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Пирннъ. Тодорнно езеро н Мангърт·епенскня маснвъ Фот. К. х. Радоновъ 

МЕЖДУКЛОНОВИ СРЕЩИ И КОНФ~РЕНЦИИ 

По уставъ и по традиция нлоноветt на Б. Т. Д. 

се срuщатъ веднажъ въ годината на редовенъ съ

боръ, за да чертаятъ бждната дейность на дружеството. 

По-важни въпроси отъ дневния редъ и зали

сията, създавана винаги отъ разнообразt1ата събор11а 

програма, не даватъ възможность да се проследи 

по-спокойно и изчерпателно дейностьта на нлоно• 

ветt, тtхнитk болки и нуждн. Писменитt отчети, които 

депоэиратъ клоновитt пратеници, далечъ не даватъ 

ясна представа за дружествения животъ. 

1 .а~.1.,Невъзможно е, отъ друга страна, и едно по

близко опознаване между членоветt на различнитt 

клонове. 

R нищо по-полезно 111,ма, според-,, насъ, отъ 

nримuра и поуката, които ще почерnятъ членоветt 

на единъ кло11ъ отъ дейностьта на другь клонъ. 

Нищо по-добре не ще сътвори общия ентусиазъмъ, 

единодушието и едномислието между многобройнитk 

вече членове на нашата туристическа задруга, беэъ 

конто е немислима творческа туристическа дейность 

въ широкъ мащабъ. Да не говориме и за ония ху

бави чувства t1a друrарство и приятелство, които 

възникватъ понt.кога за цtлъ животъ - на тия ту

ристически срещи. 

Ясно е, че съборитi,, които все повече доби

ватъ образа на чисто управителни тkла, на конгреси 

въ тtс11а смисъль на думата - не могатъ да играятъ 

въ ней1-1ата пълнота ролята , която еж иrрали по-рано. 

Необходимо е да бждатъ допълнени по нuкакъвъ 

начинъ. 

Ние считаме, че ролята на съборитk въ дру

жествения животъ ше бжде допълнена много успt.шно 

съ областнитt междуклоновн срещи. Въ това отно

шение направенит!; опити еж насърдчителни. Tt. 

тръбвв да се разширятъ и осмислятъ. Най-малко два 

пжти въ годи .ата трtбва да има такива срещи съ 

конференции въ всtка область на България. 

Ец~-1а вечеринка допринася винаги за по-близко 

опоз11аване ~,ежду членове,t. Но ще е по-добре, 

ако тя се разнообрази съ кратко описание на из

летъ, придружено съ свuтливн картини. Колкото 

приятна, толкова и поучителна ще е тази сказка, 

свъра11а сь t1ай-важната дейность при туризма -

иэ11ст11ата: тя ще нн спом1,1и за нашиrt незабра

вим11 прсж11вtвания въ планинитt и ще предизвика 

ентус11аз~1а II на не туристи къмъ красотата и ве

личието 11а природата. 

Осое1·1ъ вечеринката, една д'l;лова конференция, 

безъ излишн11 официалности, ще направи срещата 

по-интересна и съдържателна. 

Въ непринудената атмосфера на конференцията, 

при която ще липсва онази нервна възбуда и напре

же1111е, присжщи на всtко голъмо събрание, ще 

може спокойно да се изслуша - било нtкой сбитъ 

рефератъ върху нtкой актюеленъ организационенъ 

въnросъ, - било кжсо изложеt1ие за хода на дру

жественитk работи и п редстоящит!; задачи, послед

вано отъ по-подробно изложение на клоновитi; дейци 

за стореното отъ всtки нлонъ, nредставенъ на кон

ференцията, както и за предстоящата му работа. 

Примtрътъ на единъ клонъ ще е насърдч~1те

ленъ за другит'I, и ще буди тi,хното съревнувание. 

Общиrt задачи на клоновет!; ще намиратъ тука 

своето разрешение. R и въпроси отъ общъ друже

твенъ 11нтересъ ще зрt.ятъ постепенно въ тия кон

ференции, за да намi;рятъ по-късно правилно раз

решение на годишнитt събори. 
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Тукъ вd;ки клонъ ще проследи какъ се при

лага на дtло дружествеttата програма ; ще види 

преимуществата си, ще констатира грtшкитt си. 

И - ако можемъ така да се изразимъ - за• 

конодателната дейностъ на събориrt. ще може да 

се изпита на конференцииrt. - : доколко отговар51 

на разбиранията и възможностиrt. на отдtлниrt. 

клонове, т. е. доколко е приложима на практика. 

Нв тия ко11фере1щии ще стане ясt10, даnи най

важната туристическа дейность - излетната - заема 

своето мi;сто въ общата дейность на клоновеrt.; 

дали на второ мtсто клоновеrt. се отдавать на mор

ческа дей 11ость - която развива и усилва туристи

ческото движение - като строежъ на хижи, бележене 

пжтища, издаваtiе пжтеводители и др. 

Освенъ това, тамъ ще се види доколко съ:,на

телната дисциплина проличава въ нашиrt. редове; 

доколко се държи за униформеното облtкло и еки

пировка и дали даденъ клонъ съ своята работа и 

доказани качества е успtлъ да си извоюва съот• 

ветно м-tсто въ общограждански51 животъ на обла

стыа, въ кowro работи. 

Най·после ти51 срещи и конференции ще еж 

най-блtскавата манифестацИ51 на нашата сnлотеность, 

нашата мощь, на будния творчески дуn, на Бъл

гарското туристическо дружество. 

Нека, прочее, се стечемъ многобройни на тия 

срещи и конференции, за да помоrнемъ на ycntxa имъ. 

ПРЕЗЪ КОБИЛИНО БРJ\НИЩЕ 

Отецъ Rрсений нарами двуцевката си и tiИ по

веде nреэъ самоковск.ата порта на Рилския манастиръ. 

Слънцето предвещаваше хубавъ день и ние бодро 

закрачихме, пратили про

щале11ъ погледъ и къмъ 

китната манастирска сгра

да, и къмъ Друшлявица, 

коят~ буйно свличаше nt
ня щитt си води оrь тtс

нината задъ ма1-1астиря. 

Монахътъ се пре

кръсти и пожела „добъръ 

пжть". Сжщо сторихме и 

ние, оd;нени отъ в-tрата, 

че слънцето н-tма да ии 

наnустие, и че все тъй ще 

ни дари съ щедритt си 

априлски лжчи. R то, ся· 

кашъ, спрt.ло ~,адъ Ру

питi;, ни кимаше~ при• 

вtтно и постилаше пжтя 

ни съ радостыа на току Банско. На чешмата 

що~родения день, nодетъ 

най-наnредъ отъ чало• 

вет-t на Бричеборъ и Еленинъ-връхъ. Крtхката тре

вица, подиrнала свежи стръкчета, се свеждаше nодъ 

нашитt стжnки и се възправяше пакъ следъ насъ, 

отърсила отъ себе си бриля1ннитt очици на росата. 

Стройнит-t борове като хиляди и хиляди свtщи, эапа

леии въ зелени абажури, пламтяха отъ двет-t страни 

на пжтя ни, и слушаха многоречивия говоръ на Рил

ската рi;ка, който имъ разправяше за снi;жнитt висини 

надъ т-tхъ. По ро 1iЛивнятъ й брi;п. бtше нацъвт-tлъ 

кукуряка, а подъ шубръчкитt надъ него се см-tеше 

съ б-tлата си t1евинна усмивка ранобудното кокиче. 

Изсъхналитt есенни листа отъ шумата, сега влажни 

и черни, усилваха неговате чистота, плъст-tха се 

единъ надъ друп. и му откриваха бл1;съка на деня. 

До него тукъ-таме срамежливата теменужка лъхаше 

своя наситенъ ароматъ и ни подканваше да при

клекнемъ надъ нея съ жадни за прелести очи и съ 

корави къмъ хубостьта ржце. 

Вс:i;ка стжпка, вd;ки завой на пжп ни откри

ваше все по-нови и по-нови прелести, които по

глъщаха погледа и обайваха душата. Но изненадата ни 

Фот. К. х. Радоновъ 

премина всички възмож• 

ни предtли, когато Кири• 

ловата поляна откри nредъ 

насъ всичкиrt. си чарове. 

Именно чарове. Вс-tка 

друга дума би била слаба 

да изрази това вълшеб• 

ство, което съ вdка ми• 

нута м-tн-tше картината на 

хубосrьта, за да II остави 

вtчно една и сжща. НаА• 

малки51 лъхъ на утринния 

вtтрецъ, наА - неволното 
прехвъркване на nролtтна 

птичка, наА-недоловимото 

изшумяване откриваше 

нова странична, rол-tма 

колкото чов-tшка длань, 

а многообра:,на като все

мира. Тука великото, не-

постижимото бtwe съче-

тано съ незначителното и~ дребното, за да се чув

ствува гол-tмото равно на малкото, а малкото неиз

мi;римо като голi;мото, И 'всичко туА въ кржглата 

рамка на боровеrt., застанали на денонощна стража 

край nъстроцвi;тната зеленина между rt.xъ .. . 
Чистота, чистота, чистота .•• 
Не, не бива да се сrжпва съ човtшки нозе тамъ, 

дето Господь е посла.лъ само за себе си • . . И ние 

не се отбиваме на поляната, а се задоволяваме да 

я гледаме отъ страни. Така е по-добре •• • Хуба• 

вото трtбва да се съзерцава, не да се притежава. 

R чаровното - да се боготвори. Нека човtкъ ви

наги да вижда разликата между себе си и короно

ваната девственость на природата. Така тоА ще се 

въэвисч nредъ собственитt си очи, ще запази неосквер

нено от ь нозеrt. си това, което Боrъ е съэда.лъ за ду• 

шата му ... 
Пжтьтъ ни извива нагоре, но ние все гледаме 
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низината предъ себе си. Гледаме и се спираме . .. 
Не праlfимъ ли тоыа, за да се убедимъ, че величие, 

голi.мо, неизмi;римо величие може да има и въ ни

зинитt, когато малкиятъ размахъ на дi;лото е съпро

воденъ съ голi;мата чистота на въплощението 7 Кой 
знае? Може би, защото щ1пьтъ ни е труденъ, стръ

менъ и ронливъ. F\ може би, защото раницитt те

жатъ на гърбоветt ни, натискатъ на рамената и ни 

възвиватъ главитi; натамъ, дето е тъй равно, _тъй 

спокойно и разноцвt.тно ! .. 
Още единъ завой по висината, още н-вколко 

препъвания о сплетени корени и - сбогомъ Кири

лова поляна 1· Ние, негли, никога н-вма да те видимъ 
вече такава, каквато се откри предъ насъ презъ 

слънчевото утро t1a априлския день. Но какво отъ 

това, когато цt.лъ животъ ще те нос.имъ въ душата 

си така, както влюбениятъ носи обра.за на своята 

любима въ златния медалионъ на своя часовникъ 7 
Какво, че нашитt крака нt.ма вече да те наближатъ, 

когато душитi; ни и денемъ, и нощемъ ще бждатъ 

при тебе! ... Въ живота ни ще настжпятъ, знаемъ, 
много студени, м·ноrо мрачни, много вихроносни дни, 

толкова по-много, колкото по-нависоко се дигнемъ 

по неговитt. стръмнини, но стига ни, ако спомена 

за твоята спокойна топлота ни облъхва отвреме-на

време и ведно съ нея ни изпраща миризътъ на 

твоитt дъхави теменужки. Стига ни. Ето, ние и се.1·а 

сме високо надъ тебе, вече ни обвива отъ всички 

страни хладъ и ни кара да загръщаме плътно гор

нитt си дрехи, които до преди малко тежаха на рж

цет-в ни. Ето вече· навлизаме и въ сн-вжния поясъ 

на върховетt край тебе . . . Но нали ти не тръп
нешъ отъ пхнитt. ледени цi;лувки 7 • 

Не, пжтьтъ е, просто, невъзможенъ. Ризитt, до• 

скоро потънали въ поть, сега замръзнаха .по гърбо

ветt ни и жулятъ, жулятъ . . . Раницата е лека, 

тънка и ти съ удоволствие би натоварилъ още нi;

колко отгоре си - n.й : обвесилъ ги и на rръбъ, и 
на гърди, само да попречишъ на ледения вt.търъ, 

който се провира презъ вс-вка гънка на дрех_итt ... 
F\ краката, вледенени, треперятъ, хлъзгатъ се и ди

рятъ пжтека по бt.лия памукъ на зимата . . . Мо
нахъ F\рсений ни изглежда и крие усмивка въ за

скрежената си брада. Той, който минава за най-до

бъръ познавачъ на Рила, знае всичкитi; и пролi.тни 

капризи, и не се плаши сега отъ тi;хъ. Затова бърза 

да ни предуrтреди : rто-нагоре може да вали и снi;гъ. 
При Сухото езеро, сега равна снi;жна площь 

съ ледени очертания край брtговетt, наистина за• 

хвърчаха надъ насъ меки, бухлати парцали. Ние при

клекнахме да си починемъ, опр'l;ли гърбове о мок

ритi; дънери на бороветt. Предвидливия монахъ 

вади отъ подплатеното си съ кожи джубе оловено 

павурче и го подниса : да се сгрtемъ. Чистата ели• 

вовица прищипва гърлата и запълзява по жилитt. 

Н-вкои протtгатъ повторно ржце къмъ павурчето. 

Когато се дигнахме да вървимъ, върху · rлавитt 
на вс-1.;киго отъ насъ имаше още по една бtла 

шапка. Усмихнахме се единъ на другъ и поехме по 

равнището на Кобилино бранище, Никой не и3търси 

сн-вга отъ себе си, па и н-вмаше защо да стори това. 

Той все по-начесто и по-наедри парцали започна да 

прехвърчава надъ насъ. Ние вървиме по стжпкить 

на отца F\рсения, приближени като глутница вълци. 

Краката ни затъватъ и стжnватъ не съ ходилата, а 

съ коленетi;. Скоро изви и в-втъръ. Билото на По

пова шапка, което още се виждаше като изб-1.;лi;ло 

петно върху замъглена фотографическа пластинка, 

изчезна веднага. Предъ нас:ь изпъкна зимния хаосъ 

на планината и ни обхвана отъ всички страни. Снt

гътъ на вълма се завъртi; отгоре ни, помрачи небето 

и хвърли въ мракъ всичко наоколо. Ние почти не 

се виждахме. Не можехме и да извикаме единъ на 

другъ : вtтърътъ подемваше думитt., задушваше ги 

и ги отнисаше беззвучни далечъ, далечъ. Надъ 

всичкй, едни странни, неизпитвани до тогава 

болки въ очитi;. Tt. сълзятъ подъ присвити клепачи 
и правятъ мрака на зимата по-плътенъ и по-невзраченъ. 

Рила лудува и п-ве. Пt.е съ всичката стихия на 

своя зименъ день, затулилъ и слънце, и простори. 

Не се ли смi;еше долу пролi.п,та, не цъвтi;ха ли 

цв-втя тамъ, не клокочеше ли р-вката, игриво раз

била въ пt.на отъ камъкъ на камъкъ бистритi; си 

струи? .. F\ тукъ 7 Трt.бва човtкъ дълбоко да вtрва 
въ чудесата, за да не изгуби и последната надежда 

за спасение . . . За спасение тамъ, дето не се вижда 
нищо, освенъ единъ безконеченъ хаосъ, срt.дъ който 

той е една незначителна снi;жинка. Стига да се спре 

за часъ, за два, за да не остане ни следа отъ него 

по безследнитt. пжтища на снt.жната покривка, из

равнила всички неравности под'Ь себе си. Кой знае, 
ние, може би, се движимъ надъ пропасти, може би 

падаме по върхове, а, може би,_ се клатушкаме по 

рtзньове, които и не досi;гаме съ краката си. 

Отчаяние обхвана всинца ни. Уловени за ржце, 

ние се поглеждаме плахо и, сякашъ, се питаме : не 
би ли било по-добре да се върнемъ назадъ 7 Но 
извиешъ глава и тръпки полазятъ по снагата ти. 

Всички следи еж заличени. Тук.а не еж минавали 

хора; не сме минали и ние. Тамъ, нждето си затъ• 

налъ до поясъ и съ помощьта на други си напра

вилъ цi;ль ровъ задъ себе си, сега е равно и гладко. 

Равна е и стжпката на другаря ти предъ тебе, въ 

която бързашъ да сложишъ кракъ отъ желание да 

с:пестишъ малкото сили на изнемощi;литt. крака. 

Ние се спираме често, задъхваме се и" безпо• 

мощно оборваме глава предъ неизвестната си участь ... 
Студътъ не ни плаши. Вжтре въ насъ блика огъня 

на страха и чувствуваме, какъ той топи снt.га, който 

се сипе по лицата и по ржцетt. ни. За да ни ободри: 
отецъ F\рсений дава единъ вистрелъ, после втори, 

Но гръма заглъхва при самата цевь на пушката. Ся

каш:ь детска плюскавица изчатка до ушитt ни. Но 

вмtсто да окуражи насъ, гръмътъ обезкуражи мо• 

наха. Той ни причака и се заозърта наоколо. 

- Отче, дали нtма звtрове? . 
Той се усмихва морно. 

- Въ такова време и эвi;рове не ход11п.. F\ми 

11 да се попитаме: 3ащо сме тръгнали ние 7 
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Но, доловилъ, че тия думи паднаха твърде тежко 

върху насъ, той пристегна още еднажъ полнm на 

джубето около кръста си, преви се на две и заnов

лt.че надтежали крака. Сжщо така на колt.не се 

повлi;кохме подире му и ние. f\ в-kтърътъ бучи, nо

демва цt.ли npt.cnи, хвърля ги отгоре ни и спира, 

колкото да се надсмt.е надъ нашата немощь срt.дъ 

балната зала на вихриm, въ която, неканени, е от

редено най-недостойното мt.сто за нас:ъ. Собствено, 

какво сме ние, ако не дребни подвижни неравности, 

конто тр-kбва да се изметатъ отъ бt.лня паркетъ, за 

да не спъваме плавния въртежъ на вихрушкиm? f\ 
тt; все по-често започнаха да се присрt.щатъ предъ 

насъ и задъ насъ, да се сплнтатъ една съ друга 11Ъ 

стихийна прегрждка и да ни посипватъ съ леденнm 

игли на свонm ослt.пнтелни одеяния. И, сякашъ, 

сами недоволни оть насъ, rn бързатъ срt.дъ шемета 
на своята игра да ни прнсрt.щнатъ и, вплt.ли се между 

краката ни, да ни свалять подъ своиm плавни и 

ритмични стжnкн. На кждето и да се отм-kстимъ, ние 

се сблъскваме съ mхъ и падаме nредъ едни, за да 

преминать други по rър , 

бовеm ни. Още малко, 

и ние, наистина, ще нмъ 

разчистиме пжтя, но. все 

пакъ, напираме и вече 

съ последни сили се 

влачимъ по рохкавнm 

прi;спн. 

- Отче, още далече 

ли е долината наИскъра? 

Монахъ f\рсений не 

ни чува. Нt.кон повта

рятъ nакъ. 

Той се мжчн да се 

ориентира срi;дъ ожн• 

вt.лня хаосъ на снt.га. 
- Далече . • . 
f\зъ видt.хъ, какъ 

се прекосиха колt.неm 

имъ и какъ другариm 

ми, потънаха почти до 

Пнрикъ. Валявица. 

nояс:ъ въ cнi;ra. Съ прекосени колt.не паднахъ и азъ до 

mхъ, загледалъ ги въ очиm, наточели отъ ТБХ\fИТБ очи 

искахъ да запаля моята загаснала надежда. Н Кири

лова поляна изпъкна като вълшебно сънно видение 

съ своята равна зеленина, дъхави цвt.тя, свежи бо

рове и безметежно спокойствие. 

Колко вървi;хме, не помня: азъ гледахъ срt.дъ 

ужасиm на ада едно вълшебно кжтче отъ рая. Око
питихъ се, когато единъ оть другариm извика като 

изподъ земята. 

- Отче, шуми рt.ка. 

Монахъ f\рсений се заслуша, припречилъ длань 

предъ ухото си ... 
- Не може да бжде . . . Н прибърз.а съ ши• 

рони крачки. - Вt.рно е... Нскъра 1 ••• Той заплака. 
Заплака отъ вжтрешенъ гнеть, че едничкнятъ, който 

знаеше Рила на пръсти, не можа преди малко да 

опредt.ли, кжде се намнраме . . . 

149 

- Карайте все по рi;ката ... Мжката му бt.ше 
толкова rолt.ма, че той безчувствено се сбогува 

съ насъ. 

Когато ние радостно достип1ахме леглото на 

Нскъра и се обърнахме къмъ отца f\рсения, той 

се б-kше нзгубнлъ отъ очнm ни, забуленъ оть воала 

на лудо заигралиm изъ въздуха снt.жинки. Н мислено 

му пожелахме добъръ пжть. Нека Богъ закриля и 
него, и насъ. Този Боrъ, който долу създава неизра

зимото съчетание на багри и тишина, а горе страш· 

ното еднообразие на б-kлия саванъ, н'адъ който пи• 

скатъ внхриm на всички развилнt.ли мжки по земята .. 
Сега Нскъра ни стана пжтеводитель. Буйниm му 

води се свличаха пt.нести 11адолу, .блъскаха се о го

лt.митi; камънаци, които сами бt.ха препречили въ 

минути на необуздана ярос:ть къмъ планината и се 

мжчеха да досегнатъ бt.лиrв имъ, накрехнати отъ 

вt.търа калпаци. Но, безсилни ,да се дигна:гь до mхъ, 

rn се .връщаха, биеха по бpt.roвern и отвличаха с:ъ 

себе си цt.ли снt.жни прt.сnи. Ние стжпваме пред

пазливо, сега застрашени и отъ стихията на снi;га, 

Фот. К. х. Радоновъ 

озърнахме разтревожено. 

и отъ стихията на водата. 

Но, все пакъ, и двеrв 

заедно не flИ плашt.ха 

толкова, колкото страхъ 

ни навt.ваха вихрушкнтt. 

горе, - знаех~1е посо

ката на своя _пжть, виж

дахме я и в-kрвахме, че 

тя ще ни изведе къмъ 

слънчевото царство, отъ 

което б'tхме тръгнали 

преди час:ъ, преди два, 

преди три ... Час:ъ I Та 
нима часовеrв, моrатъ 

да се изброяваrь и да 

се помняrь тамъ, дето се 

чувствува само леденото 

дихание на вt.ковеrв? .. 
- Помощьl .. 
Нt.кой извика до 

самиrв нас:ъ. Ние се 

- Кой вика? Кой вика? ... И неволно се пре
брояваме. 

Викътъ се повтори. 

Единъ оть друrариm попадналъ въ заснi;женъ 

притокъ на Искъра. Ние се приближава~,е предпаз

ливо, слушаме страшното бучение на водата отдолу 

и подаваме разтреперени ржце. Изтегляме 1·0 при 

нвсъ, но сега на кмде? ... Притокъть трtбва безъ 
друго да се премине. За щастие, сжщиятъ снtгъ, 

който бt.we провалилъ другаря ни, сега ни стори 

мость малко по-горе. 

Скоро, обаче, валежътъ почна да става по-р'k

дъкъ, снtжинкиm по-ситни и снi;гътъ подъ краката 

ни по-плитъкъ и по-твърдъ. Вече наистина можеше 

да се приказва за снtжни мостове, подъ които те

чаха бликналиm отъ всi;кжде води. Мокри до ушиrв, 

ние газихме направо и бързахме. За това и не се 



· и!нен11д111tме, kогат6 ни заплиска дъждъ. l-lаnротивъ, 

тоЯ ндtше да ни покаже, че сме вече въ дъждов

ни• nоасъ, с:ледъ коАто ни очаква с:лънчеви11. И не 

се излъгахме. Стотина метра по-надолу насъ ни по

срещна ведра прнвечерь, която нн позволи, присло

нени nодъ една скалв, да закус:имъ отъ запас:нтh, 

а. които ни бiiше с:набдилъ добри11 монахъ. 

- Дали се е върналъ той ? . • • 

Ние чакъ сега заприказвахме с:ъ nризнателность 

за тоэн, коАто бiiше се обрекълъ на нравствени и 

физически мжченна за насъ. 

- Нека Богъ да го закриля, щомъ като Рила 

му иэнеnри ••• 

• • • 
Когато влiiзохме въ малката кръчма на с. Цър

ква, дрехнn нн още не бiixa се изцедили. 

- Презъ Кобнлино бранище? Сега • . • изне

надано ни запита кръчмаря • •• Та вие луди ли 

сте ? •. • И, като донесе единъ връшникъ дърва, 

напълни желi;зната печка до горе. После се обърна 

къмъ мющеринтk си и имъ посочи вратата. Tii и~

лtзоха единъ с:ледъ друrъ, разбрали смисъла на не

говата повели11. 

- Ха сега събличайте си дрехитi;. Така ще из

мрете до Самоковъ. Я се вижте, вие сте деликатни 

хора ... 
Следъ малко, дрехитii ни виd;ха по облегалата 

на столоветi;, обърнати къмъ разжежената отъ всички 

страни печка, а ние подехме при спуснати кепенци 

на пръзорцитi; н подъ удобрителното око на кръч

маря танеца на с:нi.жнитi; вихри •• , 

- Така, така • . . да се раздвижите малко •.. 

• • • 
Двайсеть и nеть години отъ тогава. Живъ ли 

е то11 българинъ, който пренебрегна своитi; интереси 

за нашето здраве, не знамъ. f\ко е живъ, I-1ека тия 

ми редове бмдатъ изразъ на мо11та безкрайна бла

rодарность къмъ него. f\ко пъкъ се е уnокоилъ вече, 

tIека тi; продължатъ добрата му паметь. 

с. Чнпингнровъ 

П.RТЛЕИН.R . 
Премнневамъ Преславъ, nреминавамъ н разва

линнn на стария Преславъ, после се отбивамъ отъ 

ПЖТI sa Герлово н no новия Омуртаговъ мостъ пое

мамъ разwчрената nжтеке nрезъ гората. Воднтii на 

Камчия не еж придошли, макаръ и малко мжтна тя 

сега бавно тече и се носи къмъ морето. Тукъ още 

се внждатъ да стърчатъ въ рiiката подпори на старъ 

мостъ. 

„Велнкиятъ ханъ Омуртагъ е князъ отъ Бога 

на sем1т11, дето се е родилъ. Като остава въ лагера 

си не Плиска, той построи аулъ на Туча и уголtми 

силата сн срещу гърци н славяни. И построи изку

стно мостъ не Туча задъ аула, а въ самата крепость 

постави четири колони н между колонитii два медни 

лъва. Нека отъ Бога удостоения князъ да притиска 

съ ногата си императора, докато тече Туча и докато 

Т1 эад1,рж11 многото 61,лгарски противници и, като 

nокор1ва враговеn си, въ радость и веселие да 

nроживtе сто години. f\ времето когато дворецътъ 

бt nостроен1,, бi.ше no български сиrоръ елемъ, а 

no гръцки 15 ннднктион1,". Отдавна е заминалъ отъ 

sемятв великиятъ ханъ, едва стърчатъ останки отъ 

нзкустни.11 мостъ, чести отъ колоннтii и сега се тър· 

келятъ въ развалинитi; на стария аулъ, само Туча 

все тъй бавно и спокойно nоплисква водитi; си по 

новнтii дървени подпори на друrъ мостъ и се про

мъква надолу изъ полето. 

ПжТI завива, криволичи, минава малки nото• 

чете, пресъхнали сега н води въ една малка по

п1нка, обградена отвd;кжде съ високи хълмове. 

Ние сме на Патлейне. Развалинитi; на мона

с:tнр• еж rope, на малка изкуствено направена те

раса. Не бърэамъ. Искамъ да почина тукъ долу при 

чешмата. Въ есенната тишина, когато не трепва ни 

На Ст. Л. Костовъ 

листецъ, малкиятъ чучуръ те унася, тн се пренас:яшъ 

въ нtкаквн отдавна преминали времена. f\ слън

цето се провира презъ пожълтiiлитi; листя на дър• 

ветата, загубва се въ тънки прозрачни облачета, 

после потъва въ тъмtю синьо небе. Отнt.кмде nо

вtва вt.търъ, азъ го чувствувамъ какъ иде nрезъ до• 

лината, преминава отсамъ и се покатерва по склона 

на изтокъ, къмъ запуmлия монастиръ. Той скоро 

затихва, но взъ чувамъ още дълго какъ nадатъ едно 

следъ друго откъсtIати eceHl·I И листя. 

По Пli\тека, nодnрена съ дървета и запълнена 

сега с:ъ паднали мъртви листя, азъ се изкачвамъ 

къмъ монастиря. На лi;во и дi;сно хълмове, а от

nредъ само Kli\CЪ lieбe и часть отъ развалинитi; на 

Прес:лавъ. Прис:тмпвамъ тихо и свалямъ шапка като 

на молитва. Разхвърлени и паднали камъни отъ сте

нитii и нзоставенъ nрестолъ. f\ тукъ нtкога предъ 

него е коленнчилъ самъ царь Борис:ъ. И спокойно 

и тихо било тогава. 

Но въ лi;то 895 лi.тоnисецътъ пише: .,като во

юваха маджаритi; съ Симеона, съвършено го раз

биха, и като го прогониха, затвориха го въ Мун

драга" . После маджаритi; дошли чакъ до Прес:лавъ и 

оnлi;ннли цtлата бългаFска земя. Какво е станало 

тогава съ старата столица, лtтоnисецътъ не казва ; 

якитi; стени еж дали вtроятно здрава опора. Но 

слабо защнтеннять монастиръ на Бориса сигурно 

nострадалъ, бнл1, оrрабенъ и църквицата разрушена. 

Вгледате ли се добре въ стеннтi;, вие ще видите 

нови камъни, вградени върху по-стари останки. Самъ 

царь Снмеонъ nоправилъ бащинна си монастиръ, 

когато враговетi; били отбити и прогонени далечъ, 

когато наново зацарилъ миръ по българската зема 

f\ това станало скоро следъ 896 година. 
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Излизамъ отъ църквицата, преминавамъ пре.зъ 

обрасналия съ трева дворъ и по две срутени CТll'i· 

пала навлизамъ въ монастирснитt. килии. Всичко 

сега е отворено, бръшлянъ е обвилъ nадналитt. 

стени. Гихо, много тихо е тукъ. Само нi.накъвъ че

ренъ носъ подскача отъ нлонъ на клонъ, спуща се 

надолу и изчезва въ долинката. 

Така тихо трi.бва да е било и тогава, когато е 

нипялъ шуменъ животъ само 1·1а нi.нолно крачни 

далечъ, опатъкъ моста и рi.ната. Затова тукъ CII". ид

вали и почивали царетt., тукъ Cll'i преписвани /\та

насиевитt. слова nротивъ арианитt. отъ черноризеца 

Тодоръ Дунсовъ, братовчедъ Симеоновъ, тунъ Cll'i 

превеждани, писани и nреnисвl!ни книги на бъл• 

rарски отъ еnискоnъ Константинъ, ученикъ Мето• 

диевъ, тукъ работилъ и св. 

Наумъ и всички други ученици , 

nресвитери и динони, 

дошли въ Българии отъ 

rрадъ, следъ като били 

които 

Цари• 

изба-

вени отъ злата си участь въ 

Венеции. Тукъ nреживялъ като 

монахъ Борисъ, тукъ се отеr

лялъ на миренъ трудъ и самия 

царь Симео11ъ. Тънкитt. и цвътно 

украсени кера~1ични останки nо

назватъ, че монастирътъ е билъ 

богато украсенъ. Да не гово

римъ за образътъ на св. Тео

дора въ естествена голi.мина, 

приготвенъ отъ квадратни цвi.т

ни плочки, нi;нога зазидани 

надъ входнитt. врата на черк

вицата. 

Тукъ около манастирската 

църква Cll'i открити и гробници. 

Може би да Cll'i почивали 111;

коrа тунъ и тленнитt. осrанки 

11а членоветt. на царската фа• 

милия, а въ хроникитt. се казва, 

че тукъ живяпъ като монахъ, 

умрi.лъ и билъ nогребанъ и 

самъ царь Борисъ. 

Орлица при с. Рипа. 

Св. Па,,пелеймонъ билъ назованъ монастиря, въ 

честь на св. Пантелеймонъ Изцелитель, който nо

могналъ lia сrария вече Борисъ да се надигне отъ 

тежка болесть. И два такива манастири съградилъ 

Борисъ: еди11ъ 1н1 l<амчия до Преславъ, другиятъ на 

брi.говетt. на Охридското езеро - два монастиря 

1·1а двата края на царството му. 

Не било сждено на царения мо11астиръ да пре-

1кивi.е вi.коветi., както монастиря 11а отшелника 

св. Иванъ. Той изnиталъ всички радости и горчевини 

11а близката столица. Езичницитi.-руси на Светославъ 

nрезъ 969 година ограбватъ Преславъ, ограбватъ и 

манастири. Каквото т1; оставили, довършили визан· 

тийскитi. войници 11а Ивана Цимисхии nрезъ 972 г. 

Отъ тогава монастирътъ загасналъ и не се събу• 

дилъ вече. Едно следъ друго се трупали нови бед

ствия надъ страната, все по-дълбоко загасвалъ сnо

менътъ за монастиря, все по-дълбоко простирали но

ренитi. си старитi. дll'iбове надъ nорутенитi. олтарни 

стени. 

1000-та година, когато полководцитi. на Васили 11 

патриция Теодороканъ и nротосnатора Никифоръ 

Ксифия завладяватъ Преславъ, 

·4 1053-та година, когато nечене

зитi. грабя:гъ България и раз

биватъ при Преславъ виза11тий

скитt. nолководци анолута Ми

хаилъ и синкела Василия Мо-

Фот. К. х. Радоновъ 

11аха, по-сетне 1088-та година, 

когато nанъ nодъ Преславъ 110• 

чиватъ Cll'iщитii печенежки орди, 

1н1й-после когато въ XII вi.къ 

куманитi. nреминаватъ за Тра• 

кия и ограбватъ севера-източна 

България - това Cll'i все дати, 

когато все повече и повече се 

хвърля черното було на забве

нието надъ оста11алитi. разва

лини. 

При /\сiiновцитi; настжnилъ 

миръ по българската земя, по

правили се кули, крепости, ма

настири, но центъра на дър• 

жавата се nрем-hст~1лъ вече дру·' 

гаде. Монаситi. не потърсили 

старитi., забравени вече ~,о

настири. Tii се покатерили н 

скрили въ дуnнитi. на скалитi., 

отдето отправяли къ~,ъ Небето 

своитi. молитви. Никой не ис-

калъ да наруши покои нв миналото , закрито съ 

земя и обвито съ мъхъ и бръшлянъ ... 

Кll'iсиятъ есененъ день се свършва. По падна

литi. и изсъхнали жълти листя подскача още черния 

косъ, а скоро заглъхватъ и моитi. стжnки по гор• 

ската Пll'iTeнa. 

й . Болчевъ 
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ЕДНА НОЩЬ ВЪ . SREBR дYnKR „ 

Това б1;wе л1;тосъ. На връхъ день Петровдень, 

Хубави,~ л1;тенъ день не искахме да прекараме 

долу въ полето, а тамъ въ диnлит1; на многовъз

пi.ти11 Пиринъ. Па и леко б-1. за насъ туристит1; отъ 

Раэлогъ да се качимъ горе. Само 5-6 часа nжть. 

Дето се казва единъ куршумъ мi.сто. 

Речено - свършено. 

Часа е четири по пладне. Яркит1; лжчи на юн

ското слънце все още караха при пжтуването отъ 

вdко влакно вода да тече. Тръгнехме отъ сборни,~ 

пунктъ - читалището. Сега наистина видi.хме ком• 

nаниl!ката колко е пъстроцвi.тна. 

Нi.колко души - башъ туристи съ зелени 

дрехи, дебели обуща, голи колене сн~эходитеnно 

поглеждаха „оглашенитi.". които nъкъ бi.ха се стък

мили кой съ какво да е. Нi.кои обули скъсани бри

чове, останали кой знае отъ кога, другъ - цивилни 

панталони и куртка безъ пагони, трети кърпа на 

главата вмi;сто шапка и разни други чешити. 

Нареждането всi;ки да си вземе храна за два 

дни - бi;ше изпълнено. Нi.кои бi;ха нарамили так

виэъ товари, че отдалечъ човi;къ би nомислилъ, че 

т1;эи хора чутъ нi.ма да вi.куватъ въ планината, 

„Чеnерко" наnримi.ръ не бi;ше забравилъ да вземе 

съ себе си даже и четка за зжбн и тоалетенъ са

nунъ, на което, особено, му завиждаше „стъкления 

багажъ", както той обичаше да нарича другаркит1; 

отъ нежния полъ. 

„Наnредъ" 1 изкомандува Скелинъ и веселата 

компания се проточи nрезъ „Джгата махала" на 

Разлага. Така се казва махалата nрезъ ко11то минава 

още „по д111га" (дълга) улица - шосето за Симитли 

- вtчно кално и мокро отъ многото вода, която 

тече отъ нi;колкото чешми. «E:ro, e:ro•, почна да се 

чува още отъ града. 

Крачката е твърда, макаръ, че още къмъ края 

на града на нi;кои славни туристи товара почна да 

тежи. Отъ втори километьръ напускаме шосето и 

хващаме nжт11 покрай „Синевицит1;" - красивъ во

доnадъ на р. Изворъ. 

Пжтя тука е nо-nриятенъ. Бистрата студена вода 

се блъска въ т1.сното корито обрасло съ ели, пени 

се, шуми, образува тукъ-таме синьо-зелени вирове, 

въ конто стрел„ги пъстърви се премi;татъ, кърwатъ 

снага и каратъ на човtка лигитi. да потекатъ. Про

хладно е край такава рi;ка и леко се ходи. 

Следъ единъ часъ nравимъ почивка при „Из

ворит1;". Това еж два карстови извора почти въ 

равнината и на ср1;дата между Разлогъ и Пирннъ. 

Отъ е11но гърло само, съ силенъ шумъ излиза 

цi;ла рtка нзъ подъ варовита скала, минава презъ 

ецинъ оазисъ отъ ракита и отъ тамъ презъ красиво 

корито отива къмъ града Разлогъ. 

Източно отъ този изворъ, само на nетстотинъ 

крачки, е другия нареченъ .Ист6къ•, Така се име

нува и рi;ката, която по още по-красива долина. 

пресича шосето за Банско и отива къмъ Мtста. 

Двата извора на града Разлогъ наnо11ватъ цt

лото му поле. Ti. тж божия благодать за населе

нието. 

Тжжно впечатление обаче прави голотата около 

nхъ. Никакво дръвче, ако не се смi;та ецна полу

изсъхнала круша. 

R какво би станало около т1;зи извори, ако се 

залеси съ борова гора ? Разложката община дава 

твърде много за туризма, нека даде и за себе си и 

за туризма още малко, като залеси това дивно мi.сто, 

отъ което само полза ще има. . • 

Отвлtкохъ се въ размишления и не съмъ за

белезапъ кога дружината nакъ е поела nжтя нагоре. 

Отъ изворит1. 2-3 клм. се върви nреэъ осака

rена борова гора. Сi;чена безжалостно и безредно, 

хубавата нtкога гора „Равно боре", рискува въ 

скоро време да се обърне въ пусто поле. Жела

нието на нi;кои хорица чреэъ унищожение гората 

да се снабдявать съ нивици е престжnно, па и ни

кога каменливата почва не ще му възнагради черни,~ 

трудъ. 

Слънцето слиза вече къмъ эжберит1; на Пи· 

ринъ. Петъ-шесть копрали му оставатъ да се скрие 

задъ „Даутовия връхъ". Времето е хладно вече. Же

гата намалява. Ние сме на „Царския nжть·•. Хубаво 

шосе, което е строено nрезъ време на войната отъ 

царъ Фердинандъ и no което е искалъ съ автомо

биnъ да се качи на „Ел-тепе". Идея смtла, ре

шение твърдо. 

П111тя наnравенъ почти една трета. Събити11та 

обаче, еж сnрtли строежа му. Сега по него, въ го

товата му часть, населението свлича съ копи гра 

маднит1; трупове на вi;ковни борове и елхи. 

Вървимъ по шосето, което на эигъ-эагъ се 

качва нагоре. Обръщаме се и гледаме като на дnань 

цi.лата Разnожка котловина. Всичко е зелено. Само 

шосетата и керемидит1; на града Разлогъ се бi;

лtятъ. 

Пi;сниn не nреставатъ, но почватъ да нама 

ляватъ. ,.Издиша, издиша" провиква се нtкой. 

Мръкна се. Ние сме на „Меча поляна". Въ 

лi;во nжтека за „Казана", а право нагоре за „Баева 

дупка". По една эигзагова nжтек.а, между грамадни 

борове nълзимъ (нi;кои наистина започнаха да пъп; 

эять) за да стигнемъ на мtстото за нощуване .. 

Водача ни поведе по една nсна nжтека, по 

ко11то единъ по единъ най-после, почти въ тъмно 

стигнахме при „Баева дупка". 

Вода за пиене тука нi;'la и тежко би си из• 

nатиnъ вdкн, който иска да бере еделвайсъ, а не 

с.и носи вода. Благодарение, че има още замразени 

снtжни прtспи, та отъ тi.хъ се ползваме. 

Мtсто за нощуване избрахме на една хубава 

полянка, заобиколена съ грамадни отвесни скали, 

борове и клtкове. Близко е и снi;жната npi;cna, 

отъ ко11то жадиит1; почнаха да гълтап, леденъ снtгъ. 
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tухитh gорове силно запращяха и червени 
пламъци освi;тиха тъм11итh скали. Оп,ьоветh ropi;xa. 
Набързо се навечерахме. 

Небето малко се вижда. Ние сме като въ фуния. 
Само право надъ насъ се вижда синьото f1ебе. Звез
дички замислено трепкатъ отгоре. Гората шуми и 

шепне легенди за минали дни презъ турско роб

ство. Тука турчина fle е минавалъ. Пирина - той е 

билъ свърталище само на гордитh орли, диви звi;
рове и храбри войводи. 

Пi;сни смtхове и глъчь оглашаваха нощния 
покой. Починали - по-~тладитi; удариха на хоро. 

Почнаха се и танци по зелената полянка. 

Но. . . не ни било п \'\сано да се любуваме 
само на хубоститh на славния Пиринъ. Въ тъмни
ната никой и не забелеза какъ 

облацитh горе се събрали, на- i.._,.-
пластили и ни приготвиха сюр

призъ. И то какъвъ·1 

Небето потъмнi;. Никакви 

звезди. Гората почна да шуми 

все по-силно и по-силно. Шу

моленето се обърна въ буче

ние. Идеше буря. F\ тя е страшна 
въ Пирина. Вt.търа ·се усил

ваше. Той се блъскаше въ ска

литt., повръща се къмъ гората. 

Старитh борове треперi;ха отъ 

страшната буря. Всичката ни 

храбрость и весело настроение 

се изпариха. Всi;ки търсеше 

мi;сто глава да снлони. Нито 

въ гората, t1ито при скалитh 1 
Опасно е. 

Отначало се чуваха какъ 

пращятъ сухи клонове, следъ 

това вече съ оглушителенъ трi;

съкъ почнаха да се събарятъ 

цi;ли грамадни мури и борове, 

Съ падането си повличаха всич
ко що имъ паднеше nредъ очи. Кирилова поляна, 

Оrь цi;лата славна дружина 

като че ли и поменъ не остана.' Не знамъ, но и ди• 
шането като че ли намалi; до спиране. 

Планината се трошеше, гората се унищожа

ваше за секунди. Нашето мi;сто бi;ше между нлi;ко-

ве,-1,. По двама по трима, сгушени, не смtехме езикъ 
да обi;лимъ. Ние бi;хме като онi;мi;ли предъ тази 

природна стихия. Следъ бурята заудряха едри капки 

дъждъ. Отначало рtдки-едри, до като се превърнаха 

на проливенъ като изъ ржкавъ дъждъ. 

Свi;ткавици прорi;зваха небето, гърмове раз

rьрсваха скалитh. Вi;търа събаряше гората. Хубавия 

Пиринъ ни се показваше черенъ и мраченъ. 

Той бtше страшенъ, той бi;ше негостоприеменъ. 

Гоститi; му сгушени като бръмбари, скритичко 

се кръстi;ха и като отъ Ноевия ковчегъ крадешкомъ 

погледваха дали нi;ма да се яви нi;коя звездичка. 

Само едничка, най-малката да бжде, все ще се от

пустнатъ сърдца·rа. 

Такъвъ е Пирина при буря лi;те. F\ какъвъ е 

К. х. Радоновъ 

зиме!? 

Страшния часъ за „Бае

вата дупка" мина. И мина ура
гана така ненадейно, както и 

дойде. Постепенно 1-tебето се 

уведри. Гръмотевицитh се чу• 

ваха далеко къмъ Родопитh. 

Звездичкитh nакъ свtтнаха ве
сели и малко засмi;ни . И лу• 

ната показа своя свtтложълтъ 

ликъ и гледаше право къмъ 

насъ. 

F\ ние? - Мокри, трепе

рящи, единъ по единъ дохож

даме на себе си, постепенно 

ни се връщаше смi;лостьта. По

духовититh почнаха закачкитh. 

Унищоженитh огньове съ го

лi;ма мжка запалихме и до зори 

трi;бваше да „танцуваме" и си 

сушимъ мокритh одежди. 

У зори, въпреки всички 
страхотии на Петров-денската 

нощь, пакъ дружно запtхме 

,.Балкани дигайте се въ небе-
сата". 

Отсреща въ отговоръ чухме отъ къмъ „Казаня" 
познатото »E:ro«. 

И други като насъ. 

Хр. В-овъ 

Кf\Рf\ - БI\ИРЪ 

С:ъ това име се наричатъ у насъ нi;колко низки 
планински възвишения или отдi;лни върхове. Кора 

- значи черенъ, а още и малъкъ, дребенъ, а баира 

- ридъ, възвишение, и е станала вече домашна дума. 

Кара-баиръ се нарича богатото съ FУдИ мщ1до• 

еруптивно възвишение, което отдi;ля дветh езера

лимани : Ваякьойско и Мадренско. Сжщо връхъ въ 

Еленската планина. Тукъ става дума за най-южния 

дi;лъ отъ Ихтиманска Срi;дна гора. 

Източно Кара-баиръ започва отъ Gу.11у-Дерt1ентв 

- водна клисура, по която минава желi;зопжтната 

линия отъ Ихтиманъ за Костенецъ Баня. Отъ източ

ния nервазъ на малкого ихтиманско поле се откри• 

ватъ два прохода, заградени отъ планинскитh дi;ла 

Е.11еджикz и Kapa-oaQpr, и раздi;лени отъ ГоАtlшкото 
t1&з8uшение. Единиять проходъ е сnоменатиять Сулу 

дервентъ, прорi;занъ отъ малкия маричинъ притокъ 

подъ сжщото име. Друrиятъ е прочутиятъ Траяноп 

про:rодт, или Марко8о капия (Капуджикъ по турски). 
Чрезъ тt.хъ се раздi;ля голi;миятъ пжть, който е свър

звалъ централна Европа съ тракийското поле, Одри.нъ 

и Цариградъ : единъ нлонъ е минавалъ презъ Мар-
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кова капия, Вtтренъ, f. Пазарцжинъ, а друh. -

презъ Сулу-дервентъ, Момина-клисура (по турски Къзъ

дервентъ) и пакъ Т. Пазарджикъ. 

Отъ северъ Кара-баиръ е эаграденъ отъ Иzrrш

мо.нско noAe, дъно на нtкоrаu1но езеро, седловината 

Ушит111 и малкото ЧамурАиilско по.ще. Чрезъ Ушитk 

Карабаиръ се свързва съ Вакарелската планина, а 

посрtдсrвомъ нея и съ Лозенския баиръ. Отъ западъ 

кривуличи Шипоченската или Новоселска рi;ка. Южно 

нашата малка планина се простира до Гуцвлската 

седловина, 1,ia югъ отъ която вече започватъ рил

скитk предпланини: Сеt1да6ежича и Шумнатиqа, за 

да се прелtятъ посрi;дствомъ Чамъ-кория въ сж

щинска и величествена Рила. Като изпълни тази 

важна географска функция: свързването на Срtдно

горието съ Рила, ,·раницата на Кара-баиръ се спуска 

по Очушката р-tка до вливането и въ Марица, току 

до самото устие на Сулу-дервентъ. На изтокъ отъ 

Гуцалсквта седловина между р-tкитk Очушницв и Гу

цалска се спуща къмъ селото Гуцалъ единъ само

стоенъ ридъ, на който се издига Шама-т,пе, за 

което връхче ни каза преди години много хубави 

приказки нашиятъ старъ другарь А. Цвtтковъ. Презъ 

Гуцалската седловина минава шосето Самоковъ -

Долна-баня, гара Костенецъ. Самиятъ прелtзъ носи 

името Стражата - единъ исторически споменъ оть 

границата между княжество България и Източна Ру

мелия, която граница вървtше по вододi;ла на 

Мврица. 

При това очертание, Кара-баиръ има форма на 

почти правъ жгълъ, който затваря оть западъ и 

северъ басеина на р. Очушница. Основата на пла

нинския жгълъ е главниятъ ридъ, който се простира 

отъ с. Чамурлий до Сулу-дервентъ и има югоизточно 

направление, а вториятъ започва отъ връха Камено• 

корито и върви право на югъ до Стражата, като 

предава своето меридиално направление и на рил• 

скитk предпланини. 

Въ геоложко оntошение, Кара-баиръ е часть отъ 

архаичния масивъ съ кристалинни скали и хубави 

гранити. Изь неговитk недра извиратъ два отъ най

радиоактивнитk минерални извори въ България -

СуАу-дерt1енски и Коt1анмшки. 

Сулу-дервенската, или както се нарича още 

Момина-баня, се намира въ едноимения дервентъ, .no 

самата рtка. До скоро никой не подозираше ней

ното грамадно целебно значение и нейнитk водн 

се използуваха глввно за пране на съседнитk ва

силички махали и за кжnане на самитk перачки. 

Но следъ откритието на радия и на неговитk це

лебни свойства, обърна се внимание и на нашитt 

бани и on, тази научна гледна точка. И се установи, 

че незначителниятъ нагледъ топълъ изворъ билъ по 

своята радиоактивность пръв1, въ България и трети 

въ Европа. Най-буйниятъ изворъ има 65, З rr. С. тем• 
пература и 560 кюри (1010

) радиоактивность (или 
186.б Mache). Кованлъшкиятъ минираленъ изворъ е 

още ПО•ТОПЪЛЪ - 72.9 гр. с., но съ по-слаба ра

диева еманация, - 110 кюри и следователно заема 

пето мtсто въ България следъ Сулу-дервентски11. На-

реченскитk бани (253 к.), Стрелченскитt - (220 к.) 

и Момина-баня отъ Хисарскитt (114 к.). 

Сулу-дервентската Момина-баня въ Европа от· 

стжш, само на банитt Йоаzимста.-о (1800 к.) и Га

щаинь (ббб к.). 
На тtзи високи природни дарове вече почна 

да се обръща подобаващо внимание, но още сме 

далеко отъ целесъобра.зното имъ използване. Въ 

всtки случай, СЪ ОТКрИТИеТО На радия ПУСТОТО ПО· 

рано дефиле около изворитk вече започна да се 

заселва, макаръ и съ вили отъ василичка архитек

тура и е предостояще издигането на една модерна 

баня. Съ повечко инициатива и съ не много срtд• 

ства биха се постигнали значителни резултати. Ра

диоактивната слава увеличи посещението и на Ко

ванлъшката баня, но при сегашнитt примитивни 

съоржжения - бани и жилищни помtщения, много 

далече не може да се отиде. 

Отъ гледище на общата хидрография, Кара

баиръ не представлява отъ себе си нtщо особено 

и интересно за туриститk. Изъ вжтрешния жгълъ 

на неговитt рамене набира водитt си малката р-1;

кичка Очушница съ още по-малкитk и притоци: Лt

вица, 6-tла вода, Черна вода, Поищата, Църковно 

дере, Еленино дере, Жежката вода (отъ Кованлъш

ката баня), Черешарското дере и др. още по-незна

чиrелни потоци, които поятъ добитъцитk и подър· 

жатъ кладенцитt за хората отъ множеството махли. 

По главното било по-значителни върхове еж 

Гелчини ниви, най-високиятъ връхъ на Кара-баиръ -

1277 м., Горно кале (1265 м.), Прещипъ (1256'3 м.), 

Срi;дно кале (1220 м.), Чуката (1121 м.), Чадъръ тепе 

(998 м.), Долно кале (9ТЗ м.) и други още по-низки 

връхове. Харак:rеренъ rранитенъ конусъ е Пердовата 

могила, близко до пролома Сулу-дервентъ и ясно 

очертана откъмъ гара Костенецъ. 

По меридиалното било, което започаа отъ в. Ка· 

мено корито (1201 м.) къмъ югь еж очертани н1.

колко незначителни върха: Вучкоt1а чешма, Лютоt10, 

Ве.11ина моzиАа. Югозападно отъ последния връхъ се 

срtщатъ още остатъци отъ борова гора, полазила 

тадtва отъ неАното дивно царство на Рила планина. 

Като гJ11сто населена планинска область, rоритt на 

Кара-баиръ CJI\ доста nострадвли, но не и оконча

телно опустошени, както е другаде. По централното 

било иглолистни дървета съвсемъ отсжтствуватъ. Ви· 

соко и по севернитt склонове на планината гос

подствува бука и габера, а по южнитt - .nребенъ 

джбъ. Последниятъ, освенъ за горене и дребенъ 

строителенъ материалъ, служи още и за сечене на 

листници (суха шу'1а) за изхранване добитъка презъ 

зимата. 

Както сnомещ1хме, по главното било има н-t

колко връха, конто и досега нос11тъ името каАе : 

горно, срi;дно, и долно. Досега, обаче, научни ар

хиоложки изследвания не еж предприемани на този 

краА и у населението нtма никакви спомени за тtхъ. 

Подъ севернитt склонове на Кара·баиръ еж 

разположени селата : ЧамgрАнD, прочуто по боеветt, 

които еж станали около него между претендентитt 
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за баязидовия престолъ - Муса Кеседжия и братя му 
Сюлейманъ, КаАи.я.арт,, КараАарт,, Стам5о.л.оео (по-рано 
Kaoaan.л.uil). 

Южнит!; склонове на планината еж заети отъ 

мах:лит-1; на селата Очуша и Гор1-1а-Василица. Долна

Василица е на изтокъ отъ· Солу-дервентъ, значи и 

вънъ отъ границиr\; на Кара-баиръ. Поради споровеr\; 

за мера, махалата Коеа-нлт,кr, се отцtnи оть Горна

Василица и присъедини къмъ Стамболово. Близко до 

Кова~1лъшкиr\; бани еж Руса.л.иi1скитrа zро5ища, за 

които споменава и К. Иречекъ. 

Селото Очуша се състои отъ 9 махали - Ка

менчанска, Кесибирска. Камберска, Кулева, Кьосева, 

Мартинска, Шатарова, Д11<аова и Шехтова. По nри

мвра на Василицитi; и това село се разд-kлило на 

две общини, види се. за да има повече ваканции за 

кметове и съветници, тъй като никакви сжществени 

стопански интереси не могатъ да налагатъ подобно 

административно парцелиране. 

Василица е старо селище, разпръснато около 

важнитi; плани1-1ски проходи. Турцитi;, освенъ про

хода, наричаха и селото Капуджикъ, отъ капу -
порта , врата. И българското име на селото е много 

старо и произлиза отъ гръцната дума ~щtлво;. 

Презъ турското време селото е било дереенджиЬско, 
пазило проходитi;. 

Селото се С'!,СТОИ отъ нi;колко махали - Нова, 

Пераоеа, ГАеажоеа, Су.л.у-Дереентт, (заселена отъ 
1906 г.) Радиоактивниятъ изворъ е отвъдъ р-kката, 

т. е. въ землището на с. Долна-Василица, но пове

чето отъ постройкит-k еж въ това на Г.-Василица, 

затова и най-новата баненска махала е повече на 

последното село. 

По тази малка планина биха могли да се ус

тройватъ малки излети, които да иматъ за обектъ 

главното било. Като учитель въ Кованлъка, обичахъ 

да скитамъ изъ това хубаво и леко достжпно било, 

особено презъ време на листосека, когато се съжи

в-kваше цtлата околность. Софиянци често премина

ватъ планината по nжтJJ Ст~мболово - Кованлъшкитi; 
бани - Долна баня за Радуилъ и Рила. За Рила може 

да се отиде още и оть гара Чамшадиново или Их

тиманъ, презъ Каменно корито, Вели~-1а могила, Сев

дибежица, Чамъ-кория, който пжть минахъ тази есень 

и останахъ крайно доволенъ. Изобщо за туриста 

нtма лошъ ландшафъ, а красивитi; кжтища сж не

изброими. Красивъ планински кжтъ е и срtдногор

ския Кара-баиръ. п. д. 

ВЪ Г ЛЕЧЕРНОТО МОРЕ Hf\ МОНЪ БЛf\НЪ 
Който еднъжъ се е очудвалъ отъ кея въ Же

нева на панорамата, която лежи задъ езерото, пано

рама, която е украсена съ облъния отъ слънце си

луетъ на Монъ-Бланъ, 

той ше да разбере коп

нежа на младия швей

царски природоизnита

тель Saussuгe да намtри 

пжтя къмъ „Бi;лата пла

нина". За насъ е необя

снимо, че трtбваше да 

се минатъ 27 години 

докато жителит-1; отъ 

Chamonix да получатъ 

опредi;лената за изкач

ването не върха Монъ

Бланъ награда. Тр-kб

ваше едно ново поко

л:l;ние да израстне отъ 

Шамони, което да има

ше смi;лостьта да пре• 

въ.змогне всички неиз- Преображенскня монастиръ 

вестни препятствия, да 

преми че до тогава всички ужасни планински височини, 

нtщо което се считало даже за нехристиянско, всички 

пропасти, глетчери и бури. Трtбваше инициативата на 

селския лtкарь отъ Шамони да отхвърли всички пре

пятствия на страни и да пробие п;,;,:,тя къмъ най-високия 

връхъ на Европа· Когато с:ледъ една година подиръ това 

природоизпитательтъ de Saussuгe, придруженъ отъ 

водача на селския лtкарь и седемнадес:еть носачи 

изкачи Монъ Бланъ, тогава се роди хохалпинизъма 

(Hochalplnlsmus). Деньтъ, въ който Saussure направи 

първитi; научни наблюдения на Монъ-Бланъ, се счита 

като рожденъ день на алпи1-1изъма. Това бtше 1778 г. 
Тогава изкачването ва планинитi; не б-swf) модерно. 

Съвс:емъ малко върхове 

еж били достигнати. На

учно никой не е билъ 

точно опредtленъ. Чакъ 

въ срtдата на XIX в-kкъ, 
когато англичанитi; от• 

криха Швейцария и ней

нитt хубости, се почна 

съ ГОЛ'БМО усърдие ИЗ• 

качването на високитi; 

планини. 

Днесъ сжществуватъ 

само нtколко върха, 

които още не еж пре

възмогнати. F\лпинизъ

мътъ, който днес:ъ отча

сти е станалъ спортъ и 

съобразно това се е под-

Фот. К. х. Радоновъ чинилъ на неговата дис• 

циплина, а отъ друга 

страна има за крайна цель безъ ос:обе~и спортни 
постижения любуването на природнитi; красоти, е 

с:таналъ общо благо. Голi;митi; излетни центрове 

иматъ годишно хиляди посетители. Единъ отъ т-kзи 

центрове е областьта на Монъ-Блаf-fъ, която лежи 

въ 1'ри страни - въ Швейцария, Франция и Италия. 

Че най-високиятъ връхъ на Европа е изкаченъ 

единъ отъ първитi;, е може би случайно. Възкачва

нето на тази планина с:ъвсемъ не е толкозъ трудно, 

то е само уморително, защото nжтьтъ е дълъгъ. 
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Обкржжающитt го върхове, почти отвесно падащитt 

стени на другитk планински великани съ тtхнитt 

разсипани скали, дълбоки цепнатини и отвори въ 

глечеритt еж много повече мжчнодостжпни. Има 

области въ високата часть на планинитъ, които за

служавать да се видять. Валийскитt f\.l)ПИ около 

Цермать еж великолепни, но необикновен но впечатле

ние правять на пжтннка леденитt великани и гле

чери на Монбланския масивъ. Това еж най-вече 

глечеритt, които превъзхождатъ всичко друго. Около 

Монбланс.ка.та область се наброяватъ двадесеть и три 

глечери, но най-колосалния е Mer de G\ace, леде

ното море, което се простира на северъ дори до 

долината на f\рва, въ кО!IТО лежи самия Шамони. 

Глечеритt еж пресувани ледени маси, образу

вани оrь дъждоветt, кои10 на една височина отъ 

4,000 м. падатъ вече като снi;гъ. Десеть до двана

дасеть метра достигатъ годишно сн-hжнитt маси, 

които отъ собствената си тежесть се сrжстRвать оть 

два до 5 метра и чрезъ нал-hгането на въздуха се 

обръщатъ въ единъ фирновъ ледъ отъ 1 ·зо до 2·50 
метра дебелина. Чрезъ нал-hгане и движение на ле

денитt маси се образува после зърнестия rлетче 

ровъ ледъ. Този rлечеровъ ледъ не е спокоенъ. 

Той се движи : rлечерътъ тече. Най-голi;митt ал

пийски rлечери се движатъ н-hщо отъ 50 до 100 м. 

въ годината, при силно наблi;гане дори до 300 м. 

Това значи глечерътъ се движи дневно 15 до 85 
см. Въ Хималайската область е отбелезано движение 

до 3 метра, въ Гренландия дори до 20 м. 

Това течение е безъ прекжсване, забавя се 

презъ зимата, ускорява се презъ времето, когато 

слънцето стопява по-голi;ми части отъ глечеритв и 

потоцитt отнисатъ отъ глечернитh устия водата 

къмъ долинитв: Гдето глечерътъ лежи сравнително 

полегато, масата остава ком·поктна ; обаче дето ста

ватъ срутвания, това значи дето глечерътъ се движи 

до известна степень отвесно, тамъ се разбива леде• 

ната маса, защото периферията става много по-rо

л-hма, отколкото е rлечеровата основа на скалата .. 
Изобщо околностьта на Шамони въ nоследнитi; 

десетина години е станала достжпна даже за 

пжтници, които иначе не биха могли да се изло

жатъ на едно планинско изкачване. Желi;зници, ав

томобили носятъ безбройно много посетители въ 

долината на Rrve и отъ тамъ планинсJ(ата желi;з

н ица отниса туриститi; за късо време по забележн

телнитt изrледни пунктове 

Montanvert се достига за около единъ часъ. Отъ 
неrо се откриватъ най-хубавитt гледки, каквито мо

гатъ да се намi;рятъ въ алпийската область и конто 

може да отстжпятъ на rледкитt само на Qorner Grat 
срещу Матерхорнъ въ Велийскитt f\лnи. 

Който има щастието физически да бжде приго

денъ за по-rолi;ми излети въ високо 1\лпийскня 

свiпъ, той ще нам"l;рн въ Шамонн най-великолепния 

случай. Постройката на обсерватори!!Та tia най-внсо• 

ката издигнатина на Монъ Бланъ е принесла не

оценима заслуга за предвещанието на времето. 

Много алпинисти еж оставили здраве и животъ, за• 

щото буритв еж били по-силни отъ rl;хнитt сили. 

f\ко европейския най-високъ връхъ Монъ Бланъ, 

носи на nлещитt си единъ институтъ, който така 

служи на чов-kчеството, тогава завладяването на 

тази планина не е било напразно. 

Изъ »D i е К о ra 1/ е« 

СЛRВЯНСКИ ТУРИЗЪМЪ 

На 22 септемврий т. r. въ Краковъ се състоя 

втория конгресъ на Съюза на славянсJ(итt туристи• 

чески дружества. На този конгресъ Б. Т. Д. бi; пред• 

ставено отъ члена на Ц. Н. г-нъ Ив. Раевъ. Въ 

конгреса еж присжтствували делегати отъ Чехосло
вашкия туристически нлубъ въ Прага, Чехослова.ш• 

кия туристически нлубъ въ Виена, Туристическитв 

дружества въ Любляна и Полското татранско дру

жество въ Краковъ. Разисквани еж важни въпроси 
и еж взети съответни решения. 

Въ Полша, по отношение на школното възпи

тание, е вече установено да се правятъ младежки 

екскурзии споредъ nравилниuитt, одобрени отъ Съ

юза на С. Т. Д. и възъ основа на особениm раз

поредби на училищнитi; аласти. 

Повечето оrь х.ижитt аъ Полша отговарятъ на 

своето предназначение, а маркирането на пжтекитi; 

и пжтищата е изаършено, като по-труднитt пжтеки 

споредъ правилото еж оставени безъ знаци. 

Презъ nоследнитi; години е разаита жиаа дей

ность по осжществяването на народнитt паркове 

не само аъ Татритt, но и въ другитt планини. rio 
този аъпросъ се работи и за спогодба съ Чехо

славия. 

Отъ полска страна еж извършени и пъраитt 

подготвителни работи, които целятъ основаването на 

federation lnternatlonal d' Rlplnisme. На турнстиче• 
ския конгресъ, който ще се състои въ Парижъ тоя 

въпросъ ще бжде разrледанъ и тамъ Полското тат• 

ранено д-во ще се постарае да му даде благоприятно 

разрешение. 

По въпроса за съвмi;стнитt публикации на 

френски и английски редакциония комитетъ е при

rотвилъ вече. своя матариалъ. 

По идеологията на туризма еж взети следнитt 

решения: 

Упрааителното тtло на С-тt Т. Д. поржчва на 

дружествата, обедине~1и въ Съюза да одобрятъ въ 

свои събрания резолюцията за идеологията на а·лпи

низма и охраната на природата, азета на конгреса 

аъ Прага. 

Ще се изпрапrтъ на асички д-ва писмени пред• 

ложения що се ·отнася до урегулираане развоя и 

ycni;xa на школскитв излети по принципитt, из;:а

зени въ решени!!Та на последния конrресъ. 

Съ цель да се запознае школската младежь 

съ понятието за сжщностьта на туристиката, училищ

нитъ излети ще тр-hбва да бждатъ съответно кон-
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тролирани и подложени на държавна статистика , 

сжщо да бждать раздi.лени на лесни и по-трудни 

съ огледъ на това, че такива излети имать особено 

влия,-rие изобщо върху човi.шката душа и частно 

върху възпитанието на школската младежь. 

Необходими еж взаимнитi. училищни излети до 

различнитi. славянски страни съ цель за културното 
имъ сближение. 

Хижитi. и всички други сгради въ планинитi. 

да бждать строени съ особено внимание по прин

ципитi. на архитектурата, присбособена нъмъ окол

ната обстановка и съ своята форма и украса да от

говарятъ на изискванията на простотата на туристи

ката, а стила на постройката пъкъ да отговаря на 

народния характеръ на строителството въ планинитi;. 

Управителното тi.ло на С. С. 

Т. Д. се обявява· противъ спорт

ното професионализиране на ал

пинизъма и противъ рекордитi. 

и тi.хната · разгласа въ пресата. 
По отношение опазване 

на природата се смi.та необхо

димо прокарването на главнитi. 

разпоредби за охрана на при-

родата въ всички славянски 

държави, съ цель да се ускори 

реализацията на народнитi. пар

кове. Препоржчва се да се 

образувать специални отдi.ли, 

комисии или секции за опаз-

ване на природата, както това 

е направено вече въ Полша. 

По примtра на България на

всi.кжде трi.бва да се въведать 

административни и полицейски 

санкции при задачата да се 

охранява природата. По при

мi;ра пъкъ на Полша, поржчва 

се на всички съюзени д-ства 

да се стараятъ да предизвикатъ 

образуването на специални дър-

15 Х 15 мм.; сжщо и за малка значка оксидонова, 
кржгла, металическа. Следния конгресъ да бжде сви

канъ презъ септемврий 1928 год. Препоржчва на 

членоветi. си да получаватъ списанията на съюзе

нитi. дружества. 

По паспортни въпроси и въпроси въ свръзка 

съ съобщенията, Управ. тi.ло на славян<:китi. дру

жества, имайки за цель усилването на взаимното ту

ристическо движение въ братскитi. страни, счита за 

необходимо държавитi., които влизатъ въ Съюза (по 

примi;ра на Австрия и Италия) да се ползуватъ съ 
колкото е възможно по-rолi;мо намаление по же

лi;зницитi., върху началата на вэаимностьта и когато 

организацnитt еж снабдени съ легитимацията на 

Съюза. За да се разшири туристическото движение 

Фот. К. х. Радоновъ 

въ пограничието препоржчва 

се на Югославия и България 

11а сключатъ туристи <jеска кон

венция по подобие 1-1а Полско

Чехословашката. 

Съ цель за пропаганда пре

поржчва се размi;на на диапо

зитиви, даже да се образуватъ 

въ югослаянскитi. страни дър

жав~,и учреждения за диалози„ 

тиви, както въ Чехословашко. 

Въ годишника на Съюза 

препоржчва се да се репроду

циратъ снимки на най-красивитi. 

мi.стности отъ представенитi. 

държави. 

жавни организации за охрана 

на природата. 

По примi.ра на България 

Развоятъ на тур.,.зма въ 

славянскитi. страни ще има без

спорно голi;мо икономическо 

и културно значение. Въ всички 

тi.зи страни покровителството 

на туризма се постига съ дър

жав11и разпоредби, но още въ 

недостатъчни размt.ри. Има бед

ни страни, които въ туристи

ческо отношение иматъ голi;мо 

значение ; ако тi. бждатъ обла-Рипа. Лобната скапа на Св. Иванъ Рилски 
при Постницата годетелствувани чрезъ туризма, 

това ще бжде отъ полза за на• 

селението и ще подобри неговото стопанско поло

жение. Затова Управителното тi.ло на славянскитi. 
.nружества препоржчва да се уреди редовна стати 

сtика не само за движението на чужденци нзъ ку

рортнитi. центрове, но и статистика за туристическото 

движение въ отд-t;лнитi. държави, представени въ 

Съюза и то въ разм1;ри подобни на ония, които се 

прилагатъ въ търговскитi., индустриални и иконо

мични предприятия. 

и Югославия препоржчва се на всички съюзени дру

жества, да взематъ деятелно участие въ работитi., които 

целятъ залесяването, като се има предъ видъ, както 

опазването на природата, така и огром нит-!; вреди, 

причинени отъ изсичането на горитi. и отъ порои

щата Препоржчва се да се образуватъ специални 

фондове за откупуване пространства, застрашени по 
отношение · на природата си. Това да става по пжтя 
на съвмi;стно действие отъ страна на държавата и 

на туристическитi. организации. 

По организационни въпроси се изказва мнение, 

решенията на Управ. тi.ло на С: С. Т. Д-ва да бж

датъ известявани на всички съответни министерства 

въ всички държави. 

Приема се проекта за значки споредъ предста

вения образецъ - на зеленъ фонъ съ голi;мина 

За славяr,ската' туристичиска взаимность се явява 
и потрt.бата сими ~ленов~тi. на отдi;лнитi. туристи
чески дружества чрезъ колективни излети въ сла

вянскитi. страни да опознаять тi.хната природа и 

население. Затова се явява и нуждата да се застж

пятъ въ училищата по-добре славянскитt езици, за 

да се постигне по-лесно взаимното опознаване. 
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ВЪ НRЦИОНRЛНИТ'Ь ПАРКОВЕ HR СЪЕДИНЕНИТ'Ь ЩАТИ 

Два с111. голi;митt паркове на Съединенитi; щати: 

Въ северозападната часть на щатнтt, между Монтона, 

Идахо, Виомингъ, въ едно пространство отъ 3500 кв. 

клм. се заключава националния защиrенъ паркъ -

Yellowstone p11rk. Тукъ с111. гейзеритt, тукъ еж висо

киrt. снtжни планини, тукъ кипи навсtкмде живота. 

За този паркъ с111 написани вече дебели книги, сед

мици еж необходими, за да се обиколятъ и разгле

датъ всички тукъ забележителности. Но има и другъ 

националенъ паркъ, югозападно отъ щата Утаха, въ 

страната на горящитt Каньони и могжщиrt. терасо

видни скални пластова, чийто високи равнини се 

изднгатъ до 3000 м. височина и достигатъ южно чакъ 

до Rризона. 

Тукъ лежи въ затвореното омагьосано царство 

чудото на природата, Браисъ каньонъ. 

Това не е каньонъ въ обикновенната смисъль 

на думата, не е дълга пропасть, презъ която 
протича 

рi;ка. Това е амфитеатъръ отъ скали въ форма на 

подкова, съ отворъ къмъ изтокъ. Представете си тази 

подкова два километра отъ северъ къмъ югъ, 4-5 

клм. отъ изтокъ къмъ западъ, а на дълбочина 300 

метра. R цtлото това малко плато лежи 2400 метра 

н11дъ морското равнище. Никой не може да си пред

стави тази величава панорама, никой не е виждалъ 

нtщо по-грамадно отъ това. Единъ скаленъ пейзажъ 

единъ грамаденъ скаленъ котелъ, една пропасть съ 

стръмни канари, обляна въ свtтла червенина. Кж

дето и да погледне окото, навсtкжде срtща черве

ниятъ цаi;тъ, навсtкжде никога незаrасващиять ал

пийсни блtсъкъ. Какви странни цаi;тове въ една 

картина съ такава голtмина I Следъ зеления цвtтъ 

на на.шиrt. гори и ливади, следъ блtдитi; цвtтове на 

пустннитt, следъ синевината на далечнитt планини 

отъ единъ пжть такъвъ контрастенъ пейзажъ въ 

червено I Защото блtстящитt бtли и сиви наслоения 

въ нtкой скали и зеленината отъ разстенията по 

краищата на канаритt по-скоро усилватъ впечатле

нието оть необикновенитt цвi;тове на околностьта. 

Но това не е е'динственото, не е най-важното. 

Тtзи скали не с111 онi;зи, които виждаме всtки день, 

това с111 истински архитектури съ твърде орrинална 

форма, нечувани по эамисълъ архитектури, които ни• 

кжде не могатъ да се видятъ, нито даже въ Сак

сонска Швейцария, нито въ прочутитt земни пира

миди на Боценъ. Чудото се увеличава, когато окото 

си е вече починало отъ иэненадиrt. и когато почва 

да търси отдtлнитt скални хубости и когато почва 

да вижда въ този безпредtленъ хаосъ форми, връзка 

и хармония. 

Ето, предъ очитt на пжтника заставатъ величе

ствени храмове. Не еж ли това храмоветt на Ози

риса съ високнтt крепостни стени, колони и орна• 

ментнрани подставки, не еж ли тtзи тамъ останка 

оть храма на Веста ? R тукъ насреща 7 Четирма мо
наси, въ странни дрехи, застанали неподвижно, ос

та

нали отъ отдавна преминали времена. R малко отдире, 

ц-t.ла горичка оть обелисни, колове, игли - често 

толкоэъ тънки и висени, че наточели всtко пов1;х

ване би ги съборило, всtки случаенъ ударъ би rн 

пречупилъ. 

Каква радость на непрекъснатата работа на 

природата, която самичка, съ своитt безконечни 

срtдства и сили, съ своитt неизчерпаеми гениални 

идеи, при извънредно необикновенни условия е 

могла да създаде на земята такива чудни творения. 

Чудна е гледката, когато първиrt. лжчи на деня 

оэарятъ скалитl;. Тогава отдtлнитt колJнн почватъ да 

rорятъ като запалени факли, тогава се събужда за

спалата душа на този скаленъ саi;тъ. 

Цtли области се ограничаватъ, не се допущатъ 

никакви човtшки поселения с:змо за да се спасятъ 

природнитt паметници. Отначало много не се гри• 

жели за сиrурностьта на народнитt паркове, всtки 

могълъ да вземе !=Ъ себе си 1<аквото желае. Но това 

е вече сега забранено. Въ годишния отчетъ на на

родния nаркъ четемъ, че презъ 1911 rод. е било 

още позволено да се отнасятъ разни вкаменелости. 

Отъ 1925 r. обаче всtко отнасяне на каквото и да 

било отъ парка е строго забранено. Особено това 

важи за вкаменелата гора на Rризона-

Този пъкъ нацноналенъ r1аркъ е създаденъ nрезъ 

1906 г. отъ тогавашния председатель Рузвелть. Той 

лежи югоизточно отъ по-горе описания паркъ на 

каньони1i;, при брtrоветi; на Колорадо. Ние ще на• 

мtримъ този паркъ ако теглимъ една права линия 

отъ Санъ Диего, южно отъ Санъ Франциско П/J на

правление на Вашингтонъ. Тази защитена природна 

обласrь заема въ едно пространство отъ около 10360 

хектара нi;кол.ко отдtлни вкаменели гори, отъ конто 

четири сега моrатъ да се посещаватъ. Вннаги е не

обикновено впечатлението отъ свидетелитt на нtко

гашния свi;тъ. Tt не сrоятъ изправени, тtзи грамадни 

вкаменели дървета и не би трi;бвало да се наричатъ 

~гора~, но въ всtки случай rt. нtкога еж образу• 

вали една гора. Дали гората е стояла до брtга на 

езерото иnи нi;кжде по-високо и когато дърветата 

с111. паднали, с111 били донесеии оть нtкоя рi;ка и 

тунъ оставени, е мжчно да се реши. Едно обаче е 

11сно: водата която е обливала дърветата, ги е напра

вила въ продължение на хилядолtтия халцедонъ, 

опалъ, ахатъ, ясписъ и ониксъ. Пtсъl<Ъ на височина 

до 300 м. покрива дънеритt, които сега се откриватъ 

отъ вtтъра. За съжаление, ник111де не ни е запазено 

здраво и цiшо нито едно дърво. Навсtкжде дъне

ритt лежатъ разбъркано и образуватъ отчасти странни 

паметници. Нtкои дънери достиrатъ въ диаметъръ 

до 1"80 м. Тъй като тt ставатъ къмъ върха съвсемъ 

малко тънки, то тtзи дървета не с.ж едносеменн

дtпни растения, .както дърветата, които cera ра• 

статъ въ парка. Колкото и да не е лесно да се опре

дtли природата на фосилитi;, ботаницитt иматъ 

единъ живъ сравнителенъ материалъ. Тtзи дървета 

еж триасови прадi;ди на иашето топливо въ студе

нитt зимни вечери. Едно отъ тtэи дървета е немt

рено запазено изцtло, ех.ваната сега съ циментъ и 
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сега образува единъ естественъ мостъ. Това дърво 

сега е дълго 15 м., дебело при корена 120 см. и при 
върха 45 см. 

Въ тази гора е съэдаденъ единъ малъкъ музей, 

дето се nаэяrь отдi;лни, особено хубави парчета. И 

като гледаме т-t;эи останки отъ нi;когашната страна 

на горит-t;, ние забравяме, че високо около насъ е 

пусто и на длъжъ и на ширъ не се срi;ща нито 

храстъ, нито дърво. 

в. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Детска лi;тна колония и туристическа хижа 
при „Леденика". Следъ Туристически,~ домъ Вреца се 
сдоби съ още една културна•общес rвен'! п -,строй1111-
Детска лi;тна колония И ХИЖ/1 
при .Леденика"-nлодъ на 
обществена солидарность 
и пожертвувателность. 

Окрилени отъ усп'hха 
на туристическ111а самоувi.
реность и предnриемчи• 

вость, съ която изградиха 

сво11 великолi;пенъ до~ъ. 
родителско • учителската 

дружба съ моралната под· 
крепа на Врачански11 клонъ 
»Вес.лецъс отъ Б. Т. Д., за• 
мисли и изгради въ растои· 

ние на 2-3 месеца сrрадвта 
за лi;товище на децата и 
подслонъ на всички туристи 

дошли срi;дъ Балкана да 
се nоклонятъ предъ див

ната красота на вълшеб
ната пещера .Леденина". 

творчес11н успi;хъ на Врачанци, И туристll неволно 

извиква „Exol" 1<oraro отъ къмъ .Гарванецъ" , се над• 
вес11 , въ цол.о,а ra 11.:1 ,Леденина" и зърне сн1.жно· 

б1.лата гиздава постройка, 
съ червени11 си покривъ, 

заседнала срi;дъ тучни ли
вади, до планински rръбъ, 
като н'hкoll плаващъ ле
бедъ . .. . 

Подготоаката и систе• 
мата на работата бi;ха Clil· 
щит-t; както ·при изгражда
нето на Туристическия домъ. 

Детска лi;тна колония н хижа при „Леденика" 

Врачвнскиятъ бвлквнъ 
е дост111пенъ вече, преэъ 

всi;ко време I Хил11дит'h по• 
клонници нll «Леденикll» 
ще Н8М'Бр111"Ь ОТДИХЪ И ПОД· 
слонъ вci;кorll, особенно 
зимно време, КОГ8ТО удоб• 
('ТВата, които предлага тая 

сграда, ще MllMIIT"Ь нови rpy· 
тти излетници преэъ студе· 

ни,1; и снt.жни зимни дн.и. 
Обшнрнитh В"Ьлнообрвэни 
ливади около сrрвдвтll ще 

дадъ,ъ особенни удобства 
эll ски-сnортъ. За вснчкитh 
тия удобства н:-tе каниме 
друr11ритi; отъ ОКОЛНИ'l''Б кло
нове, особенно софийскитh, 

Плановетi; и перспективнит-k скици конто иэработихъ 
c'to оrлецъ да л1.туввтъ 100 деца, н'hколко души въз
питатели и една туристическа стая за подслонъ зиме 

и лi;те на туристнт1., 61.ха първия сиrналъ за заnоч• 
аане на една нова положителна работа срi;дъ недрата 
нll Врачt1нския бt1лканъ. Тая постройка заемt1ща около 
220 м„ едноетt1жнt1, съ 2 зимнични отцi;ления , Hll 
200-300 метрll отъ входll нll .Леценнка• при хубавия 
планински изворъ .Стублата• е едно ново эt1влад'hввне 
на наwитh nлt1нини и единъ новъ nоложчтеленъ 

да иэполэввтъ всi;ки свобо
денъ день и ни посетяrь. Въ Туристическия домъ ще 
отдъхнвтъ волно, отъ него ще се полюбуватъ на див• 
нитh Врачански скали и околности, а въ хижвтll при 
.Леденина" ще нвмtрятъ уютно кжтче за удобно 
пренощуване. 

Прочее, нека българскитh плt1нини се nокриввтъ 
съ все нови и нови хижи, домове, лi;тни колонии и np. 
Това ще е сигурни11 эалогь эв тi;хното овладяване. 

Rрхнтектъ П. Доrрамаджкевъ 
Председатель на Врач. IUI, .Веслецъ• 

СЪДЪРЖf\НИЕ Hf\ rод. XD< 

Статии 

Новоrодишни раэми·шлення отъ П. Дели• 

радевъ ....... . 
>-. Скрежъ отъ П. Пауновъ. . . . . . 

Синаница отъ Wott ....... . 
Гр11дъ Сливенъ отъ Г. Гюлмяэовъ 

Залесяването на Витоша отъ П. М. Мар-

ковъ ••...... . ....... ... 
Бъздухъ, слънце, вода отъ Wott . . . . . 
Нощемъ къмъ Мусала отъ д. Шишмановъ 

Черни.я връхъ отъ С. В. . . . . . . . . . . 
Растителната природа и физичното въз-

питание на младежьта, проф. д•ръ 

Ст. Петковъ . . . . . . . . . . . . . . . 
Въ сърдцето на Родоnитi; - изъ доли

ната на р. Вжча отъ Ив. Батаклие.въ 

Конференция за физическото възпи

тание отъ Н. Галчовъ . •...•..• 

До Чимборазо отъ f\долфъ Шмидъ . 
Природата и бълrарското изкус1'во отъ 

2 Стоянъ Велковъ. . . . . . . . . . 
5 Климатътъ на високит-t планини отъ 

7 nроф. К. Дарно . . .......... . 
8 J( На ски изъ Пирнна отъ Ил. Столетовъ . . 
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