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ДВ.f\ДЕСЕТЬ ГОДИНИ БЪЛГ.f\РСКИ ТУРИСТЪ 

Прелистваме стари,-!; броеве на Български ту
ристъ. То е почнало да излиза само нtколко години 

спедъ основаването на дружеството или по право на 

Софийския клонъ Алеко l{онстантиновъ. Клонътъ Ал. 
Константиновъ е основанъ презъ 1899 r., а едва на 
15 мартъ 1902 год. имаме вече първнятъ брой на 
сr1исанието. Макаръ и малко, макаръ и безплатно 
раздавано отначало на членоветt., списанието се по
дема съ жарь отъ неrови-гl; основателя и още въ 

възванието, помtстено на първа страница, се начер

тава цtлата програма, която не е изгубила значе
нието си и днесъ. Така, тукъ се казва че съ помо

щьта на броеветt отъ Български туристъ настоятел

ството щr. успtе да освtтля-ва по добре деИностьта 

на отдtлни-гl; клонове, ще се установи връзка между 

-гl;хъ, обществото ще разбере за тtхното сжш.ест

вуване и покрай това ще се почнатъ ония наблю
дения, изучавания н описания, безъ които нашитt 
задачи не ще моrатъ да се постигнатъ. Въ тtхъ ще 

се обнародватъ туристически описания на кжтове и 

други забележителности оть българската природа 

(по въэможность илюстровани), статии съ теорети
ченъ и nрактиченъ характеръ, разни вести иэъ на

шата, славянската и чуждата туристика и плани

нарство. 

До основаването на списанието нашитt. тога
вашни другари еж намtрили добъръ приемъ въ спи

санието Родина, което е гледало оть самото начало 

съ симпатии на дружеството. Тукъ еж nомtстени 
първитt. статии съ туристическо съдържание и до 

създаването на Български туристъ, то е служи110 я 

като орrанъ на дружеството. Не ще бжде безпо
лезно да споменемъ тукъ помtстеиото в·ь сrтисанието. 
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Това еж четени четири сказки: арх. Г. Козаровъ, Ту
ристически дружества, тtхното основаване, развитие 

и разпростраиение (Родина, 1. 1900, стр. 309 и 326); 
проф. А. Теодоровъ - Балан:ъ, П11анински друже
ства въ България (Родина, I, 313); Д ръ П. /{оза
ровъ, Дружба съ природата (I, 381 ); Д-ръ Ст. Бон
•tевъ, Единъ полетъ изъ България (11, 13, 5 1). От
после тtзн статии еж били събрани и препечатани 

въ първия Годишенъ отчетъ на СрфиИския клонъ 
Ал. Константиновъ. София 1900. 

Съ редактирането на списанието се заема то

гавашния председатель на дружеството, нашия ува

жаемъ почете1-1ъ членъ проф. А. Теодоровъ - Ба
ланъ. По списването и по помtстенитt. статии се 

вижда, че списанието е било влtзло въ здрави ржце. 

Още въ първата книжка се говори за разнитt ви
дове туристи, а по -късно вече за зимни-гl; излети и 

тtхното влняние върху народното здраве , статия, 

която сега би имала много по-rолtмо значение при 

днешното развитие на зимния туризъмъ. 

Ето какво казва самъ г-нъ А. Теодоровъ - Ба
ланъ въ Преживяно (Туриэъмътъ въБълrария 48): 
,, Бъш·арски туристъ основахме като орrанъ на ту

ристския съюзъ въ България. Въ него имаше да се 
отразява развоятъ на туристическата мисъль и сила 

въ нашето отечество и деИностьта на всички съюзни 

клонове. Тамъ отдtлии членове можеха да излагатъ 

свои изучвания на въпроси, свързани съ туристското 

дtло у насъ и въ свtта ; да принасятъ свои наблю
дения и закточения изъ пжтуване по България, изъ 
усдовията на нашия градъ и село за туристски ус

пtхъ, за привличане на пжтниц~1, за умножаване н~ 

приходи ori, cptu111 на пжтувачи бът·а~.111 и чуж-



денцн. А на съюзната управа се даваше мtсто, да 
строи членоветl; на отдi;лнит!; клонове въ една цt

лость, да ги опжтва въ разумно упражнение на ту

ристския СIJОртъ, както за лична облага, така и за 
полза на отечество и народъ; да ги запознава съ 

туристиката въ чужбина и да ги поучава въ способи 
за улесненИ'е на пж.туването къмъ всички достойни 

за спохождане у НёlСЪ поля и гори, долове и 

висове, творения на българина и на българската 
природа и. 

Две години рж.ководилъ списанието, както казва 
r. А. Теодоровъ - Баланъ, и нека му изкажемъ 
тукъ похвала, то е било водено съ истински тури

стически усетъ. Следени еж тогава славянскитl; и 
друrитt чуждестранни списания и еж поиtстени се

риозни статии. 

Като огледало на развоя на туристическото дру
жество е излизането на Б ьлгарски туристъ. Докато 
в'Ь първитl; години то излиза редовно, вече въ Ш-та 
година виждаме книжка 6 -1 О издадени заедно. 

Причини: к~онове и членове не платили за години, 
не изпращали за списанието и никакви дописки. Въ 
този сборенъ бро~! обаче виждаме първата репро

дуцирана снимка - Мусала съ едно Бистрнчко езеро 
отъ l{арастояновъ. 

Четвъртата година (1905 r.), редактирана отъ 
Д-ръ Хр. Пиперовъ, е може би най-нередовната го

дишнина отъ списанието. Какво е било положението 
на дружеството е много смътно, но тогава излиза 

1-9 брой заедно, и 10 после отдtлно. У-та (1906) 
годишнина се редактира nакъ отъ Д-ръ Пиперовъ и 

всички броеве еж двойни. Vl-тa година се редактира 
вече и отъ С. Д. Скрински, а Vll-тa ( 1908) вече отъ 
С. Д. Скрински самъ. Въ брой 8-9 (октомврий -
ноемвриИ) еж помtстен_и вторитl; снимки - Езеро 
Паничище и наА-долниятъ Скакавишки водопадъ въ 
Рила. VШ-fX и до поJJовината на Х-та годишнина 
намираме за редакторъ все С. Д. Скрински. Книжка 
6 отъ Х-та година носи вече подписа на Стоянъ Ив. 
Поплуковъ, чийто име намираме още на книжка 1 и 
2 отъ ХI-та годишнина. СJJедъ това едва на кн. 7 и 
8 срtщаме името на Борисъ Наследниковъ като ре
дакторъ. Той ржководи списанието и nрезъ ХП-та 

годишнина. На корицитl; на ХШ-та ( само 5 броя) 
на списанието стои пакъ името на С. Д. Скрински 

до третия брой включително, когато вече Бът·арски 
туристъ се поема отъ Д-ръ Ив. Велковъ. 

Съ XIV-тa година сr1нсаиието се коренно про
мtня, както по форма така н по съдържание. То 
става напълно и11юстровано, като Централното на
стоятелство прави всички усилия и жертви то да из

лиза навреме и редовно. Спомнятъ си друrаритl;, 

присж.тствували на ХIV-ия редовенъ туристически 
съборъ въ София, колко голtми бtха спороветt дали 
да сжщест11ува списанието или не. За едно хубаво, 
подобрено въ всtко отношение списание се изка
заха тогава повеqето отъ клоновеrt, безъ обаче да 

скриваха песимнзма си относно въз111ожностьта за 

осжщеС"Гвяване на това желание, Не 111111с11аще 
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даже предложение да се noqaкa съ издаването на 

списанието, докато се образува достаn,ченъ фондъ 
за сигурната му издръжка. А за да получи списа
нието тоз-и си видъ, трtбва да блаrодаримъ на на
шитt другари г. Д. Съселовъ и художника Василъ 
Захариевъ, които направи.ха тогава всичко възможно 
за да получи Български туристъ настоящата си 
форма, която форма възприеха впоследствие много 
други списаняя. 

О гъ седемь години насамъ Български туристъ 
все кр~пне и крепне. Съ миоrо усилия ние задър
жахме тиража на списанието надъ четири хиляди, 

усилия, които се вече оценяватъ отъ обществото и 
клоноRеn. Но ние сме още много далече от" това, 
което нtкоrа си начертахме - да получаватъ або

натитl; и цвt.тни приложения. Много пж.ти списа
нието е било эаплашено да почне пакъ, както нt
коrа, да излиза по нtколко броя заедно. Никой не 

би помнслилъ за спирането на списанието, но рtдко 
отъ клоноветl; nравятъ усилия да си изплащатъ поне 

на време абонамента на списанието, коАто не може 
да се използува за нищо друго. I<ато че ли усло
вията отъ двадесеть и петь години никакъ не еж се 

измt.нили и тукъ би билъ на мi;сто сжщия позивъ, 

издаденъ съ последната книжка отъ първата rод11иа 

на списанието: ,.Искате ли да излиза Българс,са ту
ристъ, искате ли да закрепимъ нашата задруга, да 

ватегнеиъ въ нея своитl; връзки, да прнвлечемъ въ 

срi;дата й още много и много добри неИни членове, 
харни български синове, да приберемъ подъ неlt
иит!; скутове всички млади чеда на България, които 

на дtло да възпитаме въ любовь и почить къмъ тая 
обилна съ любовь балканска майка - искате л.и? 
Ако наистина искате то1Эа - а то би било срамота 
па си помислимъ, че има иtкой отъ васъ да не иска 

- ако милtете ва Б-ьлгарс1Са турист-о, пратете му, 
що още сте длъжни, па му извикайте отъ вашето 

срtднще, отъ вашия клонъ едно искрено, rласовнто 

- Здравейте, Бмгарс1Са mypacm'o! и бж.дете увt
р,ени, че отъ вашата близка планина ще ви се от
зове благодареиъ роnни туристически екъ - двойно 
по-искрено и гласовито: ,.Здравейте, здравейте 1" 

И така отъ всички насъ зависи да имаме спи
сание съ най-хубавитl; описания, съ наlt-хубавитt 
снимки, съ най-разнообразно съдържание. Както до 

сега, така и за напредъ да вървимъ преди всички, 

Нас'о н.ащо н.е ни дrьла, н.ас'о С8'орзва любовьта 1С1,.М'Ь 
природата. 

Съ тази книжка Бмгарс!Сu mypucm'o почва 
своята ХХ годишнина. Широ1<0 е още нашt-то поле 
за работа. Ако иt.кои кжтове еж ни сравнително по
добре познати, н1;кои почти не познаваме. Навсt

кжде ще намtрите снимки за Рила, Пиринъ и Ви

тоша, но за Стара-планина, Странджа, Сакаръ, Ро
допитt описанията с.ж. толкозъ оскждни. А въ тhзи 
краища се таятъ важни научни материали, които 

трtбва ние, турнститt, да извадимъ и покажемъ на 

свtта. Въ Rашнтв кратки или дълги пжтувания во
дете си бележка, записвайте всичко, каквото ви 
прави впечатление, <1аписра~те легенди, странни наз-
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вания на мtстности, развалини, рtдки растения. За• 
писвайте, правете снимки или рисунки и пращайте 

на вашето списание. Така то ще стане разнообразно, 
ще заживtе заедно с-ь васъ, така съ години наредъ 

ще се събере ценно научно градиво. Български ту
рисrъ е една съкровищница отъ такива материали, 
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нека и занапредъ остане истинска такава съкро• 

вищнида. 

Ние искрено поздравляваме всички наши се-

1·ашни и блUJещи сътрудници за подкрепата, която 
еж ни дали и която ще ни далатъ и извикваме на

шето мощно и сърдечно: ЗдравtИте 1 

ВЕЛИКRТJ\ РИЛСКR ПУСТИНЯ 
Така наричаше Рила планина забележителниятъ 

български общественикъ, книжовникъ и педагоrъ 
Неофитъ Рилски. Това хубаво и смислено име усвои 
и голtмиятъ български поетъ и туристъ Иван.ъ 
Вазоб'о за название на своитt възторжни описания 

на великата планина. И действително, нашата пла
нина е въ известна смисъль пустин.я и то пустиня 

велика. Но съ пустинята въ обикновената смисъль 
на думата тя нtма нищо общо. Даже съ своето 
старинно тракийско име Рила, което ще рече мн.ого
водна, тя е отрицание на пустинното безводие. Пу
стиня е тя съ своето диво величие, съ своитt стрел

нати въ небесата чуки, съ своитt бездни, съ своя 

просторъ, съ своето вtчно стеняще мълчание. Това 
и пустинно величие е било правилно оценено отъ 

първиятъ български отшелни1,.ъ. И тоя избира 
имено Рила за своитt тtлесни и душевни подвизи. 

Мислите ли за Рила, вие ще си спомните обязателно 
и за св. Иванъ Рилс,си. И обратното. И то t1езави
симо отъ вашитt рели.гиозни и философски убежде
ния. Защото тtзи две понятия не еж сглобени само 
съ общото име, но още и съ тtхната обща таинстве
ностъ, съ тtхната мистика. Затова и никоя друга 
наша планина не концентрир1:1а около себе си тол
кова разнообразни и външно противоречиви инте

реси - религиозни, естетически, философски, на
учни, туристически, стопански и пр. 

Къмъ Вели-ката планина се стреми и набож
ниятъ, за да се поклони на мощитt на великия пус
тинникъ; и художника, за да се запознае <.."Ь проив• 

веденията на българския живописъ и рl;збарство на 

наА-rолtмия монастиръ; и архитекта; за да види 

мощното проявление иа българското строителство; и 
археологътъ, за да проучи съхранилитt се отъ по
rибель ценни паметници ; и слависrътъ, за да по

черпи сведения за своитt изследвания на славян
ското битие; и естественикътъ, за да проучи бога
тата флора и фауна на rолtмата планина; и rеоло

rътъ, за да прониква въ тайнитt на земния стро
ежъ; и rеографътъ, за да проучва единъ отъ ная

красивитt и най-разнообразнитt земни релиефи; и 

поетътъ, за да съзерцава вълшебнитt красоти ; и 
турастътъ, който едн.овремен.но се ан.тересува и 
вълн.ува отъ всшисо, ,соето е свързан.о съ ;11Сuвота и 

UAtemo на Великата план.ин.а. Въ тtзи обобща
.ващи научни и естетически интереси се крие и rо

лtмото обществено значение на съвремения тури

зъмъ. Той е звеното между науката, изкуството и 
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поезията, отъ една страна и шнрокитt обществени 
маси, отъ друга. Безъ да еж. специалисти, въ стро
гата смисълъ на думата, а тъкмо обратното, имено 
защото не еж. такива, туриститt въ всички страни 

доnринасятъ твърде много за основното опознаване 

на планинитt, особено на nо-високитt и по-мж.чно 
достжлнитt. Туризм·ьтъ създава една крайно благо
приятна атмосфера за всички видове изучвания на 

високитt планини. Въ мно1·0 случаи тt еж. най
надежнитt другари на най-смелитt естествои::~пита

тели. Безъ тtхното съдействие много научни опити 
за изс;1едване на високитt планини биха безследно 
изчезнали. Въ тази смисъль и бълrарс1<и11тъ тури

зъмъ е сnомагалъ и ще спомага за всестраното про

учване и на българскитt Алпи - Рила и Пиринъ. 
Но българскиятъ туризъмъ нико~:а и не над

ценява своето значение. Затова и тоя високо по
чита усилията на ученитt. Бълrарскитt туристи, 
когато бродатъ изъ Рила и се възхищаватъ отъ 

нейнитt неизказани прелести, сnомняrъ си съ уми

ление за подвизитt на наши и чужди учени при 

научване на тази и досега още страшна планина. 

Спомняме си ние за талантливия и неуморимъ 
геологь Ами Буе, която за изследването на Балкан
ския полуостровъ, включително Рила, забрави и 
родъ и родно огнище. Той една1<во обичаше и бал
канската природа и балканскитt народи и nослед
нитt му думи бtха за България. 

Често си спомняме ние и за вели-кия изследвачъ 

на Централн.а Африка и на таинсrвената страна на 
Туарегитrь - Барта, коf;!то на два пж.ти е кърстос

валъ и изучва11ъ нашата планина. 

Тукъ е билъ и Панчичъ, и Веленовски, и Вике
снелъ, и Хохщетера, и Тоула, и Форелъ, и Пенкъ, 
и бозброЯ още знайнн и незнайни учени, които еж. 
обогатявали нашата и общочовtшката наука. 

Рила е подробно изучена отъ невидимитt и 

водорасли до високитt и борове и незлобиви мечки. 
На българскиятъ туризъмъ предстои, както да на

прави достжnна самата планина, като построи въ 

нея повече хижи, така и да поnулизира научнитt 
изследвания на интересната планина. Покрай това, 
нему предстои да допринесе и своята дань за още 

по- изчерпателното изучване на планината въ reo• 
графско и номенклатурно отношение. За сега стои 
още откритъ даже и въпроса за границата на Рила 
откъмъ изтокъ. Географската наука даде своитt 
научни даини за освtтлението на въпроса. Но тt се 



указаха недостатъчни за разрешението на единъ 

въпросъ, по който последнята дума може да нма само 

народната номенклатура. Последниятъ в,-простъ най

лесно и най-изчерпателно можеха да изучатъ именно 

туристиrt, защото тt еж въ единъ постояненъ кон

тактъ съ населението и най-точно могатъ да научатъ 

отъ него мtстни,1; имена. Изучвайки народната топо
нимия, ние се убедихме и ще се помжчимъ да пре

несемъ тtзи си заключения и въ специалната гео
графска литература, че границата между Рила и 
Родопиrt не е, нито по долината на Бrьлия Ис1Соро, 
наричана още Делшрr,-капия., нито при в. Маш1у, 

нито при Завра•tи~,а, нито при МусаfЮВ'о·'lалъ, а на 
изтокъ отъ Сонzурлу-•tал1,, поrрtшно нареченъ отъ 
руски,1; картографи Беллtекею. Прекръщаването на 
източни,1; дtлове на Рила въ Западни 
Poдomt е една неволна грtшка на каби
нетната география, която можа да изпра
ви само живата география, само допит

ването до народа, което можеха да на

nравятъ само туристиrt. 

Такива неволни грtшки еж допус
нати и въ подробностиrt. Но съ обхож
дане и разпитване лесно можемъ да ги 

изправимъ. Затова и ние сме и:1вънредно 
много доволни отъ географитt и карто

графиrt - наши и чужди - които ни 
снабдиха съ основни,1; познания и по• 

магала за по-нататъшното научване на 

любимата ни планина, като не имъ вмtн
яваме въ rptxъ неизбtжниrt грtшки. 

Голtмъ капиталъ в·ь нашата работа 
е добитата вече тренировка, навика да 
ходимъ безъ умора по върхища и до
лове. А стойностьта на този капиталъ 
расте твърде много отъ удоволствието, 

подъ· внимание научнитt изследвания на нашитt не
уморими учени Д. Де•tевr, и Ст. Младеновъ, които 
nроя.вяватъ извънредно rолtмъ интересъ къмъ тури

стическата ю1ижнина и винаги еж готови да и ука• 

жатъ неоценими услуги. 

Най-мж.ченъ ми се видt въпроса за rраиицата, 

защото туристическото схващане е въ пълно проти• 

воречие съ формулиранитt о,ь rеографи,1; възгледи 

по сжщия въпросъ. Отъ дълrитt проучвания на на
родната номенклатура въ селищата Самоковъ, Искро
ветt, Бtлица, Якоруда, Бtлово, Сестримо, Косте
нецъ, Долна-баня, Махала, Рал:уилъ, Василици,1; и 

np. доl!дохъ до заключението, че туристическото 

схващане &а неntлимата Рила се напълно покрина 
отъ народното, а така еж.що и оrь редицата пие-

' 

което изпитваме при екскурзии,1; изъ Рила - Къмъ Алеко фот. Хр. Тасевъ 

нашит!; планини и отъ съзнанието за 
изпълненъ туристически и общес.венъ дългь. 

Да обхождашъ и изучвашъ Рила е сж.щинско 
удоволствие, Такова удоволствие изпита и nишу

щиятъ презъ изтеклата година и ще изпитва, ако е 

животъ и здраве, още нtколко години. Защото Рила 
не може да се изучи въ дни, седмици и месеци. За 
това еж нуждни години, ако не десетилtтия. И то 
благодарение на направенитt вече досега изучваиия. 
Иначе и цtлъ човtшки животъ би 6И11ъ недо
статъченъ. 

Въ скоро време нашит!; читатели ще иматъ 
първиятъ с.витъкъ 01ъ книгата за Рила - щtе и гра

юща. За етимологията на името Рила съмъ взелъ 

мени паметници и правно-стопански документи (бе
рати, тапии и пр.) отъ близкото и далечно минало. 

Следователно, трtбва да се корегира книжовното 

схнащания за рилскитt граници. Макаръ че нашиятъ 
уважаемъ професоръ по география А. ИширкоtrЬ и 
да се е присъединилъ къмъ книжовното схващане, 

но и той настоя да усвоим~. онова Мf1ение, което се 

подържа оrь народа, защото народътъ Ctl остава 
най-колтетентната инстаю,ия при разреша

ването на татщва въпроси. За менъ Рила започва 
отъ Струлtа и свършва при Крава рrька, т. е. на 
изтокъ отъ така наре•1ения Бел,11екенъ, въ която 

граница я иэучвамъ. 
n. Делирадевъ 
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KRTO Н13.МСКИ ГЕОГРJ\ФЪ ВЪ РОДОПИТ13 
Два nжти имахъ случаll да посетя за по-дълго 

време южнобългарскитt планини и 11ннаги съмъ се 

връща11ъ отъ тамъ съ еж.щото въодушевление. Какво 
е това, което ме тегли къмъ nланинитt на България 
и което ме кара да чакамъ съ нетърпение лътнитt 
ваканции за да ттоема наново къмъ юrоизтокъ? 

Може би това е, че онtзи планински мtстности 
еж още богато поле за работа на географа. От
части въ новобълrарски области, почти изцtло близко 
на по-раншната българо-турска граница, тtзн nла-
11ини, по причина на nонtко1·а въображаеми onac• 
ности, не еж били особено привлекателни за срtдно 
и за11адно европееца. Обикновено презъ r.шналото 
столътие, особено въ втората му половина, почваха 

изучванията на българската природа отъ къмъ се

веръ, и така се случва, че Стара планина е оста
нала винаги по-добре познатата планина, която ма• 

.6 с; 

шение. За насъ, нtмuитt, сж:ществуването на та

кива области е толкозъ по-радостно, че тt се на• 
миратъ въ една приятелска страна и могатъ да се 

достиrнатъ само за нtколко дни. 

Друга причина за посещаване на Родопитt не 
ще да е всtкиму толкозъ исна; защото тукъ вече 

работата се отнася за личенъ вкусъ. Азъ отивамъ 
за това именно въ онази планина, зашото тя и днесъ 

е запазила още много отъ своята първобитность, не 
дава нtкон особени удобства на n.жтника и вече 
за това отблъсква всички хора отъ себе си, особено 
онtзи, които безъ лукса на свtтовнит!; курорти не 
могатъ да живtятъ. Азъ мога да си представя една 

часть отъ българската земя въ Рила и Родопитt, дето 
вече едно свърхмодерно съобщение ще разпърсне 
прелестьта и осаянието на страната съ тtхното насе 
ление. Истинскитt приятели на природата трtбва да 

Хижа подъ Мусала фот. Хр. Tace,,n, 

б.ждатъ скромни въ своитt изисквания и 

трtбва да нзпнтватъ красотата на nж• 

туването по мtстенъ начннъ, даже ако 

трtбва една нощь па ги притиска ко

равия полъ на селската хижа или да ви

дятъ сутриньта стенитi; на палатката си 

покрити съ скрежъ. Азъ не мисля, че 

тtзи ми редове трtбва да nопречатъ 

по нtкакъвъ начинъ на постеrтеното из

граждане на по-голtми удобства за по

сетителитt на планината, нито даже 

бихъ се противопоставнлъ на това. 

Моето желание е обаче, тtзи построll
ки да бждатъ съ далеченъ огледъ на 

първобнтностьта и хубостьта на стра
ната. Прости и чисти туристически хи

жи, въ този видъ каквато видtхъ въ 
Търново, обаче не ще да бжде отъ 
вреда стилътъ да бжде нагоденъ по 
народенъ образецъ. С.жщо пжтищата, 

които днесъ поради стопански нужни 

се прокарватъ, за дълго време не ще 

мила толкозъ повече 1·ео11ози1t, че е много по . раз

нообразна въ свонтi; петрографски особености, от

колкото чисто кристалиннитl; Родопи. Докато за но

вобългарска наука с.ще не се говорtше, изучванията 

на Балканския полуостровъ излизаха главно отъ 

Австрия; но Родоnитt сравнително лошо еж. били 
застжпени. И още въ по-ново време не еж. се из

мtнили нtкои погрtшни познания както эа Стара 
планина, така и за Родопитt, откато даже се явиха 

на научното поле и бы1гарски изследвачи. Много 
ясно се изразява това въ факта, че научнитt изуч
вания върху северна България, включително Стара 
планина, значително превишаватъ всички други. Но 
не трtбва да се мисли, че днесъ особено съжеля
ваме затова. Напротивъ, ние се радваме, че сжщест

вуватъ още толкова ооласти въ Европа, дето има 
толкозъ много да се върши още въ научно отно-
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смущаватъ никого, докато не преко

сать планината на много мtста, което едва ли 

може да се очаква въ б11изко б.ждеще. 
Но да се повърнемъ къмъ nрелеститt на самата 

страна! Пророкътъ не важи въ собствената си родина, 
и така мнозина въ Бъшария, които иматъ възмож

ность да nжтуватъ, ще потърсятъ сигурно другаде 

мtсто за почивка и не ще отидатъ въ планината. 

Kollтo идва като чужденецъ, има често повече чув

ство за хубостьта на една мtстность, отколкото ту

земния жителъ. И азъ трtбва да кажа, че това което 
е създала природата въ планинитt отъ долна Ма
рица до Струма, отъ тракиllската равнина до Егеll
ското море богато възнаградява едно пжтувание, 

Всичко това, което ние, нtмцитt, обичаме въ нашитt 
срtдно планински области, -тихо шумящата вода по 

спокойно зеленитt восочини, самотнитt и изоста

вени горички, всичко това ще намtримъ тукъ, беэъ 



да се эабележатъ и беэъ да пречатъ n6никналитk 
тук-ь тамъ културни области. Но тукъ не липсватъ 
и горцитt планински картини. Високопланинскитt 
форми завэемаrь въ Рила и Пирина грамадни про• 

странства; кари. високи езера и зж.бести върхове 
мамятъ погледа, макаръ и да липсвать днесъ гле• 

черитt на най-високитt български планини. А тукъ 
въ планинитt живt.е единъ интересенъ въ своята 

особеность и гостолюбивъ народъ. Като че ли пла
нината действува по благоприятенъ начинъ върху 

своитt синове. Колко чудни спомени ме свърэватъ 

мене, чужденецътъ, съ многото прияте11и и помощ

ници въ Чепеларе и Дьов11енъ, въ Батакъ и Пещера, 
въ Саиоковъ и Дупница, въ Джумая и Рилския мо• 
настиръ, и навсtкж.де другаде! Особено и винаги 
се радва нtмецътъ, когото срtща готовность за по

мощь отъ страна на българи, които еж били въ 
Германия или еж учили тамъ, или когато се срt.щ- , 
натъ другари, които моrатъ· да си спомнятъ за общи 
преживелици отъ преминалата война. 

Ецна особена радость е било за мене да запо
зtfа11 една часть отъ моитt сънародници съ хубо

стнтt на южнобълrарскитt планини, като рж.ково • 
дихъ презъ страната едно научно пж.тувание на 

нtмски училищни географи. 

Следъ като видtхме Варна, Търново, Габрово 
и Казанлъкъ, презъ Пловдивъ заминахме за Родопитt. 
Въ Станимака можахме да хвърлимъ единъ погледъ 

на толкозъ важното за свtтовното стопанство обра
ботване на тютюна. Отъ тамъ преэъ Бачково при
стигнахме въ Чепеларе, за което още оть миналата 
година имахъ наИ-nриятни спомени като едно отъ 

най-прелестнюъ планински кжтчета на България. 
Въ Дьовленъ имахме случа/.! да направимъ едно 

сравнеtfие между старит'k и новитt български об
ласти, дето всtки може да схване мжчнотиитt, които 

* 

младата българска държава е намtрила преди по 
ловинъ вtкъ и какво е могла да направи въпреки 

всички срещнати пречки. Такова едно нагледно 
учение е за насъ, срtдноевропейцитt, твърде 

нуждно, dащото ние често идваме къмъ Юrоизтокъ 
съ погрtшни схващания. На/.!-важно отъ нашето nж.

туване презъ Срtднитt Родопи бt това отъ Дьовленъ 
за Батакъ, дето планината се показва съ всичкото 

си самотно великолепие и хубость. Следъ посеще• 
нието на нсторическитt и паметни мtста въ Батакъ, 
нашата екскурзия достигна въ Пещера наново по
литt на планината. Отъ София посетихме за нtколко 
дена Мусала и Рилския монастиръ съ неговата окол
ность. На драго сърдце тукъ ще се откажемъ отъ 

описване на тt.зи мtста, защото всtки туристъ ги 
познава или има желанието да ги опоэн.ае. 

Групата, състояща се не само отъ господа, но 
и оrь дами, доказа наЯ-очебиеще, че даже и при 
днешнитt прости условия, за малко изнеженитt хора 
посещанието на една оrь на/:1-малко познатата въ 

туристическо отношение област.ь на България е въз
можно, стига човtкъ да има достатъчно воля самъ 
да потърси природата. Колко тревожни бtха изве

стията на мнозина преди отпж.туването и колко ра

достно се изказватъ днесъ повечето отъ друrаритt, 
че еж се осмелили тогава да се присъединятъ къмъ 

предприетия иэлетъ I Мнозина обикнаха страната и 
хората и рано или късно пакъ ще отидатъ тамъ. 

Българи, които идватъ при насъ въ Германия - а 
тt нека да бждатъ многобройни, ще намtрятъ осо

бено при участвующитt въ излета наЯ-rорещъ 
приемъ и най-сърдечни упж.твания. 

Така се създаваrь духовни връзки, които мо
rатъ да бждатъ само отъ полза и за дветt страни. 

Проф . Д-ръ Апбрехтъ Бурхардъ 

61:»ЛАТI\ СИМФОНИЯ 

Зимата, хвърлила снtженъ саванъ върху зем
ната повърхность, е приспала външнитt прояви на 

творческата r,~ощь на маиката-nрирода. Студътъ е 
сковалъ рtки и езера и съ . невидими нишки отъ 

кристали е построилъ надъ тtхъ полупрозрачни по

хлупаци, подъ които съвсемъ заглъхва една отъ наИ

богатитt природни музикални сили - водата. Ушитt 
и очитt не могаrь вече да се радватъ на веселата 

пtсень на вълнитt, на буйнитt потоци, на приоб
лачнитt планински очи - езерата. Всж.де ~арува 
сега тишината, прекж.свана отъ време на време отъ 

элокобнитt грачения на ятата черни гарвани, които 

прелитатъ бавно надъ полето. На човtкъ се чини, 
че присжтствуа на божественна служба въ храма на 
Твореца - природата - кж.лето скрнтомъ се из

вършва тържественния актъ на възобновяването на 
изхабенитt й таинственни сили. И всtки благо-

говейно навежда глава. Изъ полето нtма жива душа. 
Не се вижда пригърбената фигура на орача, не се 
чува гласа на жетварката, заглъхнала е и пtсеныа на 
чучулигата. Мъглата е хвърлила сивата си плащеница, 
тежи надъ полето като sла прокоба и не пропуща 
свtтълъ слънчевъ лжчъ да crpte сърдцата и озари 
душитt на хората. . 

А тамъ горе въ висинитt заснtженитt планин
ски простори искрятъ подъ коситt лжчи на зимното 
слънце. Въздухътъ е чистъ и rърдитt го поематъ 
дълбоко и съ нас11аца. Отъ равнината нtма ни по

менъ. Окото вижда с.амо мъглитt, които се носятъ 

на талази надъ нея, - цtло едно бtло бурно море, 
вълнитt на което се гонятъ въ превара къмъ самот

нитt острови - върхове. Всрtдъ това море се 
издига мощно гигантската снага на Рила, която ясно 
откроява на югъ зжбернитt си върхове, които, хва-
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нати здраво единъ 6 другь, като че ли бдятъ въ 
nраздника на зимната природа, Невръстнитt рожби 
- върхове - на другитi; близки rтланини срамеж• 

ливо nодаватъ глава изъ nодъ покривалото оrь мъгли, 

1·ледатъ свенливо къмъ по rолtмитt. си братя и сестри 
- и като че ли нскатъ да скочаrь и се понесатъ и 

тi; нависоко, надъ мъrлиn. 
Когато пъкъ се случи небfто да е чисто отъ 

мъгли, панорамата е още по-величественна. Красо
тата на изгледитi; достига своя върхъ при залtза на 
слънцето. Слънчевитt лжчи падатъ тогава толкова 

косо, че rt като че ли се плъзгатъ по заледената 
вече снtжна покривка и отскачат-ь, подобно на ка
мъкъ по водната повърхность, на грамадни разсто

яния. Върху равнината е паднала сtнката на плани
ната и, запазвайки характернитt и очертания, тя ето 
че вече бързо се катери по отсрещниrt планински 
склонове. На западъ хоризонтътъ цtлъ пламти нъ 
пурпуръ и злато. Планнниrt къмъ западната ни rpa• 
ница изпъкватъ съ рtзкитt О'!ертания на своя про

филъ и десетки редиuи планински вериги, които при 

високо слънце губятъ разграниченията си въ днев

ната омара, сега се ясно отдtлятъ една отъ друrа. 

Въ подножията имъ обикновенно пъпли мъ1·ла, но 

затова пъкъ гребениrt имъ толкова по-ясно изпък• 

вать единъ задъ друrъ. Като воИници въ дълбокъ 
строй! Слънцето, подобно на топка разтопено злато, 
се търкаля надолу и, сtкашъ желаеИки да угаси 

небесния пожарь бързо потжва на западъ. Милиони 
искри се вдиrатъ възбогъ, пожарьтъ за миrъ се 

усилна, за да стихне и следъ малко съвсемъ изчезне. 

Малкитt бtли облачета, които плуваха въ плам

налия хоризонтъ, почватъ едно по едно да се сливатъ 

и rубять въ мрачината, която бавно се издига отъ 
полето. Последнитt отблtсъци отъ слънчевата свtт
лина за малко още обагрятъ пръснатиrt високо по 

небето облаци. Спедъ единъ мигъ, като сиви rъJllli.би 
чезнещи въ далечината, и rt вече се rубят.ъ въ тъм• 
ната надъ насъ бездна, изъ която срамежливо поч

вать да мигатъ звездички. 

Настава нощь, зимна лунна нощь. Кристалитi; . 
на прtсния снtrъ лъщать като брилянти подъ среб
риститt пжчи, а вдиrнатият-ь следъ скиrt снtженъ 
прашецъ блtсва въ въздуха за мигъ и иагасва, като 

каприанитt блtщукания на бпуждающъ оrне1rь. Пж• 
туването въ нощьта е леко и приятно. Никакъвъ вt• 
търъ. На човъкъ се струва, че не живtе на земята, 

а се намира въ нtкакъвъ омагьосанъ миръ. Позна
титt форми и очертания на всичко наокопу, близко 
и далечно, еж се преобразили въ нtщо друго, ново, 

непознато. Полето е потънало въ черния океанъ на 

мрака. Пръснатиrt наоколо села свtткатъ като сиг
нални фарове на кораби, залутани нощемъ изъ океана. 

Оть време на време парцали отъ полупрозрачна 

мъгла се вдигатъ отъ планината и закриватъ за миrъ 

по нtкоя часть отъ феерично освtтения градъ. Пла
нинитt, които се издигатъ около него подобно на 
стражеви кули, чертаятъ силуетнrt си въ далечината. 

На юrъ Великата Рилска пустиня пр~дставлява, nодъ 
лунното освtтпение, една приказна картина. Остриrt 
или разлати върхове отражаватъ опалово-алатистата 

свtтпина на месечината, чудноватип зжбери на l<y
neниrt се издиrатъ подобно на старовtковни раз
валини, а Лемиръ-J<апия пада въ сtнка и предста• 
влява нtкаква зловеща, черна яма, отвърстие, сtкашъ, 
на преизподнята. Като противовесъ, точно надъ нея 

се издига Мусалпа - близкиять до Бога върхъ. 
Надникваме и въ гората, която, сега въ сtнка, обра
зува една сиво-черна маса. Муриn еж. превили клони 
подъ тежестьта на новия снtгъ. Като че ли нtкоя 
вълшебница, съ единъ само эамахъ на жезъла си, е 

преобразила всичко, придавайки му нtщо, което не 
може да се схване съ познатиrt намъ сtтива, нито 
да се разкаже и опише, а само да се иэживtе •.. . 

Спедъ дълго лутане и вслушване въ неизвест

-ниrt таИни на майката природа, ние се намираме 

отново въ хижата, кн.дето почиватъ вече множест• 

вото туристи и скиори. Тишина. Но ето, оrь жгьла 
на стаята се подема тиха, сладка пtсень. Нахилъ, 
добродушниятъ и всеобщообичанъ нашъ другаръ, 
свирещъ на сурдинка, гали ушитt ни съ нежниrt 
звуци, що излиаать nодъ пръстиrt му. И въ сладка 
полудремка, всtки отправя поспелниrt си мисли 
къмъ нtкое обично сжщество, останало тамъ долу 

въ низината. Нощниятъ вtтьръ ту се усилва, ту от• 

слабва, и образува естественния акомпаниментъ на 

Нахиловата свирня, а после всичко замира въ нощ• 

ната тишина. . • 
Изrрtвъ на сJiънцетоl Звездитi; бъраатъ да се 

прибератъ въ небесната ширь и rаснатъ една по една. 

Всрtдъ раарtдения нощенъ мракъ се втурватъ изъ 

невиделицата сиво-зеленикави свtтпинни пжчи. Следъ 
малко по гърбовеrt на ппанинскитi; вериги, нами

ращи се на изтокъ, почва да пази една пурпурна 

ивица, която всtки миrъ расте на дпъжъ и ширъ. 

Заедно съ това, тя губи отъ силата на бarpиrt си, 
бпtднtе, за да се обърне веднага въ златенъ пла• 

мъкъ. За единъ само миrъ върху rребениrt 
на планинитt се очертава една тънка свtтло-эла
тисти ивица и бързо следъ това очиn биватъ про
стрепени отъ първия спънчевъ лжчъ. Слънцето по• 
дава единъ краИчецъ отъ огнения си шарь, постояно 

се увепича.ва, издига се задъ планината и спедъ малко 

ние го виждаме вече плувнало изъ необятната ширъ 
на .зсепенната. Деньтъ се роди. Шapl(j,\тi; на изтока 
изrубватъ своето ве11икопепие, защото и таинството 

се свърши .• Великиять Художникъ на Всемира закри 
своята изложба, свали накити-~:t и баrряницата си, 
навпtче работната си дреха и се предаде на трудъ, 

на работа ..•. Лж.читt на слънцето се сиъкватъ по 
невидими ст-ьпа,1а отъ върховеrt къмъ по-низкитt 
склонове, за да облtятъ следъ малко utлото поле съ 
животворната си свtтлина. 

Така е кога е тихо и спокой.но. 

Ил. Стол1iтовъ 
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Пещерни рисунки отъ Масура 

ПЕЩЕРf\Тf\ Mf\ГYPf\ 
За пешерата Магура се отина презъ гара Алек

сандрово, или спирка Вълчекъ-Макрешъ. Оть едното 
и отъ другото мtсто разстоянието е почти' еднакво, 

около 12 клм., но презъ Александрово пжтуването 
е по-удобно и по-приятно. Пжтя върви nосрtдъ до
лината на горното течение на р. Арчаръ, по посо

ката на стария дру.мъ Рациария (дн. Арчаръ) -
Наисусъ (дн. Нишъ). До близкото село Острокапuи, 
рtката се преминава единъ пжть, и до като се 
стигне до Магурата още 3-4 пжти, а това е едно 
неудобство, особено при пълноводие. Нататъкъ до
лината ту се стtснява, ту разширява, като на мtста 
образува прекрасни малки полета. Близ!<итt ви
сочини се снишавать или иэдигатъ, доближаватъ 

или отдалечаватъ една отъ друга, нейде тt се 

спускатъс тръмно надолу, другаде, обраснали съ го

рички, тt едвамъ се изднrатъ надъ равнината. Меж
дуселския пжть е тtсенъ и криволичи на много 

страни, а отъ следитt на стария широкъ и удобенъ 

пжть, не личи нито единъ камысъ; само останкитt 

на сринато съ земята нtкоrашно градище, говорятъ 

за отдавна загинало цвtтуще селище, до което сега 
е бtдното малко селце Кладорупъ. Неговото име 
напомня на името на едно старо село въ Леринско, 

- сегашното Кладоруби. 

До тукъ е nоловинъ mкть, а Магурата се вижда 
далече въ дtсно, като не висока камениста могила 

и ако nжтника предварително не знае въ коя висо• 

чина е пещерата, той много би се взиралъ и очак
валъ да види вtщо грамадно и високо. Но нейното 

било се различава отъ околнитt гористи височинн 
само по това, че е съвършено голо и каменисто. 

Копкото повече се доближаваме до нея, толкова фор• 
мата и по-добре се очертава и наподобява на грамадна 
могила, отъ което е добила и името си. Думата „ма• 
гура" е ромънска и значи „могила", ,,височина" . 

Преди да се види добре селото Рабиша, което 
е поселено на слабо наведения ю. и. склонъ на Ма
гурата, долината се разширява, близкитt височини 

вече не еж така стръмни и тtхнитt склонове еж по

крити съ проредени гори, които въ къснитt есенни 

дни еж черни и печални, въ тtхъ е тихо и пусто 

ве се чува нищо освенъ шумътъ отъ сухитt листя 

подъ стжлкитt на скитника. Понtкоrа граченето 
на самотни гарвани, само дава признакъ, че не е 

още всичко вамрtло. Минава се за последенъ пж.ть 
рtката Арчаръ при едвамъ личащ11тt следи на 
срtднобългарско заселище, загинало може би още 

въ първнтt .ани на турското робство, и кpaltниrt 
кжщи на с. Рибиш:~ еж вече доста наблизо. 

Другия n.жть е по-неудобенъ и дотегливъ. До
като пж.тя отъ Александрова върви изъ долината и 
съ това Шl1.тника лесно се ориентира, то още съ сли

зането на спирка Вълчекъ-Макрешъ, трtбва да се 
пита за пжтя, който води за Макрешъ, а това еж 

нtколко пжтеки и единъ неравенъ коларски пж.ть, 

които слизатъ въ една гориста, дълбока и широка 

долина и следъ това се изкачватъ не много стръмно 
по полегати я склонъ. О гь спирката до селото еж. 5 
клм. а отъ тукъ нататъкъ презъ стръмни височини, 

неравни бърда и долини водять мноrо пжтища по 
разви посоки. Огъ високото неравно плато напразно 
погледа ще търси Магурата. - Далечъ на вяпадъ се 
вижда една голtма камениста височина, но тя е 

много далечъ - това е Връшка-Чука ; на изтокъ 
еж rолtмнтt гористи височини - Столовитt пла• 
нини, наnредъ, далечъ на югъ се редятъ една по

диръ дµуrа все по-високи гористи планини, а най

низко и най-близо предъ насъ е Магурата. Север
ния и склонъ е гористъ въ долнитt си части, а би

лото е голо и каменисто. Ниско до основитt е Ра
бишкото езеро, или • Блатото к, както го нарича 
околното население. Маrурата е висока и вели
чествена, само когато се наблюдава отъ брtговетt 
на езерото, иначе отъ кждето и да се гледа между 

мноrото близки и далечни височини, тя се rуби и 
не обръща вниманието на чужденеца. 

Селото Рабиша е до л. брtгъ на р. Арчаръ и 
на не много стръмния юrо-източен ь склонъ на Ма

гурата. Има около 21 О кжщи, застроени въ широки 
дворове и донtкжде планирани улици. Има основно 
училище и прогимназия. Жителитt еж. разговорливи, 
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любезни и rосtоприемни, но наnоследъкъ и nхъ 
немотията ги измжчва. Нивитt имъ еж. изтощени, 
горитt дребни, пасбища никакви, съ една дума ико

номически селото е зле. 

Северозападно отъ селото въ видъ на продъл• 

rовата височина съ посока изтокъ - заnадъ се из• 

дига Магурата, която се състои отъ · горно-юрски 
варовици, които много добре се обработватъ. На 
много мtста отъ къмъ източната страна въ щ1ешни 

дни се вадятъ камъни за близки и далечни села и 

гра·дове, а малко nо-към-ь север·ь и по-нагоре и до сега 

личатъ старитt римски кариери, кждето еж обра
ботвани грамадни камени блокове, колони,' подставки, 
саркофази и др. за съграждането на стария rрадъ 

Рациария Оrь старитt кариери еж запазени само 

три или четири 1·рамадни продълговати блока, а 
много други, които доскоро еж били здрави, еж раз
чупени отъ иманяритt, за да търсятъ въ тtхъ пари. 

Оть южната страна на височината, далечъ 20 
минути отъ селото едеамъ се забелезна слабо про
падане на каменистия склонъ. Когато се доближи само 
на двайсетина крачки ще се види единъ малъкъ от• 

воръ на пещера обърната почти на изтокъ. Пеще
рата по името на височината носи сжщо името Ma
rypa. Отначало човtкъ би nомислилъ, че има работа 
съ една обикновена пещера. Още повече височината 
не е така голtма, но хубавия надnисъ върху една 
циментена плоча поставена надъ входа, подсеща по• 

сетителя, че тукъ дълбоко нейде има друrъ миръ. 

Надnисътъ гласи: . Пжтниче, пази грижливо свеще• 
нитt покои и вtковнитt творения на пещерния 

мракъ, тt еж. ценни и чаровни само въ подземнитt 
усои. Не изнасилвай волята на твореца, н~ прави 

опитъ да ги изнасяшъ горе на земята•. Този малъкъ 
и съдържателенъ надписъ поставенъ отъ видинския 

клонъ на туристическото д-во .Бонония" напомня, 
че далечъ въ подземията има чаровни красоти, не

обятни простори и страшни пропасти. Въ тази малка 
дупка човtкъ самъ би реwилъ да влtзе, но да на
влtзе навж.тре безъ водачъ е немислимо, ако дей• 
ствително е доwълъ да види една отъ най-rолtмитt 
наши пещери. 

Отворътъ, при височина само 2·40 м. и ши• 
рина на основата 6 и. се спуска надолу и къмъ 12 
м. дълбочина сtкашъ свършва, но премине л.и се на• 

вжтре отъ единъ nж.тъ настава тъмнина, пещерята така 

се разширява, че на никои посока не се вижда нищо. 

Мракъ,ь е непроницаемъ, а rолtмитt камени блокове. 
разхвърляни по наведения навжтре подъ, затрупня• 

ватъ извънредно много преминаването, затова ви

наги трtбва да се върви no въ лtво. Колкото по
вече се ::лиза надолу и навжтре, то:nкова и nодътъ 

става nо - равенъ, камънитt еж. дребни и минаването 
е удобно и приятно. Къмъ 102 м. дълбочина та• 
ванътъ се снишава н вече трtбва да се върви въ 
дtсно, следъ което къмъ 160 м. nакъ се издига и 
пещерата се раздtля на два rолtми Ю1она. Тукъ въ 
дtсно има еди.нъ малъкъ ржкавъ, п. дълбочина око110 
30 м. Лtвия клонъ е по - нисъкъ и широкъ, nодътъ 

се състои отъ глина н затова лесно се върви презъ 
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него. Обаче стичащиn се отъ tаванъtъ во.11ни капки 
изnълнятъ, особено nролtтно време, цtлия nодъ съ 
воца, която се събира въ не голtмъ басеннъ. Вол:~та 
намалява значително едвамъ къмъ края на есеньта. 

Таванътъ е nокритъ съ малки сталактитни образу
вания, а близо до басеина има грамадна сталагмитна 

колона, разрtзана на две нееднакви части още въ 

старо време. Този клонъ се разклонява nо-нататъкъ 

на нtколко по-малки ржкави и свършва не далече 

въ ниска галерия. Въ този rолtмъ рж.кавъ нtма нtшо 
особено интс:ресно, което па буди любопитството 
на посетителя, - това е обикновена гол'tма пещера 
съ малко сталактитни и още по-малки сталагмитни 

образувания, изпочупени отъ младитt .гости•. 
Дtсния клонъ е по-високъ и nо.тtсенъ. Отна• 

чало около 20 м. продължава въ не много широка 
галерия съ равенъ подъ, · покритъ съ пръсть. Отъ 
220 м. дълбочина преминаването се много затруд• 
нява, поради rрамаднитt камени блокове, нападали 

може би въ не много далечно време отъ таванътъ 

на пещер11та, - тука отъ лt.во между две голtми 
скали се rrремннава по-леко. Около 55 м. се върви 
все презъ тtэи блокове, нахвърлени така, че трtбва 
много внимателно да се минава, иначе е опасно. Пе
щерата въ тази часть е по-широка и висока, - от

лtво се откриватъ три, а въ дtсно единь отворъ на 
други разклонения, които отиватъ не много далече. 

Къмъ 275 м. този ржкавъ се раздtля на два клона : 
- за лtвия, който отначало е много тtсенъ, се пре

минава наблизо покрай лtвата стена, а за дt.сния -
по-широкъ и голtмъ се слиза стrъмно надолу. 

Клонътъ въ лtво започва съ тtсенъ до 0·50 м. 
и високъ до 2 м. входъ, образуванъ и стtсненъ отъ 
съединението на ста11актитt и ста11агмититt, конто 
следъ време ще го затворятъ. Този клонъ, следъ 
като завива малко на юrъ се разширява значително; 

В'Ь него се върви свободно по равния и nокритъ съ 

пръстъ подъ. Множеството странични малки галерии 

и дупки, разнообразннтt вдлъбнатини и стtснения 
придаватъ особенъ видъ на т.ози ржкавъ, на който 

варовика е твърде мек:ь. Отъ дълбочина 386-495 
м., тази галерия кма това, което въ нито една отъ 

до сега обходенитt наши пещери не е намtрено. 
Стенитt отъ дветt страни. на рж.кава еж изпълнени 

съ многобройни почти еднообразни рисунки, рису
вани съ nрилеnски торъ, какъвто въ изобилие се 
намира наблизо. По стилъ, сюжетъ, и изпълнение 

в::ичкитt рисунки иэдаватъ една далечна старинность. 
Не всички отъ рисункнтt еж стари, между тtхъ има 
и такива работени въ ново време, но правени по 

подобие на nървитt, за да заблуждаватъ съ това 
иманяритt. Разликата между еднитt и друrитt ри
сунки е значителна, както по техника, така и по 

стилъ. Докато старитt рисунки еж тъмно-кафяви и 
почти сухи, по-новитt еж. черни и много влажни. 

Макаръ и не разнообразни старитt рисунки иматъ 
единъ стилъ, отrоварятъ напълно само на една епоха, 

въ новитt пъкъ, фиrуритt еж изцtло еднообразни 
и въ тtхъ личи ржката на невежата, който е искалъ 

да подражава, но несполучливо. Отъ мноrобройнитt 



рисунки най-често се срi;ща изображенинтl>, - Dо
лечена женска фигура съ дигнати нагоре рж.це тан
цува около гола мжжка фигура, представена noнt

кora въ наlt-схематична форма, но винаги съ фалуса, 

Другаде итифалически ловецъ преследва блатна 
птнца, nо-нататъкъ разни животни, сърни, елени_. 

птици, мечка, шахматовъ орнаментъ и пр. Височината 

на рисункитt варира отъ 0·23-1 ·82 м. Предназна
чението имъ безспорно е култово, тt символизиратъ 
плодородието. Всички стари рисунки еж. отъ къмъ 
краР. на бронзоаата и началото на желtзната enoxa 
(около 1200-800 год. np. Хр.), което напълно от
говаря и на часть отъ материалитt, намtрени въ на

чалото на пещерата. Отъ това време еж намtрени 
остатъци и въ близкитt нtколко селища въ Бtлоград• 
чишко, Кулско, и Ломско, а това по.казва, че около 
Х-ия вtкъ np. Христа тtзи nокраltнини еж. обита
вани отъ единъ народъ вече засtдналъ, отдалъ се 

на мирна работа. Има много признаци, 
които показватъ, че рисункитt действи

телно еж стари, има хора. коит() еж ги 

видtли преди 1900 год., и наА-важното 
никоА съвремененъ човtкъ не би наnра

вилъ съ такава точность толкова много 

рисунки, които напълно да отrоварятъ 

на една епоха, отъ която имаме наА

малко художествени паметници; - за да 

ги направи, нему е nотрtбно много вре

ме, и още повече нtма смисъль да ги 

прави, какъвто ще и да блurе той, въ 

наша пещера, когато никоlt преди 30 год. 
въ България не се е занимавалъ съ 
изучване на пещери, или съ търсене на 

пещерни рисунки. - Когато еж били от

крити първитt рисунки, а първи откри• 

ватели еж. иманяритt, които знаятъ много 

иманярски легенди за Магурата, веднага 

се е помислило, че това еж знаци, които 

показватъ, че тукъ има пари, и започ

грамади() разширение, зl! което по-умбнl> се минl!вl! 
преэъ третия клонъ, койтq е сухъ. Презъ този по

следенъ тtсенъ каналъ се минава е11инъ не високъ 

прагъ и едно тtсно коридорче за въ голtмото кално 

разширение, кждето въ всtко време е мокро, оrь 

постоянно капещата вода. Тукъ човtкъ на повече 
отъ половинъ клм. подъ земята се вслуш1:1а въ тжпия 

звукъ отъ водннтt капки, взира се въ сталаrмитнитt 
статуи и му се иска да върви още иапредъ, да върви 

и стигне до края, коАто 1:1е•1е не е далечъ . Върви се 

въ дtсно презъ дълбока rжста тиня и вода до като 
се стигне до стръменъ и мокъръ праrъ, по който 

1:1ъзкачването е трудно. а отъ него се надникна въ 

грамадна зала. 

За по-удобно, въ последнl>то голtмо разщире
ние се влиза nрезъ една тtсна дупка по въ лt.во 

отъ втората сталаrмитна статуя. Съ това посJJедно 
1·олtмо разширение свършва и втория клон·ь отъ 

нали по подражение на nървитt да пра- На ски изъ Рила фот. Хр. Тасеа„ 

вятъ и нови, за да заб11уждаватъ и други 

иманяри. За автентичностьта на рисункитt cnl>pъ не 
може да има, но върху рисункитt, тtхното пред• 

назначение и nроизходъ на друго мtсто ще говоря 

по-обширно. 
Подътъ въ тази галерия, кждето еж. рисункитt 

е преровенъ не единъ пжть, тука се търсятъ без

сметни богатства, търси се орж.жие на загинала вжтре 
во/.lска, заедно съ женитt, децата, добитъка и цt. 
лата покжщнина, но каква войска, и кога е станало 

това, легендата не казва повече нищо. Въ тази при

казка-легенда има nреплtтенъ единъ исторически 

фактъ отъ около 29 год. пр. Христа, за воllнитt на 
римлянитt съ мизитt. 

До • Черквата" се стига леко, но многото стра
нични галерии съ разни направления могатъ много 

лесно да заблудятъ и наlt-опитния · и·· да забърка по
соката. Тукъ се отдtлятъ три · разклонения -
първото въ дtсно свършва следъ; 40 метра, срtд
ното е тtсно, стръмно и кално - то отива въ едно 

голtмата пещеря. Тукъ на дълбочина 602 м. отъ 
входа е тихо, глухо и само отъ време на време 

нtкоя капка нарушава тишината; понtкога друга 

капка отъ в11синитt капне въ водата съ страшенъ 

шумъ, какъвто никогашъ горе на земята не бихте 

чули, щумъ ко/;!то напомня на любителя, че макаръ, 

тукъ далечъ въ полаемнитt мрачини, кж.дето никога 

и въ никое време не ще проникне ни единъ здракъ 

отъ дневната свtтлина, пакъ има животъ. Въ тинята 

и подъ камънитt живtятъ единични бръмбари, по 

стенитt пещерни мухи, въ по-сухитt галерии мишки, 

прилепитt еж навсtкжде, а бухалитt и кукумявкитt 
обичатъ мi;стата около изхода. 

Третото разклонение, което е единъ видъ про
дължение на второто грамадно разклонение отъ сру• 

тенитt скали, но саыо че се слиза надолу много дъл
боко; - човtкъ го обхваща неволно страхъ и не съ 
охота изпърво би слtзълъ по стръмния сrrусъкъ. Но 
преминатъ ли се нtколко граыадни блока и посрtдъ 
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обширна и необятна зала човtкъ се загубва сtкашъ 

въ дълбока камениста долина, която ту се стtснява 

и слиза надолу, ту се разширя.за или изкачва върху 

непристж.nни стръмнини. Тукъ навсtкжде капе uода, 

тукъ вече има величествени сталагмитни колони, 

чи/.lто прекрасни форми подсещаrь любителя, че на

nредъ може да има още по-прекрасни гирлянди, капи

телн, завеси, чаровни статуи, ненадминати досега отъ
 

нито единъ човtшки 1·ениИ горе на земята, но до 

като се стигне до тамъ, се иска много мжка, и тежки 

изпитания. Стига се до една пропасть, и помислилъ 

би иж.тника че тука трtбва да се спре вече. Но да

лtчъ на среща се съзира висока и чудна колона, 

въ лtво се виждатъ други красоти, дъното едвамъ 

се забелезва дълбоко не/.lде, но да се спусне оrь 

тукъ е невъзможно. Връщаме се малко назадъ и 

следъ като съ мж.ка се промъкнеиъ презъ едно тtсно 

каналче въ дtсно, постепенно се слиза надолу презъ 

грамадни каманаци и пукнатини и вече с.ме въ дж.• 

ното на пропастьта. Таванътъ не се вижда, напредъ 

непроннцаемъ мракъ, и сtкашъ отново вър11имъ 

11резъ друга дълбока и страшна камениста долина, 

чиито край е далечъ, много далечъ. - Вървимъ 

и нtма край. Тукъ човtкъ забравя и день и нощь, 

не го спохожда и мисъль ца се връща, то/.1 иска да 

види всичко, иска да стигне и да намtрн кра/.1. Едно 

ново mснение значи че следва и ново разширение, 

още по-rолtмо и съ по-чудни красоти. Вода капе 

отъ много мtста, сталактитt еж надвесили по та

ванътъ, нtкж.де тt се спиватъ съ сталаrмититt и об

разуватъ навеси. Другаде сталаrмититt се разливатъ 

покрай стенитt въ вид·ь на бtла снtжна покривка. 

Напредъ продължава още стотина метра ту въ по

тtсни, ту въ по-широки подземия, кждето дишането 

е по-леко, и приятно, сtкашъ наблизо не!!де има 

отворъ, презъ ко/.lто полъхва свежъ земенъ въздухъ. 

Въ лtво и малко по-високо се открива нов·ь 

отворъ, ко!!то отначало е тtсенъ, но не следъ много 

кривулицн, наставать такива чудни и фантастични 

красоти, съ каквито само нtколко пещери биха могли 

да съп~:рничатъ. Тукъ много далечъ, кждето малцина
 

посетители еж могли да стиrнатъ, въ тъмнитt усои, 

далечъ отъ слънчевъ здракъ, тихо и безшумно въ не

виднмнтt ТhМИ, незна!!ни и оть никого невидими вая, 

тели еж изградили и продължаватъ да се rрадя
тъ и 

въ днешно време феерични гирлянди, полюлен, за

веси, колони въ на/.1-различин форми, каквито човt

чеството никогашъ не ще може да сътвори. Тукъ 

има съ хиляди тънки едвамъ 50 см. и дъnгн 3-4 м. 
прозрачни сталактитнн цеви, а милионитt маnки 

трж.бичкн и висулки блtстятъ по таванътъ, с-tкашъ 

звезди въ късна ясна нощь. Тtзи сталактитни обра

зувания 11родължаватъ около 50 метра, а нататъкъ 

галерията преминава въ суха, широка и висока пе

щери, безъ много разклонения и завои, въ която се 

ходи свободно още около 200 метра и свършва съ 
едно незначително разширение. 

Пещерата Marypa е една отъ най-rолtмнтt пе
щери въ България и сж.щевременно и наИ•ннтерес-
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ната. 1'я е влажна пещера, и само тамъ, кж.дето има 

наносна пръсть и равенъ подъ, не капе вода и е по

сухо, навсtкжде другаде, било по-малко •ти повече 

капе вода, която само на едно мtс,,о се събира в·ь 

не rолtиъ басеинъ. На друrнтt мtста водата се про

смуква и дава началото на два извора, единия .Вре

лото" до селото Рабиша, а другия изворъ е на за

падната страна на височината. Дали и близкото езеро 

не оэима водата си отъ пещерата, това ще покажатъ
 

бж.дещитt проучвания. 

Въ пръстьта отъ входа на пещерата до 220 м. 
дълбочина при малки сондажи, даже на много мtста 

и по повърхностьта, се намиратъ голtмо коли

чество глинени чиреnи отъ сж.дове, части отъ ка

мени чукове, хромели, много кости на животни, което 

показва, че човtкътъ е обитавалъ пещерата още отъ 

далечни времена. Направенитt на нtколко мtста не

значителни разкопки и отъ събранитt разхвърляни 

парчета отъ глинени сж.дове, може да се установи 

съ 1:1al!-ro11tмa попожнт~1шость, че пещерата Marypa 
непрекжснато е служиnа за жилище на човtка отъ 

началото на новокаменната (неолитна) епоха до nо

коренне на нашитt земи отъ римлянитt, или нъ 

едннъ периодъ отъ 5000 год. пещерата не е напу
скана отъ човtшюi сжщества. Тукъ е имало вснч

китt условия за единъ сносенъ жив9тъ1 - rоритt 

еж били просторни, езерото изобилно съ риба, ниви 

обширни. Около басенна се наииратъ много фраг

менти отъ сждове на по-кжсна епоха, това показна, 

че или презъ тежкото турско робство еж жнвtлн и 

криnи нtкои тукъ, или че еж. идвали да черnятъ 

.лtковитата" вода, която се събира отъ стичането 

на водннтt капки, както това се прави въ много 

други пещери. Този обича!! е забравенъ и иэоста

венъ, а намi;сто да дохаждатъ болннтt и налнватъ 

отъ вжтре вода, тi; отю1атъ срещу Петровдень и 

Илиндень на • Бnатото", преспиватъ тамъ, на сут

рнньта се нзмиватъ отъ водата и съ това вi;рватъ 

че еж. оздравtnи вече. 

За пещерата има разни легенди, но сега населе

нието ги разправя откжслечно и неясно. Говори се за 

мома, за зме/.1, за свиня, за битки, зазаэиданъ с. з. 

входъ; иманяритt раэправятъ повече приказки и ле

rенди, но на тtхъ човi.къ по-малко тр-tбва да вtрва, 

защото въ много случаи една легенда отъ съвсемъ
 

друго мtсто, тt я разправятъ за близка околность 

и я разправятъ така, както им·ь изнася. 

Височината се изкачва малко трудно. На върхътъ 

има следи отъ отдавна разрушена крепость, чи/.lто 

останки едвамъ личатъ. По-добре еж. запазени сле

днтt на два стари друма, - единия отъ къмъ юж

ната страна горе, а другия отъ къмъ с. з. часть 

еж.що горе, 

Огъ височината при ясни дни се виждатъ да• 

лечъ нэдоnу въ полето боrатнтt и голtми села на 

безлесната Дунавска равнина. Слиза се къмъ изтокъ 

и покраИ старитt римски кариери, се минава близо 

до „Врелотоw обратно за с. Рабиша. 
в. Миковъ 



ЗRДЪ ХИМRЛRИТо 
отъ Ф. Кинrдонъ Уардъ 

"На 6 день на 9 месецъ въ годината на вод
ната свиня получихме вашето писмо отъ 15 день на 
7 месецъ въ годината на водната свиня, относително 
вашето известие за посещението ви въ Тибетъ. Ние 

прил.аrаме едно препорж.чителио писмо за мtродав

нитt мtста. Ние се надi;ваме, че вашето общество 
не ще върши нищо друго, освенъ събиране на расте

ния и семена, и не ще се убиваn въ свещенитt 

мtста животни и птици. Изпратено съ единъ шарфъ." 
Скжлияrь коприненъ шарфъ, въ Тибетъ единъ 

знакъ за сърдечно приветствие, още повече оба<Jе 

nрепорж4ителното писмо на всемогжщето правител

ство въ Ласа, снабдено съ печата на тибетанския ми
нистеръ, ни твърде много зарадва. Сега можехме да 

бt настжпнло, всичката снtжна вода се св.·1ичаше 
отъ планини-;-!;. Никаква лодка не би устояла се1·а нито 
мигъ на буйния потокъ. Само вжжения мостъ мо
жеше да ни пренесе на другия брtгъ. Мtстото на 
прехода бt само 70 м. широко, въздушното пжту
ване трае само около 5 минути - а човtкъ мисли, 
че еж 5 години - и ни живъ, ни мъртавъ □ристи
гашъ оттатъкъ. После пакъ търгнахме по Цаю-,,-nо. 
Пос-:-епенно долината се стtсняваше, планинитt ста
ваха все по-високи и по-високи. Около 300 кило
метра отъ Ласа снtжнитt планински вериги затвар
ятъ шктя, р-kката се промъква бавно, обърща · се въ 
страни, за да тече къмъ североизтокъ. Тя прави utлъ 
редъ опити все къмъ северъ, за да си пробие nж.ть, 

напуснемъ Цетангъ на Цанrъ-по, про
чутата ront~a рtка на южния Тибетъ. 
Свещеннияn градъ Ласа лежеше само 
три дена n,кт1, далечъ, отrатъкъ хълмо

ветt въ северозападна посока, нашиятъ 
пжт1, обаче водtше изтоqно, на дпъжъ 
по Цангъ-по, по направление на КитаU. 
Бавно се влачеше широката рtка. Тукъ 
иtма мос1'ове; поставенитt при Цетангь 
желtзни синджири еж унищожени отъ 
потока. Съ нашитt леки и подвижни 
кожени лодки, преминаваме съ мжка рt

ката. Пжтя отиваше къмъ изтокъ и посте
пенно се нзмtня.ваше и приро:цната кар
тина. Срtщахме дървета въ повече на
селенит-t мtста, - едно море оть ябъл

чени цвtтове; поздравляваха и.и и голtми 
зелени полета. Ние достигнахме едно ху
баво, малко село, обиколено оrьдървета . 
Отдалечъ блtстtше златния покривъ на 
ма11ъкъ храмъ. Това бtше Тактто, •дето 
преди 50 години е билъ роденъ триде• Зиме въ Рила фот. Хр. Тасевъ 

сетия Далай-Лама на тибетuитt. 
Презъ борови гори и цъвтящи храсти води нашия 

пжт1, по-нататъкъ. И рtката става по-бърза. Горе, по 
скалиститt склонове, малки деца подкарватъ овце и 
кози. Tt еж облtчени по наU-примитивенъ начинъ и 
като библейския Давидъ пазятъ стадата само съ една 
прашка. Въ н-kкои села ние намtрихме и роби, .които 
произхождаха отъ блатиститt мtста, оттатъ1<ъ пла
нината. Едно завиване малко къмъ северъ ни позволи 
да видимъ още н-kщо отъ страната. Въ началото на 

едно село стоеха два дървени идо11а, подобно на Мао

рийски богове, девет~, стж.пки високи. Tt rонятъ ло

шитt духове, rладъ и болести. Ние минаваме край мно

го монастири и така nристиrаме до свещенно1·0 езеро 
Пазумъ. Поклонници обикалятъ около езерото въ 
еди.нъ кржгь отъ 40 клм. Така тt получаватъ единъ 
видъ освобождение на rptxoвeтt отъ жрецитt, които 
живtятъ на единъ малъкъ островъ. 

Когато се върнахме на Цангъ-по, рtката бt при
дошла и шумtше съ страшна сила. Топлото време 

но неможе да намtри. Тя е nлtнена. Неможе да се 

премине къмъ северъ. Въ три реда се простиратъ 
nланинскитt вериги. Така е и къмъ изтокъ. 

Само на югь има пж.ть; то/.1 трtбва да мине 
обаче презъ Хималаитt. Отъ всtка страна обгра
денъ, рtката се събира въ мощенъ водогrадъ и се 
спуска въ една огромна планинска проnасть. 

Тази планинска пропасть на Цангъ-по е била ви
наги, отъ време още, единъ изто<Jникъ на географски 

1·адания, а сжщевременно и една загадка за ллано• 

снимаqит1;. Съобщава се, че има една rолtма рtка 
въ южния Тибетъ, Цанrъ• по, която тече въ неиdвест
ность на изтокъ. На кжде тече? Въвможно е, мис
лtха смели теоретици, че тукъ две·rt рtки могатъ 
да бждатъ едно и еж.що, рtки, които се отдtляn на 
стотици километри отъ неизследвани области: 

Цангъ-по отъ Тибетъ, която тече на 3300 м. височина, 
и Дихангъ отъ Асамъ, на по-малко отъ 600 м. Едно 
б·\;ше сигурно, ако дветt рtки бtха едно, трtбваше 
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Цангъ-по да пада въ една дълбока пданинска про
пасть, защото тolt взима своя пжть после прtко презъ 
остьта на Хнмалантt, най-грандиозната планина на 

свtта. Постепенно загадката се разреши. Крачка по 
кра'lКа слtдваха изследователитt пжтя на Диханrъ 
отъ Асамъ на горе, и въ Тибеrъ на Цанrъ-по на из
тоn. Последнитt следи на съмнение бtха унищо
жени отъ нашето пж.туване. Каквото бtше смелость 
за мнсъльта, природата бt го свършила. Ние намt
рихме мtстото, дето рtката си пробиваше 11.ж.ть отъ 
едната страна на Хнма11аиri; до друтата, 

Сърдцето на това природно чудо е планинската 

пропасть на Цанrъ-по. Това е една виеща се цепка 

отъ rранитъ въ срtа.ата на Хималаитt, около 115 клм. 
дълга и 3000 м. дЪлбока. Въ продължение на своето 

падане рtката пада около 2000 м. Срtдно пада е 
21 м. на 1 ·5 клм., на нtкои мtста по-rолtмъ. 

Пропастьта или долината е камениста, пълна 

съ камънаци; rж.ститt гори на склона еж. безъ всt
какъвъ пж.ть. Само най-необходимия ба.rажъ с·ь нужд
нитt научни инструменти можеха да се взематъ въ 

тази часть на нашето пжтуване. Ние потеглихме въ 
една ясна зимна утрина, следъ като нашитt ноедчи 
бtха принесли жертва за щастие и благополучие на 
предприятието. Първитt 45 клм. водятъ стръмно 

□резъ скали и бамбукови храсти. Но даже и тукъ, 
въ блатиститt мtста, намърихме въ подножието на 

единъ ·глечеръ единъ малъкъ монастиръ. На друтата 
сутринь почна да вали снtrъ; ние минахме покрай 
единъ сtренъ изворъ и nрезъ време на една страшна 

буря се движехме 900 м. надъ рtката. На третия 
день скалиrt ставаха по - високи и по-стръмни, тt се 
събираха сж.щевреминно все □о-тtсно; напънаrъ на 
водата, отпорътъ на скалннтt стени бt страшно за 
гледане. Два други дълги прехода водtха презъ 
на~t-r.жстата гора, ако въобще може да си нарече 
ходене едно катерене 1ю камънаци, високи колкото 
к111.щи и едно влачене по недостж.nни скали. Така 
пристигнахме въ Пемакоrунгь, дето срtщнахме пър• 
вия водопадъ, 9 м. високъ. Бt11итt 1·лечери, които 
идtха отъ планината, тъмната гора наоколо, вс.ичко 

тоRа бt чудно и грандиозно. 
Препяствията на нашия n;кть не биха били 

превъзмurнати, ако нашия Лама-водачъ, ко~tто ни 
бtше далъ единъ нашъ приятель отъ Тибетъ, и 
който бt вече 11реминалъ еднъжъ самъ, като nоклон

никъ тази проnасть, не бtше единъ истински би
серъ. Toit ни водtше съ увtреность, избираше 
мtсто за лаrеръ, rотвtше обtда и ни приготвяше 

отъ листа мtстата за спане. Ние останахме единъ 
день въ Пемакокунгь, турихме въ редъ бе11ежкитt 
си, каталогизирахме намtренитt предмети и преди 

всичко здраво си отпочинахме, за да можемъ съ 

нови сили да проа.ължнмъ. Защото отъ тукъ ната
тъкъ трtбваше сами да си пробиваме собственъ 
пж.ть, а когато пропастьта стана съвсемъ тtсна, 
движехме се бавно и съ мж.ка наnредъ. Въ 6-8 часа 
едва преминавахме 4 до 6 клм. Навсtкж.де носачитt 
трtбваше да проправятъ пж.ть. Безъ тtхна помощь 
и безъ дългитt бамбукови в.жжета никога не бихме 
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изкачили пропастьта. Тtэи пионери бtха велико
лепни; тt се катерtха като котки по наR-оnаснитt 
скали и всичко правtха, за да ни усиrоря,ь пж.тя. 

Въ долината попаднахме на едно странно го

ведо, - такина, което периодически скита надолу и 

нагоре изъ пропастьта; ние видtхме еднъжъ цtло 
стадо отъ другата страна на рtката. Следъ като 
бtхме 14 дена въ планинската пропасть, трtбваше 
да видимъ, че неможемъ повече да следимъ рtката. 

Пропастьта се обърна въ проста цепнатина въ 

rна~tсовитt скали, стенитt. и се издигаха на стотица 

стж.nки стръмно нагоре, а рtката се спущаше около 

12 м. дълбоко надолу. Ние трtбваше да слtземъ и 
намtрихме една м~чно проходима пжтека. 

Тогава доl,lде изненадата: по планинската про

пасть ние б-вхме преминали вернrитt на Хималаитt 1 
Dъ това не можеше да има съмнение; защото предъ 

насъ 11ежеха тропически гори и плодородни житни 

полета. А и туаемцитt, които срtщахме, не бtха 
тибетцн, но Монба. Моrж.щнrl; снtжни върхове ле• 
жеха задъ насъ, предъ насъ се прQстираше до11ина, 

Ние искахме да видимъ още една часть на про

пастьта, която бtхме принуцени да заобиколимъ. 
Орrанизир

1

ахме една експедиция за още петь дена. 
Когато потеглихме, валtше въ долината, но 

вече по-горе въ гората дъждъ,ь се обърна на снtгь. 
На другата сутринь се събудихме обвити въ най
rж.ста мъr11а и снtrъ. Но още следъ обtдъ достиг
нахме цельта. На около 1200 м. подъ насъ шумtше 
желанната вода, която можехме да проследимъ съ 

очи на нtколко мили. 
Ние бtхме задоволени, че сме изследвали до• 

лината на моrжщата Брамапутра и че сме обходили 
далечни и чудни области, които никой бtлъ преди 
насъ не бt престжrrнлъ. 

Отъ н1;мски: 8. 

* * 

КНИЖНИНf\ 

За Рила. - Туренъ е подъ nечатъ първият,,, сви
тъкъ отъ то,111, първи на съчинението за Рила оть 
П. Делирадевъ. Разгледани CJ\\ наll-изчерnателно името 
и границитп, на планината - любимка на туристнтt. 
На предплатили.т1; до края на м. януарzzй първиятъ сви
тъ1<ъ се отстжnва по 20 лева. За целыа еж изпратени 
покани. Като се вземе nодъ внимание, че туристическата 
книжнина разчита изключително на вниманиет" и по
държката на любознателкит1; туристи и любнтелн на див
ната българска щ,ирода, редакцията на • Български ту
ристъ • си г.озволяеа да препоржч.а на всички .пругари 

туристи - млади n стари, както II г. г. учителитt ~о гео
графия да взематъ присърдuе това хубаво д1;ло и да му 
укажатъ всичкото си съдеRствие. Излезлит1; вече книги 
за Витоща и Осогово отъ сжщия авторъ еж наА-сиrур
вата rаранци11 11 за стоl!ностьта на новата квнrа за Рила. 

Свитъкъ I ще съдържа: 
1. Предzоворъ. 
2. Име. (Сnоредъ изследваниита на профссоритt Д. 

Дечевъ, Ст Младеновъ, Гавр. Каuаровъ и др.) 
3. Граница. Тектоничн.ата основа на р11пската гра

ница. Раз11ичнит1; мнею111 по въпроса за границата меж.п,у 
Рила и Родопиn. Западни Родопи и11и Източяа Ри11а? 
Исторически н nравво-стопанскн документи по с11орния 



въпросъ Какво казва народа за границата. Анкета въ 
Самоковъ, Бtли Искъръ, Бtлиuа, Якоруда, Бtлово, Се
стрнмо, Габровида, Косте11е.цъ, Долна ба11я, _Радуилъ, Ма

хала, Василицитt, Кованлъкъ. Граница на единна Рила 
отъ Струма до Сестримска Крива рtка. 

Свитъкъ II ще съдържа: 
1. Научни изследвания и художествени описания 

(въ картини, стихове и проза) на Рила, съ кратки био
графически свrьдения за авторитrь. 

2. Геология. петрография и минералогия на Рила, 
(Споредъ изследванията на Буе, Винкепъ, Хохщетеръ, 
Тоупа, Златарски, Г Бончевъ, Д-ръ В. Радевъ и др.) 

Прочее, поже11аваме най-rолъмъ ус11tхъ на новото 
географско-туристическо начинание, защото нашата Рила 
заслужава това. 

Пжтеводнтель на ПИРИНЪ. Тази книжка не трtбва 
да липсва отъ библиотеката ни, а за нзлетит1; ни изъ Пи
рашъ орезъ лtтото е една необходнмость. Множеството 
излети uписани въ пж.теводитР.пя, еж. необходими при 
оnредtляне маршрута за излетнтt ни изъ дивния Пирииъ. 

Н~бавете си го чрезъ м-t;стния клонъ или направо 
отъ Централното настоятелство на Б. Т. Д. - София, 
ул. Солунъ 25. 

* * 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Централното Нас,·оятелство, по случаll новата 
19:.!8 година, изпраща н11 клоноветt своитt поздравления 
и пожелания за оше по rолъмъ ентусиdзъмъ и по-голi;ма 
преданость за популяризиране па туристическото двнже• 

ние, като средство ila стопанско и културно повдигане из 
страната ни. То вtрва, че настоящата година ще бжде по 
бпаrоприятна, за да може туризма да зареrестрира по
_ценни успtхн-привличане въ редоветt ни всички стоящи 
вънъ отъ дружеството пюбители на природата и реапи
зиране на всички наши начинания. 

Б. Т. Д., респективно кпоноветt М)', трtбва и презъ на
стоящата година да продължатъ стабилизиране на вж.трещ
ното си положение, като се въодуш1:впяватъ вннаrн отъ 

напредъка на дружеството. Това ще пост11гнатъ чрезъ 
една по-интензивна деllность, която не тръбва да спира 
презъ зимата. Знмниm изпети, като се избtrватъ риско
ванитt, ски нзлетиm, люшове и др. зимни уцоволствия 
наредъ съ урежданитt често другарски и семеllни срещи, 

вечеринки, утра, сказки съ диапозитиви и пр. ще способ
ствуватъ за nодържане бодъръ туристически духъ въ 
ч11енове1 t. 

Наредъ съ горното навременно и необходимо е кло
новеm да отблаrодарятъ на всички онtзи, които подъ 
различни форми еж. имъ давалв своята подкрепа. Лнко

веп на починапитt чпенове и клоновитt преn.седатепи 
трtбва да кнчатъ кпоновит1; канцеларии, а имената на 
дарителиm да бж.датъ увtковtчени върху плочи, окачени 
в·1:с хижи и домове. Имената на заrинапитt презъ воllната 
туристи, сжщо така трtбва да заематъ видно мtсто въ 
клоновитt канцеларии. Въобще да се постави началото на 
традициитt, които еж. отъ гопtмо значение за развитието 
11а всtка една общ· ствена организация. Вс1iки туристъ 
трtбва да знае, че организадията ни презъ тридесеть 
годишното си еж.шествуване е вкпючвала въ редовеrt; си 

виднJ1 български граждани, които съ дейностьта с11 и ма
териалната си подкрепа еж допринесли много за напре

дъка на любимото ни д1;ло. 

Зимния сезонъ тръбва да се използва и за подrо
товка на всички онtзи задачи, конто ше ба.датъ изnъп
нени презъ пi;тото. На първо мtсто тр1iбва да се обърне 
внимание върху нуждата отъ издаването на чуж.дъ езикъ 

кратки рекпамни пжтеводители на rрадоветt София. Плов
дивъ, Варна, Търново II др. , които наредъ съ този я.а 
1>ълrария, които Ц. К. проектира да издаде наскоро, ще 
цадатъ възможность на и,пересуващитt се чужденци да 

се запознаятъ съ природата и природниm забележител
ности на България - минерални извори, Розова допипа, 
Черноморско краllбр1;жие, високи планински в1,рхове, 
курорти, бани, монастирн и пр. Къмъ пжтеводителиrt; за 
Варна и Бурга.з'Ь необходимо е да се ориложатъ и карти 
на черноморскитъ nпажове. 

Като начало, nж.теводителитt може да бж.датъ 
кратки, но на хубави хартия и съ хубави изгледи, да не 

-струватъ скжпо, да се издадатъ бързо и разпратятъ въ 
странство, кждето се търсятъ пжтеводитеди за Бъпгария. 
Обещаното съдействие на френския Туринrъ кпубъ и 
Компанията Ваrонъ-ли за разпространението имъ, тръбна 
да Н3Ползваме въ услуга па отечеството си. Можемъ 
смело ца се надtваме, че чужденци ще . посешаватъ оъп 
rария, и съ тови ще съдеАс'rвуватъ за подобрение на
шето ж.-пж.т-Но, шосеllно, хотелиерско и rостипничарско 
дtпо. 

Съобщения на Центр. Настоятелство. - Колкото 
и да е нежелателно, Настоятелството дължи да отбележи 
невниманието, съ което мнозинството отъ кпововетt се 
отна.:ятъ къмъ наредбитt му, основани на дружествения 
уставъ, отиосите,шо издължаването имъ. Изхода отъ това 
положение Ц, Н-во ще потърси въ по-скорошното свнк
нане па събора, кждето ·кпоноветt да дадатъ обяснения 
за несвоевременното си издъпжаване и поематъ отrовр

ностыа за поспедствията отъ тази си практик.а. За после
депъ пж.ть молимъ всички клонове, които не еж. уредиllИ 

окончателно дъ,аrовеr!; си за до края на 1927 година да 
сторятъ това веднага и падатъ възможность на Ц. Н-во 
спокойно да продължи работата си въ попето на българ
ската туристика. 

Изпращатъ се на клоповетt по два екз. отчети за 
дейностыа имъ за 1927 година и сведения за чпеиоветt 
по занятие които да се попъппятъ н най-късно до края 

на месеца по единъ екз. отъ mхъ да се повърне въ Н-вото . 
Презъ 1928 година членския вносъ ще се събере 

срещу нови членски марки каквито Ц. Н. е приготвило н 
о;ьржи на разпо11ожепнl! на клоноветt. Поспеднитt да 
съобщатъ по колко такива да имъ се пратятъ като иматъ 
предъ вид'Ь Окр. № 459 1926 година. 

Пжтуването съ нам.апение по Б. Л. Ж. до края на 
м. мартъ ще става по силата на старото окржжно № Vll-41- 1 
отъ 3 Януа1>Ий 1927 rо11нна и въ групи наll-малко 5 
души. Кпоноветt които ui;мarь ув1;рення да съобщатъ за 
да нмъ се изпратятъ. 

Възобновенъ е клона въ Трi,вна ~ Планинецъ. ; за 
чпенове на настоятепството еж избрани Томе Ал. Камбу
ровъ, Георги Ботевъ, Боню Д, Анrеповъ, Михаилъ Ива
новъ, Илия К. Ралевъ, Ив. К. Христовъ н за членове на 
,шнтрол·ната комисия Ганчо Алексиевъ, Диме Боrдановъ 
и Цаню Калуrеровъ. Новото н11стояте11ство обещава да 
развие едва добра деllность, продиктувана отъ интереснтt 
на кпона и града, още повече че въ него влизатъ бивши 
чпе.нове отъ Ю. Т. С. 

Възобновеиъ е сжщо клона въ Русе, настоятел
ството на който си поставя за цель съ една планомtрна 

дейвость - турисrическа и културна да постави клона 
въ първитt редове на дружеството. 

При Старо-Заrорския ю1овъ е уредена постоянна 
спална съ 18 пегла. Спапната се помtщава въ клона на 
девическото учипише , Пансиона· , въ която туриста винаги 
ще намtри добъръ приеыъ, чисто и удобно пеrло. За 
чуждестранни групи има опредълени преводчиuи на нtм
ски, френски и есперантски езиди. Спалната разполага 
съ всички необходими инвентарни предмети. Тукъ нма и 
табло-упж.твачъ, което за чл.~нове на Б. Т. Д. н Ю. Т. С. 
е 8 лв., а за нечпенове - ' 12 лева. Спалната се услужва 
вс-tко врем~: отъ дl!журния слуга на училището. За rо
лъмн групи и 11резъ празници анrажнране на сn~пната 
става писмено. Презъ миналата а·од.ина въ crraлнara с;,;. 
11реuощува11и 72 учащи, 27 членове и 26 нечленове. 

Основани еж нови клонове отъ Б. Т. Д. въ Сев
лиево - Т,нжа и въ Пещера - Купена. 
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СофиАския клонъ Алеко Конставтиновъ е започналъ 
ц1;лъ редъ турнстнчески сказки. Първата сказка, на тема 
Експецицията въ Хималаит!; е четена отъ Д-ръ Малеевъ, 
втората - Изкачването ми па Grand Combln отъ Проф. 
П. Стояновъ. 

На бждни вечерь клона е уредилъ елха съ томбола 
ва хижа Алеко. Клонътъ въ Кюстевди11ъ еж.що така е 
прекаралъ бждви вечерь въ хижа Осогово. 

Врач.анския клонъ on 16 Декември!! м. r. има. 
ново настоятелство. Председатель Арх. П. Доrрамаджиевъ, 
подпредседатель Д. Сзрадановъ, секретарь Цв. П. Моrи
лавски, касиеръ Ив. Хр. Лкповавски, цомакинъ Кр. Кръсте
вяковъ, биб11иотекарь Д, Тодоровъ. СъвеrниЦ}I: Над1<а 
Пенчева, Цанко Мумджиевъ. Ив. Панаl!отовъ, Ив. Uековъ. 
Ковтро11на комиеия : Христо Партовъ, Т. Търннцовъ, 
В. Печевяковъ. 

Отъ сведенията иа Варненския к11онъ Девненски 
извори виждаме, че къмъ края на 1927 r кnовыъ брои 
47 ч11ена. Реализирани еж всичко 27 излета. Кловътъ 
разполага съ фокдъ .хижа•, коllто ще се употрtби за 
издаване на пжтеводитель на Вар11а и околностыа. Кло
нътъ работи при трудни условия, поради слабата заинте
ресоо.аность на гражданството, сж.ществуването на леть 

друrи самостоятелни туристически дружества, както и 

въздържането на възрастнит1; юноши да uремиватъ при 
по-старит1; си вече другари. 

На 1О и 11 т. м. се състоя въ Нова-Загора обла
стна конференция на клововет1; on Б. Т. Д. въ Юго
източна оълrария. Б1;ха представени: Ст.-Заrорски, Ново
Заrорски, Ямболски и Бургаски клонове. Присжствува и 
дружествения nод11редседатель Н. Галчовъ. 

Новото д-во .Сръдногореuъ • прави отличнQ впечат
ление Г-нъ Георги Нягуловъ, бившъ rражданинъ на Н. 
Загора, а сега такъвъ на rp. Пловдивъ, направи подаръкъ 
500 лн. на дружеството, за което му се искрено благо
дари и 11оздравлява съ нашето туристическо е.хо! 

Разгледаха се редица в:ьnроси Председателя на 
О. Т. С. въ С1·.-Заrора - Д-ръ Гюлеметовъ реферира 
върху nредлаrаниrt отъ Ст.-Заrорския клонъ нзмевня на 
устава, какт11 и за деl!носта на кл. Сърнена гора. 

Председателит1; на Ямболския, Бургаски и Ново
загорския клонове дадоха отчеn за деl!ностыа на т!;хнит1; 
клонове. 

Размtниха се мисли по организационни въпроси и 
въ връзка съ хнжестроението се изтъкна и една no
roлiiмa планом1;рность за да ие се разrтръскватъ усилията 
на отд1;лвит1; клонове и за да се избtrватъ бждащи 
rрtшки поради нерационаленъ строежъ. 

Констатира се че при нtкои клонове на Ю. Т. С. 
в:ь граждански,-!; секции членуватъ rолtмн групи възра
стни, за които се изказа желание да премиватъ въ редо

ве,-!; на Б. Т. Д, понеже тази аномалия пречи за пра
вилния развой на туристическото д1;ло. 

Поддчерта се rол1;мото орrавизацно11но значение на 
конференuиит-t; и се изказа пожелание да се устроАватъ 
често и да се посещаваиъ 110-усърд:но. Четене на сказки 
съ диапозитиви отъ яашит1; планини се препорж.ча наll
настоятеnяо. 

Дружественин лодпредседатель изложи деl!ностьта на 
Ц, Н-во н по611агодарн на клоновет1; дейци эа развитата 
туристическа деАность. 

Долно-Ор-t.ховския клонъ Чукаръ отъ 1~ ноем
ври!! м. r. е избралъ за подnредседатель А. Никова, за 
секретарь Елена п. Тодорова и Гриrоръ М. Статевъ за 
членъ на контролната комисия. 

Пернншкня ю1онъ Голо Бърдо е свикалъ на 7 и 
8 Ноемврий м. г, срtща, на която еж присжтствували 

ЧJ1енове отъ клоновет1; на Софуя, Дупница и Кюсте1щи11ъ. 
На 7 вечерыа е б11ла устроена туристическа вечерин.ка, 
а на 8 се е състояла самата конференция, на която еж 
били размtнени- мисли за събора въ Кюстендилъ. Отъ 
страна на U. Н. е присжтствуваnъ подлредседательтъ 

1·. Н. Галчовъ. Гоститl; ек. били разведени изъ мината. 

Редакторъ: Ив. Велковъ. 
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На 2 Декемврий е била уредена беседа, на която 
подпредседательтъ на клона 1·. Броксъ е държалъ сказка 
съ свtтливи картини за нашит!; пещери. 

Дарение. - Председательтъ на Б. Т. д. Архитектъ 
Г. Козаровъ е подарилъ на монастирит1; св. Петка при 
с. Сотиря, Сnпвенско и св. Сnасъ, Ямболско нужднитt 
марсилски кере~шди за покриване на храмовет1; на 
въпроснит1; манастири, като е nомоли11ъ Сnивенската 
Митрополия да отпустне по една стая в:ь мон.астирит1; 
еа почивка на uреминаващитъ туристи. Митрополията 
съ rотовность се е отзовала на молбата на r-въ Коза
ровъ и за въ б.ждаще туристит1; отъ Сnивевъ и Ямболъ 
ще имаn тамъ винаги по една стая на собствено раз
положение. 

Посещение на клоновет'I.. - На 1 Ноемврнl! се• 
кретарътъ на дружеството 1·. 18. Христовъ е посетилъ клона 
въ т. Пазарджикъ. Сжщия день заедно съ подnредседа
те11я на мtстния клонъ r. Арх. Мумджиевь е би110 посе
тено новооснованото д-во Н.упена въ Пещера, състояще 
се отъ мnади и преданни членове на туристическото дtло. 
Рж.ководителит1; на дружеството еж изказа11и rотовность, 
следъ размtненит1; мисли, да се присъедннятъ къмъ Б. Т. Д. 

Разлом.. - Поради nрем1;стване на нtкои ч11енове 
отъ кпона, новото настоятелство отъ 1 Ноември!! .м. r. се 
е конституирало: председател,r;, Коста Скелииъ, касиеръ 
Александъръ Димнтровъ, съв·етникъ Ив. Поповъ, ч-ленъ 
отъ контроJIНата комисия Иванъ Камче.въ, 

Среща въ Провадия и Ловечъ. На 19 дё_кемвриl! 
м. r. въ Провадия и Лов~чъ еж се състояли кловови 
срещи. На срещата въ Провадия еж присжтствувалн деле
гати on клоновет1; въ Шумевъ и Варна. Срещу деныъ 
я.а конференцията имало отлично посетена другарска среща. 
Въ самиятъ день Злати Ивановъ о·rъ Шуменъ е челъ 
рефератъ за Педагогическото зна•1.ение на т,уриэма. 
Следъ това еж би11н ра.зrледаии р-;диuа организационни 

въr1роси. Въ мtстното кнно е б1111а даце-на п сказка .На
шитt манастири" съ св1;тлнви картини. Въ общъ излетъ 
е би11а посетена соловарницата и rопtмата сонда ~о стан
ция Мирово. Отъ страна на U. Н е nрисжтствувалъ 
Б. Кертевъ. 

Въ Ловеч& поради извънредно лошото време сре
щата не е могла да бж.де уредена. Въпреки снtжнит1; 
бури обаче ед11а rpyn.a отъ 10 души Пл1;веицн пристигна 
на време н при задушевна обща трапеза б-t;ха разм1;ненн 
мисли върху нашата деl!ность и въобще върху значението. 
на срещнт1;, които трtбна да служатъ за по-близкото опо
знаване на друrарит1; отъ отд1;лнит1; клонове . На сре
щата е присжтсrвувалъ отъ U. Н. редакторътъ на списа
нието Д-ръ Ив. Велковъ. 

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ. Месечно илюстровано 
списание за туризъмъ и родинознание - Орrанъ 
на Бы1rарското Туристическо Дружество. П р е по
р ж ч а но отъ Министерството на Народ
ното П р о с в t ще н и е съ окржжhО No 1 793 отъ 
27 януарий 1922 r. Година ХХ (януари/,! - декем
вриl!). Абонаментъ за година 60 лв. за чужбина -
100 лв. Всичко за сnисаннето се из11ращ1 до Реда к
ц и ята на Български Туристъ, София, ул. Со
лунъ 25. 

СЪДЪРЖАНИЕ. - Двадесеть години Български ту
ристъ; П. Делирадев1,, Великата Рилска пустиня: Проф. 
Д-р1, Албре.х:тъ Бур.х:ардъ, Като н1;мски rеоrрафъ въ 
Родопиm; Ил. Столrьтовъ, Б1;лата Симфония; В. Ми
ков&, Пещерата Магура; Ф. /(и11гдон1, Уардъ, Зэдъ Хи
малаитt. Кннжm1на, разни вести и бележки 11зъ туристи
ческия животъ. Зимни снимки на Рила отъ Хр. Тасевъ. 
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