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CTRPR ПЛRНИНR 

Стара планина е най-голtмата планина не са~10 

въ България, но и въобще въ Балканския полуостровъ, 

който носи и нейното име - Бална1кки или Старо

планински. Старото име на ~1ашата велика планина 

било Хемус'15. Древнитъ писатели и географи подъ 

това име еж схващали обширната система отъ пла

нини отъ f\дриати•1есно и Чер1-tо море. Едва въ 

първата половина ~1а миналия вtкъ забележителниятъ 

геологъ Ами Вуе включи Стара планина въ ней1-tитt 

естестве1-tи граници между р. Тимонъ и Черно ~,оре. 

Стара планина, простираща се като гръбначенъ 

стълбъ презъ българскитt предъли, Е; сподъляла и 

исторчеснитt СJl'iдбини 1-ta българския народъ. Оноло 

нея възникнаха българснитъ столици и царства: Пли
сна, Преславъ, Търново и София : въ нейнитt; уще• 

лия се решаваше сждбиАата 1-ta българската неза

висимость: въ нейнитt дебри зръеше идеята за бунтъ 

nроти.въ чуждото робство: тя откърми PanotJc,ru. ЛetJ• 
спи, Хаджи Димитра, BometJa, C.1tatJeй,rotJa, AnpuлotJa, 

Па.11аузоtJа, Вазоt1а и неизбро1-rми още плеада отъ 

борци и народни будители. И народъrь ни високо е 

ценилъ тази дружба и въ най-милит-1; си пi;сни е 

възntлъ ~гордата Стара планина", която за него е 

била „майкс1 мила" и „бащица - старъ Балнанъ". 
Това, което другаде Ci'i'. вършели голtмитt рtки и 

морета, у насъ еж пра,аили. nла1,~и1-tитt и на първо 

,мtсто Стара планина. Оть вtкове тt еж били гръб• 

нана не само на българската независимость, 110 още 
и на независимия български духъ. Както безъ f\л

п·итt Швейцария би била немислима, така и безъ 

планинитt не би моrълъ да просжществува българ

ския народъ през-в епохитъ на вtнов~1ото му робство. 

Безъ да надценяваме значението на геоrрафскитъ фак

тори, riакъ имаме основание да нажемъ, че колкото 

една българска провинция е била по-далече отъ 

Стара планина, толкова и нейиата историческа сждба 

е била изпълнена съ повече превратности. Сждбата 

на Македония е най-типичния премеръ за доназ!Ваие 

на горното заключение. 

Голtмо е значеиието на Стара плаt1ина и за раз

витието на българския туризъмъ. Върно е, че Витоша 

изигра важната роля при зараждането на родния ни 

туризъмъ, но и за този моментъ не може и не бива 

да се подценява влиянието и на Стара плани1-tа, чи

ято назжбена тантела ~«раси хоризонта на новата 

българска столица. Върховетt Ко.а1~. Тодоои,ш ,ry,r.11u, 
Мурlаш&, както и Вра•1анс1rата планина еж все близ
костоящи обекти на софийскитt турис111 . Централ

нитt дtлове на Стара планина, 1<анто Рила, Пиринъ 

и Осогово, еж пъкъ обекти на по-дълго високо -
планиt1ско . излетуване. 

f\ко пък ъ хвърли~,ъ единъ бъгьлъ погледъ 

върху картата на туристическа България, ние ще се 

убедимъ, че Стара г1лани~1а служи за база на много 

туристически клонов_е, като имъ подсигурява и най

разнообразна храна за тъхното развитие. Пс- пла

~1ински райони 1-tашитъ нпо1-tове еж разпредtлени 

приблизително така: ' 
Въ района на Витоша: София,Пер11икъ и Ра,nо~1иръ. 

На Осогово : Кюстендилъ. 
На Рила: Дупt1ица. Самоковъ, Долна-баня. 

На Пиринъ: Разлогь, Банско, Св.-Врачъ. 

На Родопитъ: Пловдивъ, Бtлово, Станимака, 

Хасково, Харманлий, Т. Пазарджикъ. 

На Стара планина: Бълоградчикъ, Вратца, Ло

вечъ, Севлиево, Търново, Габрово, Елена, Шуменъ, 

Провадия, Варна, f\йтосъ, Сливенъ, Казанлъкъ, Кар• 

лово, Карнобатъ и пр. Подъ обектива на Стара пла

нина попадатъ още и градоветt : Видинъ, Ломъ, 

Плtвенъ, Стара-Загора, Бургазъ, Ямболъ и пр. 

Тукъ и~1аме предвидъ само клоноветъ 1-1а Б. Т. Д. 

Но общиятъ видъ на картината се запазва и при 

разглеждане кленовата мрежа на Ю. Т. С. Значи 

гордата Стара планина ос~1ислява живота на пове

чето отъ туристическитъ клонове. И тази голtма роля 

въ българското туристическо движение Стара пла

нина играе не само съ своята простра1-t 1-tость, 1,io още 
и съ голtмото разнообразие на своит-1; форми и кра

соти. При все това тя е най-малко проучена и още 

по·слабо описана въ туристическата книжнина. Въ 

това отношение най-добре еж застжпени плани1-1итъ въ 

Югозападна България: За Витоша и OcolotJo имаме 
специални съчинения : за Пирина това лi;то се пусна 
хубавъ пжтеводитель ; за Рила въ скоро време ще 

имаме, покрай пжтеводителя, още обстойно съчи

нение. 
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Просторнитl. Родопи чакать своя редъ. f\ това 

е една благодарна задача за другаритt въ Пловдивъ, 
Хасково и Харманли. 

Сливенци направиха почина эа опознаване съ 

Стара n.А.анина съ своя rрижливъ П:Jстеt1одите,1ъ за 
Сливенъ и старо-планинската му красива околность. 
Тi;хнияrь хубавъ примi;ръ трi;бва да се последва 

отъ всички клонове на rолi;мата планина, тьй като 

нейната обширность пречи на цi;лостtюто и проуч

ва1-1е отъ единъ клонь, а още повече оть едно или 

повече лица. 

Стара планина е дьлrа около 600 километра при 
една срi;дна ширина отъ 30 километра. Обхожда

нето и изучването на тt.зи 15-20,000 квадратни ки

лометра планинска мi;стнос:ть може да се отдаде само 

на туристическия колективитетъ. Явно непостижимото 

за отдi;лния клонь би било лека и приятна работа 

за десяткитt. клонове, разnредi;лени въ раэличниri; 

дi;лове на великата планина. 

Стотинитt. върхове, долини, 

потоци и рi;ки, що опредi.лятъ 

снагата на голi;мата планина, 

нейниri; просторни предпла

нини, кал е та, градища и 

историческиri; спомени, що 

буди всi.ко нейно кжтче, беэ

бройниri; селища по 1-1ейнитl. 

чуки и доли1-1и, 1-1ейната разно

образ1-1а флора и фауна - съ 

една дума - разнообразния 

животь 11а нашата планина 

би nослужилъ като материалъ 

за rолi;мо положително твор

чество. Заловилитt. се съ тази 

благородна работа клонове и 

отдi;лни другари никога, абсо

лютно никога не биха почув

ствали скука отъ недостиrъ 

на дейность. 

Стара планина е толкова 

разнообразна като обектъ за 

проучване, колкото и като 

обектъ за излетуване. 

Кжтъ отъ Тетевенъ 

Като типъ на сдиплена планина, образувана отъ 
сгъването liB земt1ата кора, Стара планина крие въ 

себе си разнообразие и по време, и по строителенъ 
материапь и по форми. Най-рано е образувана предъ

nермската часть на nланинати. която заема нейниri; 

срtдни и западни дt;лове. По-млада е източната 
часть 1-1а nлаt1ината, както и нi;кои отъ нейниri; пред

планини. 

Прието е да се дtли планината 1-1а три главни 
дi;ла: Западна Стара планина, която се простира отъ 
Искърския проломъ до Тимокъ; Централна Стара пла
нина - отъ Искърския проломъ до Демиръ-капия и 
Източна - отъ Демиръ-капия до Черно море. 

Въ западния дi;лъ имаме личниri; върхове : 
Миджуръ, Комовцитt. - rолi;мъ и малъкъ, Тодорини 
Кукли, Пършевица и др. Въ варовиковиri; отдi;ли 
(триасъ и юра) на тази часть сж интерес:нитi; кар-

стови форми - понори, пещери и карстови извори. 
Особено богата с:ъ ri;зи форми е Врачанската пла
нина съ прочутия и Ледникъ. Тукъ най-добре може 

да се изучи и рудокопа и металургията на българ

ската медь - мина Плакалница и лi.ярницата въ 

Елис:ейна. Въ този интересенъ български дi;лъ още 
нi;маме нито една туристическа хижа. Въ замi;на на 
това пъкъ имаме красивия туристически домъ въ 

Вратца. Непос:рi;дствено излетуване в ъ този край 

правятъ туриститl. оть западнитi; части на Северна 

България и София, отъ които трi;бва да очакваме и 
неговото проучване. 

Въ nредnланинитt; на с:жщия дi;лъ спадать и 

фантастичниri; с:к.али край БraA.Qzpaдчum за които 
Б,1ан,rа се провикваше: 

»Тrаснитtо про:rоди на Олиу.113 t1Ъ Проt1анС'6, про• 

:roд'6m'6 на Пан,rар5о t1a Испания. Amzamto, Пиринеитrа. 
нa/l-iJut1нum,s Tupo,1c,ru и Шt1ейцарс1rи п.11анини, не мо· 

Н. Танt!въ 

zamr. С'6 нищо да се cpat1нsimr. c.i Б1&.IIOtpaд•tuш1tum1t, 

Cffa.llU / • • • ~ 

Централна Стара планина, както вече споме

нахме, започва отъ красивия Искърски проломъ и 

свършва при сливенската Демиръ капия. В-ь ней

нитi; западни склонове се издиrатъ мношество дръзки 

чуки и високи чалове. Тукъ е стрелнатъ близко до 

пролома Издремец.~, въ чийто поли е СГУ,Шенъ исто

рическия монастиръ Седемь престо.11а. По-1-tаизтокъ е 

поетичния и хайдушки Mypzaшr., а предъ него про

чутия Араба,rонаш,rи npo:roдt.. Спедъ Баба се редатъ 

вече двехиляднициri; отъ свитата на Вежен&. По

ради мжчнитi; съобшения, за жалость, този красивъ 

дi;лъ за сега много слабо се посещава отъ тури

ститi;. Посещава се по-често Козята стена и то 

главно за eдa,1t1af1ca и, който е вече око~ чателио 
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унищоженъ. Единъ отъ многото печални факти отъ 

nревратнето третиране на nрироднит-1; красоти. 

На изтокъ отъ Троянския nроходъ се издиrатъ 

староnланинскитl; старейшини съ Юмруn-чоАа на 

•1ело. Пейсажътъ тукъ е чисто рилски и би могло 

да се притури - почти алпийски. Тукъ еж Амба• 

puqa, Купена, Чефадарица, КадемАия. Kput1uнumm, 8 

вср'tдъ тl;хъ Юмруn·ча.л.а, nодъ който бл'tщатъ во• 

дитl; на Првс,rа.11ото 11 з'tятъ nроnастит-1; 1-1а стра• 

хотния Джендема. Още nо-наизтокъ е историческия 

Шипченс,rи npo:z:oaa съ връхъ св. Никола, кждето бъл

гарското опълчение изгради съ своитt кости осно• 

вит!; на българската независимость, а още nо-на

nредъ е БоиуiJж:а, другъ t1рв:z:а-сt1етиня за българ• 

ския народъ, който вс:'tк11 туристъ трi;бва да посети. 

Не по-малко интересна е и източната часть на 

планината съ 1-1ейниm успоредни вериги къмъ мо

рето. Чалн.-кавс~шкия nроходъ, ЛСN,LГоза, планинското 

крайбрtжие сн. рi;дки no красотата си туристически 

обекти. 

За обслужване излетуването по староnланин• 

скитl; д'tлове 01<оло Карлово и Елена имаме вече 

две хижи - .Юмруn-чаАа" въ Стара рi;ка и • Чумерна• 

при едноименния връхъ. 

Още много хижи трtбва да възни1<натъ no ра• 

менетl; на гордата Стара планина; още много нейни 

кжтища има да се обхождатъ и оnисватъ. За реали

зирането на тl;зи задачи апелираме къмъ другаритt 

туристи отъ староnланинскит-1; подножия. Великата 

планина ни е създала всички благоприятни условия 

за туризъмъ и иска отъ liacъ енергична работа и 

неизчерnаемъ ентусиаэъмъ. П. д. 

ИЗЪ СТРRНДЖR ПЛRНИНR 
111. 

Нощыа nрекарвамъ оъ колибата, nолегналъ на 

раницата си, близо до огъня. Понеже въ колибата 

лесно навлиза студениятъ вътъръ, то азъ често об

ръщамъ ту лиц~то, ту гърба си къмъ огъня. Студътъ 

не r-:и дава да заспя и азъ, nодремващъ отъ време 

11а време, дочаквамъ развиделяването и се
 nриrот

вямъ за пжть. Поглеждамъ 1-1ебето за времето, 

сnравямъ се съ компаса, разглеждамъ картата и 

разбирамъ, че до на.й-близкото населено мi;сто ми 

еж nотрi;бни 7- 8 часа nжть н то безъ да се лутамъ 

по разни пжтеки, t1аnравени отъ дивеча или отъ 

рtдкитt. изъ този край минувачи. 

Тръгвамъ и скоро nресичамъ рt.ката, покрай 

която презъ вчерашниятъ день върв'tше понtвга 

nжтя ~111. Навлизамъ въ голi;ма, много голi;ма гора 

отъ ориенталски букъ. Тукъ-таNе иэъ гората се срi;

щатъ грамадни са~1отни камен1-1и блокове, а на - много 

мъста корениm на дърветата се издаватъ надъ зе

мята и надъ nожълmлата шума по нея, та· образу

ватъ сжщински стжnала, които улесняватъ изкачва

нето на горе по върховетl;. Когато nъкъ се слиза 

отъ върховm къмъ долчинкиm, тогава mзи стж

nала изглеждатъ като скамейкитl; на нi;кой стари• 

ненъ, голi;мъ амфитеатъръ, сега обрасълъ съ гора. 

Тъзи естествени амфитеатри, толкова много унасятъ 

чов'tка, щото седналъ на една отъ терасиm му се 

иска да види, долу на сцената, старитi; актьори, 

а по тераситl; - хилядиm зрители, облечени въ най

разноцвi;тни старинни одежди и съ златни ленти, 

препасани nрезъ челото. 

Тукъ-тамъ, изъ надиrналиm се надъ земята ко• 

рени на нi;кои великани, капе кристална вода на 

дълги ивици и капки, приличащи на едри сълзи, 

прокапали изъ печални очи. Всичко това е толкова
 

красиво и тъй мило, че спира и най-забързалия 

nжтнинъ. 

Вървя самичъкъ изъ гората днесъ, въ този день, 

когато долу, изъ селищата на родината, всички бър

затъ и се готвятъ да посръщатъ утрешния день -

Възкресеиието на Христа, 

Спедъ дълго пжтуване, следъ обi;дъ пристигамъ 

въ селото Ургари, скжтано между околниm хълмове. 

Това е едно оть осемнадесеmхъ села, въ които еж 

ставали нестинарскигl; игри на боситi; играчи в~;, 

огъня. Днесъ са~,о въ това село сж се запазили 

слаби остатъци отъ mзи игри. Посочватъ м.и нi;кои 

отъ женитъ нестинарки, жени съ дълбони, замислени 

очи и бледи лица. Раэглеждамъ и тi;хния конакъ -

мt.стото гдето nрекарватъ въ пость и молитва 40 дни 

преди игритi; въ огъня. Понеже за 11естинарството 

е доста много писано, азъ нi;ма да се сnирамъ 

на него. 

За да уталожа гладътъ си, влизамъ въ кръч

мата, която е на мегдана. За едно най-просто ядене 

отъ 3-4 варени яйца и хлt.бъ, заnпащамъ толкова 

колкото не струва и цълата кокошка, която ги е 

снесла. Какво безбожно обиране на случайнитt 

пжтници nрезъ такива забутани краища и каква на

хална декларация отъ кръчмаря, че вс:i;ки день не 

минавали такива хора, та за това взема цена, как

вато му се завърти на момента въ главата. Даже и 

за кутия кибритъ заnлащамъ двойна и тройна цена. 

Не дадешъ ли колкото ти бжде поискано, може и 

гладенъ да умирашъ и nакъ да не nол
учишъ нищо. 

Това, разбира се, не става само въ този край. Щомъ 

си тръгналъ да ходишъ, имашъ пари и т1; тр'tбва да 

ти бждатъ обрани по нi;1<акъвъ начинъ. 

Отъ Ургари тръгвамъ отъ начало на югъ, а 

после на юго-изтокъ и вървя по широнъ и удобенъ
 

nжть, който на мi;ста минава презъ горски м'tста, 

а на други е откритъ, като ту върви равно и ши

роко, ту се покатерва по скпоноветl; на хълмовеm. 

Привечеръ пристигамъ въ село Кости, едно неголt.мо, 

но много красиво село. Повечето кжщи като че ли 

сж строени по съвършенно еднакъвъ ппанъ
, съ го

лъми дъсчени веранди, nридаващъ стариненъ и много 

красивъ изгледъ. Въ началото на селото . се вижда 

голi;ма, вертикално въртяща се люлка, отрупана съ 

весели млади двойки. Населението е приветливо и 

отдадено на работа, макаръ и повечето хора да еж 
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двама войници оть съседенъ пос:ть, известени, че 

ще има еднкакъвъ си човtкъ по границата, аЗ'Ъ бilхъ 

оставенъ свободно да обикалямъ въ рвllона на по• 

ста. И ето ме сега, седналъ на пеАката предъ нашия 

nостъ точно срещу гръцкия. Гръцки.ятъ постъ е по• 

слаба и неприветлива постройка, но затова nъJСЬ 

добре окопана съ кржгълъ окопъ и мi;ста за отбрана 

и окопъ за изтегт1не къмъ вжтреwностьта, докато 

нашия nостъ нi;ма никакви окопи, като не се смii

татъ изкоnанитt; два-три чима, зад,а, всt.кн единъ оть 

които ще nодслонятъ глава смелитt; наши юнаци. 

Отъ тази височина се открива красива гледка на 

долу изъ рi;ката. 

Седя на пейката и се хранJ1 съ това, което ми 

е останало въ раницата. Днесъ е втория день но 

Великдень. Хората еж се отдали на веселие и ра

дости за възкръснали.я Христосъ, а азъ съмъ тунъ 

сомъ въ такнво пустинаци, каквито малцина еж ви

дi;лн и страхотинтt;, конто само балканцитt; зна..ятъ. 

Следъ яденето нзлизамъ да обход.я околностьта 

и въ дtсно отъ поста. Попадамъ на селото Пнрrоnъ, 

току на са1о1ата рi;ка, останоло сега въ чужда земJ1, 

Какъ силно боли сърдцето, като гледамъ въ чужди 

р111це своята земя I Какъ ти се наливатъ очнтt; и не 

знаеwъ кому да излееwъ м111ката си и проклятието 

си. Изправямъ се на бpi.ra на рi;ката и нi;колко 

крачки само отъ селото. Селото е пусто, защото хо• 

рата му еж прогонени отъ гърцитt; н сега еж засе

лили Кости и др. околни села. Селото е на една 

малка полянка. Всички кжщ1-1 еж запазени така, че 

ти се струва, ей сега ще излi;зе отъ тази врата нi.• 

кой или ще се зададе изъ онази уличка друrъ. Но, 

напразно, ннгде нi;ма жива душа. Кжщитt; скоро ще 

бждатъ пакъ заселени, но съ чужди хора, които
 ще 

дойдатъ да заrрабятъ това, що наwитh съ тежъкъ 

трудъ еж създали. По-натотъкъ, nакъ по край рt

ката намирамъ гол-t.ма група хора, около десетина• 

петнадесеть семейства, съ коне и багажъ. Това еж бъл• 

гари-бi;жанци, току що прогонени отсамъ рi;ката да 

си тьрсятъ нови подслони и да опразнатъ кжщитt; 

си за алчни грабители. Горкитt; бi;жанци, стжпнли 

nакъ на родна земя, се спрtли да починатъ и се чу• 

дяn, на кжде да тръгнатъ. Тази печална картина ме 

накара да се откажа отъ всt.каква nонататъwна о,би

колка, затова се лрибирамъ на лоста и се сбогувамъ 

съ войницитt;. Връщамъ се въ село Кости по сжщия 

пжть по който бi;хъ дошелъ до тука. 

На следния день, още въ зори, тръrвамъ за града 

Малко-Търново, пжтя за който ми е все на западъ 

отъ с. Кости. Избирамъ за пжтуване най- прtкиJ1 

на гледъ п111ть - коритото на рi;ка Велика. Отиа• 

чало пжтьтъ е добъръ - приятенъ за лжтуване. 

Поrледътъ се отвлича насамъ-нататъкъ покрай рi;

ката и не се усt.ща какъ минава времето. По-ната

тъкъ, обаче. теренътъ става на мtста мочурливъ и 

съмъ принуденъ ту бавно да се движа и да изби

рамъ М'kсто за ходене, ту да прескачамъ ~ката, отъ 

едната и другата страна. Картинитt; се мi;н.ятъ една 

следъ друrа все хубави и по-хубави. Тукъ тамъ отъ 

дi;сно се провиждатъ по нi;кои отъ nо-далечнитt; 

височини, усамотени колибки. Вече слънцето клони 

къмъ западъ, когато излизамъ на по-хубавъ лжть, 

все покрай рtката, близо до нi;колко чифлици, на 

дi;сно отъ които, високо на планината, с:е вижда 

село Граматиково, а още no на дi;с:но и по-високо 

е селото Муржево. Вървя още нi.колко километра 

пжть, отдi;лямъ се отъ рi;ката и при едни ханчета, 

эавивамъ почти перпендикулярно на дос:ег
аwния си 

пжть и излизамъ на добъръ пжть, no коRто трtбва 

да стигна въ Малко-Търново. По п111.тя се виждатъ 

телеграфни с:тжлбове и това вi.роятно служи зе шосе 

между града и околнитt; села. 

Отъ тукъ натвтъкъ дълго време пжтувамъ все изъ 

голi;ма гора отъ ориенталски букъ и макаръ изъ го

рата да не с:е срi;щв жива душа, почти удобниятъ 

nжть показва че тукъ често минаватъ 
хора и ти не 

можеwъ да се почувс:твуваwъ така с:амотенъ, как
то 

въ други мi.с:та на тази планина. На много мi;ста 

пресичамъ пжтя и минавамъ наnрi;ко иэъ гората за 

да спестя време и стигна по-рано. Почва да с:е мръ

ква, когато наближавамъ края на гората, което nоз

навамъ по· това, че преэъ стеблата на дърветата се 

привижда тукъ тамъ червенина на западъ. Когато 

излизамъ по открититt; височини, вече е тъмно и азъ 

вървя на посока. Виждамъ no едно време въ една 

дълбочина с:вi;тлина и разбирамъ че с:ъмъ високо 

надъ града Малко-Търново. Свi;тлинитt; ме ржково• 

дJIТЪ и азъ слизамъ безъ да търся п111т11. Вече е 

твърде кжсно, когато влизамъ въ града, толкова без

люденъ, че трi;бва да чукамъ по nортитt;, за да пи

тамъ где мога да намi;ра мtсто за преспиване. 

На следния день пакъ обикалямъ границата, 

която тукъ е наблизо. Пакъ виждамъ групи проку

дени отъ огнищата си българи, въ такова окаяно 

положение, че гледката не може да се издържа и 

не бива да се припомва. 

Следъ 2-3 дни лутане изъ тукашнитt; самотни 

красоти аэъ тръгвамъ за Бургас:ъ с:ъ една военна 

кола. Пжтуването с:ъ колата трае почти два дни, като 

непрестанно се движиме изъ гористи мi.ста. 

Пристиrамъ най-после въ Бургазъ. Следъ като 

отлочивамъ, изкачвамъ се на високия морски брi.rъ 

и нзrлеждамъ синi;ещатв се планина, изъ която вече за 

трети пжть скитамъ. Мис:ъльта ми пребродва всичкия 

нзминатъ лжть въ продължение на повече 
отъ по

ловинъ мисецъ и менъ ми с:тава тжжно. Малко по• 

кжсно тренътъ ме вече носи къмъ Софи• 

Дали ще мога да видJI този таинс:твенъ и ди

венъ роденъ кжть още единъ пжть? 

П. Пнернии 
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С-ТРRНДЖfl 
Странджа заема ц'l:;лото протежание между Са

каръ Балканъ и Черно-море съ посока юго-източна 
и достига чакъ до Цариградъ. Тя не е висока пла
нина. Нейниятъ най-високъ върхъ Магияда (останалъ 
въ турена територия) е ioзf м. висоtrь. Тя се харак
теризира съ своята хълмистность и планински ве

риги, които свършватъ до Черно-море. Пжтя (сега 
строящо се шосе) между Бургасъ и М.ално-Търново 
върви все по билото на хълмоветt, затова е раз• 
гледенъ и нрасивъ. Странджа е прорi;зана съ много 
пжтеки, това я прави лесно проходима, обаче тя 
представлява ц'l:;ль лабиринтъ. 

Нейнитt гори, ·повечето джбови покриватъ цi:;
лата планина. Глав1-1и рi:;ки у нея еж : Велина (въ 
горt1ото си течение се казва Велена), Раэl/,аЯ, по 
която върви сега турско-българската граница съ гла
венъ притоtrь рi;на 

Делиево и Рапотому, 
Главни върхове еж : 
Магияда (1034 м.), Ка
раманъ-банръ, Ходжа, 

Босна, в. Градището, 
Папия, Голешъ. 

Странджа има го
лt.ми залежи отъ руди 
и други изкопаеми бо

гатства. За сега се 

разработватъ медниr\; 

рудиици при върхо

ветt Банарлъ1<а и Ро

сеиъ не далеко отъ 

гр. Созоnолъ, които 

иматъ и проuенти отъ 

олово, сребро, злато 

и желt.зо. Желt.знитt 
рудници, които еж се 

експлоатирали отъ Улица въ Вратца 

чело се чете самоувt.реность и борба въ живота. rio 
ран.о жителитt. се занимавали главно съ скотовъд
ство и дърварство. Днесъ и двата тt.зи . поминъка еж 
западнали. Първия поради подпадане подъ турска 
територия голt.митt. и хубавитt пасбища - (въ Малко 
Търново преди войната е имало 15,000 глави овце, 
а сега еж спаднали на 5,000), а втория поради отда• 
нето на концесионеръ. Ет.о защо този краЯ бедсвува 
въ стопанско отношение. За повдигането му въ първо 
време се явява необходимостьта отъ създаване ху
бави и nрезъ всt.ко време удобни пжтища и раци
онално използуване на rолt.митt. природни боrаства. 
Селищата на Стра~джа се характеризирать съ своитt. 
дървени двуетажни нжщи, чийто, rоренъ етажъ се 
наддава надъ първия. На една отъ тt.зи наддавки еж 
поставени омивалнина и ttужнина, които еж бе:,ъ 

ями и затова въздуха 

винаги е эамърсенъ. 

Друга харантерность 
е, че нжщитt. еж безъ 
дворове. Ц-tлото село 

представлява единъ 

двор~,, който е orpa• 
денъ съ ограда. Не 

делено отъ селището 

се нвмиратъ rьй наре
ченнтt чифлици.Чиф
лика представлява го

лt.ма сламена колиба. 
Мжжниr\; членове не 

семейството nренар
ватъ ПОЧТИ цi:;ла ГО· 

дина тамъ. Тi:;зи чиф
лици еж мt.стата гдето 
се извършва вършид

бата и прибирането на 

Фот. Раwеновъ земледi:;лснитt nроиз-
старо време има подъ ведения, тъ~ като е 
върхъ Градището при съвсемъ невъзможно 
Малко-Търново, гдето и до сега стоятъ голt.ми купища иатоварена кола съ сиопи да бжде изкачена въ 
згория. На мi:;ста водата е отнрила самитi:; желi:;зни селото. Въ nразниtrь мжжетt. ходятъ на гости у дома 
руди и r\; се виждатъ 11а повръх11ината t1a земята. си или nънъ женитt. дохождатъ при тt.хъ. 
Въ Странджа има хубави мряморни к.ариери и сие- Всt.ни връхъ, ~,сt.ни изворъ на Странджа е 
нитни камъни, отъ които се nравятъ блокчета за свързанъ съ н'tной раэназъ. Така наприм'tръ за 
nостиляне на улици. , мt.стностьта Ес;:акията, се предава следната легенда. 

Флората и фауната на Стра11джа е тъй сжщо ин- Въ село Визица жив~щ1 t1'1:;кога едиоименица хубава 
терес11а и изисква по специално изучване. Тамъ расте мома, чиято хубость се разнасяла по цl;лата турена 
тъй наречената "Зелеt1ина" - хр.~стъ подобенъ на империя. Султана като чулъ за нея, изnратилъ па• 
люляната, но съ листа подобни на лавровитt., двойно шата да му я доведе, но оба.че Виза се е криела по-голt.ми и съ много хубава форма. Цвt.товетt. му и не се оставяла да бжде открадната. Единъ день тя 
еж китки съ виолетовъ цвt.ть и не много трайни, отива да се черкува въ ближния монастиръ въсело 
Тукъ се среща и морската незабравка - растение Кьоtrь•теnе, заедно съ родителитt. си. На връщане 
съ сухи дълги стъбла и ситни листца, ноето цъвти тя изостанала ма,лно по пжтя и въ това време тя 
синичко. Цвt.товетt му откъснати траятъ цt.ла година. бива открадната отъ пашата и отвлечена trьнъ Чер• 

Въ Странджа и до сега се намиратъ цi:;ли стада номорсния брt.rъ, отъ гдето съ гемия щ'tла да бжде 
диви евини, елени и всt.накъ родъ дивечъ. о,;нарана въ харема . на султана. Нейнитt. съселяни 

Мt.стt1 итt н<ители , .. а Странд>ка еж не високи като 11аучи11и за открадването и се разбунтували 
на ~стъ - изпечени планинци. По тt.хното открито и за онротяването имъ пашата вэелъ и запалилъ се-
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лото. На Черноморски• бpin. при днеwн11т11 с:кет1 

Ордувиз11 1 Виза се обърнала назадъ, з11 д11 се 

прости съ родни■ си кра/:i, но тамъ т11 вид'kла на свече

р11ващето се t1ебе nламацит'k на нейното село. Го

л-sма скръбъ покросила сърдцето й и Т!1 била отка

рана въ сарая на султана съвсемъ разбита. Султана 

като видkлъ нейната хубость, която rpe11na като 11сно 

слънце, об-sщалъ всичко за да може да " раз11есели. 

Виза не пожелала нищо друго, освенъ пълна сво

бода на родното си мtсто. Мi.стностьта, ко11то ще 

бжде обиколена отъ изrревъ слънце до заходъ слънце 

отъ единъ добъръ конникъ съ единъ добъръ атъ, 

тя искала пълна свобода : жителит'k да не плащатъ 

данъци, да t1e хоД11тъ войници, турчинъ да се не 

заселва и ако минава отъ тамъ петалит'k на коня му 

да се отковаватъ. Конникътъ съ единъ хубавъ атъ -

жребецъ, изл-sзалъ отъ м-sстото гдето Виза вид'kла 

да гори не~!ното село наречено Ордувиза (напад

ната, ударена Виза), и проnусналъ коня си по до

лината на р-sка Ве.лнка, между двm rолtмн Стран

джански бърда - Каландженското и старата турско 

българска граница и се сnусналъ пвкъ къмъ морето. При 

зал-sзъ слънце той стигналъ морето, но ата му билъ 

много изморенъ оть силното каране и отъ умора 

се пръсналъ. Туй м-sсто и до сега носи името „f\т

лиманъ'' - конски зали11ъ. Ц-sлото м-sсто което кон· 

никътъ заобиколилъ има формата нв подкова, чиито 

крайща се опиратъ до Черно-море, 11 джrата и се 

извива западно отъ село Гьокъ-теnе. Тази м-sстность 

се нарича Есаки11 - запрещение. За опазване 1-1а 

свободата и султана иэдалъ ферманъ, който се е 

спазвалъ до руско-турската война. Населението на 

Есакията не плащало никакви данъци, не еж ходили 

войници и турчинъ не се е эаселвалъ тамъ. И до сега е 

остенало название на м-sстности беклеме - чакална 

11априм-sръ при село Сармашикъ и на връхъ Босна, 

гдето турцитi; еж чакали за да бждатъ приведени 

презъ Есакията. Тi;зи които еж били съ коне, ко

t1ет'k имъ се разковавали на извора нареченъ Ко

вачъ. Той е буенъ изаоръ, южно отъ село Гьокъ

тепе, до рi;ка Велика въ една хуба11а котловина. Тукъ 

е сто11лъ ковачъ, който е разковввалъ и подковавалъ 

конет'k. 

Въ Странджа еж запазени интересни рели

гиозни обичаи. Такъвъ е обичая игранието въ оn.нъ 

на празника св. царь Константинъ и царица Елена, 

който празникъ се празнува на 21 май ствръ стилъ 

или на З юнv.й по новъ стилъ. Този празникъ е чуд

новатъ по своя произходъ и по своето изпълнение. 

За сега той се изпълнява само въсело Вургари, Васили

ко11ска околия, а е билъ познатъ и на други 18 села въ 

чийто районъ еж останали : гр. Василико, село Кости, с. 

Бродилово, с. Каланджа, с. Вургври, с. Варвара, с. Мър

зево, с. Резово и гр. f\хтополъ. Не въ всички села 

обичая се изпълнява въ цi;лость. На мtств Т?Й се 

ограничава само съ 11есели11, игри, гощавки и чер• 

куване по аязмата св. царь Костандинъ и царица 

Елена. Сега този nразникъ се спазва само 11ъ село 

Вургари. Още преди нi.колко дни преди празника 

селото почва да се приготовлява за посрi.щане на 

' 
гостиn, които идатъ отъ околниn; села и градове 

Вечерьта срещу празника св. царь Константинъ и 

царица Елена, нестинаркит'k (нести - гръцка дума, 

която значи пость) тьй се наричатъ т'kзи които иг

рвять въ оn.ня, се събиратъ въ параклиса на нести

наркит'k, нареченъ „Конакъ •. Конакътъ представлява 

стая отъ обикновена кжща, която е накичена съ 

икони отъ св. царь Константинъ и царица Елена. 

Тi.зи икони еж облечени въ платно, което въ дол

нята часть е ушито въ торба, въ която се спускатъ 

разни подаръци и пари. Предъ т'kхъ има единъ све

щеникъ и едно кандило. Въ единъ отъ жглитi. на ста

и,:t; имв огнище. Кандилото, както и огьна на ог

нището се вi.чно подържатъ отъ служителката не

стинарка. На едиа стрвна въ Конака еж закачени 

два голi.ми д11ул11 (барабани), които се считатъ за 

свети, подобно нв иконитi. и за светски 11еселия не 

се употрtб11ватъ. Ti. се думкатъ само на с11. царь 

Константинъ и царица Елена. Вечерьта на празника 

оn.ня на огнището по-весело гори. Той накладенъ 

по·голi.мъ съ изправени дърва и всички нестинарки 

се н11мир11тъ въ благоговейно настроение. Цi.ла нощь 

т1. стоятъ будни и разказватъ обикно11еини истории 

за празника. Нестинаркитk и посетителитi. богуугодно 

и мълчаливо , палятъ свещи и които искатъ цiшу

ватъ икониm. Никакви обр11ди въ видъ нв богуслу• 

жение не ставатъ. Презъ време на разговора нести

наркит'k раэnравятъ за играта въ оn.н11, за иконит'k, 

какъ св. Константинъ ги „прихваща" и разни ле

генди. f\ко rтрезъ нощьта нi;кои отъ нести1-1аркитi. бива 

nприхваната" тя пригръща горящи1'1; дър11а и съ ах

кане, охкане и викане „ивахъ"-ивахъ , ,.уйси-уйси" 

угасява религиознИ11 си екстазъ. Къмъ прихванатата 

нестинарка оста1-1алит'k блаrоговеятъ и мълчвтъ. На 

сутриньтв рано започватъ въ конака да свирятъ две 

гайди и да се думкатъ даулит'k, чийто звукъ прилича 

на небесенъ гръмъ. Гайдитi. свирятъ специаленъ не

стинарски танцъ, а даулит'k ритмично имъ пригла

сять. Всичко е на кракъ и се тълпи край конака. 

Въ това 11реме нестинаркитi. мълчеливи и бледи се 

nриготвятъ за пжть. Къмъ 7 часа музиката излиза 

навънъ, а следъ нея излнзатъ нестинаркит'k боси и 

съ иконитi. на царь Константина въ ржце. Множе

ството се блъска да види нестинаркит'k и тръпки 

побива зрителя като вижда босит'k имъ крака, тъй 

както ще иrраятъ въ оn.ня. Следъ нi;колко минути 

цi;лото множество се nостройва на шествие начело 

съ музиката и нестинаркит'k. Подъ ритъма на нести• 

нврския танецъ се започва отъ нестинвркитi. игра, 

която продължава до пристигането на шест11ието до 

аязмото се. царь Консrантинъ и царица Елена, което 

отстои два-три километра западно отъ с. Вургари, 

въ една отъ хубавит'k долини на Странджа. Подъ 

високит'k буки и ll"SЧHO зелената и сега разцъфнала 

.Зеленика" шествието спира и взема светена 11од11 

отъ аязмото и се разполага на зеленатв поляна. Въ 

веселие и игри тукъ се прекарва цi;лия день. При 

залi.зъ слънце пакъ по сжщия редъ шествието се 

връща въ селото и почва да се трупа на селския 

мегданъ, гдето вече еж струпани нъколко коля сухи 
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вжбови дърва. Щомъ се смрачи дървеtата се заnал

датъ и тt се разrоряватъ въ голt.мъ и силенъ оrънь, 

който nече отъ десетина кра•1ки и 1-te дава никой 

да се доближи. Въ това време нестинаркитt се нами

ратъ въ ко+1ак~ и мълчаливо се молять. Следъ като 

огъня изгори и всичко се обърне ~1а жарь, извикваща 

тръпки въ liс1блюдателя съ своя сю1е1·1"ь блясъкъ, дава 

се знакъ на иестинаркитt да дойдатъ. Жарьта се 

разтила въ харманъ голt.мъ колкото харманъ за вър

шеt1е съ височина 15-20 санти~1етра. Отъ коt1а1<а до 

01·ьня 1-1ести1-1аркитt се довеждатъ съ голt.мо търже

ство. Всt.ка държи въ ржце икона. Tt. се нареждатъ 
на източната страна на оп-1ения харманъ, Гайдитt и 

даулитt свирятъ нестинарския танецъ и като че ли 

nреt1асятъ нестинар1<итt. Tt. стоятъ мъртво бледи и 

полека-лака губятъ съз1-1а t1ие. Погледа имъ се раз

мътва и още нt.колко мига и тt почватъ да викатъ : 
ивахъ, ивахъ 1 
уйси, уйси, 

уйси 1 • 

свети Кон

стантине, вземи ме 1 
и 1-1агазватъ боси въ 

огъня и го кръстос

ватъ t1t.колко пжти 

въ танцъ споредъ му

зи1<ата. Танецътъ е ту 

бързъ подвижеиъ, ту 

бавенn, ту на едно 

мt.сто. Той бива из

пълняванъ въ огъt1я 

отъ нестинаркитt иде

ално подъ такта t1a 
музиката. Краката на 

иестинаркитъ ровятъ 

буйt1ата жарь и от

криватъ оп-1еt1и дири. 

Въ публиката е за

млъю-1алъ всt;ки ше

потъ. Всt;ки t1anper- Кжтъ отъ Вратца 

1-1ато следи играта на 

нестинаркитt. Следъ 

първата игра нестинаркитt излизатъ отъ огъня и 

ИГР,аейки заобикалятъ три пжти харманя. Сладъ малка 

почивка тt; отново иагазватъ въ огъня. Краката имъ 

потъватъ чакъ до колената въ жарьта, но отъ никоя 

не се чува викъ на болезнеиость. Танеца продължава 

до половина часъ, до като огъня почва да помра-

чава . Следъ това нестинаркитt изл извтъ отъ огъня и 

заставатъ пакъ на източната страна на огнения хар

манъ. Следъ малка почивка тt тържествено съ игри. 

се връщатъ въ конака гдето имъ се слага вечеря. 

Сега нестиt1аркитъ еж обикновени хора и весело се 

разговарятъ и смtятъ. Веселието се продължава до 

късно презъ нощьта. На утриньта гоститъ си разо

тиватъ, а нести1-1аркитt започватъ всt.кидневната си 

работа. Запитана 1-1ести1-tарката баба Мара Кирякова 

отъ с. Кости (съседно село на Вургари), какво из
питва при играта въ огъня, тя отговори, че огъня 

нищо не и действува. Предъ нея на конь вървt.лъ 

царь Конста1-пю1ъ и поливалъ съ вода вжгленитt;, а 

тя газела по изгасенитt вжглища. Въ време на иг

рата тя се самозабравяла и слушала само гласа на 

музиката. Следъ играта въ огъня ней олеквало и 

тя се омирявала . По краката и нt.ма ник.акви следи 

на нзгоряване, поддуване или изприщване. При

хванатата нестинарка 

трt.бва 1-1епременно 

да играе въ огъня 

за да и мине. Това 

състояние е по-силно 

отъ всt;ко друго чув

с,во, даже отъ май

чинското. Нестинарки 

биватъне само жени 

ио и мжже, но числото, 

на тt;зи последнитt е 

малко. Мt.сп,итt жи

тели гледатъ иа не

с:rинаркитъ като на 

особеt1и хора и се 

допитватъ за миого 

работи и търсятъ по

кровителството имъ 

при природни бед

ствия. 

Такава е Стран

Фот. Раwеновъ джа планина пълна 

съ легенди, боrатъ 

източникъ на научни 

изследвания и залежи на минерални богатства. Тя 

представлява интересъ за насъ туриститt и нека 

стане обектъ за често посещение: Така ние ще я 
направимъ по-достжпна, по-интересна и ще съжи

вимъ нейнитt легенди. 

Wott 

ОТЪ ГЬОЗЪ-ТЕПЕ ДО ЧЕПЕЛАРСКИ КRРЛЪКЪ 

Отдавна ~последнитt а,ънчеви лжчи загас
наха задъ далечнитt планини, а ние още чакаме 

на Гьозъ-тепе, за да 1,~астжпи нощьта. Въ нощната 

самота, когато всичко друго е стихнало, искаме да 

чуемъ плачътъ, понесенъ изъ усоитt къмъ върховетt;, 

плачътъ за безвъзвратното минало, за отдавна преми

нали весели и безгрижни дни, които никога не ще 

се върнатъ вече по тtзи височини. Единственитt; 

свидетели - скалитt; - сега еж 1,~t.ми, дървесата не 

еж преживt.ли тtзи времена, а тtхнитt прадt.ди не 

еж оставили никакъвъ спомен-ь за отлетелитt ща

стливи дни. Нийде никакъвъ отзвукъ, ни една следа •.. 
Ние се вслушваме въ всt;ки трепетъ и шумъ и съ 

това искаме да доловимъ нt.що оть пt.сннтt и ви

коветъ на вихрени вакханки и сатири ... Но всичко 
е тихо и мълчаливо, само хладенъ вечеренъ вtтрецъ 

подканя борикитt да засвирятъ тtхната вt.чно моно

тонна пt.сень, въ която сt;кашъ оплакватъ загинали 
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народи, или това е плачъть на отдавна нзмр-1.лнтt 
почитатели на вакханалннтl;, конто нскатъ да прека

ратъ още една нощь въ оргии и захласнато безгри

жие н тогава да погинатъ. 

Нощьта на.стжпва и всичко бавно замлъква, 

тукъ е така тихо, само бороветi; продължаватъ своята 

пi;сень, дол_у изворъ едва шурти, а далече нейде 

кучешки лай прибира закъсн-tло стадо. 
Ние едвамъ се с.пускаме надолу съ мисли, 

пакъ нi;кога да се върнемъ тукъ, да потърснмъ сле

днтi; на буренъ н бе~ГР\'fЖенъ животъ, миналъ ме11(д,)' 

върховетi; 110-близо до боrоветi;, да нам-tрнмъ мi.

стото и кржглия храмъ отъ кждето оракула е прец

сказвалъ бждннннтl; на своитk поклоннцн. 

Късно преди пладне на другия день напус

ка11е селото Чала. Пжтеката води презъ слабо 

наведени къмъ нзтокъ пасбища, конто постепенно 

преминаватъ въ ниви, каменисти стръмнини н го

ристи спускове въ ·долината на р. Крнчнмъ. Тукъ рi;
ката е въ горното си течение. Тя дълбоко се е вр't· 

зала въ варовнтнтk скали, като е образувала на нi;

кон м1;ста т-tсни каньони, а другаде е издълбала про
пасти и пещери. ·на едно разстояние на окпло 500 
метра, водата ~всемъ се губи. Горе бавно и по
степено водата се просмуква, преминава презъ нi:.

кои подземни пукнатини и излиза по долу съ стра

шенъ шумъ. Низко покрай рi;ката иглолнстнит1; дър

вета еж ОТСТl!\ПИЛИ М'БСТО lia бука, габера н др-tна. 

Насреща високо се издига скалистия и стръ

менъ отъ къмъ югъ върхъ св. Илия, или св. Гора. 

Южнит1; му сКJ)онове еж надупчени съ множество 

пещери, - едни· по-rолt,ми, а други по-малки и мжчно 
достжш1и. Къмъ северъ н нзтокъ височината преми

нава постепено въ високо плато - пасбища. Горе 

на височината има много развалини отъ постройки 

и черкви, ·~~ого по-голi;мн отъ колкото на Гьозъ
тепе, а и самия върхъ е nо-внсокъ, наоколо има 

много пещери н -гукъ по-скоро би могло да се предпо

лага, че може д~ е било търсеното Дион исово·светнл и ще, 

отколкото нq Гьозъ-теле. И отъ св. Гора се открива 

обширна гл~д.ка ; на височината мо~~тъ да се по
строятъ мно~о постройки, наблизо има значителни 

пещери, и помаl.\нтk знаятъ повече предания за раз

валинитt, запазени на Вf!СОчнната, но бждещитi; по

обстойни изследвания ще разрешатъ и този въпросъ. 

Низко ~лизо до рt.ка.та е Имамова ,дупка. (По
мацнтt. въ тt.зн покрайнини казватъ дупки на пе

щернтt..) въ която до скоро никой не е влизалъ. Но 

нманярнтt. подмамватъ и тукъ нанвнит't помаци, ч·е 

вжтре имало много злато и ri; се втурватъда търсятъ без

см'tтни богатства. Пещерата е обърната на западъ, 

отначало отворътъ е високъ само 1 ¼ метра, навжтре 
се разширя.~а н се разклонява на три отвора. Пър

вия и третия !=Ж, малки и пли:rкн, втория . или срi;

дния е тt.сенъ, отнач_ало, навжтре ~е разширя..ва и 

разклонява 1;а множество по-nсни или широки рж

кави, които п<?между си така се пре,плитатъ и съеди

няватъ, че човt.къ безъ сигурна свt.тлина н .опитенъ 

водачъ мжчно би намt,рилъ изхода,, въпре!(И че пе

щерата е дълбока само 150 метра. Дъ~юто при входа 

и предъ разклоненията е поkрито съ nръсrь, нэъ 

която се срi;щатъ многобройни останки отъ ново

каменната епоха, по-навжтре голi;ми камени блокове 

затрудняватъ преминаването, а въ дъното на пеще

рата, въ пръстьта между каменитt. блокове се нами

ратъ много фрагменти отъ глинени сждове, вжглени 

и човi;шки кости. Тука по всi;к.а вi;роятностъ еж 

погребвани мъртвитt., но обитателнтi; жнвt.ли въ на

чалото на пещерата. По стеннтi; сталактнтната кора 

образува най-разнообразни нарi;зи. 
Слабо личаща пжтека ни поведе, отначало 

близо до течението на Кричима, - а поехме следъ 

това нагоре за къмъ селото Балабанъ, разположено 

поср1;дъ високо корубесто плато. Селото е разпръс

нато на н'kколко малки махали раздалечени една 

отъ друга съ развалиннтi; на порутени презъ Бал

канската война постройки. Населено е само съ по

маци, които, както въ Чала еж по-добре, защото 

нматъ повечко земя. 

Имената на всички околни мi;стности еж бъл

тарски, което пок.азва че потурчването и на това селце 

е станало не по рано отъ другаде. 

Прнвечерь напускаме долината на Кричнмъ 

и по една широка и удобна пжтека възкачваме стръм• 

ннната надъ Балабанъ за къмъ Три,градъ. Послед• 

ното село е далечъ 1 часъ отъ Балабанъ, раэполо• 

жено е въ една не широка долина на двата бр-tга 

на Триградската рi;кичка, която идва отъ Каинъ Чалъ, 

прорi;зва дълбоко варовнтитi; скали около Триградъ 
и 11

/ 2 км. по-долу отъ селото пада отъ голt.ма ви
сочина и образува rрамаденъ водопадъ. Селото е 

заградено отъ три страни съ високи стръмни спу

скове, чийто южни наклони еж по-стръмни н каменисти 

н усi;яни съ пещери. Тукашннтi; пещери <;ж разпо

ложени по-високо и еж по мжчно достжпни. 

Триградъ, нt.кога гол'kмо и богато село на 

п111тя за станцията Букъ, сега е поселено отъ 73 се
семейства, повечето помаци и по-малко българи 

дошли напоследъкъ отъ близкит1; села отъ къмъ 

Чепеларско. И отъ тукъ помацитi; се нзселватъ и 

напускатъ за всt.кога родната си страна, защото се 

третиратъ зле и имотитi; имъ с111 отнети. Tt, прекар• 

ватъ страшно мизеренъ животъ и тежко е на чо

в-kка да гледа не отъ-предн отдавна, голi;ми и добре 
подредени кжщи и дворове, сега полуразрушени н 

разградени, обрасли съ бурени ; понi;кога се вижда 
човi;шка фигура да крачи бавно и замислено, да

лечъ отъ близкото минало, когато се е живt.ло въ 

доволство н безrрижность за утрешния день. 
По-долу покрай рi;ката е Селището, на една 

· височина с.-иэ„ отъ селото е Крачова или Кралево, 
к,:кдето има развалени отъ стари постройки, на за• 

падъ е Курбаница, - не голi;ма височина, на 

която помацитi; отнватъ единъ пжть въ годината, за 

да принасятъ курбанъ. 

И отъ това село си отиваме съ нерадостни 

мисли. Посрt.дъ развалннитl; на нi;когашенъ голi;мъ 

центъръ, останалит-t кжщн напомнятъ на отдавна за

пуrnли гробища, чиито надгроб1iн камъни всt.ки 

день ' очакват~:. да б111дать задигнати. 
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Пжтя за с. Мугла е по-раз,,,ообразенъ, но и по

уморителенъ. Следъ 11ато изкачихме височината надъ 

д-sсния бр-sгъ на Триградската р-sка, пжтеката ни 

поведе презъ малки долини и височини покрити съ
 

ливади, -11.sсбища и разпръснати борови горички. 

Следъ 2 часа се спускаме въ дълбоката долина •1а 

Чаирската р-sка и оть кждето съ мжка изпълзяхме 

до Чаира - обширно високо плато наведено малко 

на югъ. Тукъ сж ливадит-s на Триградъ и Мугла, 

тукъ поср-sдъ не високи върхове това мtсто 11t

кога би станало прекрвсенъ курортъ. Сега тукъ има 

много постройки и лi;тно време прекарватъ селянит-s 

отъ трит-s села, като говедари, 

овчари и косачи. Чаирътъ е 

заграденъ отъ изтокъ съ Куру· 

бурунъ, голi;ма скалиста пла• 

нинв, по която боровет-s еж 

м11ого нар-sдко, на истокъ е 

Фатмака, височина обраснала 

съ слаби гори, до 11ея Каур· 

Чанъ (звънеца на t1евi;р11нт-s) 

и Турлата, две височини обрас

нали съ борови гори, на чийто 

върхове ли•1атъ' следит1; на 

постройки. На северъ неголi;

мит-s височнt1и се съединяватъ 

непосредствено съ Чаира. Въ 

горния край на платото близо 

до п11iтекатв, която води за 

Муrлв има развалини ив го

лi;ми постройки, по-нагоре во

дата на единъ не голi;мъ 

иэворъ се събира въ езеро, 

обраснало наоколо съ високи 

блатни тр-kвн, а наблизо мно

гобройнит-s малки могили на

помнятъ нi;когашна човi;шка 

деятел н ость. 

Отъ тукъ ••и дi;леше единъ 

часъ до послед11ото помашко 

село въ тази nо~райнина -

Мугла. Селото е сгушено дъл

боко на двата бр-sга на Муг

ленската рt11ичка, която идва 

отъ къмъ Переликъ и се губи 

между Кар11ъка и Мурсвлнца 

110 северъ, и на юrъ l{apa• 

Ходн<ицв. Муrла изглежда отъ 

високо бедно и мръсно, но 

колкото човi;къ слиза по• 

надолу и наближава селото, 

Дем.нръ капия 

толкова повече остава очуде1,1ъ на хубавит-s дву

етажни К)IIЩИ, застроени близо една до друга, а 

влi;зе ли въ селото, предъ него се изпречватъ чисти 

улички, голi;ми кжщи, водопроводъ и чешми. И тукъ 

личи мизерията, но не така както въ досега отбе• 

лезанит-s села, тукъ още еж запазени следитi; на 

скорошенъ nо-rтрнятенъ живоn.. 

Населено е само съ помаци, които навикнали 

по-рано на nо-безгриженъ животъ, сега еж прину-

де1,1и да търсятъ другаде прехрана - мнозина се 

rотвятъ да се изсе~1ватъ. И т-sзи българи-мохамеда11и 

таятъ въ душата си български духъ, въ лицата имъ 

се чете едно скрито желание, което се страхуватъ 

да кажатъ дру,·иму, дори и помежду си, т1; се стра

хуватъ открито да се нарекатъ българи и само да 

има едннъ, който да заработи между т-sхъ и да имъ 

се възвърнатъ имотит-s, въ недалечни дни т1; ще 

забравятъ Мохамеда и ще скъсатъ съ религиозниs~ 

фанатнзъмъ, който така много ги тормози . 

Децата не само тукъ, но въ всички помашки 

села очудватъ учителитi; си съ т-sхния трезвенъ умъ 

Фот. Кръшнякъ 

"' лесно схващане. Въ nоглед11т-s имъ човi;къ вижда 

енергия, nро11ицател11ость, вi;ра въ бждещето, 110 

когато теглото и живота ги смвчкатъ, всички на

дежди nропадатъ. Нека nремивемъ nрезъ старата 

турско-българска граница въ чисто българското село 

Широка-лжка, чийто жители материално еж малко 

по-добре отъ обитателит-s на nомашкm селиша, ще 

видимъ т-sхнит1; деца слаби, хилави, съ nогледъ 

блуждаещъ и умствено еж по-слаби отъ nомачетата, 
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А това може би се дължи на уnотрtбата на алко

хола, или на нtкои други причини, които трtбаа 

да се nотърсятъ отъ нашит'!; социолози. 

Отъ Муrла има най-удобенъ nжть за възкач

ване на върхътъ Карлъкъ, до който се стига за 2 1
/~ 

часа. Възкачването става по сжщата стръмна nжтека, 

която води за Широка-лжка и при втората мандра 

се отдtля една друга малк.а пжтека, която посте

пе,то се загубва къмъ аърхъть. Цtлия юженъ склонъ 

на Карлъка е богато пасбище съ изключение на 

гребена, който се състои отъ стари скали образу

ващи на мtста отдtлни голtми блокове, на най

високата часть на който има построена пирамида. 

1-ja .мtста иэъ малкит'I; долинни на rорнит1; склонове 

се rуwатъ дребни горички, - севернит'I; склонове 

сж по-стръмни •и обраснали съ пространни гори. Не 

далечъ отъ тукъ е Переликъ, който е само нi;колко 

метра е по-ниэъкъ отъ Карлъкъ; - двата върха се 

съединяввтъ въ видъ на дъга съ седловината Косте

ница. На сеаеръ Карлъка изпуска две дъги, едната 

на с. э. го съединява съ Мурсалица, а другата завива 

къмъ Широка-лжка. 

Отъ Карлъка, чиято височина надъ морското 

равнище е 2187 м. се открива на всички страни об

ширна гледка, отъ тукъ човtкъ се взира доrдето 

очит1; моrатъ да стигнатъ. На юrъ CJi\ височинитi; 

надъ Ксанти и Гюмурджина, на ю. э. е високия 

Боэъ-Даrъ, а между тtхъ Каинъ-чалъ: далече въ 

необятнитt ширини се съзира Бtло-море. На эападъ 

Гьоэъ-тепе едвамъ се показва, като эагубенъ между 

многоброй11итt върхове. По-назападъ е Доспатъ, а 

далече въ мрачинитt се очертаватъ силуетит1; на 

Пирина. На с. э. се протака Мурсалица, по-нататъкъ 

височинит'I; надъ Дьовленъ ; Баташкия Карлъкъ се 

Рi!Эпоэнава по rориститt си височини, а далечъ къмъ 

Рила нищо ие личи. На северъ е високия и ска

листъ Персенкъ, отъ него на юrо-изтокъ сж Ени-Ханъ, 

Чилъ-Тепе, а по на юrъ е Караманджа. 

При ранна сутринь, когато долу е тихо, тукъ 

повtва западенъ вi;търъ и нищо друго не се чува. 

Отъ нейде орчари се провикватъ, или долитатъ эау

цитt на звънци отъ стада. 

Отъ тукъ погледа блуждае на всички страни и 

търси нtщо неуловимо, търси въ затаенитt долини, 

или самотни върхове нtкой нtщо да му разкаже 

иэъ миналото, изъ онова далечно минало, отлtтяло 

въ захласъ и безгрижие, загинало така, както с111 

загинали много народи, опитали се да преминатъ 

недрата на nространнитt планини. Човtкъ се взира 

въ стръмнитt nжтеки, въ скалиститt височини и съ 

погледа си иска да догони нtкой б1;rлецъ, изб1.галъ 

отъ мечътъ на палача, за да разправи нtщо за 

скръбьта и сълзитt, пролtни въ тежки неволи и 

страшни бедствия ... 

До върхътъ Переликъ се отива само за около 
1

/ 1 часъ, но макаръ че еж наблизо единъ до другъ, 
то докато първия е rолъ, то втория върхъ е покритъ 

съ дребни · хвойни, преминаването nрезъ които е 

малко трудно. Самиятъ върхъ е каменистъ и има над

морска височина 2174 м. Переликъ е вододtлъ на 

много рtки, които отиватъ по разни посоки, отъ 

тукъ взима началото си и Р.рда, чиято долина се 

разкрива далечъ на изтокъ. 

Тукъ искахме да стоимъ още много, но rър

мотевицата и наближаващата лtтна буря ни лрогони 

и ние се сnустнахме . по с. з. склонове на Перели на 

за къмъ Турлата преэъ колибитt Стикалъ и приве

черь бtхме вече въ Широка-лжка. 

В, Миковъ 

КЪМЪ СЕМ.КОВI\ ПОЛЯНI\ 

Неэнамъ. Може би стотици туристи всtко лt,о 

се 11ровиратъ преэъ кривокълкитt преплетени кло• 

нове на рилскит1; кленове, почиватъ край бистрата 

вода на Хайдаровата 11 чешма, намиратъ отдихъ подъ 

сtнкитt на вi;ковнитt 11 борове и продължаватъ на 

поклонение къмъ Пирина, ~еэъ да энаятъ коя е. 

Семкова поляна I Та една ли поляна приканва1 
съ своит'I; хладни сtнки бодрит'I; планинци? Но тази 

е нtщо повече отъ другитt, тя е величествена, омайна, 

чудна. 

Отъ Самоковъ се эапжтваме за тамъ. Избираме 

ПII\T!I що бистритt струи на Бt.лия Искъръ сж иэро• 

вили преэъ снагата на Рила. Само нtхалко кило

метра равно поле къмъ югъ и ние минаваме презъ 

моста на Черния Искъръ, за да хванемъ по правото 

дефиле на „Демиръ Капия". Полето се загуби. Нне 

навлизаме въ недрата на Рила. Предъ насъ въ лtво 

се очертава масива на •MycaADma•. Далечъ на югъ, 

като младъ левентъ, накривилъ е калпака •НаА6антаv 

Минаваме два три километра и неочаквано се от

крива малко wиръ въ тtсното дефиле. 

Чува се кучешки лай. Село Бi;ли Искъръ. Сгу

шено въ пазвитt на величествената планина, то се 

rаи, като че ли го е страхъ да не разсърди страw

нитt каменисти върхове. 

Тънъкъ лекъ димъ се вие надъ селото. Раз

съмва се. Бодро rrродължаваме пжтя. Тукъ се работи 

шосе покрай долината на рtката. Неуморнитt тру• 

доваци, като бръмбари ровятъ nолитt на планината, 

разбиватъ огромни скали, и следъ тtхъ е вече на

чертанъ пжть, по който вече свирятъ ог.rtуwително ав

томобилни сирени. 

Следъ нtколко още километри .ние сме при 

•ААти Самуна«. Това еж извори съ студена бистра 

вода, която се измъква nодъ огромни скали. Шесть 

самуна не сrигали на единъ пжrникъ да „закуси и 

при разхладителното действие на рилската вода отъ 

тtзи извори. 

До 20-й клм. пжп е почти готовъ. Умора тукъ 

се не чувства. На това мi;сто пжп прехвърля р1;

ката презъ старъ полуизгнилъ мостъ, поеме по дt.с

ния брt.rъ на Искъра. Оттукъ вече пжп до нейде 
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е още коларски, и следъ като мю1е презъ „Демиръ 

капия" става конска пжтека. Окото не може да по

гълне всичкия чаръ що даватъ голi:;митl; върхове, 

зеленитl; усои съ осrровърхи ели на „Великата рил

ска nустиt•1я". Що еж F\лnитl; 7 Та нима величестве
ната Рила ост,'i\nва нi;що на тl;хъ 7 - Отстжпва само 

съ удобствата да отицемъ и й се порадваме и поди• 

шаме здравия й боровъ въздухъ. 

Вървимъ, вървимъ и гледаме на -ненагледнитi; 

простори, що се ~1еняв.атъ всi;ки мигъ. Отъ л-\;во се 

чувства тежката сила на •Мусала", по-нататъкъ над

нича »Манлу", предъ насъ се просналъ и затворилъ 

югъ »Налliанта•, а отъ дъсно като три вдовици -
красав11ци liИ гледатъ и смигатъ »Шиш,11.аница«, •дра• 

zа1ш1р 11 »Маринко11ица«. 

Краката ве•1е чу-вствуватъ лека умора . Слънцето 

скри своя ликъ эадъ •Шиш;~tающа'«. Само освt.тенитl; 

чела на »Мусалас, показватъ, че още не е мрък-

11ало. Следъ малка 

почивка при „ Ку

лата" - стария бъл• 

rарскн постъ, про

дължаваме по - на

горе покрай р-\;ката. 

Тукъ вече Ис

къра става малъкъ. 

Отъ тукъ на горе 

c1n ,,,еговитl; извори. 

Гората сжщо 

ред-\;е, затова пъкъ 

клена почва да се 

шири и да ни за

прищва пжтя. Ясно 

се 0•1ерта велича

вата фигура на »Му· 

с,..ла• . Последнитl; 

лжчи я напускаха. 

Ние тр-\;бваше да 

избираме м-\;сто за 
нощуване. Такова Къмъ Попова шапка 

набързо t1амi;рихме 

въ една полянка, сгушена въ политl; на »Налliанта«. 

Навредъ около клекъ. Край гол-\;ми оп1ьове, 

сгушени на завi;тъ отъ острия вечеренъ в-tтъръ се 

разположихме за почивка и сънь. Нощь въ Рила на 

2000 м.1 Студа t1e 11и позволи дълбоко да се изле

жава~,е. Рано у зори продължаваме пжтя по един

ствената пжтека. На около 2 км . с.-зап. отъ „Нал

банта", взе~1аме си с'богомъ отъ мt1огото потоци и 

поточета, които образуватъ „Искъра" и по стръмна 

зигза1ова nж-тека се изкачваме на „Налбанта". От-
тукъ се открива необятна гледка иавредъ. , 

На северъ всички почти най-високи върхове 

11а Рила се борятъ за първе11ство . ., Мусала" съ своята 
nира~1ида, която отдалечъ се гледа като гръмоотводъ 

обаче е недостиrаемъ. 

На югъ въ синя омара се гуши „Разлога". 
Градъ Разлогъ се вижда и познава по иовата 

1<азарма, коя-то като корабъ плува по зелената 

котловииа, По-наюгъ Банско се гуши въ политl; на 

„Лирина", чиито остри върхове еж вече t1ахлупили 

бi;ли одежди. 

Ние сме вече до Семкова поляна . Тя е предъ 

насъ. Само едно спускане отъ около единъ часъ 

време по ка~1енливата пжтека, следъ м1-1оrократно 

накланяне на досаднитl; клекаши и ние сме 11а 

«.Семко11а no.tUШa». 
Отъ северъ и западъ останаха високо върхо

ветl; на Рила - F\йгидикъ..,, .,Кадийца", .,Канарата", 

.. Налбанта*. 

Предъ насъ на югъ плаt1иt1ата постепенно 

се свишава, за да 

се изгуби въ раз• 

ложката котловина. 

Спираме при чеш

~1ата. Бистрия й чу

чуръ ни разхладява. 

Каточели той ни на

пъва пъсни за ми

вали страшни вре

~•ена. 

Възстанието презъ 

1903 година . 

Тукъ войводата 

П~/IКОВНИl(Ъ Янковъ 

е събралъ четата и 

иападналъ с. Б-\;

лица. 

Голtмата поляна, 

обърната на югъ е 

,~зпъстреt1а съ ece1i• 
1-1 и цвi:;тя - кърпи 

Фот. Кръшнякъ кшнухъ 11 ,1i-p. Го-

рата - чудна бо

рова гора отвредъ, е все тъй свежа, весела, и прима~1ва 

погледа. 

Предвидливитl; б-\;личани еж схванали каква 

стойность представлява тази поляt~а 1<ато здравосло

венъ лi;тенъ курортъ и наредъ съ горското здаt1ие 

еж направили нi;колко бараки. Тукъ лtтно време 

стотини лi:;товници се радватъ на прохладния въз

духъ и бистра рилска вода. 

F\ направи ли се пжтя преъ Димиръ-капия, 

Семкова поляна ще стане истински Klf.Tb за лtтна 

почивка и незамtнимо мi;сто за постройка на сана

ториуми и почивни станции. 

Хр. В-овъ 
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CТPR.HR.TR. КОЯТО БОГЪ ЗR.БРJ\ВИ 

Въ далечниs~ западъ на Съединенитk Щати, той бива увлеченъ и отъ чисто научни интереси. 

оттатъкъ Скалиститk планини, се намира една отъ Плодъ на това е неговата богато илюстрирана книга 

най-страннитk мtстности на земs~та. Това е едно цар- . Rainbow-bridge" т. е. мостъ на небесната джrа. 
ство на nустошь, което се брани съ хиляди ужаси Изходенъ nунктъ на неrовитt наб"krи е било 

срещу проникването на човtка и затова, макаръ да винаги малкото самотно търговско градче К11уепt11, 

се намира въ срtдата на страна съ най-развита тех- нtщо 60 клм. юrо-източно отъ Наваьо планина, на 

ника, не е снета оrь никакъвъ картографъ, нtщо края на B11d L11nds, което може да се достигне и 
повече, тукъ не е стжпалъ още кракътъ на бtлиs~ съ автомобилъ. Отъ тамъ той е nродължавалъ nжтsi 

човtкъ. И при все това тукъ се криs~тъ най-голt- си съ много грижливо снабденъ съ припаси керванъ 

митk чудеса, най-опияняющиrt; прелести на приро- отъ коне и мулета. Мжчно достжnностьта на мtсr-

дата и най-забележителнитk загадки на етнографията. ностыа, коs~то се избtгва даже от-ч индиянцитk, лежи 

Това е областьта на f\ризона, Утахъ, Колородо и преди всичко въ изключителната пустинность на рав-

Ново Мексико, промивани отъ рtката Колорадо. Са- нината и въ извънредно мжч1~ото и опасно дви-

мата рtка съ своята долина, най-rолtмиятъ каньонъ, жение. Човtкъ трtбва да · носи съ себе си всички 

е най-rиrанското отъ всички чудеса. Голt.миs~тъ каньонъ припаси и за далечни разтоs~ниs~.• вода; който не 

на Колорадо, най-голtмата пропасть която познава пресметне правилно нуждитk си или се заблуди, 
земята, е впрочемъ вече добре посещавана мtстность. трtбва да бжде готовъ да умре отъ гладъ или 

Въ началото на нашето столtтие тукъ навсtН.J11де жажда. f\ самото nжтуване изисква най-голtмо на-

лежеше непокжтнатъ прахъ. Отъ тогава го достигна прежение на физическа сила, смелость и предвид• 

желtзницата и на мtстото, отъ дето нtкога се взи- - ливос:ть. 

рахъ вцепененъ отъ очудване въ широката до два• 

десеть километра и дълбока до два километра про

пасть, се издигатъ сега модерни хотели. Стои ли се 

предъ нечуваното това природно образование, стои 

ли се предъ затъмненит\; страшно спускащи се от

вес11и стени, бастиони, амфитеатри, урви, пропасти, 

примамва ни вече Otioвa, което се невижда или се 

вижда твърде малко : околностьта, въ която е лег

нало това природно чудо. Какво може да лежи от

татъкъ, ако човt.къ може да изкачи тkзи издигнали 

се въ висинитt и раздиращи небесата стени. f\ко 

човtк:ь мuжеше да nроследи потъналит\; въ nолу
м·ракъ странични малки долинни и пропасти I Какво 
ли ще има там~ на онзи странно нздигналъ се ска

листъ върхъ, чийто зжбери се доnиратъ до хори

зонта н блtщатъ като разтопено злато на слънцето, 
тамъ дето нtма още нито една пжтекаl 

Такъвъ единъ загадъченъ връхъ се намира на

право предъ Грандъ l<аньонъ въ североизточна по

сока. Наричатъ го Наваьо, споредъ индианското племе 

което живtе ту като номоди, ту заседнало въ об

ластитk източно отъ Колородо. Тази област~,, е една 

отъ най•МJl'iЧНО достжпнитt и до сега бt съвсемъ 

непозната отъ цt.лото плато на Колорадо. Смелитk, 

навикнали на трудни преходи испанци отъ времето 

на откритИS1та, испанци, които еж били привличани 

отъ жаждата за злато и отъ легендата за „Седемьтt 

града", проникнали нtкога въ платото западно отъ 

скалис:титk планини, нарекли тази м"kс:тность M11I pais 
което ще рече Аоша страна. Bad L11nds се нарича и 
до сега nри американскитk граничари. Туземциrt; 

обаче говорs~тъ за нея като •,Страна, която Боп 
зa5pat1u". 

Въ тази область, около планината Nav-1jo. пред
с:едательтъ на търговската камара въ Ню-Йоркъ Ch11r
les L. Bernheimer ежегодно отъ 1909 год. насамъ е 

навлизалъ с:ъ експедиции. Отначало него е привли

чала само спортната страна на въпроса, но после 

Платото на f\ризона и Утахъ, къмъ· които при

надлежи Лошата страха въ миналитk геологически 

времена е б1,1ло море, дето еж залегнали днешнитk 

скали. И днесъ още повръхностьта на тази лоша 

страна крие нtщо като океанъ въ своята неизмt

римость и пустота. Но това е океанъ безъ вода. 

Защото варовницит\; и пt.съчницитk не оставатъ 

нито дъжда, нито снt.га. Всичко изчезва въ пропа

ститk и пукнатинитk. Гола и суха пустиня се про

стира навс:t.кжде, на кждето ти nогледнатъ очиrt;. 

Една пустиня отъ страшни скали и тукъ тамъ съ

брани и още по-страшни пtс:ъци. Но всичко това 

не е гладко като спокойно море, . но море развъл• 

нувано и внезапно застинало въ камъкъ. Подобно 

безбройни вълнисти планини, редятъ се закржrлени 

скалисти хълмове, голи като огризани черепи и 

често подобни на самитt черепи. Да търс:ишъ пжть 

презъ тkэи повръхности е мжчно и опасно Едва си 

намира нракъть на конs~ 

nропаститk и с:калиститk 

вt.търа и пt.съчнитk маси. 

е почти невъзможно. 

или магарето мt.сто въ 

бразди, издълбани отъ 

На много мt.ста езденето 

Върху повърхностыа на това въnнуваще се море 

се издигатъ като подводни скали, или като островъ 

съ отвесни стени, по-високи части отъ платото, останки 

отъ нtкогашно ниво на отайки, чийто особени със

тавни части отдавна еж отнесени отъ дългата работа 

на водата презъ милионнитk години и отъ вt.търа. 

T"k иматъ отчасти още равни nовръхнини съ почти 
отвесни стжпалообразни стени. Старитk испански от

кривач~ затова имъ еж дали дори името Меsа-маса. 
Tt. изгnеждатъ често като непристжпни крепости, но 
по-скоро въ тази си пустота еж като дi;ло на магесници. 

Въ далечното предисторическо минало, въ тkзи 

пропасти е живt.ло едно население, може би много 

по-многобройно отъ днешнитk инди!lнци и много 

по-културно, което е водило единъ страненъ животъ. 

Сигурностыа на този скалистъ лабиринтъ, дето и 
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з1,1ающия MIК'IHO се ориентира, r11 е привлi;кла тукъ; 

защитата отъ буриm и студа, което даватъ цепнати-

11иm е било за mхъ добро iiowлo. Самата природа 

пъкъ ги е улеснила въ постройката на mхнитi; жи

лища. Този таинственъ и извънредно загадаченъ 

11ародъ 1,ia скалитi; е оставилъ 1iавсt;к111.де въ пропа

стиm на страничниm каньони на Колорадо следи 

ОТn своето с111.ществувание. 

Въ още по-дълбо1<ит!; и тайнствени пропасти на 

миналото е направена невъроятна находка. Тукъ с111. 

откри.и по втвърдената тин11 на една скала около 

тридесеть вкаменени следи отъ стжпки 1,ia едно гра

мадно 11редпотоnно животно, на динозауроса. Експе· 

дици!IТд напълнила дупки,-1:; съ вода, за да може да 

ла ги снеме въ свi;тли11 обi;дъ. Съ чудна ясность и 

острота, като че с111. отъ вчера, личатъ тия лапи на 

едно впечуrо, което тукъ се е промъквало още 

презъ юрския периодъ, много преди развитието 11а 

живота на земята да е достигt1алъ до формата на 

човi;ка. 

Най-фантастичното отъ всички ~удеса въ тази мt;

стность е „мостътъ на небесната дъга", откритъ преэъ 

1909 отъ John Wetherll, единъ търговецъ отъ 

Kayenta, постояненъ съп111.тникъ на Бернхаимеръ. Тукъ 

се извива връху каньона единъ естественъ мость 

отъ сраснали пъсъчни скали отъ необикновенна го

лi;мина, така че д111.гата достига до 100 метра висо

чина. Единиятъ край на мостътъ стои съвсемъ свобо· 

денъ, другия почива 1-1а бpi;ra на стената. Въ съвър

wенна хубава извивка се вие тази баснословна 

джrа, която съставена отъ червиникави скали, из

глежда да виси като картина, направена отъ слъ11це 

и въздухъ. 

Това не е единстве11ия примt;ръ въ тази область. 

Тукъ може да се проследи произхода на mзи мо

стове въ всичкитъ имъ стадии. Твхенъ създатель 

е вътъра, а негово ор111.дие е острия кварцовъ пi;

съкъ, който той самъ раздухва отъ разпадналитi; се 

скали, събира ги и rи носи по повръхнината. 

Проф. Д•ръ Георгь Веrенеръ 

ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

. Новнт1. нзм'hрванни на Пнрннъ планина. Ми· 

н11л11та година асистента по rеоrрафня отъ Берлин• 

скн11 университетъ г. Д-ръ Лунэъ направи нзмi;раане 

на н'hкои върхове въ Пирннъ. Тази годмна r . д•ръ 
Лунзъ е дошелъ да 
довърши за11очната

,а отъ него работа. 

Сведенията, които да
ваме по-доле, взи

маме отъ неговата 

карта-ориrинелъ 

( 1:100,000), която то/1 
работи: 

1) Елъ-тепе 2920 
м., 2) Кутело 2910 м., 
3) Мангъръ-тепе 2860 
м., 4) Каменице 2835 
м., 5) Кеменички чу
каръ (Баюва дупка) 

2820 м., 9) Г. Страже 
2810 м., 7) Г. Pene 
2770 м., 8) Каймакъ 
чалъ 2763 м., 9) Тодо
ринъ върхъ 2755 м., 
10) Бъндеришки чу
каръ 2750 м., 11) Мо
минъ дuоръ 2730 м., 
12) Дисилица 2725 м. 
и 13) Джано 2710 м. 

Освенъ тъхъ, въ 
Пиринъ има други 
12 върхе съ височина • Дено на,11ъ Сарж-rьопъ 

отъ 2600 до 2700 м. , , 

Централното настоятелство въ желението си 

да эаnознее чnеновет1; любители фотографи съ на

чина за приrотоал•ване на дисnоэитиви помоли дру

жествения членъ г. К. х. Радоновъ, който б'hwe така 

nюбеэенъ дв приготви следното насmа6Аение за при• 

zomo6.11J16aнt1 на диспозиmи6и, 

Диаnоэивит'I; еж фотографически nnаки, които 

служатъ за nрожектнрене върху екранъ и съ по

мощыа на nроекционенъ апаратъ фотографирани 

предмети. 

Гоnъмината на диапозитивитъ е р11зnична: 8·5 х 
8·5, 8·5 на 10, 9 х 12 и пр. Н11А-уnотрi.бимитъ еж 8 xJIO. 
Чувствителностьта инъ, въ сравнение съ друrитъ фо-

тоrрвфически пnаки (негатнвнитъ), е значително no
cnaбa (1 ° - 3u 111). 

Приготовлението на диаnоэитивитi; отъ неrе 

тнвни плаки става no две нечина: 1) контактно и 2) 
чреэъ сnеци11ленъ 

впаратъ, За любите· 
литъ фотографи най
удобенъ и наi! ·ле
сенъ е първия, кон· 

тектния начинъ. 

Копирането на 
диеnоэитива отъ не
гатива става по с.11t· 

щи11 начинъ, както 

rазлихтовата или 

бромова хартия (на 
дневна или изкустве

на свi;тлина). като се 
има nредъ видъ и 

плътностыа на не

ге'rива. Размi;ри1i. 
на негатива тр'l;бва 
да бждатъ такива, 

каквито еж тия на 

диа п оз ити ва или 

нвnко по-малки. На
пр.: эв див позитиви 

8·5 х 10 най-удобни 
еж неrетнви б·S х 9; 
може и отъ 9 х 12, 
но въ ТIIКЪВЪ случа А 

Фот. Кръwнякъ една ч11сть от. к11р• 
тината се отсича. 

Този, който nриrотовnява диапозитиви отъ nо-голi.ми 

негативи, тр'hбва да отсече снимката твка, че да Ct! 

запази на/1-харектерното въ нея. По-добре е, когато 

се снима една картина напр. съ 9 х 12, то тя да се 
вмt;сти въ негатива въ площь 8 х 9. 

Сnедъ като диепозитива се копира, 11 то става 

бързо (3-5 секунди), изважда се отъ коn1tрамката и 

се прояв11вв по сжщи11 нвчинъ, като негатива въ 

двойно по-сnабъ nро11витель и при nо-свtтnо-червена 

св'hтлина, за дв се наблюдава лесно процеса на про1· 

в111111не10. Когато диапозитива е достатъчно проявенъ, 

нзплакв11 се въ вода и се фиксира на общо основание. 

Копирането и про11в11ването на диапозитива 
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трi;бв11 да бжде такова, че да не б111де много nлж

тенъ, нито nъкъ слабъ. 
Така приготвения диаnозитивъ с~ изкисва въ 

чисто студена вода и се оставя въ сушилната . Къмъ 

изсъхн11пи1 диаnозитивъ се прикрепва чисто
 стъкло 

съ сжщнn размi.ри така, че желатина да остане въ 

срi.дата между даеn стъкла, които се свързватъ съ 

специална, черна, леплива, книжна лента ,Rhacoм. 

Спедъ това диапозитива е вече готовъ за прожек

тиране. 

Етикета за надписване на диапозитива се за

лепва върху черната лента и то на она11 страна, 

ко,rто е обърната къмъ лицето, което наблюдава дна· 

позитива, поставенъ аъ естесtвеното му положение.
 

Диапозитиаит'li се прожектиратъ съ помощьта 

на слецн1лни проекционни апарати, а тъй сжщо и 

СЪ всички · KИHO•IIПllpllTH, които рвбот1тъ СЪ стъклени 

фиксове (8·5 х 1 О). 
Диапозитивни плаки има почти въ всички по• 

rопi.ми фотографически магазини. 

Желателно е кnоновиn н11сто1телствв рр взе• 

матъ rрижвтв и се снвбд1rь съ диапозитиви отъ ху• 

б11вн изгледи и забележителности въ рвйонит& си и 

ги рвэнi;н,rтъ съ такива отъ друrит& клонове с:ъ цель 

зв прожектиране и четене специвnнн рефервти. 

Централното настоятелство рвэnопвга съ дна• 

позитиви за Рила, Пиринъ, пеwеритi!, а з11 предстоя

щия сеэонъ ще р11зпол11гв съ такива ч за българ

скнтi; манастири. Диапозитивнn еж на разположе

нието на кпонове1-в и ще се изnращатъ по реда на 

nолученитil искани11. 

Разложкиитъ клонъ Пиринъ е устронлъ презъ 

лi;тния сезонъ нi;иопко изпети иэъ Рила и Пириttъ , 

много добре посетени. 

Въ една отъ училищниn сгради е била уре.~:еив 

отъ клона туристическа спвлн11 за 15 души, отворена 

отъ 12 юпий ДО 10 септемврий. Въ ТIIЭИ CПIIЛHI еж 

нощуввnи 298 души членове на Б. Т. Д. и Ю. Т. С. -

двойно повече отъ миналата година. За нощуване не 

е взимано такса . На клона е било услужено съ де

сеть сламеника отъ м'!.стнатв младежка македонска 

оргаииз11ция. 

Кnонътъ, съвмi;стно съ кnонътъ на Ю. Т. С. еж 

дали nрезъ л-втото много водачи изъ Пиринъ на дру

гари туристи. 

Клонътъ е nостроилъ nреэъ пi;тото и временна 

• ,r,ур~сти.'!еск11 хижа въ м'!.стностыа П оля н и т 1. -

Суходолъ. Временната хиж11, иа речена С тъп би т i!, 

понеже се намира nодъ крвсивитi; скали Стълбит-h, 

им11 мi.ств з11 25 души, иззидана печка эв готвене и 

една беседка отъ вънъ. Тя е винаги отворена за 

всички пжтници. 

КНИЖНИН.f\ 

Пnов.цнвъ, въ своето минало и насто1ще. Ис

торико-етноrрафскн и попитико-економически nреr

ледъ съ 79 илюстрации, 1 географска кврта на окол• 

ностьта и 1 nланъ на града. Стр. 464. О rъ Ст. Н. 

Шнwковъ. Цена 150 лв. 
Книгата е написана отъ нашъ сътрудникъ и 

нвй-добьръ nознввачъ на Родоnит& . Пловдивъ е може 

би най-старото селище въ равнината, игралъ е BR• 

нвrи rолi;ма роnь въ nолитнко-исторнческия животъ 

на Тр11ки1 презъ всички времена. Въ ново време 

Пловдивъ заема най-видното мi;сто н аъ нвционаn

нитi; борби, възраждането и духовното н политическо 

освобождение на българския нвродъ. Той е бнль и 

си:остава rол-t.мъ търrовско-економически ценtъръ въ 

Траки11 н първъ no тютюневата си търrови1 въ Цар

стеово. Книгата е пълна история на древни11 н новн11 

Пловдивъ. Наnис11нв на български и френски тя е до

стжпнв и за чужденци. Преnоржчввме книгата на на

шит& !fЛОН!>Ве. 
Турнзъмъ н здраве отъ Д-ръ Rэманова-Хан

чева, № 1 отъ Туристическата библиотека на Старо· 

Загорски11 клонъ Сърнена rop11, цена 5 лв. се намира 
за nродвнъ въ всички клоно11е на Б. Т. Д. 

Кnонътъ моли всички клонове, които до сега не 

еж се изплатили за изпратенит& имъ книжки да сто

р11тъ това въ nо•скоро време, защото е под
ъ печатъ 

и № 2 оrъ сжщата библиотека - Културното значение 

на туризъма отъ Ц. З. Цаневъ. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Изъ кпоновеrt.. На 16 октомврнй секретврыъ 

на дружеството В. Христовъ е посетнлъ Врачанскня 

клоиъ. Положението на клона е добро. Въпреки rо

л-вмнт& rрнжи съ конто еж погълнати чпеновеm на 

клоновото насто1телство по довършване на
 туристи

ческия домъ, излетната дейность не е била прек)f.с• 

вана. За събиране средства за домътъ клонътъ е раз• 

нrралъ томбола и уреднлъ градинско увеселен11е въ 

курорта Върwецъ. Презъ знмнн1 сезонъ проектира се 

да се уред11тъ ска,ки за nоnул1рнзирвне и осмн
сn.11в11не 

на туристическото даижение. 

До идната. nрол-вть илонътъ ще приготви поме· 

щенията за сnвnниn н т& ще бждвтъ отворени зв 

ореминаващитi; туристи. 
По нницивтиаата на членове отъ кnонв, основанъ 

е клонъ отъ Б. Т. Д. въ Фердннандъ. 

Залес1аането продължава и въ близко бждеще 

м-hстностыв Калето ще се обърне въ хубавъ пвркъ. 

о. т. С. - Ст.-Эаrора. - На 9 окт. т. r. се съ
сто1 учредително събрание въ rp. Н.-Заrорв и се об

рв,уаа новъ клонъ .Ср1.дноrорецъ•. Настоятелство се 

конституира : nредседатель : Кнрнлъ Чейковъ, оод

nредседатеnь : Д-ръ Никола Станчевъ, секретарь: 

Ас:ilнъ П. Боневъ, каснеръ: Куню Биневъ и бибn.• 

домакннъ : F\ндреs Хамвмджиевъ, контроnнв комисн~.: 

Ре.цакторъ : Ив. Веnковъ 

председвтель ;. Иванъ П. Оризарски. членове: Коста 

Христовъ и Иванъ Мавровъ. 
.Сърнена ropa" - Ст.-Эаrорскн кпонъ на Б. 

Т. д. - На 16 окт. т. г. е била дадена беседа .За 

нашнn монвстири. допълнена съ хубави днвпози• 

тиви, 11зработени отъ наши11 добъръ друrврь К. 

х. Р11доновъ. Въ беседата се иэт~.кнало 1·олi;мото зна

чение, което}иматъ монастнритв въ учебно, църковно, 

политично, исторично, архитектурно, зоrрвфно и еко

номично отношение. Скрити въ най·красив11n мi;ств на 

нашитi; nл11нинн т& еж и nърв11тi; хижи на туристе. 

Беседата е била повторена нв 17с. м. и предъ болннn 

въ държавната болница 
На 23 ок·т. т. г. е открита • Туристическа изложба• съ 

отдi;пи: 1. Туристическа екипироака-дамска и мжжкв, 
2. излетни снимки, 3. пейзажи отъ художници туристи, 

4. минерална н растителна сбирки и5. н11ученъ отдi;nъ 

съ диаграми, таблици и туристическа литература. На 

6 ноемврй изложбата ще се закрие съ мi;стна среща. 

На 16 октомврий т. r. общото събрание на клона 

решило излетната дейность да не спира, в да се рвз

ане въ зимни излети. Настоятелството изработва про

грама за зимнит& нsлет1t. Проектира се бжднн ве

черь да бжде посрещкатъ на хижа • Чумернв•, дето 

да бжд11тъ поканени и окоnниn клонове. 
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