

колко тракийски села, които еж били разпо• 

ложени въ околностьта на Хисеря. Ецинътъ 

надnисъ е билъ поставенъ отъ комархиитt. 

Зеркла и Зерооаста въ честь на филарха 

f\врели Кардектъ, зеради неговото честно и 



справедливо упраьление на филата Хебранди. 
Другиятъ надписъ е издигнатъ въ честь на 
филарха Емилий Витисъ отъ селата Ейтриза, 
Гейзаzера и Бдекира. Тия надписи ни даватъ 
сведения за устройството на Тракия въ римско 
време. Ние знаемъ, че Тракия е била разд-s
д-влена на стратеги (воеводстве), вс-вко отъ 
които носtло името на главното племе, което 
я населявало. Стратегит-s били раздi;лени на 
по-малки административни и териториални еди

ници, които се наричали фили; на чело на 
филата стоелъ филархъ. Филитi; се разпадали 
на комархии, въ които влизали по-голtмъ или 
по-малъкъ брой села. Така напр. комархията 
Ейтриза е обхващала селата Ей
триэа, Гейз11гера и Бдекира. 

Въ другъ твърде повреденъ 
гръцки надnисъ, който сега е заnа
зенъ въ двора на з. генералъ Мар
ковъ, можахъ да прочета думата 

коме (село). 
Другъ латински надписъ, намt

ренъ пакъ въ Хисаря, представя над
гробенъ п11метникъ на н-вкой си 
f\врелий, синъ на Севтъ, ветеранъ 
отъ императорската конна гвардия; 
той е билъ по произходъ тракиецъ, 
както показва името на баща му 
Севтъ. Следъ като изслужилъ воен
ната си служба, той се установилъ 
въ Хисаря, дето и умрtлъ. 

Вь римско време е била почи
тана и богинята f\ртемида (Диана) ; 
една оброчна плочка,въ която е пред
ставена f\ртемида, яхнала върху 
еленъ, е нам-врена преди години въ 

кули; кулата на североизточния жtълъ е била 
кржгле, на югоизточния - четирижгълна. 

Имало е кули и на нtкои мtста покрай сте
нитt (напр. на западнета стена). Крепостьта 
е имала три врети, най-важна отъ които е 
южната врата. Къмъ външната си страна тая 
врата е била запазена оrь две кули. които 
сега еж изчезнали. Въ лiiвото крило на вра
тета се намира стълб21, по която човtкъ може 
да се качи на горната площедка надъ вра· 

тата. Добре е запазена и западната врета; тя 
е по-просте, нtма кули и декоративни еле
менти. 

Стенитt еж гредени отъ ломени камъни, 

Хисаря; тоя интересенъ паметникъ Гoni;rJJoтo Бъндеришко езеро въ Пиринъ 
ще бжде обнародванъ наскоро. Въ 
канцеларията на управлението на банитi; е 
запаэенъ и откжслекъ отъ мряморенъ релиефъ, 
който е представялъ тройната Хеката, подземна 
богиня, богиня на луната и мвгесница. Инте
ресъ представя и другъ гръцки надписъ отъ 

Хисаря, който ни учи, че тука е сжществуввлъ 
и храмъ на бога f\полонъ-лtкарь, видн се, 
аъ свръзка· съ л-sковититt. извори. 

Фот. Б,паклневъ 

Най-после въ Хисаря е намtренъ и единъ 
християнски надгробенъ паметникъ на н-sкой 
си духовникъ Флоренций, който ни учи, че 
християнството рано още хванало корени и 
тука ; за откритета въ Хисаря базилика ще 
споменемъ по-долу. 

Крепостнит-s стени на Хисаря, дебели отъ 
2·50-3 м., образуватъ неправиленъ квадратъ, 
чиито стени се чупятъ на н-sколко м-sста. Се
верната стена е напълно разрушена; устано

вено е обаче, че северната страна на кре
постьта е била защитена съ две успоредни 
стени, раздалечени една отъ друга на 10 м. 
На четирит-s жгли на крепостьта е имало 
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тухли и хоросанъ и то така, че следъ плестъ 
отъ камененъ градежъ иде пластъ отъ 4 реда 
тухли (на по-голtма височина 3 реда). Тухлитt 
еж голi.ми (35 Х 37 см.) и много добре из
печени; хоросанътъ, образуванъ отъ варь, е 
смtсенъ съ пtсъкъ и натрошени на дребно 
керемиди или тухли; той е наслегенъ не дебели 
пластове, особено между тухnитt. За изкач
ване на сrеннтt еж служили особени гредени 
стълби, които еж запазени на нtколко м1;сте; 
тt имаrъ форма на прилепени до стената 
арки, върху които се намиратъ стжпалата. 

Тоя начинъ на градежъ, който намираме 
въ Хис.арскита крепость, а сжщо и въ по-ста
рата крепость на Пауталия (Кюстендилъ) е 
характеренъ за ранно-византийската епоха; 
тъй щото Хисарскета крепость ще да произ
хожда отъ VI в. сл. Хр. 

Около 100 м. на эападъ отъ южната 
врата презъ 1909 г. бидоха открити основит-в 
на църква - базилика отъ типа на Св. Кли
мент,,, въ Римъ. Тя се състои отъ три части: 



главна олтарна часть съ апсида, предверие 

(нартикъ) и дворъ. Дължината на църквата е 
26'40 м., а широчината 11 ·ЗО м. Отъ разкоп
ката се установи, че църквата е имала три 

строителни периода: .въ първия периодъ църк

вата е имала три кораба, раздtлени съ два 
реда отъ по три стълба, а отъ страни на ап
си цата въ източната стена еж били отворени 
две врати. По-късно, въ втория периодъ. дtс
ниятъ страниченъ корабъ е билъ отрtзанъ и 
на м-встото на стълбоветt е била издигната 
масивна стена, която отъ това време е слу

жила за външна южна стена на църквата. 

Още по-късно лi;виятъ страниченъ корабъ е 
билъ съвсемъ отд-вленъ посрi:;дствомъ слаба 
стена, издигната между стълбовет-15, а вратата 
на л-вво отъ апсидата е била запушена съ 
втора по-малка апсида. По този начинъ из
глежда, че отъ страничния корабъ е напра
вено самостоятелно отдtление, въ което да 
се служи отд-влно". 1

) 

Базиликата е била градена отъ сжщия 
материалъ и по сжщия начинъ, както и кре

постьта. Покривътъ е билъ обикновенъ, дър
венъ - покритъ съ керемиди; той не е ималъ 
нито сводъ, нито куполъ. Предъ апсидата се 
намира камененъ бордюръ, който е заграж
далъ пространството, дето еж стояли пtвцитt. 
и нисшето духовенство. Върху бордюра е имало 
ограда отъ орнаментирани мряморни плочи, 

нtколко отъ които еж били открити при раз
копкитt и сега се пазятъ въ Народния архе
ологически музей въ София. 

1) Ср. В. Фимtп,. Иэв. на Бълrар. f\рхеолог. 
Друж. 11 . 127. 
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Презъ 1921 г. въ една нива близо до 
срtдата на източната 1<репосtна стена е била 
открита часть отъ основит-15 на друга старо· 
християнска базилика, която е била nо-го
лi;ма отъ описаната по-горе църква. До нея 
еж били намtрени и оста,-ъци отъ други по• 

с1"ройки. 
Тая пролtть имахъ възможность да nре

карамъ нtколко дни на почивка въ Хисаря, 
дето намtрихъ най-сърдечно гостоприемство 
въ хубавия, просторенъ и чис,-ъ хотелъ пБъл
rария" на г-нъ Хр. Ганчевъ. Трtбваше да 
констатирамъ съ тжга, въ въ Хисаря не се об
ръща достатъчно внимание на старинни~-t ос
татъци, които се открива,-ъ случайно при зе
млени работи ; чувахъ дори, че напоследъкъ 
билъ намtренъ едннъ гръцки надписъ, който 
билъ счупенъ и унищоженъ отъ намtрвача. 
Такъвъ вандализъмъ не бива вече да се търпи. 
Мисля, че е време да се образува и въ Хи· 
саря едно археологическо дружество, което 

ще има за своя задача да буди интересъ къмъ 
старинитt. въ по-широкитt слоеве на населе· 
нието и да се грижи за запазване на ново· 

открититt. старини. Въ Хисаря има достатъчно 
интелигентни граждани, които биха могли да 
работятъ въ тая посока. Чувахъ съ задавал· 
ство, че зап. генералъ г-нъ Марковъ, който 
живi.е въ Хисаря, приготвя ново едно изуч• 
ване върху крепостыа. Желателно би било 
сжщо да се приготви и една карта на Хи
саря въ голi;мъ мащабъ, за да се нанасятъ 
върху нея всички случайни находки. 

Проф. r. И. Кацаровъ 



Ш RР Ъ П Л RНИНR 
отъ Д-ръ И, Крайачъ 

шаръ планина е най-високата планина въ за
падната часть на Балканския полуостровъ, 

която се намира орографски вънъ. отъ Динар
ската планинска система. Тя се разпростира 
отъ североизтонъ къмъ югозападъ. Това на
правление е запазено отъ върха Люботещ, 
до върха западно разnоложенъ отъ върха 

Карани!fола, който е означенъ въ сръбската 
генералщабна карта 1 : 100.000, на листа за 
Призренъ, съ 2473. Планината заема дължина 
около 53.5 км. въздушна линия, считана из
между потона Лепенец'fJ, който се втича въ 
Вардаръ и Бродената рi;ка при Вранище на 
днешната албанска граница. Оrъ тоя върхъ 
направлението на Швръ планина се извива 
почти точно къмъ северъ и се счита, че ней
ното било отива още 15 - 18 км. Между това 
въ своя югозаnаденъ дi;лъ Шаръ планина 
неосетно преминава въ Рудоhо планина и 
Вратца планина, и затова въ това напра· 
вление нейното планинско било фактически 
се продължава до рi;ката Ради!fа съ още 
25 - 26 км. По тая причина, ако не се при• 
държаме строго за различнитъ имена на 
отдi;лнитi; малки планини, цълото това пла
нинско било се простира 40- 42 нм., а може 
би и нi;що по-вече. Главната час, ь на това 
планинско било е заградена отъ рi;ката Радина 
и чертата по Вардара до неговия изворъ. 
Споредъ старитi; измi;рвания или старигв 
карти обозначенъ е за най-високъ върхъ Лю
ботен'fJ, на когото височината е различно от
белезвана. Между това най-новитi; измервания 
nоказватъ, че височината на планината расте

колкото по вече се отива къмъ заnадъ и, че 

Лю6отен'fJ не е най-високия върхъ. Така наnр. 
докато най-източния високъ връхъ Люботен'fJ 
по най-nоследнитi; измi;рвания има 2496 м., 
връха въ центъра на sърха Бистра има 
2640 м , а въ най-западната час,ь се намира 
връхъ Турчинт, планина (за който мi;стнитi; 
жители ми казаха, че се нарича въ действи-
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телностъ Джинибеl'fJ), който въ картата е оз
наченъ съ кота 2702 м, и споредъ днешнитi; 
изм-tрвания е най-високия върхъ отъ тая група. 
Въ ржце съмъ ималъ генералщабната карта 
1: 100.000 на западната часть на Шаръ пла
нина и то отпечатъка на частьта съ Качаниhо 
до като най-западната часть на тая планина 
е продължена на генералщабната карта 
1:1СО.ООО на листитi; за Дебъръ и Призренъ. 
Картитi; еж много хубави, изглеждатъ точни 
и се четатъ лесно; хоризонталитi; имъ еж 
отбелезани на всi;ки 20 м., за равнинитi; -
на 10 и 5 м., а хоризонталитi; за всtни 100 
м. еж означени дебело, така че човi;къ лесно 
се упжтва. На картата на nроф. Цвиичъ 
1:1.200,000 течението на рi;ката Ради!iа не е 
добре нарисувано, а извора на Вардвра е 
поставенъ далеко на Хант, Мавро8'6, Въ еж.
щата карта югозападната час, ь на Шаръ 
планинll е означена като планина Баба Хаса
ница. каквото име между народа нi;ма, а има 

името Баоашница и Бабасаница - второто 
име произнасятъ арнаутитi;, 

Изобщо взето Шаръ планина , по отно
шение на другитi; планини въ насъ, има 
много високъ гребенъ, доста разнлоненъ, съ 
много стръмни и дълги странични наклони, 

доста изпълнена съ вариации въ изrледитi; и 
терена, като се почне съ много стръмнитi; 
западни склонове на Люботен'fJ и се стигне 
до перпендикулярнитi; стени поцъ главния гре
бенъ на северната страна. Отъ друга страна 
изпълнени еж съ камъни езерата на Чау
шица и източния връхъ до нея, разкъртени 

еж западнитi; склонове на Черния върхъ, а 
архитектонски съвършено правилни еж каме

нитi; кули на връха Шилидже. Може да се 
каже, че въ действителность Шаръ планина 
е лека за изкачване и ходене по нея, т. е. 

леко проходима, но съ много rолi;ми размi;ри 
и височини. Въпреки че представлява rрама
денъ масивъ, тя дава впечатление на низка 



планина, защото често, особено въ централ

ната и часть, на самия най-високъ rребенъ, 

се намиратъ за краката меки, а за окото при

ятни пасбища, докато ние сме научени вече 

на 2300 м. въ Юлскитi. и Камничкитi; алnи 

да виждаме диви разкъртени скали. 

Цельта ми бi.ше да посетя центъра на 

Ш11ръ планина и то особено връха Бистра 

2640 м. За тая цель се упжтихме на 22. VI. 
1926 г. после обi.дъ отъ Б-влградъ и стигнахме 
на 23 VI 26 г. около б ч. сутриныа въ Скопие 

дето ме чакаше моя автомобилъ. Съ неrо 

стигнахме въ Тетово, кждето окржжния на

чалникъ ме посъветва да посетя и (върха 

ЛюбоmеН't>, отъ който се виждали хубави па

норами, а освенъ това по·вечето отъ тур.и

ститi. отивали на тоя върхъ. Огь Тетово съ 

автомобила стигнахме въ подножието на 

Шаръ планина въ раэнината на Долни Полоrъ 

и спрехме въ с. Доброще, дето е жанда р· 

мерийския пость. Тукъ къмъ насъ се присъе

дини жандармерийския приставъ с:.ъ два 

джандари и съ автомобила стигнахме эадъ с. 

Вратница, точно до Люботенската рtка, от

дето отидохме пешъ до с. Старо село. Jo 
е разположено на 900 м. височина. Тукъ 

ни изненада силенъ nороенъ дъждъ и ние 

бtхме принудени да се подслонимъ въ учи

лището докато престане дъжда. Тукъ се за

познахме съ учителя г. Стz~нко Ферланъ отъ 

Зегребъ, който е въодушевенъ туристъ и кой то 

самъ е обходилъ всички върхове на Ш11ръ 

планина до Кобиличкия проходъ, а nрезъ 

зимата съ ски е обходилъ западнитt разкло

нения на Люботенъ. Той се присъедини къмъ 

н21ш11та група. Като отnжтувахме отъ Скопие 

къмъ Тетово не r11ожехме да наблюдаваме 

Шаръ планина, защото бtше покрита съ 

мъгла, но като дойдохме при нейното под

ножие, можехме да наблюдаваме само вър

ховетt, които бtха най-близко до равнината. 

311 цt.лия масивъ на Шаръ · планина ми ка

зеха, че зиме, когато е пълна съ снtгъ, при 

ясни дни, е особено интересна и импозантна. 

Тъй като дъжда непрестанно валеше 

отъ миналата вечерь nомислихъ, че ще пре

стане скоро и затова тръгнахме отъ Старо 

село направо nреэъ гората къмъ старосел

скитt бачии nодъ западния склонъ на Лю

ботекt,. Дъждътъ продължаваше да вали, 

когато стигнахме до жандармерийската застава, 

която се намира подъ староселската бачия 

подъ Люботент,. Тя е нова эrрада прилична 

на планинска хижа, която се намира близо 

на 1650 м. височина. Това изкачване трая по
вече отъ 2 часа и половина и понеже дъжда 
продължаваше ва вали, решихме да продъл

жимъ изкачването на другия день сутриньта. 

ЛюЬотент, е най-източния връхъ на Шаръ

планина съ отворено поле за гледане на 

ее 

север-ь, иэтокъ и юrъ. Той е свързанъ съ 

останалия rребенъ на пnанинета съ една сед

ловина съ направление североэападъ - юго• 

иэтокъ, така че Люботенъ стои перnендиху

лярно на Шаръ - планина. Оrъ западната 

страна връха е много стръменъ, докато южния 

му гребенъ е полеrатъ, а въ северното на

правление се . спуща приблизително 42° къмъ 
седлото, което го свързва съ Шаръ планина. 

Оrъ м-встото дето пренощувахме се виж

даше какъ главния върхъ се издига въ три 

rолi.ми почвени стжпала, отъ които послед

ното подъ върха е най-стръмното. Hl!I висо

чината, на която се намирахме, имахме бистра 

вода отъ изворъ, който извира не доста ви

соко на северъ отъ насъ подъ седлото на 

ЛюЬотент,. 
Следъ като преспахме въ жандармерий

ския пость, сут'риньта рано тръгнахме за върха 
по гребена на едно отъ разклоненията и 

като държахме северно напрz~вление, отпра

вихме се къмъ главния върхъ, на който има 

пирамида. Още при изкачването времето бi.ше 

облачно, а следъ като се хачихме на гребена 

появи се тъмна мъгла. Изкачването трая точно 

З часа безъ почивка. На върха се отморихме 

и чакахме да се раэnръстне мъглата, за да 

получимъ какъвто и да било изrледъ отъ 

върха. Обаче изведнажъ се появи силенъ сту

денъ вt.търъ, който духаше отъ северо-изтокъ, 

nр;1Друженъ отъ пороенъ дъждъ и който ни 

принуди да съберемъ нашит-в вi.щи и съ най

rолt.ма бързина се спуснахме по стръмния 

северозападенъ гребенъ на Люботенъ до сед

лото, което прави Люботент, съ останалия 

масивъ на Шаръ-планина. На седлото се 

отморихме, защото бt.хме закрити отъ же

стокия вi;търъ. Отъ седлото можехме добре 

да наблюдаваме структурата на .люботенсwия 

масивъ. отъ кждето ясно се наблюдаваха трита 

му ржба. Населението, въ rолtмата часть 

арнаути, наричатъ върха Люботрт,нт,, Съ това 

име е познатъ и въ с. Роrачево и въ Старо 

село, които се намиратъ на южната часть на 

Люботенъ, обаче останалит-в села и въ Тетово 

го начичатъ Люботенъ. Името Люботенъ съ 

корена „lup„ би тр-вбвало да значи мtсто отъ 
дето отлично може да се гледа околностьта, 

както е тъй въ действителность. 

Седлото на което се спуснахме се намира 

на 2140 м. височина, доста по-високо отъ 

Ка.мничкото седло. Дъжда продължаваше да 
вали, обаче мъглата се разпръсна подъ върха 

и на седлото и ние получихме доста добъръ 

изrледъ на Люботенъ и околностьта му. Отъ 

ржба на седлото наблюдавахме Косово поле 

Къмъ южната страна се виждаше Тетовското 

поле, наречено Долекt, no.лozr,, което е по

близо до насъ, и по-далечното - Горенъ no
лor1t, намиращо се къмъ Гостиваръ. Виждаха 



се сжщо планинскитt разклонения южно отъ 
Cyza Гора, т. е. Я,rупница и Голешница, а 
къмъ f\пбания се виждаше Бистра или по
право Рудска планина. Къмъ единъ часа после 
обi;дъ дъжда престана и пекна хубаво слънце. 
Спуснахме се отъ седлото и придържайки се 
на височина 2203 м. се отправихме за върха 
Кула - 23 14 м. Тукъ попаднахме на хубави 
зелени поляни, които бtха защитени отъ се
верния вi;търъ и намi.рихме, че това м-kсто 
би било н21й-удобно за туристическа хижа. 

О rивайки по нататъкъ къмъ върха Кула, 
дойдохме до шупливъ rеренъ, nокритъ съ 
тънакъ слой земя и зеленина. Оrъ тукъ се 
откри гол-kмъ иэгледъ къмъ югъ, 
но не можехме да определимъ дали 

това е Солунския заливъ или Та
хинското езеро. Бърз21хме да стиг• 
немъ в. Кула за да видимъ пла
нинското езеро подъ върха Лива
дица, което носи еж.щото име. Оrъ 
върха се откри изгледъ на особена, 

висока, планинска долина, загра- . 

дена на северъ съ гребена на Шаръ 
Въ дъното на тая долина се виж
даше хубаво планинско езеро, въ 
което се вливаха отъ всички страни 

много потоци, извиращи отъ съсед

нит-k върхове. Езерото се намира на 
височина 2180 м. По-ниско отъ езе
рото се намиратъ изворит-k на Ка
лугерската рtка, която протича презъ 
с. Щръбче н21 северния склонъ на 
Шаръ пл21нина. 

при здрачъ бtхме на 1450 м. височина при 
долнитi; беловишки бачии, дето пренощувахме 
на рогозки. 

На сутриньта се изкачихме nодъ върха 
Пupuoez'iJ (2522 м.), а после го заобико
лихме и се спустнахме на седло 2325 м. ви
соко, презъ което тече р. Габровчица, 1<оято 
излиза въ равнината при с. Доброще. О rъ 
седлото на западнитt разклонения на Пири
бег'iJ назъртваме въ широка долина отъ Шаръ 
планина, коя го се ограничава на северъ съ 

седло1'о, на което стояхме, а отъ северъ я 

фланкираше единъ голtмъ и дпъгнесть гре
бенъ - на дължина 2·5 км., съ най-висока 

Отъ тукъ се отправихме за под
ножието на върха Пupubez'iJ - 2522 
м. Не можехъ да науч21 какъ е nро
излезло това име. Подобно име въ 

Витоша - Копитото фот. Мишо 

Шаръ планина е и ДжиниЬеz'iJ- най-голtмия 
връхъ въ западната часть на Шаръ планина. 
Въ това име може би се съчетаватъ две 
имена „джинъ" и „бегь", дето „джинъ" значи 
дивъ, огроменъ, поради което би тр-kбвало 
Джинибеп да бжде най - високия върхъ, 
което е въ действителность споредъ най-но
витi; измi;рвания. Думата „бегъ" е необик
новена за означението на върха, а ако наи• 

стина значи връхъ, би трtбвало да е взета 
отъ стария келтски езикъ преди дохаждането 

на спавянитi;. Въ Франция днесъ думата „бег" 
значи клюнъ и остъръ връхъ, което е сжщото 

италианско название „вессо". Може би и отъ 
тамъ е н-kмската дума „Вегg" и югославянската 
„Breg". f\ко това е истина, то Пирибегъ би 
зн21чило връхъ, който напрестано го „пере" 
дъжда, което за насъ б-Ьше фактъ, защото 
той непрекъснато бi;ше покритъ съ най-гжсти 
и най-черни мъгли. Т21мъ се образуваха черни 
гжсти обл21ци, които затулиха слънцето и ни 
принудиха да се спу~аме надоле, така, че 
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точка 2510 м., а задъ него три други върхе, 
отъ които втория бtше Езерска Чаушица, 
а третия, въ форма на рогъ или конусъ, б-kше 
връха Бистра - 2640 м. Отъ западния склонъ 
на ПupuбeZ'iJ се вижда Пашина планина, върху 
която стърчи острия върхъ Джиниоеп, на кар
тата н21реченъ Турчит планина - 2702 м. 
Опжтихме се напредъ подъ върховет-k, по
крити съ огромни камани, които еж се сру

твали въ древнитi; геоложки периоди и се 
нецвесихме надъ долината наречена Езерна, 

която се намира на височина 2100-2500 м., 
и е затворена отъ югъ съ в. Каменица -
2260 м., а отъ западъ съ хребета, който 
свързва тоя връхъ съ Е'3ерска Чаушица. На 
това мi.сто решихме да се постав11 втора ту
ристическа хижа. 

Оrъ тукъ се опжтихме за върха Езерска 
Чаушица, името на което произлиза отъ тур· 
ската дума „ Чаушъ • - която значи страже т. 
е. името на върха ще бжде „Стража надъ 
езерото", което се намира въ подножието на 



тоя връхъ. Отъ върха се вижда Яжиначното езеро, 
което народа въ юrозападнит-в села нарича 
Доброшко езеро, поради селото Доброще, 
което лежи въ южното подножие на Шаръ
планина. Отъ езерото изтича потокъ, който 
минава презъ с. Яжинце. Къмъ западъ се 
вижда най-високия връхъ на централната часть 
на Шаръ планина - върха Бистра (2640 м.). 
На западната часrь на хребета е връха Ко
нюшка (2481 м.). Насрtща ни, въ южно на
правление се виждаше 'върха Куджбаба (2522 
м.), който въ картата е отбелезанъ съ името 
Кучибаба. Отъ върха се спускаме въ котло
вината на югъ и слизаме 1000 м. по-ниско. 
По тоя стръменъ склонъ наблюдавахме останки 
отъ н-вкогашни глечери и следъ като преми
нахме презъ голtмо стадо овце достигнахме 
до Чаушката бачия, която се намира на ви
сочина 1700 м. Шаръ планина е планина съ 
rолtми размtри. Климатътъ и е чувствително 
по-топълъ по южнитi; склонове, отколкото на 
хърватскитt алпи и се увtрихъ, че зеле
ната трева достига до самия връхъ Бистра 
на височина 2600 м. Освенъ това намtрихме 
отровни змии на височина 2300- 2400 м. 
което за мене бtше необикновенно, защото на 
Велебиrь тi; не живi:;ятъ на по-високо о,тъ 
1500-1600 м. На другия день срещнахме диви 
кози. Характерно е, че Шаръ планина има 
голtми пространства покрити съ пасбища,, а 
гори рi:;дко се срtщатъ. Цtлата Шаръ-пла
нина туристически не е изслtдвана, защото 
до преди две години не е имало гаранция за 

живота на пжтницитi; и туриститt. Самото 
Люботенс,ю седло е служило за преминва
нето на качацитt отъ косовското поле за 
Шаръ-планина къмъ Качаникъ. Опасно е било 
минаването и презъ в. Кобилица, дето още 
се виждаха гробоветt на ония, които тукъ еж 
били обрани, убити и следъ това закопани. 
По думитt на единъ старъ овчаръ, тамъ еж 
загинали по-вече отъ 80 души. 

Въ недi;ля, 27. V. 1926 г., въ 6 ч. су
триньта потеглихме изъ Чаушката бачия за 
главния rребенъ на Бистра, като се придър
жахме къмъ страничния rребенъ, който се 
спуща отъ в. Бистра въ долината на потока 
съ сжщото име. По-вече отъ два часа се из
t<ачвахме изключително въ мъгла, и едва когато 

достигнахме на 2100 м., мъглата започна все 
повече да се разрtдява. Следъ 3/i часа пжть 
стигнахме подъ самия гребенъ, ~а който ,се 
издига като конусъ в. Бистра. Въздушното 
отдалечение отъ бачията, дето пренощувахме, 
до в. Бистра е около 2¼ к. м., на която 
дължина отговаря изкачване на 1000 м. Тукъ, 
подъ самия връхъ, се отморихме и за 1/t часа 
стигнахме до в. Бистра. Оrъ него тоя пжть 
имахме чудесни изгледи къмъ всички стран11 

и, което най-вече ме интересуваше, можахъ да 
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разгледамъ по-нататъшния гребенъ на Шаръ
планина до Черния връхъ. 

Пжтуването бtше леко, а слънцето топло 
гр-веше, докато подъ насъ на височина 2000 
м. се разпростираше море отъ мъгла, която 

покриваше всичко до хоризонта на северната 

и южна страна; върховетt на Шаръ-планина 
стърчаха надъ него, както:и всички други вър• 
хове по-високи отъ 2000 м. Колкото по-вече 
се приближавахме къмъ изворитi:; на р. Би
стра, гребена се снишаваше и достигна до 
2400 м. Областьта на извора на р. Бистра е 
голtма и доста широка, и не много дълбока 
котловина, която на северъ се затваря отъ 

главния гребенъ на Шаръ-планина, а отъ 
югъ и западъ съ rребенитi:; на разклонениятzs, 
на които се намира в. Куджбаба. Въ тая ко
тловина има три малки езера, отъ които си

гурно дветt не пресъхватъ. Тукъ сжщо намi:;
рихме за удобно да се построи хижа, отъ 
която би могло да се предприематъ леки из
качвания до в. Бистра, Черни връхъ и в. 
Куджбаба Следъ като разгледахме севернитt 
склонове на Черния връхъ (2587 м.), упжтихме 
се за него. Обаче мъrлитt започнаха нао
коло да се издигатъ и изведнажъ стана хладно. 

Намислихме да се опжтимъ за Рогопечъ дето 
да пренощуваме.Вътова време мъглата на за
падната страна на Черния връхъ се разпръстна 
или по право разпукна и ясно видtкме · по
далечния гребенъ на Шаръ-планина съ в. Ко
билище 2526 м. и кобилищкото седло, презъ 
които води пжть за жандармерийския пость 
подъ него. Народа нарича Черния връхъ и 
околностьта съ името Дойран'IJ. Западнитt 
поли на Черния връкъ еж разкъртени, а 
самия той се състои отъ б-tлъ камъкъ, така 
че името му не е проиэлtэло отъ неговата 
боя. Отъ него се виждаше и връха Ши
лидже, който въ картата не е означенъ, и 
на който името, вtроятно, призлиза отъ това, 
че по него стърчатъ много камъни въ форма 
на шила. Отъ Черния връхъ преминакме кота 
2310 м., а отъ тамъ презъ кота 2228 м. по 
южнит-в склонове на Сердарица се спустнахме 
по пжтя, който отива презъ кобиличкото 
седло за жандармерийската станция, нами
раща се на височина 1600 м. 

За дветt главни шаръ-планински езера, 
т. е. ливадичкото и яжиначкото, сжществу

ватъ вtрвания и твърдения, които повече се 

отнасяrъ до яжиначкото езеро, а имено, че 

два или три дена преди да се промi:;ни вре
мето на дъждъ или снi;гъ всички села, разпо
ложени югоизточно отъ Шаръ планина чакъ 
до Тетово, чуватъ редовенъ подземенъ тън
тежъ. Подземното бучение продължава 8-10 
секунди и се повтаря презъ ¼, до 1/~ часа всtки 
день и нощь. Нi;кои твърдятъ, че то лро
дължава и по нtколко минути непрекжснато. 



Югоизточната часть на Шаръ планина 
е пълна съ много или малко фантастични 
спомени за Крали Марко. 

Разрушената кула подъ Орашя народа 
и днесъ нарича Маркова крепость, а на върха 
и днесъ се намиратъ развалини отъ черква и 

гробове, а подъ тi.хъ въ долината, народа 
твърди, че е сжществувалъ цi;лъ градъ. 

Въ с. Роrачево се говори за Марковата 
стжпка, а въ с. Раотинци на Вардара твър-

дятъ, че находящата се при селото пещера е 

изсi;чена отъ него съ ед~:нъ эамахъ на сабята. 
Въ Качаникъ се говори, че тамъ е била 
битката на Крали Марко съ Муса Кесаджия, 
и че тамъ че намира гроба на последния, 
който се пази и до днесъ отъ единъ ходжа. 

Превелъ отъ „Hrv11tski ,P!11nin11r" 

Д-ръ Тупешковъ 

C't>HKI\TI\ HI\ ПЛRНИНI\ТI\ 

планинит-t, разтл-tли масивнитi; си тi.ла върху 
равнинитt. на земята и издигнали въ 

всемира чела, иматъ сi;нка, както всички из
дигнати и огрt.ни предмети. Обаче, поради 
огромностьта си, тt.хната с-hнка не винаги пада 
въ сгодно мt.сто за да бжде видена добре. 
Тя се откройва върху бi;лата мъгла, която се 
стели презъ тихитi; зимни дни надъ равнинитi; и 
всi;ки, който обича слънцето и го намира въ 
планината презъ такива дни дълго може да 

наблюдава с-внката на планината, доста по
дробна, да се шири подъ нозетt. му, бавно 
да се разт'БП!II при залi;зъ, да се удължава и 
да изчезва въ мрака на вечерьта, или по об

ратенъ редъ да се свива, намалява при из• 
rревъ. 

При залi;зъ. небесния лазуръ чезне въ 
пурпура, който се раз11ива на западъ. Неволно 
човi;къ се спира, уморенъ отъ дневния си 
пжть и приковава погледа си къмъ него -
красивия край на хубавъ день. Въ началото 
запада е леко желтъ, заруменява все повече 

и повече и когато царя на деня хвърля по

следния си поrледъ къмъ насъ. огнена чер

венина. каквато само небето е виждало върху 
си, го обгръща, която не следъ дълго из
чезва въ нощния мракъ. Небето тъмнi;е надъ · 
главитi; ни. блtсти съ сребриста свtтт,на къмъ 
западъ и съ едва доловима зеленина се слива 
съ най-високитi; жълтеникави багри на ве· 
чернит-в зари. Спремъ ли погледа си на из
токъ ще видимъ сжщитi; цвtтове на залtза 
разлtни и върху него, но при по-внимателно 
взиране лесно ще се долови разликата. Него

вата синина незабелезано допира на хори
зонта съ желта ивица, бавно се издига тя и 
неусетно се прелива въ розова, която става 
по-интензивна и доста бърже преминава в·ь 
пурпурна линия, не еднакво издигната надъ 

хоризонта и рtзко преминаваща въ синьо-вио
летова стена. Цi;лня редъ отъ цвi;тове чезне 
съ напредването на нощьта и бавно се из
дига надъ хоризонта ; синьо-виолетовата имъ 
основа се разлива и съ изчезването на чер

венината на изтока и запада изгубва се и тя. 
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При изгревъ явлението се повтаря по обра
тенъ редъ. 

Произхода на заритt се дължи на дългия 
пжть, който преминаватъ слънчевитi; лжчи 
преэъ низкитt пластове на атмосферата при 
изгревъ и залt.зъ. Ti; губятъ голtма часть 
отъ себе си и то неравномi;рно. Повече се 
поглъщатъ синитi; лжчи отколкото червенитt.. 
Независимо отъ това тt. претърпяватъ и от
ражения въ пластоветt, отъ които се състои 
земната атмосфера. 

Това което става на изтокъ при залtзъ 
се дължи на явленията, конто ставатъ на за

падъ. Вмi;сто да дамъ сухи обяснения ще 
опиша това, което наблюдавахъ на 4 януарий 
1925 г. Връщахъ се отъ Витоша следъ чудно 
хубавъ слънчевъ зименъ день. Бtхъ надъ 
1500 м. височина, когато слънцето клонеше 
къмъ западъ. Доле презъ цiтия день се сте
леше мъгла и покриваше цtлото софийско 
поле. Върху бi;лия вуалъ на полето се забе
леза синя сi.нка, насочена къмъ изтокъ. За 
пръвъ пжть виждахъ с"Бнката на Витоша. Тя 
ставаше все по-дълrе, прорi;за петната отъ 

разлi;лия се въ мъглата димъ на гол"Бмия градъ, 
бавно достигна до Балкана, и сi;нката на 
Чернн-върхъ първа напусна равнината на мъ
глата и попъпли по плещитi; на северната 
си съседка, въ основитi; на в. Мургашъ, и 
най-после дойде до хоризонта малко на дi;сно 
отъ него. Границата на сt.нката бi;ше пур
пурна : тукъ се смi;сваха червенитi; лжчн на 
слънцето съ синьо-виолетовия на сtнката, а 
розовата граница, преминаваща въ жета, 

бtше образъ на зерята отъ эападъ, хвърленъ 
върху небесния фонъ на изтокъ. Пурпурната 
граница се издигна по-високо и стана по-раз

лt.на. Тя ограничаваше контуритi; на сtнкитi; 
на всички планински вериги, задъ които по

тъна звездата на деня. 

Фламарионъ въ книгата си L'atmosphere 
пояснява, че сi.нката на върха Рнги падала 
върху планината Пилатъ, разположена на за
падъ отъ Рнги, на другата страна на Люцерн
ското езеро. 



Сtнката на планината може да падне и 
върху близко стоящата стена отъ мъгла, ка

квато обикновено се влачи по гънкитt и или 
въ подножието и. Въ такъвъ случай лжчитt 
които падатъ върху воднитt капчицч на мъ
глата се пречупватъ и при подходящъ жгълъ 

на гледане сtнката . е обърната съ ореолъ 

жение като се навелъ, и~ то било в1озrtроиэ
ведено отъ сtнката. Пжтникътъ повикалъ то
гава още едно лице. И двамата се изправили 
на сжщото мtсто отъ кждеrо се виждало по
напредъ видението, от.1равили погледи къмъ 

f\chtermanshohe, но нищо не видtли. Малко 
следъ това, две колосални фигури се появили 

по тази посока, въз

произвеждали движе

нията на наблюдате
литt, после изчезнали. 

отъ цвtтни лжчи, ко
ито nравятъ явлението 

извънредно красиво. 

Въ този случай имаме 
така нареченото Б;>о
кенско явление, при

дружено съ възду

шенъ сnектъръ. Бро
кенъ е името на най
високата планина въ 

Харцъ, въ околностьта 
на Хановеръ. Издиг
ната е 1100 м. надъ 
морето и отъ върха и 
се открива равнина съ 

280 клм. надлъжъ; за
емаща почти дваде

сетинката отъ Европа. 
Ето какво казва пжте

шественика Ханъ за 
него, разкz~за на който 
е даденъ въ горе по

менатото съчинение. 

Язлението е било на
елюцавано на 23 мz~й 
1797 г. Следъ като той 
се е качилъ повече отъ 

тридесеть nжти на 

върха, ималъ щастието 

да наблюдава след
ното: слънцето било 
изгрtло преди чет
въртъ часъ, при едно 

сурово време ; вtтъра 
духалъ къмъ западъ 

и влачелъ прозрачни 

пари, които не се били 
Брокенско я.впение 

Брокенското яв
ление е наблюдавано 
и на много други пла

нини. Имахъ случай да 
го н11блюдавамъ и у 
насъ, на Витоша, ма
каръ и въ не толкова 

ефектна форма. На 19 
януарий 1925 г. къмъ 
18 часа безъ четвъртъ 
бtхъ подъ село Бояна, 
на връщане отъ Ви
тоша. Оrъ зарань1'а 
надъ полето се разли

ваше облачно море. 
Къмъ 16 часа то се 
разпръсна на малки 

облачни фандаци, ко
ито бавно се ·издигаха 
на горе. Слънцето бt
ше превалило Витоша 
и полето бi.ше въ ней
ната сtнка. Облаче
тата бi;ха обвити съ 
златистъ ореолъ и 

осtяни съ петна отъ 
всичкитi; цвtтове на 
спектъра. Единъ снопъ 
лжчи се изплъзваше 

върху в. К о п и т о т о. 
Върху тъмата и обла• 
четата се очертаваше 

с-внката на върха почти 
още превърнали на облаци. Къмъ четири часа 
и четвъртъ, пжтникътъ забелtзалъ въ тази 
посока една човtшка фигура съ огромни раз
мtри. Единъ тласъкъ на вtтъра отнелъ ша
пката на туриста, той повдигналъ ржката, и 
гигантската фигура направила сжщото дви
жение. Ханъ направилъ веднага друго дви-

92 

двойно по голtма отъ него. Тя 6-вше синя, 
очертана съ златистъ ореолъ примtсенъ съ 
цвi.товетt на спектъра. Облачетата намиращи 
се въ сtнката, бi.ха сиви, до като огрtтитt 
отъ слънцето се проектираха на синия небе
сенъ фонъ съ всичкото богатство на блtсъкъ 
и цвtтове, които природата може да даде. 

П. Пауновъ 



ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Избраното отъ ХХ редовенъ дружественъ 
съборъ Централното Н11сто11телство се конституира 
както следва: nредсед11tегь f\рхнтектъ Георги Коэа

ровъ, подпредседатель Никола Галчовъ, секретаръ • 
касиеръ В11силъ Христовъ, ред11кторъ Д·ръ Иванъ 
Велковъ, домакинъ Борисъ Кертевъ и съветници 
Иванъ Раевъ, Милвнъ Куэовъ и Илии f\нтоновъ. 
Последнииrъ обаче подаде оставка и вмi;сто него въ 
настоителството ще влезе nървии эаnасенъ членъ -
Боинъ Начевъ. 

Централното н11сто11телство поемайки ржковод
ството на дружеството е н11nълно увi;рено, че то ще 
нам-ври единодушната подкрепа отъ страна на всички 
клонове за постигане на цi;нни придобивки за ту• 
риэма. То обича да вi;рва, че еднакво както въ 
най-rолi;мии. т.11к.11 и въ н.11й-м.11лки11 клонове, друга• 
рит-в еж проникнати отъ желанието, подобно на доб• 
рии стопанинъ, не с11мо да поддържаме въ добъръ 
редъ изграденото, но и да го раэширимъ и го и:зди

rнемъ по-високо. И колкото по-широко р11зnростра
нимъ туристическото д-вло и ко11кото по-високо го 
иэдиrнемъ въ обществото, толкова по- вече туристи· 
ческото движение ще печели привърженици и цимен

тира своитв ос1tови. Съ пълна в-вра за добри усп-вхи 
Ц. Н-во апелира за най-тiкно сътрудничество и по• 
rо11-\;ма отэивчивость на поканиn му, условни, отъ 
които эависlf правилното развитие на вс-вк11 една 
обществена орrаниз11ци11. Усвоенъ rорнии апелъ, ние 
сме сигурни, че Б. Т. Д., отдело всец-kло своето вни• 
мание на една творческа систематична дейность, 
еднакво въ планината, града или селото, ще закрачи 
бързо по свои исно начертанъ до сега nжть. На него 
престои хижестроителна дейность, уредба на сл.11л1tи 
меркиран~ nжтищ.11, издаване пжтеводители, nоnули
лиэиране българската природа у насъ и въ чужби-н11 
и редъ други културни мероnриития, които иэискватъ 
минимумъ енергии и съсредоточеность, за да не до• 
nуснемъ отклонения, които биха отвлекли вниманието 
ни и отниматъ наnраздно малкото ни и скжnо време, 

което жертвуваме за разпространение на туристичес• 
ката идеи. 

Въ този родъ на мисли новото Ц. Н-во изпраща 
на всички клонове своиn nожелании за добра работа 
за успi;ха на туристическото дi;ло. 

Централното Настоятелство е решило и nреэъ 
тази година да nодържа съвм-встнит-в заседания съ 
Ц. Н. на Ю. Т. С. На 4 май се е състояло първото 
събрание, въ което еж били избрани комисии по 
сnалнитi;, печатната пропаганда. Обмисленъ е билъ 
въпроса за бждещето хижесrройство. Въ свръзка съ 
горното решение възложено е на председателитi; на 

дветi; дружества де опреа.еnятъ исканията, които да 
се предяв11тъ на респективната вл11сть, съ оrлеа.ъ на 

пп11нинското хижестроение и запазване горската р11э
стителность. 

В11рне11сния клонъ съобщава, че членове 
на тамошното арменско туристическо дружество но
сили дружествената значка и на запитването отъ 

кжде еж се снабдили тi; отговорили отъ Ц. Н. , което 
разбира се не отговаря на действителностьта. 

По този случай Ц. Н. обръща вниманието на 
клоноветi;, че съ значки тр-вбв11 да се снабдив11тъ 
само дружествени членове и то срещу представяне 

на членска карта. Освенъ това Ц. Н. реши да се 
помоли респективната власть да вземе мерки за по· 

кровитеnствуване на дружествената значка като отли• 
чителенъ беnеrъ за дружествени членове. За реэул• 
тата клоноветi; ще бжд11тъ своевремено уведомени. 

Въ Ц. Н. се намиратъ достатъчно количество 
маnки дружествени значки, каквито клоноветt моr11тъ 
да си доставятъ само срещу преа8ариmеМ10 8насяне 
стоflн.остьта им11 - 1 f А/1. парчето. 
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Ж. n. сnир·ки не иэдаваrъ билети съ 50°/0 
намаление. При завръщането отъ иэлетъ до Бi;ле 
група членове на Гор. Орi;ховския клонъ еж се ка
чили на влака на спирка Касово, нждето чиновника 
отк11Э11лъ категорично да ги снабди съ nоловинъ 
билетъ, като имъ эаявилъ съ танива билети да се 
снабдятъ на гара Тръмбешъ. На последната гара, 
обаче поради късия престой на влака групата не е 
могла да се снабди въобще съ билети и поради това 
освенъ таксата, членоветi; еж били глобени. По този 
поводъ клона и Ц. Н. еж направили пост11шни за 
отм'kнението на глобата. Въ отrовС>ръ на това Глав• 
ната Дирекция на Б. Д. Ж. съ писмо № VIII - 41 -
382 отъ 14 V т. r. сообщ11sа, че спирка Косово не е 
издала билети съ 50¼ намаление, понеже спиркит-в 
не издаватъ такив11, а само съ пълни танси, ноето 

трi.бв11 да бжде известно на всички. Гара Тръмбешъ 
не е издала билети, поради малкия престой на влака 
и въ никой случай влакътъ не е могълъ да се задържи 
само заради сн11бдяване пжтницит-в съ билети. Въп
росътъ е трi.бвало да се уреди въ влака, като се 
събератъ следуемитв се такси безъ глоби, които еж 
били събрани незаконно и за връщането на които 
Дирекцията е наредила нужното. 

Горното се довежда до знанието на всички 
клонове и членове, за да иматъ nредвидъ, че спир
кит-в съгласно пжтнишк11та тарифа не иэдаватъ билети 
съ 50¼ намаление. 

Новъ клонъ. На 22 май т. r. въ Пашмаклий 
се и обр11эувалъ новъ клонъ отъ Б. Т. Д. Назованъ е 
.,Ka11.1(11n". Избрано е и временно управително 1i;ло. 

Карнобатския клонъ "Чолж Кавакъ" е уре
дилъ преэъ Великденскиn праэдници чет11ридневенъ 
иэлетъ съ маршрутъ Сарамбей - Лжжане - Юндола 
- гара Бi;лово. Излета nосетенъ отъ 32 души. 

Перниwкня клонъ "Голо Бърдо". Преэъ пе• 
риода 10 мартъ - 10 май клонътъ е устроилъ 8 офи
ц11ални излет11 иэъ Люлинъ, Витоша и Голо Бърдо, 
вънъ отъ неофнциелнитi; групови излети, които се 
предприематъ отъ членоветi; всi;ка седмица. За отб-\;
леэване еж следниn иэлi;ти: 1) на 27 мартъ до мi;ст• 
нос1 ьта „Кракра", притежание на клона. На излета 
участвуваха по-вече отъ 1000 души, на чело съ минната 
музика. Залесяването въ последствие продължи до 4 
май т. r . т. е. около 1 ½ мi;сеци; всi;ки день група 
отъ по десетина членове работеше на ,,Кр11кра". За· 
садени еж тази година около 20 хиляди барчета и 
750 явори. З11с-\;тата площь досега въоколо ЗО декара. 
Започнато е ограждането и планирането на бърдото, 
nрокарван~то на алеи, чешма, за да се обърне следъ 
време въ единъ великолепенъ nаркъ. 2) На 8,и май 
се състоя rруповъ излетъ до мi;стностыа .Ранчово 
градище" въ .Голо Бърдо". Присжтствув11ха 35 души 
членове и гости. На тоя излетъ, следъ направенитi; 
предварително проучваня се каптира воцата на единъ 

иэворъ и се построи чешма. Каптажа и резервоара 

еж въ бетонъ, 11 чешмата въ каменна зидария. Необ• 
ходимит-в материяли и сечива бtха изнесени на коне. 
На сжщото м-всто клона започна да строи земл·янка 
за около ЗО души, която да служи за подслонъ при 
лошо време. З) Rrит11цион11та седмица клона изнесе 
сполучливо - държаха се две беседи: сказка • Излети 
изъ Пиринъ съ (св-втливи картини) отъ Ст. Бръчковъ" 
.Ползата отъ залесяването" отъ Инж. Броксъ. 

Записани еж нови 50 членове и толкова або
нати на списанието .Бълr. Туристъ". Общи,~ брой на 
членовет'k сега е 80 души. 

Проектиратъ се срещи съ софиинци и дупни
чани на .Живата вода• , и друга въ Перникъ съ кю• 
стендилци. Датит-k на т-вэи срещи ще се съобщ11тъ 
на време. 





злоупотребилъ съ даденото общо р11зрешение и далъ 
увi;рения на нечленове. Като се съобщав11 това, пре
ду преждав11тъ се клоновет'k на Б. Т. Д. да бжд11тъ 
много внимателни н бдятъ де не ставатъ подобнн 
нарушения, които биха се отразили зле върху цi;лат11 
ни организ11ция. 

Сливенския клонъ „Бълrарка" е нэбралъ след
ното настоятелств ., : предсе.аатель Георги Гюлмязовъ, 
по.апредседетель Стоянъ Николовъ, секрет11ръ Сте
фанъ Михаиловъ, касиеръ Георги Стефановъ и до
макинъ Василъ Славовъ. Клонътъ се приготвя да из
гр11д1t туристически домъ н11 „Хамамъ баир'(!", отъ дето 
се открив11тъ чудесни изгледи, както къмъ гр11да и 

Синнт1; камъни, така и нъмъ цi;лото Сливенско поле. 
Излетната дейность се е значително э11силила презъ 
год1tн11т11. Заедно съ ловнат11 орг11низация ще се по
прави туристическат11 хижа при Дау./!,urтъ. Освенъ това 
при Демир'l! Капия се н11мир11 държ11венъ спасителенъ 
домъ. Той се намира покр11й пжтя Сливенъ - Елен11. 
Съ поп равк11та н11 този домъ клонътъ ще се сн11бди 
съ разкошна хижа въ недр11та на Б11лк11на. 

Въ кр11я н11 отчетн11т11 година клонътъ е броилъ 
146 член11. За излетитi; изъ СливР.нския б11лк11нъ е 
изработен11 подробна карта отъ дружествения членъ 
г. Гюлм11зовъ. 

Врачанския клонъ „Веслецъ" е ималъ н11 
27 мартъ своето годишно събрание. Въ него еж били 
избрани за почетни членове на клон11 инжинеръ Вла
димиръ Орозовъ и архитектъ Петъръ Доrрамаджиевъ. 
Избрано клоново н-ство : преде. 11рх. П. Доrрамад
жиевъ, подпредседатель Никола Липовански, дома
кинъ-библиотекарь Стеф11нъ f\лексиевъ, касиеръ Ив. 
Ст. Цековъ, секретарь·дописникъ Д11митъръ Тодоровъ, 
домакинъ на дома В11силъ д. f\танасовъ. Съветници: 
Надя Пенчева и Тодоро Орозовъ. Освенъ тов11 нъмъ 
настоятелството има придадена увеселителна комисия 
и строителенъ комитетъ. 

Н11 10 априлъ клонътъ е отпр11зднувалъ праз
ника на залесяването съвм'l;стно съ учащит1; се, ар

мнят11 И rраждаНС'l'аото въ М'БС'l'ностыа "Калето" до 
1'уристическия домъ, Следъ отслужаане молебена же
л11ющитi; граждани посадиха дръвче1'11. 

Клонъ'l'ъ е иэлратиnъ обширенъ отчетъ за своята 
дейность, който 'l'укъ поради липса на мi.сто неможе 
да се пом'kсти. Даваме само извадки. 

Оrъ отчеrа се вижд11 rол'kмит'k 'l'рудности при 
изграждането на аеличесrвения турисrически домъ, 

rордосrь на града Враца и на туризъма въобще. Ту• 
ренъ основенъ камькъ на 2 августъ 1925 r., на 8 но
емврий 1928 г. □редъ очитi; на хиляди граждани, 
уч11щи се и армия , nодъ булото на rжc'l'a'l'a мъгла се 
откриватъ вече въ построения домъ салонъ и бю

фетъ. Тукъ би 1'р1;бвало да прибавятъ къмъ дари'l'е • 
ЛИ'l''Б на хижата отъ 1925 rод. и тi.эи О'l'Ъ 1926 rод. Въ 
златната книга на клона еж записани : Т. Балаба• 

новъ, София - 10D00 ла., Ив. Койчевъ, аnтекарь -
14000 лв., Ив. Симеоновъ, аптекарь - 500D лв. , Д. Са
вовъ, София - 5000 лв. . Ст. Хр. Сааовъ - 5000 лв., 
Бр. Бешовишк"и, София - 2 куб. м. дъски, Борисъ 
Ц. Тодоровъ - 2000 лв. , Т. Вълнароаъ - 200D лв., 
едн11 кола и др., Ст. Т. Начовъ - 3000 ла, П. Пе'l'
ковъ и С-не София, единъ електрически полюле.А 
Океанъ Начовъ, _Методи Маждраковъ, Чиновниче
ското К. З. Д-ао, Иото Мазаджиевъ, Павелъ Па„евъ, 
f\сенъ Ц. Мумджиевъ, Димитъръ Роджовъ, Кмет11 с. 
Г11лово, f\нто Бояджиевъ, Стефанъ Георгиевъ, Ни
кола Липовански, П. Занкин11 Лнпованска, Георги Ц. 
Тодоровъ по 10D0 лв. Геню Мановски - 1000 лв. 
Марко Георrиевъ, д·ръ К. П11ртоаъ, Цв. Заковъ по 
500 лв. Хрисrо Георrиевъ отъ Мездра 4 каменни ко
лони, Което Кр. Кочевъ - единъ шпоръ, Цено f\н
J!РОВЪ 500 rухли, Георги f\ндровъ 100D цигли, Мичо 
Иоловъ и синове, София - единъ електрически rло-
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бу:ъ, f\сенъ Боневъ и П. I-lедковъ - две врати, Пейко 
и Тодоръ Орозови безплатно изработване на жел1;
э11рия'l'а, Д-ръ Георгиевъ и Д-ръ с„ойчевъ по 1000 л., 
Сми11оаъ 50D лв., Т. Станкоаъ 500 лв., f\нгелъ Фили
повъ 1

/ 0 м.• дървенъ материалъ, Кравовъ 300 ла., 
Пор. Осrрикоаъ 300 лв., F\п. Мечкарски, д•ръ Пан
чеаъ, f\ндрей Николовъ по 1000 лв., Д-ръ _Боневъ 
500 лв., Д. Сар11джовъ, Буко Леви, Хр. Ив. Иоцоаъ, 
инжннеръ Д11ндаловъ по 500 лв., Ив. Вишински 2000 па., 
Начеаъ-Гутурановъ 2000 лв., Н. Роцжовъ една каса 
гвоздеи и др., П. Милевъ 1 каса rаоздеи, Ц. Дур11н
коаъ 1 к. гвоздеи, О'l'Ъ За страх. д-ао „ Слънце" без
платна. застраховка н11 дома, f\лекси Начеаъ 200D ла. 
безлихвенъ эаемъ. 

На всички дарители тукъ се изказаа публично 
'l'уристическа признателность и бле~год11рнос'l'ь. 

При строежа на. хижата особено много заслуги 
има инжинеръ Вл. Орозовъ, който влаr11йки саоитi; 
знания, умение, предприемчивость и настойчичость е 
моrълъ да доизкара rурисrическия домъ до поло

жение да бжде вече изnолзуванъ. 
Въ домътъ се уреждатъ въ nразднични дни 

забави, а на 7 мартъ т. r. и радио концертъ отъ 
електро•инжинера. Д. Буневъ, Отъ rр11динско увесе
ление аъ парка при баня Вършецъ клонътъ има 
приходъ J2 хиляди лв. 

Отъ 21 май до 3 юний е била уредена въ града 
туристическа изложба въ свръзка съ отпразднуаа• 
нето 51 годишнинат11 отъ геройската смърть на Бо„евъ. 

При отбиване аременната 1'рудова повиность е 
изработенъ 900 м. пжть до дома. . 

Отношението на клона съ мi;стнитi; културни 
и обществени организации еж най-добри и прия
телски. Съ м'l;стния клонъ отъ Ю. Т. С. клонътъ е 
билъ въ пълно разбирателс'l'во. Съ него еж марки
рани пжтищата до Вола, Р'kчка и Леденина. 

Въпреки лошитi; условия клонътъ е моrълъ да 
устрои б едноднеани, З двуднеани, 1 тридневенъ и 
еди нъ 10 дневенъ иэлетъ. 

Предприетото отъ нi;1<олко години залесяаане 
на мi;с„ностьта Калето е продължило и преэъ 1926 r. 
Клонътъ има около 150 декара засаде~Iа площь. 

Клонътъ брой 154 напълно редоаliи членове. 
Фина.нсоао положение: 
Приходъ 433,842 ла. 
Разходъ 428,436 лв. 
Отъ Врачанската окр. постоянна комисия еж 

отпуснати 70 хиляди лв. Отпусна'l'итi; О'l'Ъ M-ao'l'o н11 
просв'l;т11т11 15 хиляди лв. еж били заличени отъ фи
нансовата комисия. 

Д'kлото на Врачанскит'I; ни другари може да 
служи эе~ примеръ на всички клоноае. Ti; ни пок11-
э11ха какво може да напрааи енергията и н11стойчи• 
аость -т21 на отдi;лни11 човt;къ. Хвал11 имъ 1 

Плевенския клонъ „Кайлъшка долина" е из
бралъ за nредседа'l'ель П. Караиааноаъ, подпредседа
'l'ель Вл. Цв'kтковъ, секретарь Д. Тошковъ, касиеръ 
Капитанъ В. Бейновъ, домакинъ, ржководитель на 
постройката архитектъ Хр. Дандолоаъ, колекторъ-фо• 
тографъ f\л. Недковъ, э11в. нэлетитi; Г. Цачевъ, до
писни къ Д. Бърдаровъ. 

Туристически спални. Сп11лна1'11 въ Банско ще 
се □омt;щааа въ прогимнаэия'l'а и ще разполага съ 
м'l;ста за около 40 души общо. Ще бж.де открита къмъ 
5 юлий т. г. Интересующит'k да се отнасятъ до на
сrоятелството на тамошния клонъ „Елъ-Тепе". 

Спалната аъ Разлоz~ ще се помt;щава въ основ
ното училище при пазаря - срещу т. п. станция. Ще 
бжде открит11 отъ 15 юлнй ,.. r. до 31 ааrустъ включ. 
и ще разполага съ м'l;ст11 за 15 души. Интересующитi; 

се туристи да се отнасятъ до съдърж11теля на кафене 
.Бълг11рски чрнстъ"- г. Лазаръ х. f\нrеловъ-срещу 
т. п. CUIHЦИ!I, у когото ще бжде ключа на CПIIЛHIITII. 



ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

ДR. ПI\ЗИМЪ ПРИРОДR.ТR. 
Горо ле, ropo зелена, 
Пжтя ми не е оть тука, 
f\ма оть тука ще мина. 
Че ИМIIШЪ сi~нка дебtла, 
И бистра вода студена. 

Думата ни е за запазване нашата българска 
природа отъ това безмислено и хищническо напа
дение насочено къмъ нея или отъ дърварина, или отъ 

ловеца или nъкъ отъ скитници по nланинит1; и по• 
лята. (това не еж туристи!), които ще остаВ8ТЪ купища 
буклуци и вестници дето стануватъ или nъкъ нехайно 
ще разхвърлятъ rла.вни отъ огъня nосредъ ropl!lтa 

ИЛИ НИВЯТ8, 

f\ко наnравимъ едно сравнение съ nо•ложе· 

нието на rоритi; отъ преди 15-20 години и сета ще 
тri;·бва да се ужасимъ. Темъ кждето се издигаха в-s• 
ковки буки сега драки и храстатщи служетъ за убе
жище на намаляли!I до минимумъ дивечъ. f\ ако про
дължава да се развива така ловното д1;ло у насъ па
ралелно съ дърварското, не ще е далечъ времето, 

когато въ сnоменитi; и баснитt ще се говори за меч
ката, вълка и лесицвта и свмо въ народнит'k пtсни 
ще останатъ зеленитi~ буки и студенитi; извори. 

Ето що срещаме въ единъ наскоро иэдаденъ 

nозквъ отъ Дуnнишкия клонъ .Рилски езера" къмъ 
гражданитi~ и учащата се младежь на града. 

„Горитt еж снжпъ nрироденъ даръ, съ 
които щедро е надарена нащата TamкotJu•нa, но 
тя може и жестоко да бl'i'iдe наR11эана отъ сж
щl!lта тая природа за неумi~ло и неразумно от
насяне къмъ то!I нейнъ даръ. Подобна опас• 
ность - да изпитаме жестоки1i; удари на тая 
природ11 , не само че сжществува, но все повече 

и повече се приближава и ако не се взематъ 
на време м-sрки, пълното бедствие отъ еже
годни!! неурожай вследствие эввличането на 
плодородната земя е неминуемо. Нимас.ж нуждни 
доказателства за това? Нима не се вижда какъ 
rорит1; въ Българи!! все повече и повече се на• 
маляватъ, nус11;щитt м'kста се увеличаватъ, и 
свърэрнитi; съ това неплодородия се чувству

ватъ все по-силно и по-силно? Погледнете на 
какво прилича града ни при nороенъ дъждъ, 
особено при улицит1; съ наклонни сnуснове и 
край рекитi~, за да се убедите въ наши!! по· 
викъl Грамадни пороища затлачватъ съ с_воитi; 
наноси на едни мi;ста тия улицlf, а на други 
еж образували въ тhхъ дълбоки ями, конто 
грозно з-sятъ и увреждатъ на доброто движение. 
Качете се на· който щете отъ околнитi; хъл· 
мове и погледнете насреща 1 ••• В1;рваме скоро 
да се откри!l1Ъ nредъ Васъ тжжнит'k картини 
н11 опустошението, които безмилостната бъл· 
гарска ржка е направила I f\ така ли е било 
нtкоrа? Много наши, изминали вече своя пжть 
граждани, съ прискърбие и сега още сnомнятъ 
и nосочватъ эа они!I кьошкове, cera пустини, 

кждето се е разнасялъ нtкоrа веселия екъ на 
безгрижието 1 ••• Край селата картината е още 
по-поразителна. Тамъ отъ буйнитi; н1;коrа гори 
еж останали жалки останки на закелавепк хра• 

сталаци•. 

Не по добро е nоложениеrо на дивеча. Онн!I 
животни, които усп-s1111тъ да изб-srнl!IТЪ оть ловеца и 
се скриятъ въ непристжnнитt усои ще бжд11тъ npo• 

гонени отъ виковетi; и rърмоветi; съ пушки и ре· 
волверн на забравили се отъ хубостит'k на природата 
- неэнамъ какъ да ги нареча - екскурзи!lнти, ве

сели компании, некултурни хора. Но само това ли е. 
f\ко потърсимъ пъстървата, царица на н11шенсни11; 
риби, кжде ще я нам-sримъ вече. Покрай монасти
ритi; и курортитt еж се навъдили специяпни доtтав• 
чици да я ловятъ, които не rледатъ нито сезонъ нито 

средств!I за ловидба. Най-рационалното имъ средство 
е бомбата или nъкъ натъпкано лимонадово шише съ 

негасена варь. Съ тези своеrо рода контробандисти 
власта едва ли ще може да се справи. Съ бомби еж 
нападани Старо-nланинскитt и Родопски реки, но и 
всички езера въ Рила. 

Най-горчива е обаче сждбата на цвi;тJ1та. За 
тъхна защина нtма законъ, нilма nравилникъ. Вс'kки 
е свободенъ да се натовари съ букети, всi~ки е сво• 
боденъ да напълни торби съ еделаайси. 

Крайно време не, ами безкрайно е вече да се 
търпи тази вандалщина, тази слободия. Дълrатъ на 
всi;ки културенъ чов1;къ къмъ зl!lnазване nрироднит1; 
красоти на родината е общественъ дълrъ. f\ дълrътъ 
на насъ туристит-s е да nодадемъ ржка на намъ сро· 
дениt-s организации и ржка за ржка да заработимъ 
за запазване нашитt планини оть обезлес!llване, 
наши!! дивечъ 01ъ иэтрtбване, нашит-s цвtтя отъ до• 
в-ьршване. 

з. в. 

Банско е най-близкия и красивъ rрадецъ до 
Пиринъ. Той е еднички!! изходенъ nу~,кть до Цен
тралния му дilлъ. Свързанъ е съ редовни автомобилни 
съобщения съ гара. Иэворитi; (Симитли) на т1;сночо
лейната лини• Радомиръ-Петричъ и съ гара Лжд· 
жене, nоследенъ nунктъ на nопунормалната лини!I 
Сарамбей-Лжджене (Чеnинско). Градътъ е отлично 
осветленъ съ електричество. Гости отъ вънъ могатъ 
да намерятъ удобни н хигиенични квартири за лt
туване при много ефтиии наеми. Желаящитi; квар
тира моrатъ да се отнесатъ за сведени• до съюза 
отъ Бълrар. туристическо д-во .Еnъ тепе" въ града. 

Близо до rрвда се намиратъ красиви мi~ста за 
разходка и почивка На 2 клм. югозападно отъ града, 
въ лtво отъ nжтя за „Бъндерица" и „Елъ тепе''. 
всредъ чудно хубава борова ropl!I се намиратъ хладни 
минерални и.заори, кждето уморения турис:тъ може да 
направи освежителна баня. Блиэостьта на боровата 
гора до града прави въздуха чис,ъ и свежъ, напитъ 

съ боровъ дъхъ. Човtкъ се чувствува бодъръ, лек\.J 
се диша. 

Туристическата кооперация е снаб
дена съ всички нуждни за туриста и сезона 

предмети. Туристи, купете си всичко необхо
димо отъ кооперацията - ул. Солунъ № 25. 
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