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Действително, Тодоринъ Върхъ е пс>-низъкъ 
отъ Епъ Тепе и нtма неговата шеметна слава; nодъ 

неrо не вtе хаотичния Каза1-1ъ за да удвоява вепи
чи~то и страхотностьта му. Но той има и своитt 
предимства: отстраненъ оrъ rлавнин хребетъ на пла
нината - издадеиъ лалечъ на северъ, между дол и • 

ниrt на Бъндерица и Дамяница - отъ него се от

криватъ великолепни гледки : мраморно бtлналия 
се съ обчертани, като отъ скулпторъ правилни рж.

бове, Елъ Тепе, гордо извишава голата си снага; 

Папазrьолския гранитенъ дtлъ съ разновиднитt си 
чуки и зжбери дръзко отсича хоризонта на югъ; 

весели и тж.жни, ту свtтло обчертани, ту тъмно зату
лени езера въ дtсно и лtво; кичестия Разлогь току 
подъ него, а по нататъкъ тъмния Рилско-Ропопскt1 
лабиринтъ, нзъ който надиrатъ глави Ай Гидикъ, 
Попова Шапка, Царевъ върхъ, Мусала ... Обърни 
се на западъ: низко, въ дънъ земя като змия на при

пtкъ се е протегнала и лъщи Струма; насрtща -
скромно изпънала снага Бtласиuа. И още колко ви
дения и картини 11иснатъ въ nаметьта ми беэъ да 
имамъ попя да ги дtля и наименувамъ. 

Подъ нази еж. езерата на Василакъ-Василаш
кнтt езера. Спущането по южния скатъ, по широ
ката тераса на Топоринъ върхъ не е много трудно, 

но за какъвъ чемеръ не зная, очит1; ни еж се впили 

въ ~дно усамотено, черно езеро - Тевното езеро. 
Високо надъ другитt, скрито, вградено отъ скали и 

зжбери, то мами като напастъ. Моятъ младъ, току за
стиrналъ ме сnж.тникъ, се е халосалъ 11опече отъ мене 

отъ примамната таинственность на това езеро и дума: 
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като тръrнемъ въ дtсно 110 хребета ще обиколимъ 
е-е-е ония тамъ зж.бери и ще се смъкнемъ тъкмо 
при него. А оттамъ - на Василакъ. И скачащь като 
яре тръгна. Азъ no него. Провидението го прати и 
за nримеждие и за спасение. Изминали не изминали 
стотина крачки, ние се убедихме въ хиляди n,кти 
повтаряна истина, че Пирина нtма било. Отъ оня 
широкъ гръбнакъ на Стара Планина, по който мо
гаТh да се движатъ 1<ервани, оть ония гиздави вър

топи и седловини на Рила и Родопи - ни nоменъ. 
И билото, и върховет1; на Пиринъ еж. се така сру

тили, разсипали отъ двет1; страни, та е останало 

единъ остъръ, назж.бенъ гръбнакъ, по който е абсо
лютно невъзможно каквото и да е движение. 

Съ една дума сжщински оглозrанъ rръбнакъ на 

нtкакво допотопно чудовище . • . Да се върнемъ 
назадъ - досвидя ни се за1·убеното време. И току 
се спуснахме по нtка1<Ъвъ улей между скалитt. 
Благополучно. Навлtаохме въ широка морена. Отъ 
балванъ на балванъ - изминаваме я. Нагазвме въ 
рtдки храсталаци отъ клекъ. Знаете колко е приятно 
и лесно да се пром·ькнешъ измежду кръстосанитt 

като крачката на оn·опода клонаци на клека ! Ни 
отдолу да се проврешъ, ни да го nрегазишъ. Лу

таме се насамъ нататъкъ - изгубваме се единъ 
други. Обаждаме се: тука много лошо . . . И тука 
такова. Промушкваме се, възсtдам!?, хлъзгаме се като 
по хасъръ. И все търсимъ изходъ. Бързаме да из
лtземъ ивъ това пленничество, та'ку ще би да си 
счуnимъ вратоветt. Предъ мене се провиделя. Ще 
ми се с~,всемъ да с~ отпуснl\ по ~лъ~гав11тt, 11с;п11\лц 



клоне на клекътъ. Нtщо ме сепва. Озъртамъ се: 
въртоломна бездна. Спрtлъ съмъ надъ отвесна скала 
отъ която не смtя да надникна. Нtщо се раз

сипа въ съзнанието ми, притъмня ми. Не смtя да 

си отворя очитt. Стоя въ нtкакъвъ унесъ като че 
ли се нося къмъ оня свtтъ. А съзнанието щрака, 
щрака като разкъсанъ филмъ. Какво не ми мина 
презъ ума! Ще окапешъ като сврака по тия скали, 
ще те ръфатъ орли и гарвани . . . Но шемета 
почва да се разтапя. Истию<rътъ буди сили, воля па 
и съзнание. Виждамъ че рлщетt ми с.ж останали по 
вtрни отколкото съзнанието: така здраво съмъ вчеп
калъ клонетt на клекътъ, та сърцето да се пукне, 

рж.цетt едва ли биха се отпуснали. Чувамъ - дру

гаря вика. Насилвамъ се да му се обадя. Иде къмъ 
мене. Да бжде блаrословенъ. - Съ негова помощь 
можахъ .ва се измъ1ша. Имало късметъ нtкое отъ 
децата . .. 

Озъртаме се нерешително. Откъмъ Василаш
кото езеро чуваме гласове, виждаме рж.комахания, но 

нищо не пµоумtваме. Оть тtхъ или по 
здраво подсказващъ инстинктъ, насоч-

Плакне бtлитt., гладки камъне, бистра и много-
11одна. Безъ пtсъчни наноси, безъ мъртви вирове, 
хлъзга се по бtлото каменно корито, ту гърми, ту 
бърбори. И тоя сыtсенъ екъ оглася смълчанитt отъ 
черна орись стройни мури въ усоята, зашемедява 

покатерилитt се по срtщната стръмнина зелени 
борове и като че 11и подъ не/.!иия ритъмъ тt поч

ватъ да скачатъ отъ скала на скала и:~и вdки на 

мtстото си .•. 
Навлизаме въ сt•1ищата. ГоJitми протегнати 

като безконечни валяци съборени и оставени мури 
накръстосани въ различни посоки. Жалъ да те об

хване за тия безмиспено гниещи богатства. Казватъ 

че презъ зимата по заледения снtrъ всичко щt.ли 
да смъкнатъ. Дано да е rъ/.!. 

Спираме при грамадна, utлъ баиръ, канара. 
l{акъвъ ли rръыъ и трtсъкъ е било, когато се е тър • 
1<олиJ1а 01-ь си11итt висини! На тая канара се чете 
надписъ: • На това мt.сто въ нача11ото на ХVШ вtкъ 
бан,калии, унищожиха страшната кърджали/.!ска 

ваме се въ дtсно. Вървя следъ младия 

си с11ж.тникъ, скачамъ по балванитt, 

хлъзгамъ се, JСЖдето тоА се хлъзга -
сжщински сомнамбулъ. На него съмъ 
предоставиJiъ и вtра и упование. Ако 

би полtтелъ въ бездна, но и за миrъ не 
бихъ се поколебаJiъ. ТОJiкова бtхъ изrу
биJiъ воля и самообладание. Капнали отъ 

умора, измъкнахме се нall-пOcJie, Ние 
сме при най-красивото, най-rолtмото Пи

ринско езеро: рибното Василашко езеро. 
Брtговетt. му еж китно зашумени, поля
нитt около него еж като сладки милувк~1 
за у,касенитt ни очи. А за да бжде 

омаята още по-голtма, по кристалнитt 

му води се плъзга лодка. Е, Боже, спа

сени сме I Та тука е възможенъ не само 
животъ, но и блаженство! И лодка и 
хора и зелени полянки. Плахо извивамъ Тодори.нъ върхъ К. х. Радонов1, 

вратъ нагоре, откждето се смъкнахме. 

Като че ли нtкоя сатана ни е\ водилъ презъ най
страхотниrt пропасти ... 

Езерото е прочуто по своята пъстърва. Владн 
скопоса въдица 01-ь топлийка и я метна въ водата. 

Не се минаха ни nеть минути, конеца бt повлеченъ 
на в.жтре и докато се доrадим:ь, изгубихме му края. 

Скоро лодката. Моята амбиция на морски човtкъ бt 
безпощадно компрометирана: лодката - три сковани 
дъски, се обърна и цопъ въ водата. Записахъ още 
едно безумие: че съмъ се къпалъ въ ·езеро надъ 
2100 метра височина. - АА сега скачай, суши се. 
Това ми само недости.rаше. 

Терасовидната поляна полъ езерото, покрита 
съ хубава мека трева, обкржжени съ китни борчета 
и ели е сама за себе си utлa хубость. Тука Банска
JIИИ правятъ сво11тt пиршески излети. Подъ терасата 

гърми водопадъ: края на дъмаrа морена, голtмитt 

nparoвe на Дамяница. По-на.цоJJ,У рtката е по-кротка, 

орда. Триста души хайти еж оставили коститt си 
тука•, Дълго време главитt имъ се тьркаляли изъ 

тоя тtсенъ като лъхъмъ усоенъ ттроходъ : между 
скалата и стръмния брtrъ. Оrтоrава това мtсто се 
казва Главит,ь. 

На около 2 километра оть полето е бента на 
електрическата централа на Банско, а по надолу, 

при Илиеви мостове - самата инсталация. Красиво 
и уютно мt.сто. На самия мость се е размахала на -
задъ-напредъ, съ карабина на рамо млада жена. Из
първо помислихъ, че е нtкое гевезе и на отсtчената 

и покана да обиколимъ отдру1·ата страна, сопнахъ 
се като българинъ. За моя изненада подаде се поз
ната глава, поздравлява ме и съ ржка ме насочва 

нататъкъ . . . Добри сполуки, мили хора. Дано 
успtхътъ въ трудното ви дt.ло подобава на вашата 

пламенна вtра и упорита воля. 

J1змъкна1'ме се из1, планинскат;J rtснина. По-
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лето цtло е свtтнало отъ предвечернитt лжчи на 
11аближилото na кацне на Тодоринъ върхъ слънце. 

Огпеш11\ за1н1къ 11зпраща на ·насъ 
Сво11та сетня, привtп1а усмивка. 
Всичко въ пр1jродата нека r1очивка 
Въ сладка умора и n-\;га и страсть 

Ето вe•1epllllll часъ. 

Бистрата струя на. Дамяница се е равнищила 

като. нишкитt на една голtма мрежа, хвърлена отъ 

брtгьтъ на Пирина и обхванала цtлото поле. Отъ 
високата камGанария на Банско идtха вълнитt, мо
литвената благовесть на предпразничниятъ звонъ. 

П . Росенъ 

ПЛF\НИНИТ15, ВоТЬРЪ ТЪ И ОБЛF\ЦИТ15 

Отъ день на день нашнтt планини се посtща
ваrь повече и печелятъ все повече прияте.11и между 

хората, жадуващи за истински отдихъ и почивка. И 
докато преди години тt бtха огласявани отъ rоворъ 
и ntсни само презъ сиrурнитt слънчеви дни на л·l;
тото, двесъ не сжщес·гвува де11ь отъ годината, презъ 

1<0/;lто да се считатъ недостжпни. Мисля даже, че 
презъ зимнитt дни rt даряватъ по щедро гостит-1; 
си и много често навъсенитt, студени и м·ьгляви дни 

на равнината, които не обtщаватъ нищо добро, кри• 
ятъ за планинеца най-хубавитt слънчеви дни отъ 
живота му, пълно с~1ньо небе и диаманте11ъ блt
съкъ, усtянъ по ослtпително бtлия nлащъ на тtх
нитt чела. Неусетно, всtки день ние нау•1аваме по 

нtщичко за rtxъ. Бавно rt ни откриватъ буйния 
животъ на природата, скритъ въ тишината на ясния 

день и въ 11tсеньта и напора на вихъра. Но не ви
наги планината открива своитt истини даромъ; много 
оrь твхъ еж постигнати съ непосилно напрtгане 11а 
волята, а и много еж платени съ живота на самоот

вержени храбреци. 
При броденето изъ ттланннит-1; има. да се пре

одоляватъ трудноститt, които се кр11ятъ въ диплитt 
имъ, като се 110чне отъ върховетt, отдtлен11 съ 11ро-
11асти, каменни грамади, и се свърши съ rордитt З,'-· 
бери, които се 01·леждатъ ьъ 11ланинс1<итt езера. 
Тtэи трудносп1 иматъ това предиь1ство, че еж по

стоянни, на опредtлени мtста и вннаги съ повече 

или по-малко усилия могатъ да б.ждатъ 11звестни, из

бtгнати или преодолt11и. 

Промtнит-1; на времето и атмосфернитt стихии 
еж. много по- голtмо препятствие, защото тt не еж 
опред·l;лени по мtсто и време. Tt носятъ съ себе си 
изненадата, която може да спъне всtка стжпка на
предъ. И за това до днесъ еж давани повече жер

тви на тtхъ и още много години за напредъ ще имъ 

се плаща дань, като изкупление на проявената дър

зость. Една отъ стихиит-1;, която се плаща наtl-скжпо 

е вия;шцата, съюзъ между бурята и студа, споени 
съ ледениs1 пtсъкъ на бtлата снtжна пустиня. И 
усилията на всички ни трtбва да еж отправени къмъ 

лредв~tждането и, и винаги трtбва да сме 1·отови да 

я посрtщнемъ. 
Иавестно е, че ~1зобщо времето се гради въ атмо

сферата, която обгръща земята. Слънчевото rреяне 
е първопричина на всички промtни, 1<оито ставатъ 
въ нея. Обширни области отъ земната повърхность 
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се наrрtватъ повече отъ дpyrиrt, равновесието въ 

атмосферата се нарушава и грамадни въздушни маси 

се втурватъ стремително, 1<ато вtрни слънчеви слу · 
жители, да възстановятъ нарушения покой. Tt но
сятъ съ себе си ноп,лнатитt водни пар11 отъ океа

нит-1; и зе~tната повърхнина, издигатъ ги на кило

метри високо и когато изстиватъ, изпущатъ часть 

оrь т!,хъ, която се превръща на мал~~и невидими 

почти капчици и;1и ледени кристалчета, които обра
зуватъ облацит-1;, носени отъ 11tтъра. l{апчицитt и 
кристалчетата се сливатъ едно съ друго, уголtм
явать се все пове,,е и повече, политатъ къмъ земята, 

изливатъ се въ дъжцове или се иэсипватъ и я по

криватъ съ снtжна покривка. 

Планинит-1; играятъ голtма роль за създаването 

t1a облацитt и разпредt.лението иа валежитt върху 

Фиг. 1. 

тtхъ и полиrt имъ. Tt взематъ голtмо участие за 
създаване на 1-l;xнoro яреме и климатъ, 1<оито се от

личаватъ оть тtзи щ равнината. Когато в1;търъrь 
срещне по 11:жтя се планина, nоч.ва да се издига по 

иеtlния гръбъ и заедно съ това изстива съ около 

единъ градусъ на всtки сто метра издигане. Въ за-
11исимость от-ь неговата температура и влажность, 

както и височината която трtбва да преьшне, често 
настжпва оня моментъ, при които воднит-1; пари, 
които се съдържатъ въ не1·0, почватъ да се втеченя

ватъ и даватъ началото на облаt<Ъ, който покрива гре• 
бена на планината. Тогава се казва, че върху планина

та има об11ачна щапка (фиг. 1 ). Щомъ по•1не втечнява
нето на водни пари, изстиването на вtтъра съ из
дигането му значително наыалява, понеже при самото 

втечняване се отдtля топлина която забавя процеса 
на изстиването. При подходящи условия въ срещу

вtтрената страна на планината почна да вали, а въз 

душниrt маси, издигнали се до върха и дали тамъ 

часть отъ вла,·ата си, почвата да се плъзr11rь въ npo-



1'ивнатll страна - nодвtтрената. Тогава по обратенъ 
редъ, 1i; nочватъ да се сгр·l;ватъ с·ь единъ градусъ 

на всtки сто метра падане и изстиването имъ при 

изкачването съ сгрtването при падането така се ком

биниратъ, че вtтъра пада съ по-висока теь111ература 1 
отколкото е почналъ да се издига. Това става само 
ако се е образувала облачна ша11ка. Въ подвtтре
ната страна е по-топло, отколкото въ срещувtтре

ната на мtста съ една и сжща височина. Въздуха е 
nо-сухъ, жадно поглъща нови водни пари и изсу

шава земята. Сrрtването на вtrьра се увеличава 
когато премине последователно нtколко планински 

вериги и този rорещъ вtтъръ, когото въ Алпитt на
ричатъ "фUонъ", у насъ краИ Витоша се нарича 

11 черенъ вtтъръ", вi;роятно защото въ кж.со време 

стопява снtжната покривка и се открива черната 

земя. 

Въ зависимость отъ силата на вtтъра и темпе
ратурни,i; раsличия въ атмосферата, 1·otl не само до
стига до наtl-високи,i; гребени на планината, но удря~! , 

ки се въ склонове,i; й., издига се още по-високо, както 
водата се удр11 въ камъни,i; по дъното на rтланинс

ки,i; nотоuи и се получава надиш1ената имъ повърх

ность (фигъ 2). Като опъната струна, вtтровата 

Фиr. 2. 

струя почва да трепти и нtко11кократно се спуска и 
издига и образува грамадни въздушни бtли вълни. 
При всtко издигане на вълната настл1-пва охлажде

ние на въздуха и то може да достигне до тамъ, че 

водни,i; пари да се втечнятъ и да обраsуватъ sакржг

лени, съ r11адки краища облаuи, често пж.ти раздt
лею-1 на нtко11ко пласта. Най-често се образува само 
единъ облакъ, които отстои на известно разстояние 

оrь планината по посока на течението и се нарича 

.характеренъ облакъ" на планината. Той изобщо е 
неподвиженъ, когато тече1н1ето, отъ което се обра
зува не си измtня посоката. силата и влагата значи

телно, а когато такива промtни настава.ъ, тоИ мtни 
rолtмината и формата си и ту се отдалечава отъ 

ш1анината, ту се приближава, но винаги е по посока 

на вtтъра. По нtкога, оrь всtки nо-внсокъ връхъ 

се образуватъ характерни облаци, които се свър

зватъ помежду си и даватъ грубо образа на планин

ската повърхность. 

Отъ казаното се в11жда, че харкtерниятъ об
лакъ може да бжде предупредитель за времето въ 

планината. Неговото сжществуване говори непремен

но ва силеtiъ вътъръ, най-малко по билото на пла
нината. Не трtбва да се забравя, че наИ-често у 
насъ духатъ си11 ни вtтрове съ западна посока и за

това трtбва да бждемъ особенно nредпаз11иви, когато 

характерния обла1<ъ се намира на източната страна 

1-ta планината. Нъма съмнение, че колкото по-добре 
познаваме планината, тоякова ще се знае по-добре 

и м-встото ,кждето в'l:;·гьрътъ, поради мtстнит-в условия, 

добива н11й-голtма сила. Такива мtста презъ зимата 
трi;бва да се обхождатъ. 

в~поша е единствената планина у насъ, чиито ха

рактеренъ облакъ е набJtюдаванъ. Тtзи наблюдения 
еж правени само отъ София, и затова еж едностран• 
<1иви. Много отъ дни,i; презъ които ,·ой се е обра

зувалъ, еж би11и тихи и слънчеви въ до11ината. Спом
нямъ си деня, презъ 1<0Ито се даде първата жертва 

на виялицата. ТоИ б l;ше ясенъ, хубавъ праздниченъ 

день, единъ отъ ония хубави дни на зимата въ rо-
11tмия rрадъ, ко1·ато ыъrлата, напоена съ димъ, е като 

по чудо отн~сена оть вътъра презъ деветь земи въ 

десета.~,На югь сю1ия небесенъ сводъ rраничаше съ 
б-1:;лата плащаница на хубавицата Витоша. На изтокъ 

отъ Рtзньоветt, близко стоеше малъкъ, бtлъ t<ато 
памучно вълмо, облакътъ на Витоша и като че ли ви
хъра, ие подозиранъ отъ никого въ равню1ата, се 

мжчеше да хвърли мостъ отъ леденъ пtсъкъ оrь 

челото на Рtзньове,i; до него, които като кометна 
опашка се бtJttewe въру лазура. Презъ следнитt. дни 

~1орн11 хора Тhрсю111 загубе~шя си дру1·арь срtдъ 
прtспитt, навеяни отъ вихъра, който не слираше сво

ята пtсень. С11ъ1-щето неук11онно следtше пжтя си 
по синия сводъ, окрасенъ съ бtлия облакъ на Ви
тоша ... 

. Хараtперния облакъ на планинитt лесно се раз

личава оrь останалитt облаци ка1<то по своята за
гтщена форма, така и по свързаностьта си с·ь nхъ. 

l<oraтo се образува, той е сигурно преnу11режде• 
ние за вtтъра въ планината и много изненади и не

желанни последици nрезъ зимата моrаrь да се избt

гнатъ. Затова, когато го има, не трtбва да се пре
небрtrва. Може би много rтжти ще бж.демъ измамени 
въ очакванията си, било че виялицата е по-високо 

оrь гонената цель, било че сме попаднали на заветъ, 

въ вtтрената сtнка на планински,i; хребети. Ние 

нюцо не rубимъ въ този случаи. Но трtбва да се 

знае, че може да има буря безъ да се образува ха
рактерния облакъ, това зависи отъ условията въ ат

мосферата. Като се държи смtтка обаче за него, на!,1-

мадко, ще се намалятъ нещастията и неуспtхитt на 

живота ни въ п11анината, безъ тя да изгуби за насъ 

чароветt, които ни е дала природата. 

П. Пауновъ 
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ИЗСЛЕДВf\ЧИТь Н/1 БЪЛГRРИЯ 

1 

f\МИ БУЕ 

Една оть голtмнтt задачи на туристнчес"ото 
движение у насъ е проучването и популяризира

нето на природнитt красоти и историческитt памет
н1щи въ слабопроучената ни страна. Разрастването 
на туризма до едно широко, масово движение е пър

вото доказателство за неговата обществена необхо
димость и зна•1ение. Но l(Oraтo обхожда:ме вълшеб
нитt кжтища на нашата богата въ прнродоведско 

отношение страна, ние винаги трtбва да си спом
няме за онtзн, които първи еж правили съ невtро
я rни усилия nзртю1ата въ пжтя на ~1зследваннята, н 

да скърбимъ, •1е народната память, и11и 11O-точно -
11амятьта на нашата интелегеиция е малко кжса, а 
интересътъ й къмъ заслуrиrt на тtзн пионери твър
де слабъ. Пък-ь и официалнитt институти не па

датъ по-долу въ това отнош1.:ние. В·ь уч1Илищата ни 
вече 11ма доста научни и исторически картини -
uенни и неумtстн11. Напримtръ, за ис,орическото 

обу•1ение на децата - между другитt изложена е 
страшната картина на uарь l{рума съ мечъ въ ед
ната рж.ка и отс·tчената глава на Никифора въ дру1·а, 
отъ която настърхватъ коситi; на малкитl; пнтом
чета, (като че ли историческата заслуга на този царь 

се състои само въ този кървавъ актъ), а благород
ниятъ образ,, на многозаслужилия бъш·арски исто
рикъ Констанпшн.ъ Иpeite1'o никжде нtма да срt
щнете - нито въ еалоt1итt, нито в·ь учебницитt по 
история, нито въ читанкитt. Ниюк.де не се мtрка 
еж.що така портрета на l{аницъ, на Буе, на Лежа1iъ, 
и на много други заслужили на народа ни xop:.i. 
Вижъ за киноартиститt се твърде много ~1нтересу

ваме. Интересуваме •е и за боксьори, за пехливани. 
Вземете илюстрациитt, които из11иэать у насъ. Тамъ 
ще срещнете всичко отъ повърхностния животъ. Но 
за действите11но заслужилитt хора на ,българската 
наука - нищо или съвсемъ нищо. Щастдиво изкто
чение правятъ нtкои отъ науч11Итt ни издания, но 
за съжаление, тt пъкъ не лостигать до народа ни 

и до неговото подраствающе поколение, което има 

най-гол-вма нужда отъ примtра на самоотвержен~1тt 
и безкористни ратници на нау1<ата. А т_р1;бва да се 
аатрогватъ струнитt на по-дълбокитt интереси въ 
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бъ11тарс1<Ия умъ, увлеченъ отъ повърхностното и дtл
ни•1ното. За това твърде много допринася изучване 

живота на заслужнлитi; хора, работили въ сжщата 
ср·tда, в·ь 1<оято ние сами живtемъ. Доколко пъкъ 
еж слаби познанията ни върху живота на изследва

чятt на нашата страна, ни показва и следнин дре

бенъ, самъ по себе си, фактъ. 

Презъ лtтото ме срtща единъ мoll познаl!tшкъ, 

интелигентенъ човtкъ. Съ здрависването си почва 

да ми изказва гол·вмата си блаrодрность, задето на

училъ отъ 1<нигата ми за Осогово t<ой е A-fttl Буе. 
- Живtя на у11ица А,1т Буе и векрено неrо

пувахъ срещу общннарнтt: отде наюr.де еж кръс

тили нашата улица съ това неизвестно и никому не

ну>Кдно име. Даже мислtхме съ махленцитt да на
стоимъ да я nрекръстятъ. И ко11ко обидно ми се вид'!; 
моето голtмо невежество и неволно злословие срещу 

nамятьта на този энаменитъ мжжъ 1 
Моятъ познайникъ и сега се възмущаваше съ 

сжщата непринудена искреность на добъръ човtкъ, 
съ каквато се е възмущавалъ и nротнвъ общинаритt, 
кога не знаеше кои е ААtи Буе. 

Срещу този ни недъгъ има само един·ь лtкъ -
Познанието. 

За тази ttель и nБългарски туристъ• открива 
широко страниuи-гt си за опознаване на своитt чи
татели съ изследвачиrt на България - наши и ,,уж

денци. Съ ·rова, не само че ще обогатимъ позt1ани
ята си, но ощо ще засвидетелстуваме нашата nо•1ить 

къмъ памятьта на покойницитi; и уважение къмъ още 

живитi; ратници на науката. 

Започваме съ А,,щ Буе, коАто и по време и по 

заслуги заема първото мtсто въ нзс11едвачитi; на 
нашата страна. 

* 
* * 

Amedee иди Ami Boue е роденъ въ Хамбургъ 
на 16 марrь 1794 година - по времето на Вели
ката френска революция. По потекло французинъ, 
а no мtсторождение - нtмецъ, бж.дащиятъ знаме
нитъ гео11огъ останалъ кры1ю сираче още на десе• 

тата си година. Благодарение на майчинитt си род-



нини, то/.1 получилъ солидно възпитание и образ◊• 
вание - единъ капита11ъ, който изцtло биде вло
женъ предъ жертвеника на науката изобщо и сnе
циа11но nредъ този на Балканологията - изучв,н1и• 

ята на Ба11канския полуостровъ. Благороднитt му 
роднини сжщо така съумtха да ааnазатъ и значител

ното му богатство, останало въ наследство отъ май

ка му, И това материално богатство сжщо така бt 
пожертвано впОСJ1едствие за науката . 

Първоначалното си образование Буе получи 
дома отъ майка си. Следъ това посжnва въ rърrов

ско училище, 1<ато особено много се отличJ-1 по мате
матическитt науки. На деветнадесеть години (nрезъ 
1813 г.) напуска Хамбургъ и се преселва въ Швей
цария, и първо въ Бернъ, а по-късно въ Женева, 
гдето изучва книговодство, като смtталъ да се по
свети на тър,·овия. Отъ Женева заминава за Парижъ, 
J<ждето се предава на положителнит1; науки и за
върuша курса по подготовитет,итJ; пред
мети за бакЗJJавърския си изпитъ. Следъ 
като издържа този изпнтъ, реши да се 

посвети на медищ1нскитt науки .За тази 
цель тоИ предпочете англи/;!скить уни
верситети и преаъ 1814 г. заминава за 
Единбургъ. Следъ три години, двадесеть 

годишния Буе има докторски диnломъ. 

6ер11инъ презъ Дрезденъ, Прага, Бърно за )3иена. 
Въ последния rрадъ той се сближава съ учения 
свtтъ, главно съ rео11озитt и минералозитi; на 
Австрия и съ тtхно унж::-ване, той предприема много 
резултатни екскурзии изъ терциерния виенски ба• 
сеинъ. Следъ това заобикаля Унгария и изучва злато

носнитt трахити около l{емницъ и l<ремницъ. Следъ 
завръщането си въ Виена съ богати запаси отъ мате
риали, уuжти се nрезъ Моравия и Чех.1я за Берлинъ 
н обходи н проучи Германия въ всички посоки. След
нята - 1822 година Буе използува за допълнителни 
екскурзии изъ Франция и около Парижъ, а презъ 
есентьта предприе и доста голtмо uж.тешествие - по 

се:верна Италия, Истрия, Корушко и западно Хър• 
ватско и 11резъ Швейцария, Милано и Турино се за
върна въ Франция. Но не да почива, защото още 

следната пролtть неуморимиятъ изследвачъ се ка• 

тери по върховетt ,., а снtжнитt Пиринеи, а слецъ 

Но отличнияrь медикъ проявява 

мно,·о nо-го11·kми интереси къмъ геология. 

Още като студентъ по медицина въ 

Единбургъ, тоf.1 използва ваканциитt за 
близки и лалечни екскл1зии и то предим

но nешъ, съ раница на гърба и чукъ въ 
ржка. Геоложкитt изследвания на Шот• 
ландия Буе издаде въ Парижъ презъ 
1820 година, 1<,'-дето се пресе1~и веднага 

следъ свършване на медицината. И тукъ, 
въ мировия градъ на nолитическитt 11 

научни преврати, се формира иаучню1 

характеръ на б.ждащия знаменитъ иаслед

вачъ на Балканския nолуостровъ. Презъ 
лtтото то/.1 изучава въ геоложко отно· 

Изъ Витоша фот. Джонъ 

шепия околноститt на Парижъ и цtла Франция. А 
зимата прекарва въ френската столица въ неспиренъ 

трудъ. Тукъ младиятъ ученъ е въ връзки съ всички 

знаменитости, като Cuvier, BlainviJle, La111arck, Geof
froy S-t Hllaire, Haiiy, Alexandre Broпgniart и други, 
които указватъ още по-благотворно влияние върху 

та11антливия младъ ученъ мжжъ. 

Преsъ 1820 Буе напуска френската столица, за 
да се засели въ тази на Германия, ко/.lто градъ бt 
втория наученъ центъръ на възраждаща се Европа. 
Тукъ той - между другитt си занятия - посе

щава минераложкитt и кристалографски курсове 

на прочутия берлински професоръ Weiss-n и се 
сближава съ неговия даровитъ асистентъ Gustave 
Rose. Знаменип1ятъ Leopold von Bucl1 дOTOlll{Oвa 
обиква младия Буе, че му остава на разположение 

даже и рж.коnисната си геоложка карта на срtдна 

Европа. 
Преэъ пролtтьта на 1821 г. Буе тр-ьгва отъ 

това пъкъ 

аnолъ. 

изучва вулканическата зона на Не-

Следъ завръщането си въ Парижъ, Буе веднага 
nристжпя къмъ организиране на ново научно пред

приятие низъ Трансилваиия и срtдна и южна Унга
рия. За тази цель той до/.lде въ Виена н оттамъ въ 
Пеща. Въ тtаи страни то/.\ се натъкна и на уrро

зитt на ориенталскитt нрави. По пж.тя изъ южна 
Трансилвания cлyrиrrt му се опитали на два пж.ти 

да отнематъ живота на добродушния ученъ съ цель 
да го Ограбятъ. Вториятъ nжть той билъ тровенъ съ 
mamy.ti:ь и слуrитt му, подъ nредло1-ъ1 че ще днрятъ 
лtкарь, избtгали, като задигнали всичкиrl; му вещи 
съ колата и конетi; заедно, и ги продалJ-1 въ Арадъ, 
Оrрабенъ по такъвъ nодълъ начинъ и при това за

болtлъ сериозно, тоА се видt принуденъ да изостави 

за по-добри дни nж.туванията си изъ Банатъ, Сла
вония и Хърватско и се завърна въ Виена, дето 
лежа цtл.1 6 месеци отъ тифозна треска, а последи-
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uи,h отъ отравянето чувствувд дълго и следъ това. 
Затова и Буе често разправялъ и писалъ, че пжту

ванията изъ славянскитt поробени страни е много 
по-сигурно, отколкото изъ полу-европе'llската по 
това време Унгария. 

Ведн:~rа следъ оздравяването си Буе предприема 
нови пжтувания и изучва терциернитt образувания 
въ Радибой (Хърватско), а презъ 1825 r. - Горна 
Австрия и югоизточната часть на западна Унгария. 

На 1 януари/,\ 1826 r. А. Буе встж.пва въ бракъ 
съ Eleonora Beinstingel, родомъ виенченка, съ която 
пропжтува западна Европа- Млаnитi; съпрузи се 
спрtли само времено въ Бернъ, а презъ пролi;тьта 
на 1829 r. предприематъ нови пжтеществия по 

Салцбурrъ, горна Австрия и североизточна Унгария 
и Галиция, и следъ като привършиха и това си дълго 

и плодоносно пжтешествие се установиха - раз

бира се пакъ времено-въ Парижъ. 
Новото си пребивание въ френ

ската столица Буе използва за ор
ганизирането на геолошкото дру

жество и на учредителното събра
ние, което стана на 17 мартъ 1830 г. 
той бt удостоенъ много заслужено 

съ председателското мъсто. 
И така, следъ като пропж.тува 

съ научни пели Шотландия, Анг11ия, 
ИрJtандия, Франция, Ш11ейцария, 

Белгия, Германия, Австрия, Унга
рия. Италия и Пиринеитъ, т. е. 
utлa Европа бе3ъ Рл:1щ и Балкан
ския полуостровъ, нашнятъ ученъ 

си поставя смълата задача да изучи 

и последния евро!1ейски дълъ, кой
то сграб~енъ отъ цариградскитъ 
султани, представляваше отъ себе 
си една • terra incognita • за на

уката. За тази цель той се засели 

въ ,Виена, кждето и прави необхо• 
димитъ научни и технически при-
готовления за новото си rолъмо Изъ Витоша 
пжтешествие за Полуострова. Въ 
това време, той nроучи и пубт1кува всичко, което 
се е знаело за нашит'!; страни, като издаде съчи

нението си : Zusammeпstellung der bekannten geo• 
gnostiscl1en TJ1atsachen ueber die europaische Turkei 
und das klein Asien. 

Буе избира най-благоприятния моментъ за изуч

ване на подвластнитъ на Турция баJJканскн страни -
царуването на по - напредничавия султанъ Махмудъ, 
който въ много отношения се показваш,е по-благо
склоненъ къмъ христнанската рая. И 11ървото си 
пжтуване той предприе преди 92 години - презъ 
1836 г. За научнитъ изследвания на Буе ще имаме 
случа/.t да приказваме по-подробно на друго мъсто. 
На интересуващитъ се препоржчамъ бележкитi; за 
Буе 11а покойния геолоrъ Г. Златарски въ Период, 
с11исание, кн. 62. Тукъ, nредъ читателитъ туристи, 
ще посоча само нtкои отъ маршрутитъ на Буе изъ 
нашит'!; страни, за да вндятъ какъвъ rолtмъ туристъ 
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е билъ този рtдъкъ ученъ и с·ь каква проницател
ность то/.t е предрекълъ блъскавото бждаще на бъn
rарскня туризъмъ. 

Освенъ съ неизбtжната прислуга, Буе потегли 
за Полуострова nрезъ пролtтьта на 1836 г. при
друженъ отъ ученитt: Монталамбертъ и Викнелъ, 
като геолози, Фридрихщалъ. като ботаникъ, и Адолфъ 
Шваба, като ентомологъ. 

По Дунава нашит'!; скжпи пжтници стиrатъ до 

Бмrрадъ и като проучваrь голъмата часть отъ Сър
бия, се отправятъ презъ Нови-Пазаръ за Ипекъ, 
Прищина и Скопие. Отамъ посещаватъ Тетово и се 
качватъ по високитъ Шарски върхове. Пакъ презъ 
Скопие продължаватъ изучванията по направление 

на Кюстендилъ и посещаватъ Куманово и Крива
паланки. Отъ КюстЕ:нnилъ се отnравятъ презъ Дуп
ница за прочутия и по това време Рилски монастиръ 

и се катератъ по интереснитi; въ 
всъко отношение Рилски върхове. 
Връщаf.1ки се по сжщия пжть изуч

ватъ обстойно термалнитъ и мине
рални извори въ Осоговскня кра/.t, 
а сжщо така и руднитъ залежи и 

рудодобива. Презъ Кратово и Щипъ 
експедицията минава Bapnapa и 
презъ Неготинъ, I<афада_рци, Плет
варъ и Прилtпъ, стигатъ въ Битоля. 
Оттукъ т1; правят-ь набtги къмъ 
високия Пелистеръ. Презъ Леринъ, 
прерtзватъ Нерtзката планина и 

изучватъ интересната въ геоложко 

отношение кратеровидна l{остурска 
котловина съ нейното красиво езеро, 

разrлеждатъ Тетово и Воденъ съ 
чуднитt му водопади и презъ 5Iни
ца (Енидже) се отnравятъ за Со
пунъ. По това време въ ЕнидЖе 
върлуваше чумата, но това не 

стрtска смълитъ пж.тешественици. 

фот. Люб. Хрnстоа1, 

Въ Солунъ Буе се раздtли съ 
другаритi; си и се отправя презъ 

Лжгадина за Сtръ и Драма. Прави 

по всички направления научни набtгн и по Струм
ската долина ст11га до Дупниnа, а оттамъ Радо
миръ. Оттукъ той предприема първото си изкач11ане 

на Витоша. Заедно съ възторга си О1Ъ чуднитъ 
витошки гледки, той проявява и чудно пророческо 

прозрtние. 

„ Предвиждамъ въ душата си, казва Буе, че когато 
се паправятъ жеnъзницн въ Турско, членоветt на Алпий
ския к11убъ и много туристи ще се запжтят:ь за Витоша. 
Ще възникне и тука хижа като на Риги-кулыъ ... Темпе 
подъ високи Олнмпъ е ромавтиченъ, Воденъ въ Маке
дония е очорователевъ, во де на свъта може да види 
човъкъ толкова очорователни картини отъ единъ лесво

доста.пенъ връхъ•? 

Отъ Радомиръ нашиятъ rеолоrъ заминава презъ 

Пироть и Бъла-паланка за вжтрешностьта на Сър
бия, която тоже проучва и се завръща въ Виена. 

Още nрезъ с.жщата година Буе смая учения 
свtтъ съ богатството на своето изследване като на-



писа редица статии въ разнитt гео11ожки списания 
на нtмски, френски и английски. 

Второто си пж.туване иэъ нашитt страни Буе 
предпl?иема още следующата 1837 година. Макаръ че 
чумата бt обхва11а11а едва ли не цtлия Полуостровъ, 
но това не го стрtска. Бацилъrъ на науката, отъ 
който страда неиэлtчимо страстния ученъ е по-си

Jiенъ оrь чумната зараза. И неrовнятъ 1<ракъ стжпи 

навсtкжде, а прозорливиятъ му умъ проникваше въ 

вtковtчнитi; тайни на кървавата ни земя. 

Плод,, на продължителнитh и плодоносни из

следвания на Балканитi; еж редица статии, а в.ене
цътъ на неговия трудъ е епохалното за науката 

съчинение „La Turquie d'Europe", излtзло на френ
ски презъ 1840 r. въ Парижъ. 

За да бжде близко до милитh му Балкани, Буе 
се пресели окончателно въ Виена, като подържаше 
непосрtдствени връзки съ ахадеминrl; и rеоложкитh 
дружества въ всички страни, еднакво цененъ навсt
кжде. Но най-много се интересуваше той отъ Бал
канския полуостровъ. Послецнята му работа, писана 

на 86-тата му годишна възрасть, е пакъ за Балка
нитt - за. до11ината и името на рtката Сукава. 

Буе имаше не само стоманенъ духъ, но и же
пtзно тhло. Въпреки непоносимия трудъ тolt умр1; 
на 21 ноемвриlt 1881 г. на 88 години. 

На този знаменитъ човtкъ Балканологията дъл
жи своитt здрави основи, а българскиятъ туризъмъ 

първото си предвещание ... 
п. д. 

ЗИМЕ ИЗЪ ПИРИНЪ 

Другари за там:ъ лесно се намиратъ, но не 
трtбваше и да бждатъ много. Спиро намtрихме на 
улицата, Доктора измъкнахме отъ кафенето, а следъ 
Доктора лесно бtше да уговоримъ и негови·гt не

раэдt11ни другари бай Ангелъ и l<анелката. 

Въ зимна студена и мъглива утрина възкачваме 

се по Владайското дефиле, спускаме се къмъ Пер

нишката котловина и навлизаме въ долината на 

Струма при Радомиръ. Тукъ трtбва да напустнемъ 
голtмия влакъ и се прехвърлимъ на дековилката. 

- Хайде, бака,,ъмъ, извиква Спиро. И на това 
чудо не бtхъ се возилъ. 

Къмъ 11 часа този български .бързъ• влакъ 
полете презъ Радомирското поле. - Не, за Бога 1 
Какво ти летене! Tolt тракаше и се люшкаше застра
шително по тhсния и кривъ пжть. Ту се засНJrи , ту 
намали своя ходъ. Човtкъ правъ не може да стои, 

а и ваrончетата бtха препълнени съ пжтницн за 

Дупница, Раэлогъ, Петричъ, Неврокоnъ. 

Къмъ 2 часа на.влизаме въ Дупница• Тукъ влака 
минава презъ града по стари тhснн и криви улици. 

Често плпи ни се струваше, като че ли влака ще се 

вмъкне въ нtкоя кж.ща. Къмъ 5 часа преминахме 
старата турски граница при гара Струма. 

Вече пакъ навлизаме въ коритото на Струма. 

На тъмно стигаме въ Симитли. Селото е до га
рата. Опустошено nрезъ воltннтh, сега то наново се 
въздига. Има хубава минерална баня и много топли 
извори, но и страшна малария лtтно време. 

Вредъ е тъмно. Даже и Струма е свита, за
мръзнала, като че 11и спи. Нощуваме въ единствения 

хотелъ .Пиринъ" до гарата. Дtдо Тодоръ, съдър
жателыъ, вдъхновенъ отъ нашето пристигане и ху

бавото мелнишко, до късно ни разказва за Маке- · 
дония. 

- Презъ Разлогъ-Банско, оrь тамъ за Пи
рина ще идете. Това отсреща е Пиринъ, но отъ 

тук·ь неможе, каза авторитетно червендалестия и съ 

пълги мустаци здравъ бълrаринъ. 
Починахме добре. Кога се събудихме, слънцето 

бtше вече изкочило надъ Пирина. А той се внжца 
отъ тукъ. Ел ъ-тепе се бtлtе далечъ на изтокъ. 

Тръгваме съ хубавъ, новъ автомобилъ. Мотора 
пращи и бучи по Разложкото шосе, което се вие ту 

по лtвия, ту по дtсния брtгъ на Градевската рtка. 
Леката кола пет.и по ·гtсната долина. Отъ дtсно 
,склоноветh на Пиринъ, отъ лtво тия на Рила. Ние 
се качваме все по-високо и по-високо. l<ъмъ 27 J<И· 
лометъръ отъ Симитли ние сме на Предtлъ. Това е 
най-високата точка (около 1300 м.) на прохола между 
Разлага и Струма. Тукъ се събиратъ и Пири-нъ и 
Рила, но при голtмъ снtгь и силенъ вtтъръ за де

сетина и повече дни се спира всtкакво движение. 

Отъ тукъ погледа обхваща цtлия Разлогь. Да

печъ на изтокъ еж последнитt склонове на Родо
питt, на северъ Рила спуска хълмисти разклонения, 
обрас,1и съ хубави борови гори, а на юrъ Пиринъ 

се възправилъ като стена. 

На обtдъ минаваме Разлогъ и навлизаме въ 
Банско. Старо българско градче, съ двуетажни кжщи 

и масивни каменни стени, пърснати край кривина, 

постлани съ калдъръми улици. Величествена е по
стройката на гимназията, напра.вена това лtто. То
доринъ върхъ, Елъ-тепе и още мноrо върхове на 
Пирина еж. надвесили морни чела отъ югъ. 

Намtрихме бalt Иванъ. Неговото любезно по
срещане ни подбодри и зарадва. За водачъ ни даде 
стария комита Григоръ Мартина. 

Бtхме съ намtрение да нощуваме въ Банско. 
- Неможе, заяви бай Иванъ. Сега не е Петровъ

день. Едвамъ се е умирила планината. Утре, може 
би, не ще имате възможность и до хижата да идете. 

Правъ бt човtка. Излизаме отъ града и покрай 
р. Глазна стигаме въ инсталацията. Тукъ ни настига 
и Колчака отъ Банско. Щомъ се научилъ, че Пи-
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ринъ ще има гости, облtкъ11ъ се набързо, нарамилъ 
фотографията и ха/.lде нагоре. 

Само единъ човi;къ е мнналъ преди насъ. до• 
нtкж.де пж.тя не е труn.енъ, nъкъ и още сие бодри. 
Напуснахме Глазна и се прехвърлихме на Бънде• 
ришката рi;ка. По n,мно стигаме въ хижата. Благо
датна хижа, спасителенъ домъ за нашеrо рода пжт

ници. Широки стан, добре скж.тани, приветливо ни 

се усмихватъ. Въ една гори оrънь. Тукъ живtе самъ, 
съ своето куче и виелицитi;, горския стражаръ Му
рата. Така го нарича бай Гриrоръ. 

Мурата скоро донася нtко11ко дебели пъна и 
ги хвърля върху огнището. Голtмъ оrънъ освtтява 
стаята, а вънъ е нощь, зимна нощь въ планината. 

- Е, Мура, ще можемъ ли утре да се качимъ 
на Тепето? запитахъ азъ. Той ме погледна, поr11една 
и къмъ друrитi;, сви вежди, обърса мустаци и авто

ритетно заяви; 

- Има nжтища много до вър• 

ха, но такива, по които и л1пно 

време човtкъ може да си пре

чупи краката. Сега да се качите 

горе, хичъ що ви трtбва. Я се оста
вете отъ този меракъ 1 

-Какъ? Не възможно л:и? Ами 
че ние затова сме дошли чакъ оть 

София. 
- Защо питате него бе, rоспо• 

да? Азъ нали ще ви водя. Муратrа 
не знаеше че нашия водач,, ще ни 

придружава до края. 

- Щомъ като Мартинката е 
съ 1:1ас-ь и ако нощесъ плаю1ната 

е мирна, както днесъ, сигуръ ще 

успtете. 

В-ьрвимъ раздtлени еnинъ следъ други и не 
смtемъ ла стжпимъ вънъ отъ стжnкитt на водача 

ни. Постепенно се качваме все нагоре и нагоре. А 
върха, най-високиятъ върхъ на Пи рина - Елъ-Теnе, 
се вижда отъ дtсно като пресtченъ конусъ, сврълъ 
се въ небето. Впиваме жадни norлenи. Дали ще 
успtемъ? 

Правииъ чести почивки, rърдитt се отварятъ 
и дълбоко поематъ чистия въздухъ. Колкото се кач
ваме нагоре, толкава пжтеката става по-стръмна и 

по-опасна. Прецупреждаванията за внимание еж 
чести. Чувствуваме че вървимъ по едри камъни, 

минаваме покрай страшни пропасти. Едно малко не
внимание, едно norptпшo стжnване и човtкъ би се 
намtрилъ на стот"'на метра надолу, въ пропастьта. 

Часа е вече 10. Цtли четири часа nж.туване, а 
върха е все още дапечъ. Слънцето эалt съ своитi; 

JLУ..Чи снtжнитi; върхове. Хубавъ, 
хубавъ день. Неможемъ да се на
гледаме да дивнитi; панорами, що 

се откриваха прецъ очитt ни. 

Нагоре и все нагоре! По -чести 
ставатъ nочивкиn, по-осторожни 
стжnкиn, ние почти лазимъ на

предъ. Fialt Григоръ е виртуозъ въ 
своя занаятъ. Така внимателно из

питва всtка стжпка подъ краката 

си, •1е ние съ спокойствие ro 
следваме. 

- Още малко, още малко, 
момчета 1 

И действително още малко 

nж.ть отъ три часа, след·ь страшна 

умора, бtхме на върха. 

Каква чудна гледка 1 Ние сме 
накацали на върха като орли, а око

ло насъ цtлъ лабиринтъ отъ остри 

и страшни пропасти и вьрхове. 

Долу подъ насъ се синtе Елтепен-
Фот. Люб. Хрнстоаъ ското езеро, по на югъ - Риб-

Бая Григоръ, погледна насъ, 

погледна горския и извика;- Ехъ, 
колко ох.ти съмъ минавалъ презъ 

тоя Пиринъ. Въ София бихъ се 
заrубилъ, но не тукъ. Живоn,тъ 
ми много пж.ти на косъмъ е висtлъ, 
но щастието не ме е оставяло. И 
сега Боrъ на помощь. 

Подъ Резньовеn нитt езера, на западъ Окаденското 

Нtмаше време за дъши приказки. Трtбваше 
да събираме сили за утрешния день. Доктора въ 

София страдаше отъ безсъние, но сега пръвъ заспа. 
Мурата остана да държи огъня. Не сме усетили кога 
зорницаrа се показала надъ високитt борове. Ясното 
небе що покриваше Пиринскит'I; висини, треnтящитi; 
звездички, що една по една се скриваха въ синеви• 

ната предвещаваха чуденъ эименъ день. 

Бая Грнгоръ тръrн.а съ сигурна крачка по nрtс
ния снtгъ, що покриваше nсната пж.тека. Пж.тека, 
която само то/.1 знаеше и която безъ него никога 

не бихме намtрили лаже и всрtдъ лtто. Вървимъ 
ту по лtвия, ту по лtсния брtгъ на Бъндерица. 

Дълбоко долу се чува нейния ревъ. Гората е тиха. 
Никакъ1:1ъ шумъ. Нищо не нарушава утренния по

кой на планината. Само cнtra подъ краката ни 
остро хрущи и разrоворътъ ни далечъ се отеква. 
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и още много езерца еж се cry• 
шили между cнtroвen. Едни еж. замръзнали, а 
други още не. 

Разложката котловина като дълбока яма се по
та/.lва между П11ринъ, Рила и Родопитt. Подъ насъ 
направо е Банско, по на иатокъ Добринище. Та 
какво ве се вижда on, тази божествена обсерва• 
тория? - Далечъ на югъ се очертава Бtласица, 
Али Ватушъ, Оrражденъ, Рила. 

Единъ по единъ се събираме. на върха. Всички 
съзерцаваме и мълчимъ. Когато Лиринъ мълчи, ние 

не трi;бва да нарушаваме неговия покоя. Като че 
ли въ този часъ се извършваше нtкакво невидено 

тайнство. Като че ли utлата земя, цtлата природа 
тръпнtше и чакаше да изгрtе на изток·ь пакъ rо

лtмата и свtтла звезда, която нtкоrа преди много 

вtкове бt се появила надъ Витлеемъ ... И Пиринъ 
почиваше и чакаше звезлата, защото днесъ тамъ 

долу въ низината чакаха пакъ да се роди Христосъ. 



Завити добре вi. палтата, подсланяме се кра~ 
пирамидата, насtдали въ цълбокъ снtгь. Съ тж.rа 
се раздtлихме отъ върха, а ·той бtше днесъ чисrъ 
ОТЪ мъгли, СПОl(Оенъ. 

Втора нощ~, въ планината. Насtдали около 
огъня Мурата и Мартинката разправяха още дълго 

за буритt и виелицитt на планината. Но на вънъ 

сега бtше тихо. Всичко бt притаило дъхъ, всичкб 
почиваше и спtше. Унесли бtха се и борове и елхи 
унесли и засънували бtха и дале,1нитt върхове и 
синитt езерца ... 

Настжпила бt нощь въ планината, тиха и 

спокоИна. 
Хр. 8-овъ 

ПЕШЕРИ ВЪ 613ЛОГРF\ll.ЧИСКО 

Въ горноюрскитt и триасовитt образувания на 
севернитt старопланински разклонения около Бtло
градчикъ се намиратъ нtколко самотни, далечни 

една отъ друга пещери. Едни отъ тtхъ еж. доста 
голtми, други по-малки, а трети еж. незначителни 

дупки. По-голtми-:1; пещери еж разположени ниско 

въ склоноветt на Аисочинитt, а много отъ малкитt 
пещери се таятъ между стръмнитt пукнатини ; тt 
еж. мжчно достжпни и за най-опитния туристъ. Ви
наги пещеритt разположени въ подножието на ви

сочинитt се посещаватъ много на

често, тt еж по известни, нtкои 

оть тtхъ еж по-внимателно из• 

следвани и изучени, а тtзи разпо
ложени въ мжчно достжпнитt ска

листи спусъци малко еж познати и 

на околното население. 

Пещерата „Магура", до с. Ра
бища, е далечъ на с. з. отъ Бtло
градчикъ около 16 клм. ; аа нея е 
писано още преди 35 год. а на
последъкъ и Вндинския клонъ на 
Б. Т. Д. издаде една малка, но за 

жалость беоь особено значение 
книжка, За нея вече писахме по

подробно въ първия брой отъ Бъл• 
гарски турнстъ. 

отъ 11tво личи че при дъждовни дни отъ вж.тре из

тича вода. Навыре подътъ е отчасти камеиистъ, но 

rю-rолtмата часть е заета отъ вода и отиването на

предъ безъ предварителна по.11тотовка е почти не

възможно. Тукъ таванътъ е високъ, пещерата се 

разширява на всички страни, и се раздъпя на два 
клона, до които се стига само слецъ като се премине 

водата. Застоялата вода е бистра и чиста, затова 
лtтно време говедаритt тукъ пладнуватъ съ доби
тъка си; когато rгькъ има голtми наводнения, водата 

е мжтна и изтича навънъ. Сnоредъ 
народното повtрие тази вода е въ 

свързка съ изворътъ до бли::~кото 
с. Б11ла. Пакъ споредъ народиитt 
вtрвания въ дъното на единия отъ 

ржкавитt имало цицки отъ които 

капtла вода въ едно корито, и 

която жена не е имала достатъчно 

млtко за да кърми малкото си, е 

трtбвало да пие отъ тази вода. 

На ю.-запацъ отъ с. Ор11шецъ, 
въ мtстностьта Пърнака, има друга 
пещера съ малъкъ входъ, колкото 

човtкъ е11вамъ да се промъкне по 

коремъ. Навж.тре тя се разширява 

и отива далечъ. 

Северно отъ Бtлоградчикъ, 
високо въ Вънеца, почти недостж11-
на, се намира една малка пещера. 

Отиването до тази безимена пе

щеря, чиято Сiтворъ е обърнатъ 
на югь, е уморително, а да се до-

За пещерата .Миризливка• 

разположена по срtдата на пж.тя 

между Гара Орtшецъ и Бtлоград
чикъ е съобщено нtщо вtрно въ 

бр. 5-6 на cn. ,,Природа" отъ 
т. г., но то е недостатъчно и което 

най-лошото, авторътъ на статията 

въ заключенията си е казалъ много 

невtрни нtща. 

фот. Люб. Христовъ стигне до нея е възможно само съ 
помощьта на дърво, или вжже. От

П одъ Резньоветh воръть е високъ до 1 ·60 м. при 

Една отъ най-интереснитt пещери въ Столовата 
планина е Башевешката пещера (Баш~вечки печъ), 
която се намира ниско въ североизточната часть на 

планината, западно отъ гара Орtшецъ, тамъ кждето 
най-близо допира ж. п. линия до nолитt на гори• 
стата нисочи-на. Името си носи отъ близката мtст• 
ность Башевица - име на загинало въ далечно tvи• 

нало българско селище. Пещерата е обърната почти 
на изтокъ съ отворъ високъ до 4 м. и- ширина при 

основата около 8 м. Подъть е по<1ти равенъ, само 

ширина около 2·50 м. Това е ка
мениста пещера, която ту се разширява, ту до тол

кова стtснява, че човtкъ едвамъ може да проникне 

пълзешкомъ. Къмъ 30 м. дълбочина се отваря една 
не го11tма про11асть. Тукъ въ варовитата скала между 

малкигt, на мtста едвамъ личащи сталактити, се 

забелезватъ черненикавитt кремени ядра. 
Далечъ 4 клм. на ю.-изтокъ отъ Бtлоградчикъ 

въ червенип триасови пtсъчници се намира дву

етажната пещера, позната съ името Лепеница. Тя е 
обърната на ю. и. и е разположена високо надъ единъ 
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rрамаденъ долъ. Долния и отворъ е високъ около 
12 метра, широкъ 15 м. и дълбокъ до 35 м. Подъ,ь 
за сега е покритъ съ овчи 'I'Оръ, защото самата пе

щера е приспособена за кошара, а отдолу се раз
крива не много дебелъ културенъ пластъ, изъ които 

се намиратъ фрагменти отъ глинени сж.дове, кре

мени остатъци, единични кости и зжби ()тъ разни 
животни и др. За втория етажъ се качва отъ къмъ 
дъното на първия, неговия отворъ е по-малъкъ -
високъ около 6 м. и широкъ 10 м. Пещерата е съ
вършено суха, но неината отдалеченость оrь rолtмо 
селище и приспособяването и за кошари, я праватъ 
не1·остоприемна и малко известна. 

Има още нtколко пещери далечъ на юп, въ 

височинитt между с. Върбово и Прелазнн-ца, но 
отиването до тtхъ е трудно и мно1·0 уморително. 

Високо на юrъ надъ с. Пролазница въ непристжп
ната Джорина тръша се намира една пещера, съ 

отворъ обърнатъ на северъ, вис.окъ до 3 м. и около 
4 метра широкъ, която се посещава ецинствено само 
отъ иманяритk. Отначало около 25 метра се слиза 
по полеrатия и покритъ съ пръсть подъ, оrь 11<ждето се 

раздtлятъ два ржкава - лtвия е по широкъ и още 

толкова дълбокъ е като продължение на отвора. 

Дtсния клонъ отначало е тhсенъ, после или се раз

ширява или стtснява, другаде завива по разни по

соки, 11ли се откриватъ мжчно достжпни пропасти. 

И тази пещера е образувана въ триасовитh варо

вици, между които има най-различни вкаменености. 

Изъ пръстьта на nодътъ се намиратъ части отъ гли

нени сж.дове оть по късно време. 

Следъ упорито и опасно катеране нагоре по 
височината на;rь пещерата се излиза на едно широко 

и отъ никого не посещавано плато. Отъ тукъ вече 
лесно се слиза надолу за къмъ с. Върбово по не 
много стръмния, но високъ и rолъ каменисть юженъ 

склонъ на Студени върхъ, Селото е далече, а дветt 
пещери Попова и Голtма пещера остават,; високо 

въ дtсно, и отиването до ,l;хъ не ми бt зъз
можно, 

Три малки пещери - Темна дупка, Мечина 
дупка и Станчина дупка се намиратъ в.исоко въ 

Гламата, източно отъ с. Търrовище. Посетюсъ само 
Темната дупка, - пещера дЪлбока около 30 метра, 
съ отворъ колкото свободно човtкъ да влtзе, а по
дътъ е nокритъ съ наносни материали. 

Въ тtзи покраИнини има още много други пе

щери, скрити между отвеснитt скали, или горскитt 
усои. На много мtста JGЪ Бtлоградчишкитt села 
ще чуете народни предания, които rоворятъ за :за

зиданитk пещери къмъ Вtнецъrь, Студени върхъ, 
иадъ Чупрене, Салаwъ, и на много още мtста, но 
до сега никой не rи е намtрилъ. 

Оrь всички изброени пещери, по-rолtмъ инте

ресъ представляватъ тtзи, които еж били обитавани 
отъ човtка, а това еж тtзи въ които се намиратъ 

културни останки отъ човtшка деятелнось. Въ Ле
пеница имаме следи отъ човtка, живtлъ презъ но
вокамената епоха, а въ пещерата над·ь Прелазница 
намtренитt фрагменти еж отъ ново време. Ново
каменната епоха за нашитt земи започва къмъ 7000 
-6000 r. пр. Хр. И въ Миризливка, споредЪ сп. 
"Природа• намtренитt материали, • половина отъ 
гърне, обгореностьта на костит-t и из1·асналитt вжr
лен и еж. отъ преди двесте хиляди години, - този 

периодъ оrь историческо гледище е известенъ съ 

името неолитиченъ и младо камено време•. Автора 
на статията нtма понятие нито отъ периодъ, нито 

отъ време, нито знае ка1<вО е това неолитичеиъ и 

какво е това младо камено време, но бърза да съобщи 
че още преди 200,000 rод. въ "младо камеио време", 
въ Миризливка е живtлъ човtкъ. Сжщо погрtшно 
еж. опредtленн коститt i зж.битt въ рисунката еж 
отъ пещерна мечка и пещеренъ конь, а не туръ, 

както се съобщава тамъ, Сж.що невtрно еж преда
дени латиосl(итi; имена на разнитk видове елени, едни 

отъ които еж живi;ли въ нашитh земи, а други не. 

Би било желателно почитаемата редакция на 

.Природа~ да бжде по внимателна и да провtрява 
материалитt, които и се изпращаrь за публикуване. 
Да се подхранватъ читателитt съ такива статии, 

каквато е тази за Миризливка, само ще повреди на 
едно сериозно списание, каквото е Природа. 

В. Миковъ 

ЗМЕЕВИ ДУПКИ 

Изъ грамадния масивъ на „Синитt. l{амане", 
които се nротакатъ североизточно отъ rp . Сливенъ 
еж известни доста пещери, но тия които се посеща

ватъ по често, еж доста изгубили пре11естьта си отъ 

сталактити и сталагмити, кои,о тъИ безцелно еж 
унищожавани отъ посетителитt. 

Пещеритt при Мо1tурит,ь, при в. Бълzар,са, 
при Дановъ кама1С'6, Ча~р1щum1Ь, Горни З.мееви 
дупки, при Бъчевата еж малко известни, благо
дарение на което красивитt имъ форми отъ сталак

тити еж запазени така, както еж излtзли отъ рж.ката 
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на създателя. Шкорпилъ описва пещери наречени 

Пmu1tu дутси подъ \{уш -бунарската долина, кждето 

пр~ъ турското робство ПанаUотъ Хитовъ, задир
ванъ отъ турцитt, е намtрвалъ винаги сигурно убt
жище. Сега входа на тия пещери е загубенъ - на
вtрно аасипанъ отъ разруwенитt скали. Още по 
малко еж. известни пещеритt подъ в. !{ачулка, се
верно отъ с. Бtла, пещеритt надъ с. Ени-кьМ и тия 
изъ масива подъ в. Чудерна. Най познати, до
стжпни и интересни си оставаrь nещеритt Змее
витrь дуп,си, които отстоятъ на около 4 километра 



североизточно оть Сливенъ по течението на суходо
лището Мара дере (пещерна рtка). Непосрtдствено 
на самата граница, меду лозята и скалитt, на около 
300 метра северно отъ държавния пжть Сливенъ 
Ичера - между надвесенитt скали се тули входа за 

пещеритt, които еж най-посетяванитt и то презъ 

всtко време на годината. 
Къмъ тия пещери има два входа - горенъ въ 

елипсовидна форма, съ дължина 1 ·30 м. и 50 см. ши
рина и 7·50 м. дълбочина, и доленъ, образуванъ 
презъ последнитt години отъ приижданието на рt
ката, водитt на която еж разбили ска11ата - стена 
на пещеритt. Тоя входъ би станалъ по удобенъ, ако 
разрушенитt камъне биха се отстрани11и. Нtщо по
вече, той би се раэширилъ и отворилъ повече, изи

данъ и пригоденъ за малка вратичка. Горния входъ 
е отвесенъ, обаче по него има малки естествени пра

гове, които значително улесняватъ влизането и из• 

лизането презъ него. 

Пещеритt не се освtтяватъ отъ никжде, эа 

това посетителя трtбва да е снабденъ съ свещь, кар

битна ламба или фенеръ. 
И двата входа водятъ въ доста обширна зала 

отъ която се разклоняватъ входоветt за разнитt га
лерии. Тая, която води къмъ 1оrъ, достига 35 метра 
дължина при височина отъ 3·00 до 8·00 м. и отъ 
1 · 50 до 5·50 м. ширина. 

Стенитt и свода на тая га11ерия еж покрити съ 

гънки и релиефи отъ стаJ1актити въ чудно красиви 

форми, които при игра на свtтлината отъ свещьта 

взематъ най фантастично очертание. Колкото повече 
се отива на югь по тая 1·алерия и наближава .I<у
миня", толкова тя се стtснява. като при това обра
зува три последователни галерий отъ по 2·50 м. до 
3·50 м. дължина, съединени помежду си съ тtсни 
и ниски входове. Последната галерия завършва съ 

друга, недостжпна поради извънредно малкия си 

отворъ. Въ всички тия галерии височш1ата е отъ 

2·50 до 3·50 м. По срtдата на тая галерия е високъ 
тtсенъ душникъ, нареL!енъ „Куминъ", които действа 
като вентилаторъ за по- голtмата часть отъ Гале
риитt. Тоя душникъ е високъ до 10-12 метра и 
влизанието презъ не1·0 безъ вжже е невъзможно. 

Всички тия последователни галерии еж облицо
вани съ нalt - разнообразни форми отъ сталактити, 

обаче отъ тtхъ еж запазени само по-едритt и по
високитt, които не еж се подали на разрушения отъ 

посетителитt. Въ една отъ тия галерии е и rолt
мата сталактитна група наречена .Орелътъ", по
ради това че наподобява грамаденъ орелъ съ слабо
разперени криле, rотовъ за отбрана. 

Входоветt за друrитt галерии се намtрватъ за
падно отъ главния входъ. Низка, значително широка 

галерия, воnи на западъ отъ скалитt. като на 5 метра 
отъ входа си се разклонява въ две 11осоки. Първата 
поема направление юга-западно и е дълга до 8 метра. 
Тя завършва съ една ниша, наречена .Владишки 
тронъ", поради голtмата си прилика на старъ мана

стирски столъ, Тукъ преди 120 години е живtлъ и 
намtрвалъ убtжище Кокарджаоглу - единъ отъ 

многото сливенци - войводи, който не е можалъ да 

понася турския яремъ. Тая галерия при едно наво

днение следъ изтичанието на водитt е спаднала 

съ 1 ·20 м. и въ И<"дълбаната яма еж останали 
много човtшки черепи и кости, произхода на които 

е неизuестенъ. Втората галерия води за • Ба
нята•. Тя е малка почти кржrла, и е северно отъ 

галерията ~ Владишки тронъ м. Свода и е високъ и 
блtстящъ и отъ него постояно падатъ капки, които 

ведно съ сталактитнитt образувания, наподобяватъ 
корита. На севера-западния край на тая галерия има 

силно релиефна фигура, която има форма на човtкъ 
или нtщо подобно, наречено „Змея•. Тая галерия е 
една оть най-красивитt. Сталактитнитt образувания 
съ които стенитt еж тъй богато об11ицовани, даватъ 
най-богати форми отъ листа, цвtтя и животни. А тия 
по свода, по които като по заледени висулки се дви

жатъ капкитt, наподобяватъ сводъ на храмъ отъ 
мавритански стилъ. 

Малко по на изтокъ отъ тая галерия има малка, 

тtсна, но твърде висока галерия, наречена .джами
ята• . Отъ тукъ тtсенъ и твърде дълъrъ входъ около 

30 м. води северо-эападно подъ скалитt, но отива
нието по-нататькъ въ него е невъзможно, поради 

това, че той става по- нисъкъ и по-тtсенъ. Има се 
всички основания да се вtрва, че този входъ нtкога 
е билъ достжпенъ и презъ неrо се е отивало до 

други зали и галерии, но преэъ вtковетt сталакти
тнитt образувания значително еж. се напластили и 

стtсни;1и входа, а може следъ време и съвсемъ да 

го затулятъ отъ окото на посетителя. 

Една .особность на тая пещера е малката рtка, 
която протича само около два метра отъ извора си 

и наново се изубва подъ почвата. Къмъ извора на 
тая рtка наречена "Мъртва рtка" води вход:ъ отъ 
главната галерия на северъ съ дължина 5·50 м. ви
сокъ 50 см. и 40 см. широкъ, така че отиванието до 
водата може да стане с.ама чрезъ пълзение. Тукъ 
при извора на рtката често се намtрватъ човtшки 
кости, особно следъ прииждане на водитt, което иде 
да потвърди предположението за присжствието на 

други неизвестни още галерии и зали отъ тая група. 

Предполага се, че вод11тt отъ тая подземна рtка 
излизатъ наново надъ земята чреэъ изворитt отвънъ 
• Дебелата кория м - петь километра южно отъ 

пещеритt. 
Преданието разправя, че нtкога преди стотина 

години на събора, който става при ти11 пещери на 

22 мартъ (9 мартъ старъ стилъ), единъ отъ посе
тителитt е изчезналъ, а това е наложило по нареж

да.ние на властьта, закриването входа на една отъ 

най-дълrитt галерии, която е водила далеко надъ ма

сива на „Синитt Камане-. 

Разкопки и проучвания изъ тия пещери, а сжщо 

и въ другитt по сливенската планина не еж пра

вени. Известно е само, че преди 50 гощ1ни въ една 
отъ галериитt случайно е намtренъ камененъ чукъ, 
неоспоримо доказателство, че тt еж служили за жи

лище на предисторичския човtкъ. 
r. Гюлмязовъ 
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ТУНЕЛИТЪ 

Тръгваме оrь Провадия по шосето за Ново
село. Пжть не много интересенъ, на западъ отъ 

които се издига Птшtu-връхъ - Кушъ-тепе, nрезъ 
който върви вододtлната линия между рtкитt Ана
дере и Голtма-Кам'lия. Огъ тукъ на юrъ се открива 

предъ очитt на пжтника чуденъ изrледъ къмъ кам

чийската долина и Балкана, чийто върхове се очер

тава,ь далечъ въ хоризонта, а на северъ провадий
ското и девненското възвишения. 

Напущаме шосето и завиваме по коларски между

Сt>11ски nжть къмъ село Кушъ-теnе, разположено 
въ една гънка на южния склонъ на върха съ еж.щото 

име, съ прекрасно южно изложение къмъ доли

ната на Камчия, много добре запазено отъ с. и с. з. 
вtтрове. Селото изобилствува съ вода и населението · 
е почти турско. Въ последно време, поради мtсто
nоложението си и -здравъ климатъ, селот<> почва да 

привлича лtтувачи, а особено гръдоболни. Удоб
ствата за сега еж лекото съобщение съ Провадия 
посрtдствомъ автомобилъ и услужливото турско на

селение. Отъ селото се спущаме по прtкъ nжть на 
юrъ презъ хубава джбова горичка къмъ Ново-село, 
разположено въ долината на р. Камчия. Селото е 
доста rол-вмо, но му липсва изворна вода. О rъ се
лото вървимъ nакъ на юrъ nрезъ долината на Кам
чия, която долина на изтокъ оrь близкото село Сава 
се нарича Лонгозъ, п рочутъ съ своята вtковна гора, 
която се продължава на изтокъ до самото устие на 

рtката въ Черно море. По-нататъкъ nжтя продъл

жава по хребета-Хамбарлъ1<ъ-вододtла на Гол-вма и 
Луда Камчия. Този nжть е особено приятенъ, по

неже върви nрезъ млада доста висока вече джбова 
гора, която тукъ тамъ покрива nж.тя и образува 1<rа
сиви пж.теки. На самото било на хребета и.ма иалка 

полянка, кждето почиватъ пжтницитt. На 60 крачки 
отъ нея, на южния склонъ, до високъ дж.бъ се от
клонява nжтека, която води въ дола 400-500 крачки, 
до малъкъ изворъ, дето пжтника- пешеходецъ може 

да утоли жаждата си. По-нататъкъ nжтя върви сжщо 

презъ гора по южния склонъ на хребета почти до 

самото село Ченге, разположено на лtвин брtrъ на 
Луда-Камчия. На юrъ, отъ самия дtсенъ брtrъ на 
рtката се издиrатъ стръмно склоноветt на Камчий
ската планина, а точно срещу селото е върха Пи-
11афъ-тепе. Око11ностьта тукъ е особено живописна. 

Въ Ченге пристигнахме вечерьта, а цtлия nж:rь е 

около 30 к. 
На другия день, сутриньта, тръrваf~{е по шосето 

за АИтосъ. Минаваме Луда-Камчия по rолtмъ ху
бавъ сводестъ мостъ и на около 3 клм. оrь селотq 

стигаме Тунелитt. Тунелитt еж два единъ до друrъ 

на дtсния брtrъ на Камчин и □робивать осамотени 
горно кредни варовити скали, презъ които минава 

самото шосе за АИтосъ, може би единственото шосе, 
което минава презъ тунели въ Балканския полу
островъ. Самитt скали гледани отъ юrъ nредставля

вать чудна гледка и наnомнятъ на вълшебенъ за
мъкъ съ неговитi; стени, кули и входове. Скалитt 
еж много ясно наплг,стени съ наклонъ на заnадъ и 

понеже еж силно напукани, даваrь илюзията на 

стари и порутени стени. Това р-вдко природно обра
зувание е резултатъ на ерозивното действие на во

дата. Въ основата яз тия отвесни скали тече самата 

рtка. Чов-вкъ, който за ттръвъ пжть ги наблюдава, 
особено рано сутринь, мжчно отцi;ля погледа си отъ 

тtхъ, такова силно впечатление произвеждатъ тt съ 
своя величественъ видъ. Двата бptra на р-вката, 
които тукъ еж доста стръмни, еж залесени. М-вст
ностьта е силно пресечена и представлява живописни 

кн..тове въ недрата на Балкана. При преминаването 

nрезъ тунелитt, човtкъ трtбвэ да бж.де внимате
ленъ, защото напуканитt скали лесно се рушатъ по 

върховетt си и падатъ nо-rолtми или по-малки 
1<амъни при подухване на вtтъра или побутнати отъ 
чавкитt, които се виять по тtхнитt върхове. При 
южния отворъ на втория тунелъ много ясно се 

очертаватъ наслоенитt варовити скали, конто обра
зуватъ височинитt на utлата околность. 

Около 500 метра на юrъ, рtката се промъква 

между две отв-всни с1<али, отдалечени на 50 метра 
и около 8 метра високи. До самия брtrъ на рi;ката 
се намира изворъ съ студена и бистра вода. Окол
ностьта тукъ е богата съ растителносъ. 

Следъ почивка се връщаме по сжщия пж.ть до 

Ново-село, кждето нощувахме. На следния день 
тръгваме по прtкия пжть до l{ушъ-теnе, отъ 1<ж.дето 

се отбиваме на заrтадъ до тъй наречената „Дили
кли кая• - пробита скала. Тукъ кредни пtсъчници, 
подобни на мадарскитt, но по-меки, обраsуватъ 
около 200-300 метра отвесни скали къмъ северъ 
съ височина отъ 6 до 8 метра. Tt еж ерозирани и 
изобилствуватъ съ пещери и дупки, много отъ 1<оито 

еж изкуствено издълбани. И днесъ тия скали пред

ст-авлявать кариера за изрtзвание на блокове оть 
които се приготовляватъ корита за чешми, кладенци 

и др. Скалитt се намиратъ въ землището на село 

Кушъ-тепе. Отъ тамь се открива чудесна панорама 

къмъ пор-вчието на Ана-дере съ хубави и богати 
села. Въ подножиеrо на сжщитt се намира чешма 
съ хубава и студена во~а. ~дна малка ч11ст~, QTh 



околностьта е покрита съ смtсена гора, въ която 

изобилствуваn, лиnитt. On, тукъ се спущаме презъ 
мtстностьта ~Солака" и се спираме въ горицата на 
село Фете-кьой, която е изсtчена и мtстото изобил
ствува съ ягоди. Подъ останалитt 50-60 rолtми 
джба прекарваме една отлична почивка, следъ което 
минаваме презъ селото и по пж.тя къмъ Провадия 

се отбиваме въ мtстностьта wИзмътецъ" - красива 
карстова мъстность съ два малки водопада, хубава 
пещера съ изворъ въ самата скала и изобилна вода, 

която изтича изподъ скалнn. За съжаление една 
часть ОТЪ скали,1; СЖ. разрушени OTh ОКОЛНОТО На• 
селение. Оrь тукъ се връщаме направо въ Провадия. 

Д. Тодоровъ. - Провадия. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

СофнikкияТ'Ъ клонъ Алено Константиновъ е 
ималъ на 22 януариn своето годишно събрание. Отъ в:е
говия отчетъ вадимъ следното: Презъ 1927 гад. по сn:и

съкъ въ клопа еж се числиш~ 11 IO члена, отъ които 250 
души издължени. Нови членове еж записани 197. 

При клопа има фото група съ cвoll инвентаръ, 
диапозитиви и картички. При хижа Алено еж построени 
две чешми : еnпата открита, тржбна, другата - зидана, 
дарение отъ nредседателя на Б. Т. Д. Арх. Г. Козаров·ь. 
Инвентарътъ па хижата е увеличевъ съ подарени огле
дала, алуминиеви и бакърени сжnове и други nривадлеж
ности. Единиятъ отъ дарителиr!;, г. Климентъ Филипчевъ, 
е обЯ11евъ за членъ - даритель па клона. Настоятелството 
благодари много на члевовеr!; отъ стопанствената коми
сия т. г. Н. 4илинrировъ, Х. Петковъ и Г. Кръстевъ за 
nоложениr!; отъ пхъ грижи по стопанистване на хижата. 

Съ цель да се усиrури мtсто за нощуване на по· 
вече nосетители, настоятелството е решило безъ предва· 

ртелпо позволение, гостиr\; немогатъ да nрестояватъ на 
хижата повече отъ три депа ; на професори, асистенти 11 
всички лица, които ю1ватъ на Витоша съ научна цель, за 
нощуване въ хижата не ще се плаща. Въ хижата еж на• 

бавени достатъ•mо количество зеленчукови n фруктови 
коuсерви, които могатъ да се потърсятъ отъ посетителиrt;. 

Мtсто за алнинеумъ е избрано 11 работиr\; около него
вuто уремдане вървятъ успешно. Клонътъ разnолага н 
съ 80 стърка еnедваЯсъ, които изглежда че ще се раз
виятъ добре. 

Като начало на метеоролоrич~ска станция е поста
венъ на хижата дъжnомtръ. Измърва се и се записва 
редовно и температурата. На виш1и мtста ще се nоста
вятъ планшетки съ названията па върховеr\; н мtство
стип. 

Презъ годината хижата е била посетена отъ 5446 
души - 3232 членове, отъ тtхъ 2324 мжже, 908 жени, 
отъ нечленовеr!; жени 785. Отъ нощуване и бюфетъ хи
жата има nриходъ до 31 декемвриЯ общо 114,629 лева. 
Възнамtрява се да се разшири хи»<ата nоради многото 
посетители, както II да се уреди едно лtтовиище за чле
новетt на кдона. 

Съ залесяването еж се грижели r. r. Д. Тошков-ь, 
А. Гиневъ и П. Кебърле. До сега е засето 3!Ю декара съ 
око110 100 хиляди барчета. Изкопани еж и 3000 дупки за 
кдекъ. 

Кдонътъ е уредилъ и попудярни туристически бе
седи. Четени еж сказки отъ Д-ръ Малеевъ за експеди
цията въ Хима1~аиr!; и отъ д•ръ П. Стояиовъ за изка11• 
нането му на Гран11;ъ Комбенъ. 

Поради rолtмuто значение на Драгалевци като иа 
летепъ пунктъ, клонътъ nрави усилия за създаването на 
туристически кловъ въ селото. Клонъть прави и проучва
ния да си набави собствено nомtщение въ нtкои отъ 
жиш1щ11итJ; коперации Както всtка година клоиъть урежда 
на Бжnни вечерь t'лха съ томбола на хижата. Тази година 
чистия прихоnъ отъ 21 хи11Яди е отнесевъ къмъ фонда 
хижа 

Отъ финансовия докладъ се вижда, че клонътъ раз* 
noniira <;ъ сjюндъ ,щща 603,970 лв. , фонцъ К4а.цпица -

6580 лв., залесяване - 5300 лв., туристически домъ -
2560 лв., електрическа централа - 1500 лв., дружествени 
издания - 2470 лв., бюстъ Алеко - 1920 лв., хижа Черни 
върхъ - 22,235 лв., Клоново настоятелство - 12,915 лв. 

Пернишкнятъ кnонъ Гоnо Бърдо е посрещпалъ 
Бждн:и вечерь и Новата година въ своята хижа ва Голо 
Бърдо. Кдонътъ е образувалъ скиорска група, която ще 
се ржководи отъ Цековъ и Арабовъ. На 25 1шуариl! е 
четевъ реферап. отъ r-ца B'tpa Симова - Туризъмъ и 
красота. 

Карnовскнятъ клонъ Юмрукъ чалъ е организиралъ 
rолtмъ коледенъ излеrъ до хижата Юмрукъ чалъ. Презъ 
ми11алата година клонътъ е пригодилъ за обитаване полу
разрушения общински спасителенъ домъ, разnоложевъ на 
:l часа и половина по течението на Стара рtка, на кръ• 
стоnжтя за в. Купена - 1·р. Троянъ и хижата Юмрукъ 
чалъ. Тази малка и приветлива хижа се състои отъ две 
голtми стан, веранда, оборъ и ще носи името хижа 
Малката рrька. Новата хижа е удобенъ изходенъ пунктъ 
за Купена, Амбарица, хижата Юмрукъ чалъ, Сарж кая, 
Костенурк.ата и пр. Съ тази хижа Карловския Балканъ 
става достжпенъ за посещение презъ всsко време на го
дината. При хижата Юмрукъ чалъ сжщо е построепъ со
лиnенъ оборъ, прекараиъ водопроводъ, изградена голtма 
чешма, разчистенъ раАона около хижата, поправени пж
тищата. 

Русенскиятъ клонъ. Клоповото настоятелство се 
е конституира1ю както следва: nредседатель Ив. Ставревъ, 
уч11тель въ мжжката гимназ11я, 11одпредседатель мичманъ 

Стефанъ Хравковъ, секретарь Крумъ Аврамовъ, касиеръ 
Георr11 Стефаиовъ, домакинъ Георги Хлtбаровъ, съвет
ници К. Назъровъ, Ст. Стефановъ и Н. Ставревъ. Адреса 
на клона е ул. Николаевска 18. 

Старо-Загорскиятъ клонъ Сърнена гора брои 181 
члена. Отъ тtхъ 130 мжже, 51 жени. Състояли се 22 из
лета, еднодневни и многодневви, разnредtлени въ тру- . 
дови и научни. Маркирани еж пжтищата Стара-Загора -
Баниr\; - 10 клм . и Стара-Загора - Мипкини скали -
18 клм. Въ трудовитt малки излети клонътъ е рзботилъ 
главно въ разхубавяването на Аязмото. Построени еж 50 
скамсАки, tiздигнати еж 20 табели, поставени 20 кошчета 
за сметъ и др. 

Настоятелството е обърщапо голtмо внимание на 
културната деl!иость. Четени еж 6 реферата, устройвани 
еж мtстни и клонови срещи, агитационна седмица, туристи
ческа изложба (23.X.-6.XI.), устроена rолtма народна 
забава на 19 юниl! на Аязмото. Кпонътъ е поставилъ 
основата и ва минерална и растителна сбирка. 

Съвмtство съ юношиr!; при клона на девическото 
падагоrическо училище (лаисиона) е устроена отъ Априлъ 
м. г. туристическа спална. Спалната е уредена благода
рение сътрудничеството на почетния ни члевъ Д-ръ Хр. 
Пиперовъ и отстжпване на временно ползване на одеала 
ц други прицадлещности за легла отъ г-нъ Ботевъ, н-к-ь 
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на О. Т. Бюро. Таксата за пренощуване е за членове 
8 пв., за нечпенове - 12. 

Уредена е и Фото Сърнена Гора, която прrпежава 
вече хубавъ апбумъ. За сега кпонътъ разполага съ 72 
негатива, 140 снимки. Картичкитt се nродаватъ по 5 пв. 
едната.. Кпонътъ се е натоварипъ да приготви снимки отъ 
града и око,шостьта съ uепь да пропагандира прнродниm 
хубости. · 

Отъ библиотеката на Сърнена гйра е издадеяъ само 
№ 1 - Туризъмъ и здраве отъ Д-ръ Азманова-Ханчева. 
Клоновата библиотека разполага съ 90 книги съ чисто 
турист1rческо съдържание. 

Въ касата на клона по разни параграфи еж. пости.
пили 50,951 лв., а нзразходвани - 35,043 пв. Миналата 
година напичностыа въ касата е била - 9200 Л11., тази 
година - 15,908 лв. 

Клоновото настоятелство nрезъ настоящата година 
е: 11редседатепь Д-ръ Хр. П. Гюпеметовъ, подпредседа
тель Т. Бпизнаковъ, секретарь Бончо Боновъ, касиеръ 
Мнхаипъ Даскаповъ, домакинъ-библиотекаръ Uвtтана Вел
чева, съветниuи Петъръ Гърбасаиовъ, Д-ръ Ст. Мута
фовъ, Ст. Георrиевъ, Контролна комисия .Ц-ръ Heltчo 
Желевъ, Крумъ Атанасовъ и Кр Дудумовъ. 

Търновскиятъ клонъ Трапезица е ималъ своето 
годишно събрание па 5 февруари!!, на което е присжт
ствувапъ и председательтъ на Б. Т. Д. Арх. Г. Козаровъ. 
Къмъ 31 декемврий 1927 r. кпонътъ е имапъ 445 напълно 
издължени членове, отъ които 312 rтопучаватъ дружест
веното списанне Български туристъ. 

На 2 юниА м. r. кпонътъ е отrтраэнувалъ по тър
•жествеяъ начинъ своята двадесеть и петь годишнина отъ 
основанието си. 

Презъ миналата отчетна година с11апни1t. на клона, 
които ималъ 100 легла, еж били посетени отъ: 

1. Турисrи чпе.1юве на 6 . Т. д. 66 11в. 
2. , па Ю. Т. С. . 57 • 
3. Учвтепн. 671 
4. Учениuи. . . . . 2145 • 
5. Членове отъ разв11 куп. орrаниз. 373 
6. Чужденци. . . . 217 • 
7. Разни щща, 11еп11атнпи . • 31 -----------В с и ч к о. . 3560 IIB. 

Всички т l;зи пица иматъ общо 4885 пренощувания. 
Кпонътъ е извърш~ 11.ъ 15 излета, отъ които и1;кои миоrо
дневни изъ Рипа и Стара r1пани11а. 

Дадени еж: 1 бапъ, 5 дневв"и забави и уредени 2 
междукповови срещи " 

Клонътъ притежав~ недвижими имоти за 1, 15"7,653 
пв., мобили за 155 хиляди пв. и ценни книжа за 20850 лв. 

Презъ годни.ата кпонътъ е реапизирапъ бюджетъ отъ 
105008 по. , приходъ и ра.зходъ. 

За rontмиrt заслуги, които е принесълъ на клона 
и въобще на туристическото дtпо въ града, общото го
дишно събрап11е е провъзrлас,1по за почетенъ члевъ на 
кnон~. председателя на ех.шия - r-нъ Uоню Ст. Герrановъ. 

За дарители членове c.v. провъзгласени: r-нъ Аи. Д. 
Мнхаflповъ и Ал. Марковъ за подарепит1; отъ mхъ през-ь 
годината по хиляда лева. Настоятелството имъ благодари 
предъ събранието. 

По предложението на председатепътъ на Б. Т. Д., 
който е rоворилъ на тема Видено и •tymo кпонътъ we 
издаде на френски н български новъ пжтеводитепь на 
Търново и околностьта му. 

Ямболскияrъ клонъ Набиле е имапъ па 12.11. 
т. r., общо годишно събрание. Отъ представения отчетъ 
се вижда, че въ нача11ото на дружествената година клона 

е броипъ 46 ч11ена; - презъ годината еж напуснали 11 
чпt!ва, а еж записани 20; ипп: въ края на отчетната го
дина е имало 55 члена напълно изправни, отъ които 40 
мжже и 15 же11и. Реализирани еж 7 излета до Бакаджи
пиm, Ба"!ковскня мънасrиръ, Рипа и пр., посетени отъ 125 
души. Отъ 11 до 18.11. ы. r. клона е имапъ аrитацвонна 
седмица, презъ която еж записани 12 члена и rтпасирани 
15 абонамента отъ • о. Туристъ•. Списа1rието се е полу
чавало въ 51 броя. Уредени еж бипн две сказки съ диа
позитиви, посетени отъ 720 души. Клона е реапизирапъ 
за отчетното време 12,583 пв приходъ, 6,919·30 пв. раз
ходъ в 5,663·70 по. напичвость и е яаrтъпно издъпженъ 
предъ Централното настоятепство-

Въ сжшото събрание е било избрано ново настоя
телство въ съставъ : 11редсед. Т. То;юровъ, адвокатъ, 
подпред. Д. Кръстевъ, сждия, секрет. К. :L. Радоновъ, 
уч-пь, касиеръ Ив. Димитровъ. книжарь, дом.-бибп. Кр. 
Шевкеновъ, чиповникъ и съветници: Д. Анrеповъ, търг., 
В. Боrданооъ, и Б. Караивановъ, чю1овпикъ, а кон
тролна комисия: председ. В. Лопооъ. адвокатъ и членове : 
Иа. Икономовъ, търruвеuъ и Алб. Вайнберrъ, шапкарь. 

Адреса на клона е : •tрезъ г. К. х. Радановъ, ул. 
.Вазовъи № 10 

Самоковскиятъ клонъ наново се съживява. На 
събранието отъ 7 февруари!! е избрано ново настоятел
ство : председатепь П. ФранцалиАски, подпредседатепь Ал, 
Др-t;нски, касиеръ д. Йончевъ, секретарь Ив. Китовъ, 
цомакинъ Г. Вжжаровъ. Съвеrnиuи: Д-ръ Кокошковъ, 
П. Георrиевъ и Мик. Кръшиякъ. Контролна комисия П. 
ьюлбулевъ, Н. Наумовъ и Апосто11ъ х. Никоповъ, 

Първата грижа на новото настоятелство е да засили 
кnова, да постави въ редъ. кавдепарията, да повдигне 

авторитета си прс,дъ гражданството и да се погрижи эа 

цеяпитt си имоти и хижата nодъ Мусапа. 
Настоятелството се над-t;ва, че кповътъ въ близко 

бждеwе we застане отново въ лървиrt редове на род
ния туризъмъ. 

ЖглеАка. - На 25 февруарий т. r. се помина 
шесть годишното момченце Владко на председателя на 
Соф111tския кпонъ , Ал. Костантиновъ~ r. Вл. Христовъ. 
Нашиm сърдечни съболезнования нъмъ туристическото 
семеl!ство за тежкап му загуба. 

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ. Месечно илюстровано 

сrтисание за туризъмъ и родинознание - Орrанъ 

~а Българското Туристическо Дружество. П р е п о

р ж ч а но отъ Министерството на Народ

н от о П р о с в t ще н и е съ окржж110 No 1793 отъ 
27 януари!! 1922 r. Година ХХ (януари!! - декем
врий). Абонаментъ за година бQ лв. за чужбина -
100 лв. Всичк<? за списанието се изпраща до Ред а к
ц и ята на Български Туристъ, София, ул. Со

лунъ 25. 

Новото кпоново настоятелство се състои отъ пред- СЪДЪРЖАНИЕ. - П. Росенz, Въ Пиринъ; П. Па-
седатель Ц. Ст. Гергановъ, подпредседатепь Ив. м. За- уновs, Ппаниниm, вtтърътъ и обпацитъ; П. Д„ Иэспед-
яковъ, секретарь Ан. Д. Мнхаltповъ, касиеръ Ст. Боя- вачитt на Бъптари~r-Ами Буе; Хр. В-овъ, Зиме иэъ Пи-
джиевъ, домакияъ Uачо Тодорооъ., библиотекаръ Кирчо ринъ; В. Миковъ, Пешери изъ Бtлоrрадчиско; Д. Тодо-
П. Васипевъ, пом. касиеръ Стоянъ Атанасовъ и съветници dовъ, Изъ излетнитt кшrrи на кпоновеm - Тунепиm (Про-
Леонъ Фнлиповъ, Юр. Константиновъ, Хр. Сауповъ и вадия; J. Гюл.,кязов'6, Змееви дупки. Дружественъ животъ. 
Борисъ Георгиевъ. , Снимки отъ Пнринъ, Витоша и Рипа. 
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