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Между Царско село 11 6орнсовградъ фот. Г. Траilчевъ 

ПОСЛЕДНИТь ЮЖНОБЪЛГF\РСКИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

ПосJtедннтt зе~1стресен11я uъ Южна БъJIГа
рия не 11апразшю crтp·l;xa вещ1на норщ1т-1 11я жи

вотъ въ нашата страна н пр11 оле1<0ха сериозното 

в1н1ма1-111с II гр11ж11·гh 1-1а 1-1ародъ и държава. l(ата
с·1•рофата бtшс от1, •1·а1<·ы1ъ поридъ1<ъ, че ти ще 

остави .1LЪJ1бою1 следн въ ШIШIIЯ GTOШIJICl<И жи-

1.!ОТЪ 11 дъm·о време 1це се помни и со•1и t<ато 

СДIНIЪ отъ ГОJttмит1; CR'~TORHH катаJ(ЩIЗМИ. То се 
nоюн~ съвсемъ Nео11а1шано на 14 алридъ, къмъ 
11 11аса и още съ първия сн ущ1ръ се прш11т съ 

своита наj;j-гол·hма сила . Еп1ще1-пра11ната область 
на този пръвъ ударъ е Ч11рпанъ и неговата окол

ность, а разрушитетюто му 11111н1ние се прострt, 
въ груби 'tертн, 11а югъ до Борнсовr·радъ и дорн 

до Хасково, на иатоt<Ъ до кы1ъ Мн:хайлов.о, на се
веръ о-п-атъ1<Ъ Спасова, а 1-ш западъ до Б·l;,11оземъ. 
Наii-много nострадали еж 1·радовет·1, Чирпанъ и 
Борисовградъ, 1<а1по 11 се11ата Омурово, Ру111п1гЬ 
11 Черногоровъ. Отъ деформапиитt на терена, 
конто това земетресение предизвика най-харак
терна е пукнатината-разс·1;дъ,която се е образу
ва11а на около 4 t<ИJJОметра северно отъ Чирпанъ 
11 минава презъ селата Рупкитt и Оьrурово. Точ-
11итt гра1-rи 1_{И на тази пукиапн1а ще се устано1ттъ 

допълнително. Отъ другитt феномени зас11ужа.ва 

яа се отбележа·гь измtненията на JJOл.шrт·I; коли
чества въ ю1аде1нси и извори, нt1<011 отъ които 
еж прес.ъхна.rш и после rтакъ еж се върнали 1<ъмъ 

ст,1рото положение. Ето какво ни съобщава г. 

Минковъ, географъ отъ Стара-Загора, за извора 
.,Халка бунаръ", намиращъ се на около 6 1ш110-
метр:1 сенеро-източно оп, Оризово: ,,Прп самня 
,rзворъ се образува басе,шъ отъ 01<оло 20 крач1<и 
дъ11жина и 1 О 1<рач1<И широчина. При земетръса 
отъ 14 априлъ водата се прибращ презъ образу-
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т1.п11тl; се пукнат~ши, за да 11в11езе 01, последствие 
nакъ, оба'lе споредъ наб11ю1tе1-111ята на 1:1оденича

р111"\; ,,още два пр·ьста нести 1·а11а« . По дъното ш1 
извора ясно ;шча·гь пет11а о-п, иэхвърJiе11ъ пtсъ1<ъ. 
1-la сд110 мtс'Го им:1 отворъ OJ<OJIO 1 меn,ръ въ 
дизметъръ 11 60 см. дълбочина, който по-рано 1,1е 

е Сi\,щест11уоаJ1ъ". Го1гl,ма загуба за България е 
изчезването нз Мер11члерсю1я изrюръ, за който, 

споредъ н·kкои, пмаJJо □р11зющи да се върне. 
Едва стихнала суматохата ·отъ първия ударъ 

н 11етири дни следъ ,·ова, на 18 апри11·ь, къмъ 21 
часа 11 20 минути, об11аст1,та на около 20 кило
~1етра западно отъ Чирпанъ е стана11а uентъръ 
на оше псн<,пастрофаленъ трусъ, 1<ойто е эасtг
на111, ~1 ·l;ста1·а гщ1пно межлу П11тщив·ь и Борисов
r·радъ. Тоз11 т,,1-ь нещас·rнето зас.tгна сър1tето на 
Южна Бът·ария, 1<ато разрушн една голtма часть 
отъ 11eii11aт,1 стара столиuа II доразруши засtгна
ппt оп, първия трусъ тнорения на човtш1<ата 
рi'ша. Обаче, най-силна е била стихията по ли
нията Тlапазди-Дупанджа-Маноле, кждето ае
мята е трепе ряла ~1 таtщу вала сатанински танцъ 
rтотти nрезъ цtлата нощь срещу 19 априлъ, а 
теренскитt денивелации квалифициратъ това зе
метресение като едно отъ най-силнитt въ свtта. 
По 1,1:lшата тази линия отъ десетки киломе:rра nоч

п,па е пропаднала на мtста до 2 и дори до 3 
~1етра, а самия про11епъ е преминалъ nрезъ н·l;
ко111<0 отъ най-цв·kтущитt села на Южна Бълга
рия н ги объриа11а въ пепелища. Трtбва човtкъ 
да отиде въ Папазли, да эапо•~ие отъ новообразу
т1ю111 тюдопадъ на р. Черкезt<а, да лремнве преэъ 
се1rото по главни.я rтроцепъ, да пресече Цариrрад
сt<ото шосе, кждето пропадането на почвата над

мю-щ.вq един'!? чов'f;ш1<и бой, щ~ види изк_ривенитt 



же;1tзопжт11и тшии, да премине Мариuа, тамъ 
кждето се е образувалъ нейния прагь и р·l;1<ата 
бi;га надолу 1<ъмъ пропадналия теренъ, да отиде 

нъ ДуtJа1-1джа и тамъ да се поспре малко повече; 

д:1 r1 ре~1и1-1 е п-резъ горич1<ата на баира „Агбаба" 
11се по рова и да 1-1зтръrтне nредъ 1<артината, която 

се оп<рива nредъ него - ровове до 3- 3½ метра 
дъJ16окн и на мtста до 4- метра широки, а на

страни още н·lшот<о тераси до полов1шъ метъръ 

дълбою-1. Любошrrн11ятъ нека влtзе въ едm1ъ отъ 
т-\;зи ровове и rтрежив·l;е само нt1<OJ1KO мига лри 
щ1съльта, 'le земята ей-сега ще затрепери, ще се 

CRIIC ИJtll разтнор11 11 ще го ПОГЪJIНе lЗЪ своитt 
обятия и всичко това при полунра1<а па низката, 

110 гжста горич1<а . . . . . После нека презъ ни-
1щтl; на два етажа сл·l;зе въ долния край на се
;юто, който сега е обърнатъ въ блато, е,ю-~ния 
брtrъ на коf.tто е самия рав

сацъ-ровъ. После пакъ презъ 

Марица къмъ H'JBOTO блато 
въ землището на с. Яхлий, 

презъ Садово къмъ Мано
лето и така нататъкъ, ~а да 

прослещ1 марша на пора• 

жението , като се помжчи да 

си представи, че всичко то

ва е станало отведнажъ, раз

вило се е по цt11ия фронrь 

11ъ нi;колко секунди, следъ 

които земята промtни своя 

видъ до неузнаваемость. 

Картината на голtмото народно бедствие 
бива по-пълна, ако пжтя се продължи о·гь Плов
дивъ по домната на Мари.ца - отъ Дуванджа и 
Паrтазш1 презъ Сатъбеrово, Вишща, Борисов
rрадъ, Царско се110, Jlюбеново 1<ъмъ Скобелево. 
Почти цtла·rа тази область е пропаднала и въ нея 

еж се развит-~ едни отъ наJ\-ефе1пнитl;, маt<аръ 
11 не най-страшни явJ1ешш. Презъ време на rолi;
митi; трусове почвата край Марнца се е разпуt<

вала 1<ато кора на диня и nрезъ пу1<на1•инитt еж 
изритвали ntсъчни и водни гейзери на височина 

до единъ-два метра. Тtзи гейзери еж ужаснваш1 

11aceJ1er111eтo, навtваi-i_ю, му мнсъльта, че това еж 

nървитt признаци за пропадане·rо въ едно под

зе~1но море, въ t<оето цtлитt села . щtли да на
м·l;рятъ смърт1,та си ! Въ сжщность това еж прояви 
на подпо•шената вода, която не ияе по-дълбо1<0 

Пловдивъ, намиращъ се 

на около 15 километра за

падно оrь главния разсtдъ, 
е пострадалъ наf.1 -мноrо въ 

своята 1<ра1tна южна и се-.

верна часть - сждийския 
кварталъ и I{аршиака, около 

Филипово. Тамъ еж. rолt
митt тютюневи складове и 

католишката болница, м.ел

ница „Марица" и захар

ната фабр!11<а, а по-на

вж тре е Военния l(J1убъ , 

Папазли. Пропаднала воденична вада: фот.'_r.; Траllчевъ 

днспалссrъ „ I{удоглу" и др. l{аква приm·на изне
нада изп11т11а чов·k1<ъ, когато мине презъ главната 

ушща и n~1ди запазена една отъ най-богата часть 
на града Пловдивъ! Пъленъ съ удивление и бла-
1'одаряость е погледа, 1<0йто се отправя къмъ 

трнтt тепета, които се издиrатъ отъ дветt страни 
на тази часть, невъзмутими, незас·tгнати - вt
рен·ь стражъ на южнобългарската столица. Оста
·1~ьц11 отъ една по-стара rео1~оп1чна enoxa плов
д11вс1ш'ГI; тепета съ своята сиенитна структура 

представляватъ сиrур~1а опора за построенитt и 
бш1зкоразположен11 до тtхъ здания, благодарение 
на соли1п~ит·I; връз1<и 1-1 1·олtмата еласти,1ность, 

слеяствне па която еж хармопичннтt, правитти 
1,олебан11я на постройюпi; и сравнително маm<ата 

абсорбаия на сеизмичната енергия (живата сила). 

отъ десетина метра . Въ вс·kки случай, следствие 

пропадането на терена, нзришането на вода и 

разливането на Мари11а повече отъ гkзи села еж 
били 1-1а11уснати отъ своитt житеди, а нtкои отъ 
тi;хъ може би ще трtбnа да бждатъ съвършено 

изоставени и nре~1tстени на друто м·J;сто ; таю-1ва 
еж иапрнм·l;ръ, Любеиово, Вишща, Сатъбеrово и 
до1шата час•rь на Дува.нджа. Но, може би, опас-
1-1остьта не е TOЛl<Ona rолtма, 1<олкото ивrлежда 

на пръвъ погледъ. 

I{олкото до ттричи1-rитt на земетресенията в·ь 

Южна България тt, въ общи черти, еж вече из
вестви . Ние 11маме с11учаи на тнm1чни тектони'IНИ, 

и11и дислоt<аuиони земетръси, следстш1е раз111t
ства 1-1ето на земиигl; пластове. Това раэмtсваJ:Jе е 
станало по сжществунащt1тt стари и иовообразу-
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вани пукнатини - разсtди въ земната кора. Като 
една отъ причинитt за нагъването на земната 

кора въ Юж11а България е нзднгането на Стара
ПJ1анина, което е стана;ю слсдъ образуването ю1 
Родопсю1я масивъ. Споредъ м1-1ението на геолози 

цtлата Тракия ( горна 11 дош1а) е rн·l;здо на та
кива разсtди, по J1иннята на които- става отъ 
време на време размtства11е на rшастоветt, за да 

се достигне до едно по-стабилно положение. Това 
удеrване на зе~1нит·I; ш1астове дава началото на 

по-сиJТНи 1мн 110-с;н1б11 зе~1етръсн в,, зависимость 

отъ дълбочината и раэ~1·l;ра на движущитt се 

маси. Достатъчно е едно малко ттрем ·l;стванс на 

дъ.пбоюпt земш1 маси, за да се rтГ)еJщзв111<атъ 

много силни земетръси, които да бждатъ почу в
ствани на голtми разстояния. Пос11едн11тt нашн 
трусове с,у; били почувствани въ цtшrя Ба.пюшсю1 
полуостровъ, пъкъ даже н въ Буда-Пеща, а c,v, 
би.пи записани отъ сеиз~10rрафитt на ц·l;лата 
земя, даже, вtрояпю е, по-чуоствителн1,rтt сеиз
мографи да еж ги зап11са ;ш по два пжтн - с;rедъ 

една nъ1ша обиколка на земята. Перата на сеизмо

rрафитt uъ София, Буда-Пеща и Потсдамъ (при 
Борттъ) еж изхвръю-1аш1 отъ регистrиращитt 
цилиндри - толкова ro;1tш1 еж 61-11111 амптпу-

дитt имъ (века не се забравя, че а~mлнтудата на 
11ерото не зао11с11 са~10 отъ сн11ата на удара, но н 

отъ r<011струк11ш1та на самия сеизмографъ - отъ 
негоtтя 1'Оеф1щис1пъ на уве.111 1•1е1ше) . Оба'!е, ко
J1ебаш1sпа иа почната, 1<0ито една се1·1змиq 11а 

11ълн11 11рею·1з11ию1а не c;f, rол·lши. с~1·l;та се, че 
ам11.111 1тудата 1111 една та 1<ава вълна рtдко надм11-
11а1н1 ЛВЗ·Тf!И СЗНТ1~ ~1етра (поражеНИеТО Се ДЪJIЖII 
поне•1 е на 1н~ез11п11ост 1,та 1-1:1 удара) . Наблюденията 
нъ Ленин1·р,шската обсерватория ни даватъ една 

пр11бJ1из11теш1а представа както за ко.пебанията на 
ночв,1тll , та~<а и за сраnш1телпата сила на удаr1а; 

та1<а F1апрнм·t;ръ, бъл1·арс1<11т-l; земетръси отъ 14 и 
18 апри.пъ с ,1; предизнню11111 та~,ъ едно пре~1tстпа-
11е на зем1н~та поuърхпосп, отъ О :15 ~111 J1иметра, 
l {ор1штс1шrо оть 22 априлъ еl\ва 0·027 ш1., дQ-
1<ато земетресението. в1, То1<ио е дало 1 ·5 мм. Въ 
нсt1<11 с.~учай, 10жноб1,ш·арс1<11тt земетресения еж 
~1ногр по-си;1н11 н nо-1<атастрофа11ни отъ Коринт
с1<0то. По свопта интензи11носп, земетресението 

отъ 14 аnрилъ може да се с<Lита като трусъ rю 

бм1э1,Р до 1 О отколкото до 9 степенъ, а това отъ 
18 аппит, с~гtло може да се 011редtл_и като трусъ 
оть I О и11и даже ~1алко тто-rстtма степе11ъ тто два
надссетобалната снстема 11а Форел1, -Мер1<а11и . 

1<. l<ировъ 

ИЗЪ ИЗТОЧНf\ РИЛF\ 

Ние, турисппt, паз•1мъ най-свято Мойсее
вата заповtдь: ш е с т ь д н II р а б о т 11, а в ъ 
с е д ми я· с и по" и ни! И понеже по-11рш1п1а и 
по-полезна за душата 11 тtJtoтo почивка оп, е1<

ск,урзнята 11аъ п.панинитt ние не познаваме и не 

признаваме, затова 11 нсtки прааю1икъ сме изъ 
недрата на нашитt 1<рас11ви и интересни п;1аннш1, 

съ каквито природата е наспор11.nа L-tашата стра11а. 

А особено доволни сме, 1<оrато се нан11жап, ею1нъ 

с11едъ други нtколко праздн.11чtш дн~1. Следъ 
такава почивка въ n;1анината ние никога не 1<аз

казваме: Diem perdidi ! (изгубихъ деня). И когато 
изпитвамъ неnосрtдствепо б11аrатото вл}!яю1е на 

майката природа, непринудено си спомнтrъ онtзи 
страници изъ вълшебнитt „Пи с м а от ъ А ф
р и к а (< отъ Хенрихъ Сенкеви,1а, въ които еж 

нанизани като бисерни мъниста, правдивитt му 
сжжления по сжшня въпросъ. 

Следъ като обходи цс1:1трална Амер1ша, го
лtмиятъ по;1сю1 писател~,, мо1·жщъ и неспокоенъ 

духъ, предприема дът-о П-"Тешествие изъ чер

н и я м а т е ри к ъ - Африка. Първата нощъ 
следъ навлизането си въ материка, той прекарва 
край рtката Кинrани една тежка безсънна нощь. 
Непоносима жега, досадни комари и безброй 
други насtкош, не го остаnятъ да мигне. Но при 
все това той е бодъръ, неrовиятъ, духъ и тt110 
не се разнtжватъ като при кошмарната нощь на 

мекото лerJ10 въ кжщи. И при тази обстановка, 
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в1, съседстnо съ по11уnнв11 хора, х1шопота~1и и 

1<ро1,одиш1 , Се111<евичъ разс,юt<дава така: 

,,Mиcffil;xъ, колко много ободрл-ва пжтсшест
вието, 11е с;шо защото въ чашата на живота, 

1-1aii-•1ecтo напълнена с:ь онетъ и ж11ъчъ, се в;1и

uать нови 11 rrрият~-111 впе•1ат11ения, но защото фи
з11чесю1т-J; 11 духовн11 с1м11 t·ta чori·l;1<a дохождатъ 
1п, равновес11е. Въ градовет·I; ние ж1rntемъ nре
л нш10 v~•ствснъ животъ, значи, крайно едно
стран•1иiJъ. J(ш1rи, 11зкуспю, крит1 1ка, рефлексия 
- ето оня омат~,осанъ •1<ржгъ, въ който се дnижн 
нашиять жиноп,. Съ из1<Jноче11ие на това, 1tt
т1ятъ 11ашъ ж1шотъ е извънредно автоматиченъ. 

Стана~1е рано, обт1ча~1е се , з111<усваме, обtдваi\1 е, 
безъ ш1 най-маm<о да щ1слимъ за това, сжщо като 

а1по~1ати и винаги nърt11ю11, това no еди:нъ и 

с,'hщъ нач11нъ. За хората, 1<оито работятъ въ об-
11ас1ъта на изкустnото, та1шв~1 едностранчивосп, 

е нредна. Жиntriюr само съ книгата и рефлек
снята, т·J; с1·иrатъ дотамъ, че въ 1<рая на 1<раи

щата не възпрнематъ ю•11<акви непосрtдстве11и 
впечатления. Б11хъ моп,лъ да изброя цtли ду
зню, поеми II романи, въ 1<оито природата и стра

стит·J; не е,,;. 11оqувствуван~1 отъ авторитt, а еж 
изучени отъ ктшrит-в. l{a1<no струва такова из
куство, възm1кнало не отъ живитt извори на ж~1-
вота, - за това е излишно да се говори. Трудно 
е да придума111ъ нtкоrо да предприеме пжте

шествие, 1<ато ср-вдство протквъ анемията ва та-



J1анта, това дори не ми е идвало на умъ; ала 

върно е, че □жтешестnието противодействува на 
физи,1еския _и умстnенъ автоматизъмъ, понеже 

създава вс-h1mдиевно нови условия, възбужда 
енергията, поставя човtю1 111ш.е срещу лице съ 

природата . . . Въ града човtкъ е иsолиранъ 
отъ природата, но въ ~1оре1·0 и гората той се 
сш1Rа съ нея. Израsътъ, 11е шумътъ на дървесата 

и на ~юрсюrтt вълни успо1<0S1Ва и пр11с111~ва съ

;л,рж:~ в,, себе си nо-матш риторика, откоm<О-ГСI 

1111 се струва. Лесоветt, степитt и океянит·h по 
п·г1юше1-1ие t1a човtшr<ата душа се шшватъ н·hщо 
ю1то нирвана". 

Между Царско село и Борнсовrрадъ 

Г олtмнтt II дaJ1e ,,m, пжтетествия на Сенке
в111111 мога·гь да се намt1J1111-ь до н.111J11rl; едно
д11ев1-1н н много дневни из11ети, а по.11зит-l; отъ •1"\;х•1, 
да се разш11ратъ до uсич1<и хора 11:1 ф11з11,1есюн1 

1·1 у~1ствеи·ь трудъ, 1<0 11то стр:щатъ още повече 

отъ уби~iстнешш tНпо~1ап1зъ~1ъ 11а професио11а
J11 1зма И Щ) 1 ·радСl(И'ГБ усJIОВНОСТИ. 

Затова 11 ние по•111т:шс толкова ~11-юго праз
д1-111•11111тt дш1 ~1 1<,,; снтi; J1tтш1 ваканци и. Единъ 

такъ11ъ хубавъ слу,1ай 1н1ахме и м111-1алата година 

на голtм1н1 н свяrь деиь на славянскитt буди
rеди и просвtтшеm1 - Св. l{ирилъ и Методий. 

Тритh дни посветихме на r<ра'сивия р·илсtm връх'Б 

И б ъ р ъ, ~1езакоино осиновенъ отъ Родоnит·k. 
Барометрътъ предвещаваше дъждъ, но това 

обсто51•геJ1стно не ни спр·l;. \{ойто обича плани
ната, той трtбва да я опознае въ всичкитt ~1 ху
бави и лоши настроения. И, види се, защото н 
обичаме при всич1<ит·J; и настроения, затова и тя 

винаги ни приема, като многоочаквани гости. А 
оби1 1аме планината и когато плава въ спокойнин 

въадуL11енъ океанъ оть J1ж•н1 и св·\;тли1-1а, и ко

гато е покрита отъ непроницаеми мъr·ш1 и облаци, 
11 когато лудуватъ по нея хали и фърту1-1и. 

фот. Г. Трвllчев„ 

* 
l{акто му е реда, отъ София до [{остенецъ 

баня от11дох~1е съ трена. Когато стигнахме па 
посдеднята гара, б·\; ue11e иепроГJ1една нощь. Отъ 
пр,11пню1 зная, знаятъ това и всички туристи, че 

пжтуването в·ь мрачна нощь е нито прият1-101 нито 
по11ез1-ю, а 11р11 тона е и шюго умор1-пеJ1t10. За
то11а предпочетохме да nреспи.мъ на гарата, кж

дето винаги се намира·1-ь елементаркитt удобства 
за невзис1<ате111-1ия пжтникъ. 

Гара ({остеиецъ е вече доста голtмо селище, 
когато преди _qеп1ридесеть години е имало само 
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две-три рt,ши воденичt<И и нищо пове•1е. Докато 
по-рано, презъ неспокойнитk дни на турс1<ото 
господство, наседението бtrаше далече о·гъ rо
лtмитt пжтища, напротивъ сега се стрем-и къмъ 

тtхъ. По тази причина стана едно rолtмо раз
мtстnание въ наседенитt ни мtста. Сжщият:ь по
тикъ създаде и гара l{остенецъ-баня. 

На другия дею, рано потеглихме къмъ ку

рортното село 1( о стене ц ъ, сгушено въ са
~1ит-J; 110;111 на nе;~и•1ествената планина. Предъ 
насъ се разтилатъ тераситt на малкото Костен
ско-банско полце, надъ което се издиrатъ най

)ющнитt ри11ски върхове съ патриархътъ имъ , на 

•1ело. Тукашния:rъ ru~аюшски пейзажъ е единъ 

отъ най-красивит-k. Подъ неrовитt впечатления 

О в и д и й написа възторженото си стихотворение 

за ;rедовитата планина, отъ която черп.и своитt 
пенливи води тогавашния Хе б р о с ъ. Предъ на

шитt очн е цtла източна Рила, поrрtшно та1<су
вана 1<ато западни Родопи, отъ Мусапа до Сон
rурлу-•1алъ (Белмекенъ) и неrовитt спусъци 
1<ъмъ Сестримо. 

* 
Планинското чело е все още намръщено. На 

~1·/;ста пълзатъ сиви мъгли - предвес,ници на 
нови дъждове. Най-забу;1енъ е хълбок~ между 

най-изто•шитt чалове, въ който е разпо;южено 

най-източното рилско езеро - Белмеке1-1с 1<0то, 
тобимецътъ на тракийскитt туристи. То играе 
ролята на мtстенъ nрироденъ барометъръ. Между 

околното население доскоро би;10 запазено повt
рието, какво въ топа езеро имадо Х а 11 а, която 

заедно съ мъr;mтt се вдигала въ небесата и про
извеждала търмотевици, rрадъ и други подобни 
метеорни явления. Това население лtте се стра
хувало и отъ най-малкото обла•1е, 1<оето се по
явявало 11адъ Бе11мекенското езеро. Що111ъ поч
нала да се вдига (,,извира") мъп1а надъ езерото, 
това предвещавало силна градушка за този край 

и особено за селата Менешu,ово, Акънджиево, 

Вtтренъ, Славовица и Ц·l;рово. Споредъ сведе
нията на покойния nроф. Ст. Георrиевъ, преди 

30- 40 години селянитt, отъ споменатитk села 

се гласили да отидатъ задружно да засипятъ езе

рото, да изrонятъ по таt<ъвъ начинъ халата и да 

се освободятъ отъ rрадушкитt. Но не могли да 
се споrодятъ за нtкои дребни nодробнос,и. Подъ 
в1шянието на науката, тази странна, но все пакъ 

t<расива nомисъль отъ рилската митология е вече 

забравена. Страшното нtкоrа еэеро е сега най

тобимото кжтче на туриститt отъ цtла България. 

* 
Ето и J{остенецъ. Отъ гарата дотукъ има 7 

l<Илометра и хубаво шосе. Съ право I<остенецъ 
минава за единъ отъ най-хубаnитt ни подпланин

ски лtтовища съ минерални бани. Вилитt еж 
разположени надъ селото, по двата бptra па 
l<остенската рtка, а баюпt се намиратъ неnо-
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ср1дс11.вено под-ь красивия и в·J;чно бучащъ 13()

допадъ. , 
Сега Костенецъ е „сухо село" - спиртнитt 

питиета еж изгонени съ референдумъ; тукъ алко

хо;1измътъ бt вэелъ потресающи размtри. Най
после, населението се сепнало и повtло упорита 
борба и юшциаторитt ycпtJJИ да наложатъ своята 

съэ1:1ате1ша воля надъ изражданията, надъ бав
ното, но сигурно израждане на това красиво и 

здраво по-рано ш1а1шнско население. Но се 11а
мtси;ш странични фактори, задкулистни сътруд
н1щи на кръ•~марския rрабежъ и хубавото реше
ние било осакатено. Нtкои си доказали, че бол
нитt, които идвали да поправsпъ здравето си въ 

l{остенското лtтовище, имали нужда отъ алко

хот1а отрова, затова и възбраната била вдигната 
за вилитt и по такъвъ начfшъ се 1<омттрометирала 

наполовина хубавата. инициатива. Но и пионерит-1; 
на трезвеностьта ие се отчайватъ. Tt продъджа
ватъ своята спасите;ша за самото 1шселение 

борба, пълна съ радостни прояви и трагични пре
живяван-ия. 

* 
Прицелната точка на нашия 11зJ1етъ, както 

1<аэахъ, е И б ъ р ъ. Отъ l{остенецъ къмъ него им~, 

две пжтеки. Едната върви край рtката, no t<оято 
се отива и за Бе.rrмекенъ {Сонгурлучадъ) и Рав
ничалъ. Ущелието на I<остенската ptl{a е ед1ю 
отъ най-романтичнитt. Лредъ неrовит-h врати 
бучи водопада. Две отвесни скали отъ стотина 
метра еж изправени една срещу друга., rотонн 

вct1rn моментъ да се хваиатъ за rуши,гl;. Другата 

пж._тека поема ,на;1tво по Черномtхъ и държи все 

билото по лtвия брtrъ на рtката дори до самия 
връхъ. И дветt пжтеки сж еднакво интереси~• -
всtка по с.вой на•1.инъ: едната ви поднася чара 1н1 
планинската клисура, а другата - простора 11 
свръхъ-човtшкия погледъ отъ високо. 

Ние тръгнахме по единъ друrъ, шюто по
заоби:коленъ пжть, защото ни се искаше да ми
немъ презъ ония мtстности, свързани съ тжжнитt 
спомени на мtстното население, които често пж
ти сме слушали. 

Преди завоюването на нашата страна отъ 
турцитt, надъ днескашното село Костенецъ имаJ1·0 
здрава крепость, която безпокоила завоевате1п1тt 

и тt реU1Или да я ую[Щожатъ. Предъ решител

нит·J; нападения, населението се изтеглило изъ 

крепостьта и презъ прикритата мtстность Езер

никъ хванало пжтя за баJ1кана, за да дири спа

сение въ неrовитt бащински обятия. Когато сед
нали на една поляна да си отnочинатъ и похап

натъ, rарванит·I; почнали да се виятъ надъ еж.
щата по11яна и съ своето отчаяно гракане ужъ 

предизuестиJtи бtжанцитt за дебнящата ги опас
ность: изт1ашеното население ху1<нало да бtra, 

но скоро, въ близкия долъ, било застигнато и 
пленено. 

Само царь Ивавъ Шишыанъ и веrовитt хора 
- добавя лредаю1ето - успtли да се спасятъ и 



лрезъ т,анинщитt клисури се добраm, до Само
ковъ. 

Рt1<и•1ката, въ 1(05rro станаJю зат1енявавето, 
и досега се нарича П ле н щ н ц а, а полm1ата -
Г а р в а н о в а п о л я н а. 

!(ато разгледахме тtзн интересни мtста и от

ново изслушахме отъ nµ1шазливи1•·\; воловарчета 
сжща1'а страниnа отъ нсторнята на т\;хното село, 

поех~,е пжтя за 11з1:1орнт\; 1-1а l(pиna pt1<a. На

мtста попадахме на 1<амен1-11п·J; настилки (калда
ръма) отъ стария турски, а ~1оже би и рим ски 
nжтъ, 1<orrтo е свързвалъ I<остенс1<0то поле съ Ма-
1<едою1я и Чепинс1<итt 1<репост11 преэъ седлови
ната на ,1Вълче поле". Така се нари•1а шнро1<0то 
плато, о·гь което наби ра своит·\; uоди спомена
тата I{рнва р·lша, паре•rспа т:11<а поради беsброН
ш1тt CJI l<J) lf lJOJlJ·IЧeния. 

* 
На мt1ого мi;ста пж

тьтъ 1-111 бi; затруnанъ съ 

снtжни nptcnи или соспи, 
1<акто ги наричатъ изъ този ~ 

краИ. Преди 15 години ед

на голtма nptcпa (лавина) 

се срутила върху нашия 

n,)'.ТJ, и убила трима души ра

ботници, които заминаваш~ 

аа роднитt с11 м·\;ста въ Ма

кедоt1иR. Подобна оnасность 

за насъ, обаче, не Сfi'.ществу
ваше и ние спокоИно про

дължихме nжтя си nолъ 

стръмнитt поли на Сонгур

лу-чалъ. 

Минахме по лi;вия брtrъ на ш1аш11-1с1<ИЯ по
токъ Даутица, дtсенъ nрито1<ъ на Места, и пре

м11нахме седловината между •1аловет\; Даутовъ 11 
Мусановъ. Къмъ обi;дъ бtхме при иэвор11тt на 
Мари,11шия притокъ Голtмъ Ибъръ. Много спо-

11уч,швQ тази висока nлашп-1ска долина е наре•1ена 

„Чалп1ка1' , т. е. ор11з11ще, т-ъй като тя напъm-10 

при.пича на з11 с·\;я11н съ орнэъ ниви . Ц·\;JJото плато 

е пъ11но съ раа~1tкнатъ снtгь. Затжнах~,е надъ 
1<O;1ене II съ мжка минахме на дtсния брtп, 11а 
Ибъръ. Ту1сь за пръвъ пжть вид·\;хъ, така наре
чения, ,, чер1:1ен·1, сн·J; 1·ъе1 . На гол·J;ми петна сн•l;rътъ 

61, посиnаиъ съ с11те 1-1ъ червенъ прахъ. Отдавна 

1-1a 11J1iтt nJJашнщи nриr<аэватъ за „червиви " 11 
„черве1111" сн·l,1·0 1,е, като nзематъ тази червеt1а 

тто1(р11ш<а за маmш червеii 11 ета. Съ тозп въпросъ 

Ко1·ато ивл·l;зохме на 

рав1-юто плато, nогледъть ни 

бt nоразенъ не само отъ 
ве11ичието на заб11калящнтt 

1н1 върхове-великани, ка

то Сонгурлу-чалъ, Равни
чалъ, Сиври-чалъ, l{аменити
чалъ, Узунъ-теnе и тtх

нит1; по-ма;1ки братя.-· На 

Дуванджа. Пукнатината въ гората фот. Г. Трзll•r евъ 

югь о'ГЪ пасъ се ~rздн1'аше nъ небесата, по1<рита 
съ ~1ъгJ1и н с11·\;гове, вел11честве11ата n и ри II ъ -
п л а и и 1-1 а . Въ този ~1оме1-f'1~1,, тя б·в едновремен-
11O и хубава н страш1:1а. Примамнани отъ nриказ
ш1ч 11ата п,ш11 и11а, 11не 11cyc·l;·rнo пре1<осихме дъл

l'ОТО 11 мочурливо плато, ттохаrшахме на 1Jодод·Ь11а 

между Марица 11 Места ( старата турс1<0-българска 
r·раиица ) и rro начат-1ю1 пото1сь 11а последната 
р·lша се сnуснах~1е въ nастнрс1<ото сеm1ще С о -
ф а LI ъ, к;v-Jteтo пресоах,11е въ дъсчената вила 11а 

горската стража. Довот-1и отъ хубавия nрнемъ 11 
ободритеJJната □O•11,rвка, рано сутрин ьта поехме 

n:шъ обратния пжть l(Ъ~lЪ nлaHШICl(~l'l"B IШСИНИ на 

Ибъръ. Софанъ е t1a 1550 метра надморс1<а висо-
1 111 11а. Предстоеше ни, з11ач11, едно из1<ачвапе само 
оrь 1100 метра до темето на нашщ1 връхъ. 

се е за1111м::~nмъ 11 11а шия истор11ографъ 1{ , Ире
•rека, 1<ойто прсдаuа само раэкаэнт-t на п11а111111-

н11rl,1 1,io с,шъ н·l;малъ сJJучай Jta 1нш11 т111<ъ1Jъ 
си1и·ъ. 1 lреэъ 1·ол ·l;ма·,·а си бота1-11,t ческа екскурs11n 
11зъ PиJJa 1101<OН11ия·1*ь nрофесоръ Ст. Георгиевъ 
сжщо така не можа да открие дългодирения Pro
tococcus nivalis, на който водорасъль именно се 
дължи и червения цв·J;т1, на ct1·l; ra, на който по• 
11а11 11а хме н 1-те съвсемъ с11учай 1-1O. За 1кl>1<и с11у-
11ай II за nремах.01111е на вс·l;1<O съмнение и 1л, са

мнтl; насъ, 11е тnва е 1ше1-111O ттървоттрнч1111ата на 

т·l;зи ;1е1·еt~дар 1н1 сн·l;гове, запалихме сnиртни1<а и 

съ тош1а вода измихме едно отъ бор1<а 11четата ни, 
що пы1лятъ вс·\;1<а турнстнчес1<а рашща, н то на

пъJ11шхме съ ·rозн с 11 ·Ь 1·ъ. Отъ 1 1зсJJедва1-11н1та, 1<ои
то 11anpa1m щ1шиятъ проф. Ст. Пеп<011ъ стана не-
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с-'ьмнено, че този е дъпгодирения отъ ботан.ицитt 
водорасълъ, откритъ и отъ него преди година по . 

cнtrone1't при Мусала и отъ друга група бота
ници при Седемьтt езера. Нашиятъ „червенъ 
снtrъ" б·J; третия отбелязанъ случай. Професоръ 

Петковъ го опредtли като Sphaerella пivalis. 

Отъ •1ал·гишкото езеро до върха имахме само 
около единъ 1 1асъ пжть. Отъ вси страни и по 

нс11чю1 направления лазtха черни мъгли. При 
мъ1·ю1 висо1<ата ттланииа добива по-таинстненъ и 
ло-страховитъ нидъ. Наклонитt, ставатъ по-от· 
весни, а пропаститt по-дълбо1ш и страшни. Мt
ста, ттрезъ които лесно се преминава, ви се стру

ват,, за недостжпни бездни, а onacaниrt съ мъгли 
върхопе - като действуващи кратери. 

* 
Ибъръ е единъ отъ най-красивитt върхове. 

Висо11ината му е порядъчна - 2666 метра надъ 
морското равнище. На изтокъ отъ самото ~1У теме 
е откроена една бездна, а на двеста метра върху 
една терасовидна ка11.1енна платформа еж разпо

ложени две красиuн планински езера. Макаръ и 

съвсемъ близки, едното бt сковано отъ ледове, 
съ небесно-синl{авъ цвtтъ, а другото бt съnсемъ 
размразено. 

l{олкото 11one•1e възлизахме нагоре, толкова 
по11е•1е мъrлиТ'J; и студътъ се увелнчаС\аха. Поч

наха да прехвърчатъ малки ледени зрънца на су-

1·ращицата. To•1Jio въ единъ часа спедъ об·tдъ сме 

на върха. Ёдна голtма снtжна пp•i;cna виси надъ 
пропастьта. Презъ мъглит-t тукъ-таме се откри
nатъ бюстоuетt на рилскиТ'k вел:икани. Неусtтно 
сивиятъ цвtтъ преминава въ ръжливо-бtлъ п от
веднажъ блеснатъ дълги снtжни панделю1 или 
петна, които красятъ nролtтната премtна на го

л·l;мата планина. 

Само за единъ tJacъ време почувствувахме 
едно значително понижаване на темттератур:па. 

Отъ 14 гр. при Чадтишкото езеро, измtрени в1, 
12 ч., сега термометрътъ ни показваше само 4 rp. 
надъ нулата. Но въпрtки пронизващия в·l;търъ, 
прекарахме на самия връхъ повече отъ полов11нъ 

•1асъ и го напуснахме въ еш1въ моментъ, когато 

мъглиТ'h станаха така rжсти, че почнахме мж•1но 
да се виждаме единъ друrъ. 

СJ1·kзохме по красивия ридъ Топу1wпя, който 
се издига мощно надъ рtкитt Ибъръ и Айрянъ

дере (1•ака се нарича горното течение на Костен
ската или Стара-рt1<а). При изворит·l; на Долно
банската Бистрица, висою1ятъ ридъ иэмtия на
правлението си отъ северно въ североизточно и 

образува красивия 11tвъ скалистъ брi;rъ на l{oc· 
тенска рtка - чук~1тt на С о к о JI е ц ъ. 

Като преминахме дръзката чука „С и в ри
к а я" - Остра-ска11а, Хаджийсю1та ливада 11 
Ма~щра-баши, възвихме 11а дt,во f1Эъ Валозитt, и 

къс~ю вечерьта ст11r11ахме в·ь с. Долна-баш,, 1<ое

то се rотвtше да празднува леш1 ни двамат11 апо
стош1 на славянската просв·kта. 

П. Депирадевъ 

ВЪ РF\ЗВАЛИНИТо НА ПРЕСЛf\ВЪ 

'Гри еж rлавнитt центрове на прабългарската 
кудтура: Плиска, Мадара II Прес11авъ. Плиска, 
това е 1<ултурата на еsическ11тt българи, Мадара 
с може би релнгноsння центъръ и сжщевременно 

1·робнина на хановетt отъ П1~ис1<а. Преславъ, по

следната стотща на първото бъrарско царство 

е вече съ българската християнска култура. Въ 

Пт1ска преди rод1ши се разкопаха само два дво
реца и една грамадна базили1<а, въ Мад.ара отъ 

четири години се откриватъ лtтнитt жилища на 

царетt, откри се едно еэ11ческо капище, разчете 
се надписа около ре111iефа, който представлява 

самиятъ 11,арь l{румъ (803- 814 r.). Тази година 
еж по,1нати и разкrиванията на останкитt отъ 
Преславъ. 

Старата столица Преславъ е била разполо
жена па югъ отъ сегашния Прес11а13ъ, до север

ното устие на Герловския проломъ на дtсиия 
брtгъ на р. Гол·kма Камчия. Вънкашната 1<репость 
е построена отъ дебели зидове II заема едно про
странство отъ 3.5 I<B. t<ЛМ. 

Отъ намtрення иадm,съ презъ 1905 r. до 
гара l<румово - Преславъ (известния Чаталарски 
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иадписъ) ние энаемъ точFю l{OПJ е основа11ъ грала . 
Това е 822 rод., когато ханъ Омуртаrъ, 1<0Нто 
като остава още да живtе въ старата си столина 

Плис1<а, постронва на р. Тича хубаnъ дворецъ, 
украси11ъ крепостьта съ 1 1 етири колони II пост:1-

1зилъ на 1"kл-ъ два медни лъва. Въ с,у;щото врN1е 

той постро11Лъ и мость на р·liката, каыенни основ11 
отъ 1<ойто и днесъ се виждатъ да стър'13'ГЬ въ 

водата. По-наттатъкъ въ надп.иса се казва : Не1<а 
Боrъ удостои княза да притиска съ иоrата си нм
ператора (византийския) докато тече Тичан до
като тя задържа многото бълrарсю1 противниtlfl 

и, 1<ато покорява враrоветt си, nъ радость II ве

седие да прожив·J;е сто rодн1ш. 

Причинитt эа пренасянето на столицата С,'
мог11и да б~датъ преди всич1<O стратеrи 1 1ески . 
Една си11иа крепость като Преславъ, поставена т1 
важенъ проходъ, · е могла да предпазва отъ нс

прияте11ски нахлува~1ия, пъкъ е могла да държ11 

въ по1<орноС'fь и неспокойнитt още славянски 1111е

мена. Съ собственото си име Преславъ rрадъ·гь 
се спомешша за първъ n,,,ть при /{онстанткнъ 

Порфирогенетъ по слу11ай нападеrшето на Бъл-
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rария отъ маджаригl; въ 895 го.11.: като воюваха 
~1аджар1п·!, съ Симеона сънършено го разбиха 11 

дойдоха до града ПресJJЗвъ, и като го nрогониха, 
зат110риха 1·0 нъ Мундрага (вtроятно Мадара.). 
Маджаритi; тогава не еж могл~, да nревзематъ 
града, който изглежда лече да е билъ добре укре

nенъ. Отъ други до1<ументи ние знаемъ, че Пре
с;1а11ъ е билъ столица и на Бориса, бащата на 

С11меоt1а, особено преди християнския пернодъ 
11 :1 своето влад11 1 1 ество. Редъ епизоди отъ ж1шота 
на Бориса, на неговия братъ До1<съ, на братовия 
~ •У сиt1ъ Тодоръ Доксовъ, на Симеона, на Иван,, 
Екзархъ, на епископъ l{онстантинъ еж свърэаю~ 
съ Преславъ. 

Съ положителностъ обаче трtбва да се ттрне
~•е, че при царь Симеонъ (893- 927 r .) Преслаnъ 
е билъ оф1щиаm,1а столица на България; при него 

Прес;1аnъ 11родълж11лъ да се развива и да 
1нuтн н при царь Петра, 1<о~iто обогатилъ блиs
юпа окот-юсть съ нови църкви и ~1оиастири, дето 

бит, по-къс~,о и погрсбанъ. 

Езичющигl; руси на С1~етослаnа лрезъ 969 
година ограбuатъ I lреслаоъ, а каквото тt оста
вили оп1есю1 UIIЗЗI ITИЙCIOПt IJОЙНIЩИ иа Ивана 
Цимнсхи11 презъ 972 год., когато той превзелъ 

града за да го освободи ужъ отъ руситt. Цар
ското семейство, заедно съ ~,ладия царь Борисъ, 
било заведено r1ъ Цзрнградъ. Въ последната fO· 
дина може да се счнта, ,,е Преславъ престава 'да 

бжде столица на Българш1. Н·J;колко rод1ши 

с.ледъ това Борисъ избtгалъ отъ пленъ, но. при 
прешrnаването презъ българс1<ата граница, по
неже билъ облtченъ въ гръц~ш дрехн, не билъ 
познатъ отъ стражата п билъ убитъ. 

градътъ е билъ разхубавенъ 
съ нови дворци, u.-ъркви 

и монастири. Вжтрешната 

крепость, 730Х220 крач1<И, 
се е намирала rъ1<МО въ 

срtдата на града. Тя е снаб

дена съ к р ж г л и ж г л о в и 

кули. Въ тази малка кре
пость се намирали царскитi; 

дворt1и, тамъ се намирало, 

споредъ писменитt сведения 

и българското съкровище 
(хазната). Съвременннкътъ 
на царь Симеона, бълrар• 
скиятъ писатель отъ онова 

време, Иванъ Ек:~архъ така 

пише за дворцитi; и църк

витi;: ,, Когато нtкой стра• 

ненъ и беnенъ селянинъ 

дойде отъ своя далеченъ 

край къмъ оградата на цар

ския дворецъ и го види, чуди 

се, а когато прист, .. nи до 
вратитt и влtзе Bi'lпpe и 
види отъ дветt страни из

дигнати сгради, украсени Нжща въ Дувандж:а, попаднnла върху пукнатина фот. Г. Tp,ll•reв,, 

с:ъ скжnи камъни и на-

шарено дърво, удивява се. l{oraтo nъкъ влtзе nъ 
днореца и 13иди внсокитt палати и църкви укра

сени извънъ богато съ 1<амъкъ, дърво и багри, а 

извжтре съ мряморъ и м·l;дъ, сребро и зпато, той 
нсзпае съ какво да ги сравтm, и гледа смаsпrъ, 

ю1то да си е изrубилъ умътъ, защото, бедннятъ 

въ сноя·1·а земя не е виждалъ таюн1а нtща, а само 

с;1а л1енн хижи". На друго м·1;сто Иванъ Екзарх·,, 
1'0 110р11 за веш1колеnнюr обраэъ на царь Снмеона, 

шнтнсанъ на елна отъ дворцовитt стени. За са

мнятъ пъ1<ъ Снмеояъ лtтоттисецътъ казва: ,,Сн

~1ео 11ъ сед·Jщ1е обл·kченъ въ дреха, обшита съ би
серъ, съ sдатна огърдица на шията, съ rршша 1-1а 

ржце, 011асанъ съ пурпуренъ поясъ и съ увиснат, 1 1а 

бедрото му златенъ мечъ, а отъ дветt му страни се

дtха боляритt въ златни огърлици, гривни и пояси: • . 

Следъ падането на Българня подъ в1ша11п1и 
ската власть Преславъ западнаJJъ, а по-късно 

ттрезъ турското владичество постепешю бнJJъ за

бра 1Jенъ. 
Едва бнлъ пзлншалъ половштъ вtкъ отъ ви

зант11i·iс1<ото завоевание 1<01·ато северо-източна 

България стиоа нентъръ на опустоше.F1ия 11 вой1111 . 

Презъ 1000-та r·одипа завлад·lшатъ Преславъ по11-
1<овощ~1п·I; на Вас11т1 11 - Теодороканъ н прото
спатора \-1111<ифоръ Кс11ф11я. Презъ 1053 год., пе-
11енезитt, конто грабятъ България, раэбиватъ пр11 
ГТrеславъ визанп1 йс1<нтk пош<оводц11 Мнхаш1ъ 11 
Вас11.пи11 N\0 1шха, презъ 1088 r. пооторно поч1,1 -
ватъ подъ Преславъ пе 1 1епежю1 оµди, а въ пър

вата nоJtовина на XII вtю, оп, ту1<·ь преминаватъ 
за Тракия II грабятъ куманнгl;, 
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Турското нашествие в·ь 1<рая на XIV вtкь 
турна110 1Срай н.1 Прес11а11ъ, но 1<ога то•шо и при 
какви обстоятелстна е спр·J;дъ животътъ въ ста

рата столица, незнаемъ. l lo на северъ иэниЕ<На110 
ново се;~ище и камъш1т·I; о·п, 1<реnостьта nо•1На11и 

да иэчеэватъ въ 01юшюстьта. 

1 lрезъ 1585 rод. ту1<ъ мнналъ френскияrь 
ученъ Якоuъ Бонгариус·ь, който пж:rувалъ съ 
фрснс1<11 пратеници за Цариrрадъ. Той видtлъ 
„Есю1 Стамбулъ", както 11арн•1аш1 града, саыо 
село и при него „1<ржгъ отъ стени отъ бt.ли: •1ет
въртити камъни, почти цtлъ и мно1·0 пострадаJ1ъ". 

Паве11ъ Джорджичъ_. отъ 15!:15 _._год. ~эн<1е ,Prjs\avo 
като rрадъ до Шуменъ. Турскиятъ rеографъ 
Хаджи l{алфа отъ XVII в·J;къ говори само эа. раз
uалинитJ; на I lреславъ. Особено Llеино е оnиса
ннето на I lреславъ отъ българскня катодишки 

crtиc1<orrь Пегьръ Боrданъ оп, Чипровц~1 отъ 
1640 год.: ,,Око110 5 м.wш па юrъ отъ Шуменъ 
има rрадъ много го11ъмъ (una citta grandissima), 
1<ойто по турски се нарича Ески Стамбулъ т. е. 
ста_ръ Царш·радъ; тоИ биJ1ъ ц·lшъ съграденъ о·гь 
11етвъртитн бtли юmъЮt, но сега е въ развыmнн. 

L-la слаля~1сю 1 еаикъ се нарича Гlр·hславенъ т. е. 

1·радъ много СJ1анен1: (citt,\ gloriosissima). Cer11 
вс·J;кн день то събарятъ турдитt и взиматъ тtзн 
1-1етвъртнти ка~1ъ11н за градене на своит-1; к,у;щн. 

При него се1·а се намира се110 (villa), l(Оето би;ю 
епис1<0пско, дето още и днесъ живtе владика въ 
ед1шъ мо1:1аст~1ръ при тоuа се110. На ш1оrо м·l;ста 
се 1н1жщ1тъ издъ,1бани кири11сю1 надписи, но по

неже еж. развалени, не може да се разбере тl;х

ната см.нсълъ. 

Преэъ СJ1едния XVIII вt1<ъ Прес11аоъ б~1лъ 

много залдналъ. \{01·ато преаъ 1767 1·. l{арс1·енъ 

1 Iибуръ на връщане отъ Арабия премина,1ъ отъ 
ту1са, 11ам·l;рилъ uъ l lpecJia.oъ само 120 християнски 
и 100 ~1усуJ1ума 11с1<и кжщн. Изъ разна1tинитJ; на 
старин 1·радъ той помtнава да е вид·l;лъ ед~шъ го
л·l;мъ к~.:съ крепостиа сте1-1 а, докато пъкъ графъ 

МарсИJ1и, пж:·увадъ преди Нибура дава рис.уш<11 

на 5-6 зна•ште1ши зидове отъ крепостьта. 
Съ Прест1въ е т·l;сно свързанъ и близкиятъ 

мопастиръ nъ мtстност1,та Патлейна - св. Лан
теJ1еймо1:1ъ, наре11енъ така въ 11есть на св. Паите-
11еймона ИзцеJiитель, който помоrналъ на стария 
вече Борисъ да се нади1·не отъ теж1<а болесть. 

Този монастиръ изпита1гь всич°~<и радости и rор
чевинн на близката столица. Той се слави ч:е въ 
него с,,- идвали да почиватъ бълтарскитt царе, 

тукъ еж писани слова противъ на.въдилитt се то

гана ере·гици, тукъ работилъ cu. Наумъ, епис1<0пъ 
l{онстантинъ, учениl{Ъ на св. Методи. Тукъ пре

ж~шялъ 1<ато монахъ Борисъ, а тукъ се занима
nалъ съ шпературенъ трудъ и самъ царь Си
~1ео11ъ. О1<оло монастирс1сата църква, у1<расева съ 
тъпка 11зработена цвtтна t<ерамика, еж открити 
1-1 много гробници. Не е изключена възможпостьта 
ту1{1, да е би.11ъ nоrребанъ и самъ царь Бориса. 
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Въ Патдей.на и Преславъ еж. правеии малки 
разкошш II по-рано, но тази година, въ връзка съ 

предстоящит·J; тържества по СJ1учай 1000-тодиш
нината отъ смъртьта на Си.меона, разкопкит'k еж 
захвш~ати вече в·ь гол·l;мъ мащабъ отъ сдруже-
1шето БъдгарСl<а старина. Копае се въ центъра на 

града, дето се откр1шатъ -пространни зали, обгра
дени съ со;шдни дебели зидове отъ сж.щия стро

ежъ, 1<акто дворци'!"!; въ Плиска. Но за жа1rость 
разрушеиията и rрабежитt еж. били ту1<ъ твърде 
1·олtми, •1е нtкжде еж залааени само мtстата на 
основитt на зидовет·J;. И по тtхъ срtщаме еж.

щит·!; стари каменарски знаци, както въ Плиска, 
сжщнтt со11идни камеюrn настилки и водопро

вод11. Ту1съ стърчатъ още части отъ дветt зеJ1ени 
мрямор1ш 1<01юни, донесени дале•tъ нtкжде отъ 
изтокъ. Може 611 това еж 1<олонитt, за които 
казва Чата11арс1<ИЯ'l'Ъ надписъ, 11е еж поставе1J11 

отъ Омуртагъ. Разкопкитt ту1<ъ едва сега по11-
натъ и никой иеможе да 1<аже 1<акво ни крие още 

зе~1ята. 

По ~,а юrъ, до южния край на самата кре

посп, е почната да се разкопава една вепик01rеш~а 

старинна цър1ша. Разкопана е само вънкашната 
часть. Тр·J;бва да види ч:овtкь самъ мноrоброй-
1-1ит·I; мряморни архите1<турни фрагменти, разпръс

нати съ хш1яди oкoJro разва11ишпt за да си пред

стаnи ве1ш1<01rеш1ето и 1<расотата на тази черква, 

нзl'радена бдизо до р·hката, на uисоко м·l;сто. l lo 
стеш·1т·I; се виждатъ кръстчета съ неясни б·ьл~·аr 
с1ш надписи, а въ пръстьта сжщит·I; керамич1111 

фрагме1rг~1 , както оъ I lатлеИна съ старобълr·арскн 
надписи. l{ато се напълно раз1<рне, ние ще имаме 
може би една отъ най-хубав,п·I; църкви оъ Бъ11-
гария, _църкви, 1<оито нtматъ равни на себе сн по 
своя планъ и архитектура. I-lиe знаемъ, че мо-

1-1ахътъ Тодоръ, сю~ъ на До1<са и братеиецъ на 
Бориса, преписва книга въ 907 година въ злат
ната нова _цър1wа, построена 01~ь царь Симеона, 

въ лро;юма на Тича •1·. е. до самия Преславъ. По 

tJСичюпt находки, които до сега еж открити тукъ, 
по ~1алю1тt инкрустирани мряморни фрагмента 

изглежда, какво може би това ще да е з11атката 
11ер1ша на Снмеона. I<ато че всичко при този царь 
11з1·11ежда да е едно: и дворци, и църкви, и об

;1·J;ю10. На 1кJ;кжде пурпуръ и злато. И наистина 

грандиозна и nели11естuена ще да е изглеждала 

тази б·J;ла черква, гледана отъ къмъ Камчия, на 
зелевия фонъ, издигната на височю{l(а, подгра· 
дена съ нt1<0Л1<0 ттодпорни степи и защитена съ 

МаJ\КИ кул.и . 

Пресла.nъ, Мадара и Плиска. Това еж трит·!; 
1lе1прове, които ще дадатъ най-важкит·t, памет

ющи за прабълrарс1<ата култура. Трtбва да се 
нищп·ь гl;аи ·гри пункта за na се разбере сидата 
11 мощьта на хановетt - ев~1чници т1и христиЯ1-1И 
оп, пър11ото бъm·арс1<0 1.tаrство. 

Ив . . Велковъ 
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ГЕОРГИ~ЗЛf\ Т f\Р(КИ 

Ед1н1ъ отъ пъpn11'ff. no заслуги и време бъл
гарскн уче1111 м;r,же, 1<оито заn11саха ~шената с11 

1л, безсмърт1111н спнсы,ъ на изслещ~а•гитt на Бъл
гария, е Гео р r и 3 11 ат ар с 1< и. 

Георп1 Златарски е rоденъ nъ Търново t1a 
25 я11у:1рий 1854 г. Първоначаmюто си образова-
1ше е nоду11и11ъ въ родния си rрадъ. Въ 1869 г. 
эnш111а;1ъ за Цариrрадъ, юnдето эавърш1шъ 2, 3 
11 4 ~<пасове 1ia Суюанския лицей. Г11r,1назията и 
университета съ спещ,ал 

ность геология эавършилъ 

въ Заrребъ. Отъ 1880 1·оп. 
тol-l се посвети на минното 

дt.110 като държавенъ мнне

ралоrъ-rеологь, а отъ 16 
априлъ 1897 г. бива пока
ненъ за професоръ, която 

длъжност~, изпълнява до по

следния день на своя пло

довитъ животъ. 

даде такънъ II за Рила още 111, 11а1 1а;юто 11:1 саоето 
научно проs~влеш1е 11ъ спо51та дълга серня „М n
т е р 11 ::i л и п о r е о л о г 11 51 т а II м 11 11 е р а л 0-
1· и 51 та 1-1 а Б ъ 11 г а р 11 я с' печатана въ Период11-
11ес1<0 списание, въ което нсич1н1 11:iw1-1 учени на 
времето помtстваха сво1 ггl; трудоnе. Т-hзи си пл•"· 
довити е1<скурзни Златарски прави съвмtстно С'Ь 
К И р е ,r е t< ъ, ещ1акво трудо111оби1т и у.влечен11 

оп, нау1<ата. Един11ятъ научваше эе~тата история, 

Заслугитt на Златарски 
за геологията еж неоцени

ми. Получилъ солидно обра
зование и гол-tма любовь 
къмъ специалностьта си, тoll 

се върна въ България съ 

rол-tми научни планове, ко

ито реализира въ мноrо по• 

широкь мащабъ. И щ-tше 
да обогати младата българ

ска геоложка литература съ 

много още ценни трудове, 

а1<0 .вtроломната гостенка 
не 61; дошла така рано и 

го грабна въ разцвtта на 

умственит-h му сили. По

Дуванлжа. Пропаднала нива фот. r. Траilчевь 

J1у11идъ, лo1<paii солидното си образование, со
тщна rш<олош<а, Златарс1ш се прояви като из

сдедна11ъ отъ лъроа ведичина. Особено доводенъ 
с бидъ той отъ съвмtстнит·h с11 J'! аучни екс1<урзии, 

които прави съ имс1°штю1 виенски геологъ Францъ 
Тоула, когато последния иэсJiедваше Стара-П11а
ни11а. Всестранно nодrотuенъ за сериозна са~ю

стоятет-1а работа, 3J1атарски се впусна въ полето 

на rеолоr.нческнт-Б нзс/lедва1tш1 съ темnъ да до
гонва застоя на десети и столtтия. Той б·J; навс·J,. 
1<жде, кждето има непроучени терени, т. е. изъ 

1i·J;;1a България. За неrовата голtма заслуга за из
СJiедuането на Рила току-що писахъ на друго 
~,·\;сто и искамъ да сподt.ля и съ 11итатели·,J; на 

,,Бът·арскл турнстъ'' . 

* 
Т101<рай т1ожеството си приноси 1-1 1<рупното 

съчинение Геолоrията на БъJIГариsr, Златарски ни 

а друrиятъ културната история на обхожданит·h 
мtстносп1. Първиятъ обогатяваше нашата научна 
литература и дир·hше въ эемнитt недра изто,пnши 

за прехрана на своя нnродъ, а другия, съ ек.щото 

усър1ше разкриваше ми1-1алото па сжщия народъ, 

описваше него вото настояще, 1<ато изтъкваше ие

rовигl; здрави расови черти и не скриваше при

добитит-1; му недостатъци. Екскурзията иэъ Рила 
двамата приятели направиха презъ септем.врп 

1893 r., 1<ато част.ь отъ една дълга 1шучна екс

((урзия изъ Югозападна Бъ.rrrария отъ 23 авrустъ 
до 21 септем.врий с. r., обстойно използвана 11 
описана и отъ два~1ата. И на много мtста изъ 
с.воитt описания Иречекъ споменава съ особено 
уважение за своя ученъ другаръ. Още въ нача

лото той пише: 

„Mof1 Jtpyrapь ПО 1\-hifШI ТОЗИ ПЖТЬ б-tше МИIП[ЯТЪ 
~и1 приятель, геолога иа бы1rарс1сото орав,ителство 
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1. l'<щрщ1 Зла,·арсюt отъ Тър,юnо, гьtl че обрззува,.-хме 
едннъ Jщдъ цастна J1ау•ша екаледu_цш1".1) 

Въэх.итенъ е Иречекъ не само отъ поэнания

га, но още н отъ 11еуш1рнмостьта 11 см·lшостьта, 
1<оито е 11ро11вяuалъ 3J1атарсю1 1.fЬ свонгl; беэ
с111 1рни нзсл~двап.ня. Та!(а на стр, 653 на сuоитt 
1 1;,,тувашш no Българ11я, Иречекъ описва въз1<ач.-
1:1ш 1ето на Златарс1ш 11а Елешшъ връхъ, което 
завършва съ с11едни·rl; думн : 

,, l·la три J! :11олоIиша •Iас.а nоднръ об-l;дъ 311::1-
1 а11ок 11 се 11ър 1ш 1.1ъ мъ!ш1сп1ра с·ь разкжс.11111 ,11ai1T:J· 
лоuн н I Iзттодрао1<а.ю1 ipl!ule, w"hЩO като 1Бартъ, 1<ойrо се 
011ус11.1J1·ь 1ншtрно ло CliUЦJШ ттжть" . 

,,Другарьтъ м.~,1 Иречекъ, казва пъкъ ЗJJа
тарши, остана смаянъ 1<ато ме в1щ•i; окжсанъ, 
одрас1,а11ъ, даже и 01<ървавеиъ въ долната по110-

ш1на на 1·t11ото ми. Раэказахъ му всичl<О подробно 
11 ·1•ой съжали, ч.е не е можалъ да с~юд·.1,ЛJ,t съ :меt1ъ 
радостнтt и мж1<ИТ'h, конто имахъ да премина 

тави деиь" . 

И веднага добавя; 

11
l{oirro желае да разrледа голtма •1асть о·rь на• 

шето Отечестно, 1,ойто жeJJae да види най-висо• 
ю1 ,1 ·!; връхове 11а Бат<ансюн1 110J1уостровъ н 1<oiiтo 
IICl(3 да се 11;\CJlaДII ОТЪ ш1ii-11ре1<расннтt IIЗГЛeIIII 

t11.1 Быrrарня, 11е1<а побърза да се по1<а1 1и оть Р11л 
с1<1ш мо11аст11ръ 11а Е;1ен11н'ь uръхъ". 

1 lашшпъ прозортшъ 1 1зсJ1едва•п, се ;101<ос1:1а 

11 до тто-бл11зкото геолож1<0 м1шало на Р11м1 . Ilодъ 
11;111ш111е·rо 1-1а Б у е II по-сетнешната 1 111<011а, обаче, 
1·ой допус1<а, •1е пrез·ь ледш11<овата епоха P11Jra с 
била щ1111ещ1 отъ ГJ1с•1ер11. По•късно, 1,ог:гrо се 

11аL1ра1шха подробн11 11зс;1еляа1-1ш1 върху ледн11ко-

11111·I, с.11ед11 110 P11J1a, тoi-i корегира първо·rо сн 
схннщанс 11 прщ111а з:~к;1юче1шята на Цв1п1ч:\, •1е 
(аю1 иа .11е1!.111щ11 еж деiiств11тетю с,r;ществуш1л11, 

зuщuто то11 11е11 111тСJ1110 отблъскш.1шс „бъ1[гарсю1и 
1111а·1-ь·· юпо щ1у•,1енъ с·1·1шулъ. 

Г. Злато рс t<л зовещ.J 11:1 българсю.1та 11аую:~ 11 
своята полроб11а гсоложсю1 1а1р1·а, •1исто 11з;щва 1 1е 
С,'-ЩО се п рнн1,р111и едва следъ с,1 1ър·гьта ~,у подъ 

f!ед:1 1,11 1 1ят:1 1111 11его1тн другарь r1роф. Д-ръ Г. 
])()11 1 1 енъ. l{aтu на•1.ало 11 състаnсш1 uъз·1, основа 

nове•1е 1-1 а JI IIЧ IШ 11зу 1 1 1,шш1я съ зас·Ьч1<11 о·гь 1·0-
11t~1ъ ш1щаб·ь таз11 ю:~рта е все пакъ ед~1 11ъ 1·0-

1 ) 1<. 1 l речекъ. Пжтуван1111 по Gългар"ня, стр. 484, 
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11ъыъ акшвъ, колосалниятъ трудъ за която може 

611 скжснх:1 днитt на нашия та.пантлнuъ геологь, 
IJl!COKO 1tе11ен·ь отъ 13СНЧЮI спецнаJJИСТ11 , 

Благодаре11ие на своята солидна подrотов1<а, 

uроде11а тобовь кьмъ науката и твърда творчес1,а 

1ю11я, Г. Здатарски прокара основни1"!; бравдн nъ 
българското мннно дtло II теорит11чес1<а геоло· 

r1ш. Заслуп1т·I; на Златарски б·l;ха рано оненени 
1«11<то въ Бы1rарш1, та1<а н въ 'tужбина . 

Още 1<ато ~1л:щъ •rнновнш<ъ Г. Златарскr•1 
биде пронъз1·ласенъ презъ 1881 1· . за дейст1тте
;1енъ ч.ленъ на Българс1<ото ю1ижовно дружество 

( в11оследствие А1,адемня на нау1шт-l;). Скоро 
с;1едъ това той ттривлича вним,шието и на чуж

д11гt учени 1<орпораци11, конто 1·0 провъзгласн

ват~, за свой членъ. Младата българска нау1<а 1-1 
~t·влня български народъ спод·l;11яха съ не1·0 l'О
л·l;мата честь, н:1 1<0ято се радваше младня'ГЬ бъл
гарсю1 учевъ 1,ато: 

Доnнсенъ чJ1енъ на сръбското учено друже
стпо въ Б·в;гградъ; 

До1111се11ъ •1nенъ щ1 Геоложкото ваведе1ше въ 
В11с11а; 

Деiiсптте11е11ъ 11ле 11ъ но Природо-изпнтотел
ното д-1ю в·ь Москвс1; 

Редоненъ ,,.т1е 11ъ 11а Хъr11:пс1<0то пр11 родо· 

11зп11т:петю д-по нъ З,11·ребъ; 
Рел.ове111, '1.'IC IIЪ lla Фrе11с 1<ОТО 1·eoJJOЖl(0 Д·ВО 

11ъ 11:~рнжъ; 

Деi.iст1111те11 с1гь 1rле11ъ 11n Белг11i i с1<ото rео
,1щж1т . t ·Hf) 11ъ 1:;рю1сселъ ; 

!lопr1се11ъ •111r 1 п, 11:1 IО 1·осш1вн11сюпn nкадем11н 
111> Зш·ребъ; 

Члс1п, 11а Y11rnrc1<oтo геолож1<0 л.- во иъ I l сша; 

Доп11сс11ъ 11J1е11ъ 1-1;1 Ср-..бсю1т:1 ;ш:щещ 1н 11;1 
11оуюп·t. 111, Б·l;лгrалъ, 11 

Ч. 1сн1, 1111 Сr·1,бс 1сото 1·со.110ж1<0 дружестно 13ъ 
Б·l;.rгградъ. 

Гс>J1'l,ш1я·п, бъ,11гарсю1 ученъ поч 1п1а въ ттъ;1 -
1111я ра::~1щ,1;1 L, на с1ю11тl; умст11е1111 сш1 11 11 а 56 го
д11ш 1 1.1 11ъз р:1сп, - 1111 9 авгус·гь 1909 г. И 1юл-
1со·1 о nове • 1е м~1н11ш1·1~ь 1·оди1-11 1т·I; следъ 11е1·оват:1 

прежде11ре,\lе1111:1 с~1·ь11·11,, тол1<ова повече се це-

11:~тъ II II CГOl·IIIT'I; ГOJl'БMII эас;1уrн l{ЪМЪ бът·арс 1,ата 

11 об111011ов"l;ш 1<атn 11ау1щ. 

п. д. 

/ 
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ПРИРОДF\Тf\ 
по Гьоте 

Природа ! Ние сме отъ нея заоб1шолею1, об
хванати - безсилш1 навънъ отъ 11ен ла 11злtземъ 
и безси;ши по•дъ11боко въ иеS1 да n.11·\;зем·ь. Безъ 
молби 11 беэъ предуттрежде1111я тя н11 взема nъ 

!(р;на 1-1а своп та~щъ 11 игrае съ иасъ с1111но, до-

1,ато се изморимъ II пад11емъ въ нейнитt обпт1~п. 
Тп създава винаги нови форми; каквото е 

сега, то не е било никога, 1<а1<вото е било, н·\;~,а 
na се върне - всичко е ново и пакъ вина.ги 

старо. 

Н11е жив·\;емъ с·1, нея и пакь сме й чужди. 
Тя говори непреt<ъснато съ насъ II ни1<ога не от-

1,рива тайнит·\; си. Ние rаботимъ nостоmшо съ 

нея и nai<ъ н1;~1аме никаква пласть надъ нея. 
Тя въэла,rа всич1<0 на ли•u-rостьта, но лич1-10-

ст11т\; 1:1 еж безраз1111чни. Тя строи постоянно, 1-io 

постоянно 1·1 руш11, 11 нейнитl; творения еж не

лостжппи. 

Тя е ед1шстве11ш1 хvложию<ъ. Всtко нейlНО 
1·1юрение има свое собствено битие, всички нейни 
прояви еж най-изо1шrани и па1<ъ тt всички пра• 
вятъ едно цtло. 

Тя играе една дr1ша, 110 д,111и я сама вижда, 
ние не внаемъ, а играта е за насъ, конто nъ 

жгъла стоимъ. 

Тя е еди1·1ъ вtченъ животъ, раsпнтие 11 ;щи
;кение. Тя се промt11я вtчно и шп<ога нtма -гя 
миrъ на спо1<ойств1·1 е. Тя е мощна. Неи1111ятъ ходъ 
е измi;ренъ, рtдю,1 еж из1<mочеш1ята 1\ 11ейш1т!; 
закони еж непром·l;ними. 

Постоянно тя мисли и чупствува, но не като 

чот~tка, а като nrиroщ1. Тя има споя собстnе11а 
любима мисъль, 1<оято неможе да разбере. 

Вси•нш хора еж въ нея, и тя е въ nс11ч1<и. Съ 
-всички тя се забавля·па и r:щпа. Тя се зан~шава 
съ мнозина скрито, 11rpae си съ тt,хъ, пред11 тt 
да го разбератъ. 

Най-иепрнродното е пр11рода, въ най-низше

то 1-~ма нtщо отъ нейнпя ген-ий. l{ойто я всtкме 
невижда, иевижда я иикжnе вtрно. 

Тя сама се люби II се наблюдава n·J;чио, сама 

съ очи и сърдце. Тя се примирява, за na се на

с;1аждава сама. 

Тя се радва на иmоэията, на измамата . Който 
наруши въ -себе си тази илюзия, тя ro наказва 
1<ато строrъ тиранинъ. Който 11 се довtри, тя го 
притиска като дете къмъ своето сърдце. 

Нейиитt деца нtматъ брой. Навсtкжде тя е 
щедра, тя има любимци, за които t.rnoгo прахосва 
и много жертвува. 

Тя разпръсва творенията си напредъ и не 

1<азnа отъ кжде идатъ, на кжде оти.ваrъ. Tt 
трtбвс1 само да вървятъ, тя т~оанава пжтя. 

Т51 11щ1 маm<о двагателни с11ли, но винаги 
~ющни, внн.11·11 с1м 1н1 и rаз1юобразни. 

Нейната драма е пиш1п1 нова, защото и ap11-
TCJ11,1т-L; 1:1 еж винаги нови. )Киво-гьтъ е нейното 

най-ве;1н1<0 откrитие, а смъrтъта - не1lното из-
1<уство, за да нм:~ в·\;че11ъ животъ. 

Тя noкp11Ra •rовtка съ гдупость, тя го на-
11р:1.вш~ва в·J;ч1-10 ~-ъ~1ъ св·l;тшша. Тя го свързва съ 
зеш~та, 11ос11 го и го хвър11я nакъ върху нея. 

Тя съзщ,ва 11ужд1пt, защото обича движе· 
1111ето. Чудно е 1<а1<ъ 1Jсич1<0 тя постига съ то11-
1,ояъ мат<о. Всtка нужда е благодеяш,е, бързо 
Jta вa, с1<оро взема . Едно повече дадено, единъ по

новъ 11зточннкъ на жет1ние. 

Вс·\;ю., ~111г1с, тя е на дълъгъ пжть, вс·kки ми1-ь 
п1 е на цельта. 

Тя остава вс11ч1<0 са~10 да се д1Знжи, само да 
се 1-1апр.нтяnа. На вс1-1111<11 Jtaвa своята радость, при 
11С11ЧIШ наш1rа СRОЯТЭ ут·l;ха, 

Не11з~1 ·l;111 ;;, еж нейн11т\; з а!(О11 11, а ние се бо-
1н1 ~1ъ съ •г\;хъ II работ11~,ъ съ тl;х1,. Тя създава 

11с11•1ко, 1<оето Jtaв:i, nонеже то е нуждно и необ

ход1шо. Ти се бани, понеже се же;гас, тя бърза 
за да 11збtr11с же.rтшшето. 

Tr1 11·J;ма ез1шъ r1 CJIOвa, 1-ю с1,здава езиц1 1 r1 
с1,р:ша, 1 1 рсзъ 1<011то •1унствува 11 1·овор11. 

Нейната 1<оrона е J11обовьта . Само чрезъ .r110-
бош,та се дост111·11 до прирощпа. Тя създава лраз
нотн въ ж11вота и желае nc1fl11<0 да се nотъш1е. 
Вс1-1'11<О пр11 1iея е отд·l;.r1с1-ю, 11c1J111<0 при нея едно 
съ друго се пр11 вю1,1а. Съ ед11а гдътка отъ чашата 
ШI тобовьта, тя CЪЗJtaua 1-!ОВЪ ЖIШОТЪ, )IШВО'ГЬ 
пъ.пенъ съ трудъ II мжка. 

Тя с вс1-1ч1<0. Тя се 11аграж1tава сама и сал1а 
се 11аказ1Jа. Радва се н h1жч11 се снма. Тя е гrуба 
11 11·\;жна , мш1а и страшна, безсит1а II мощна. 

Вс11чко е вннагн ту!(ъ Мина11ото и бждещето тя 
не поз1-1ава. Настоящето е нейната о·\;чность. Тя 
е добrодуLш1а, Нищо неможе да се откжсне отъ 
нейното тf;.no, нищо не се вз1ща наснла, което 

добро1ют-ю тя не дава. Тя е хлтра, но съ добро 
сърдце, а доброто е, •1е нейната хитрость не се 

аабе11·J;зва . 

Тн е съвършеt111а и тта~<ъ вс·lшога неnыгна. 
Bct.1<0 ыtщо има своята форма, тя се 1<рие въ 

х11ляди имена, вtчно раз11ична и оtчно сжща. 

Тя влива въ мене, тя излиза оrь мене. Азъ 
~1 се довtрявамъ. Тя може съ мене да разполага. 
Тя не мрази своитt. творения. Азъ rоворихъ не 
за нея. Не, 1<а~<во е истина, какво е лъжа, всичко 

тя каза. Всич1<0 е нейнъ дълrъ, всичко е нейна 
заслуга. 

Отъ вtмскt1: Ив. Б. 
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ПИРИНЪ-Бf\НСКО 

Та~1ъ, юг-дето презъ ве,1ерна доба слънце·rо 
озиршза съ кървава свtтшша отвес1-1игl; 1<анар~1 на 
в·l;11носн·l;ж1111я Сухдолъ н бърза да се вакрие sадъ 

т·l;хъ, 1<ато задъ rнrа~-1ски порти; тамъ, l<iУ-дето 

неговитt J1жчи uъ лредсмърп1а агония скачатъ 

отъ Кутела на Едъ-тспе и стиrа1-ъ чакъ до от
срещнигl; зжбери на Газеи и l{ралепъ-дворъ; 
та~п,, 1<li;дето тня върхове п други ome най-rо-
11tш1, между ro.11·l;~шт·I; 1·иrа~пи на Пирина, редятъ 
сво,нt глави, като перли на 11·l;нецъ; тамъ, кждето 

синитt езера подъ тkхъ отразяnатъ ве11ич.ието на 
nешщата п11анина и проточени nъ pt1<a Глазне 
шумят:r, и п·l;я-п, ведно съ гори II лолове мила за 

душата пtсенъ, - тамъ е планинсюш rрадецъ 

Ба н с 1< о. 

По11июн1110 uъ сърцето на Пир1шъ, само рож

ба на Пиrина, - Банс1<0 тrредста11лява най-важ-
11ш1тъ 11зходе11ъ пу111пъ въ Разложкия край за 

11злети къмъ nеличествената планина, единствена 

по своята ди 1зна и стте1.(Ифична хубость въ нашата 
родина. Пир11нъ е стана11ъ пр1щелна точ1<а не само 
11а бът·аrСJ<игl;, но II на чуждестршшитt туристи. 
Н,1лъ Банс1<0 се пsд11rатъ наJi-висоюпt върхове: 

Ет,-тепе (2920 м.) , Кутело (2910 ~•-), Сухо11011ъ 
(2820 м.) , Бъндеrешки чукаръ (2750 м.), Тодо
rн11 1ъ нърхъ (2755 м.), Ма111-1,ръ-тепе (2860 м.), 
Мщшнъ-дооръ (2660 м.), Газей 11 др. Тия вър
хове - съ форш1 една on, лруrа тю-чудноnатн -
щщ11и11 атъ отъ в·J;кове на/\Ъ Банс1<0 и съставятъ 

11ай-1ч)асивит-J; пеr11и на неговин 10 1·озападенъ хо
r 1 1зонn. Все въ района на Банс1<0 се намиратъ и 
1-1аii-дившп·I; панорам11 на nш111111-1ата. Тука еж и 

ся~ююmскит·J; rpa;1111-111 на еделвайса, ту1<ъ еж и 

nиринс1<нт,J; езера, съ кристаJ1нитt и бистри води. 
Пр11 едно о·гь тш1 езера - ВасИJrачкото - има 
JIОдка на разположен-не тrа излстниц11тt1 1<0ито 

моrатъ въ nctкo време да си nравяrь разходкитt 
по 1·11адката му пов1,рхность. 

Нищо по-чаровно 0·1-ь тнн разходки при лун
на св·l;тлина lfmt ясна звездна нощь: надъ езерото 
се бtлtятъ np·l;cn11 11 1.11урпrщ1-1 поточета, ттрото-
1 1е1111 ~тежлу остритt sжбери; ттодъ неrо се тъм

неягь мураnи гори; а горе висо1<0 въ небето треп
п,тъ 1-1еsнайю1 свtтове. 

Тука сн, двегL, щ~очути до11ини Бъндер1ща и 
Демsшица, презъ t<оито се ст1ватъ воднтt 1-1а р. 
Глазие и npesъ които е 11ай-1<жсиятъ пжть за до
шшата на Струма. Въ Бы1дерица, между Тодо
ринъ _върхъ и Е11ъ-тепе, е едноименната хижа, 

добре обза.uедена, въ 1<оято намира'!'ъ подслонъ 
вси,1ки туристи, които посещаnатъ тоя дt11ъ на 

планината. А преsъ Демяница се отива въ иай-

1<расивитt циркуси: Василакъ, Ва11евица, Белеме
то, Папазъ-rьолъ и др. 

Самото Банско е разпо11ожено въ изхода на 
тия две долини. С;,,щевреме 1i1-ю то е възела J-ta 

п;v-тищата, водещи оп, Невро1<опъ за п1ра Си
М1'1тли-София, Бtльово и Лжджене. Лотжнало nъ 
овощни градини и заоби1<0лено отъ богата разти

теJшос-rь, то е и t1ай-хубавият,ъ nланинс1<и ку

рор·п, въ тоя ~рай. 

Свързано неразrивно с1, n.r1ан11ната, Банс1<0 
крие въ историята си свtтJJи страници 11зъ на

шето _ ш1н.1Jю. То с би110 отдавна още бунтовниш
' като чадо, пазнтелн на народния духъ, неттри

\ ст;,,пната народна 1<репость. Самиятъ фак-п,, 1 1е въ 
Банс1<0 не е могло да стане ни1<оrа ни1<шшо тто-
тур11пане, докато въ друrи•гl; селища то е станало 

кжде повече, 1<жде по-малко - говори миоrо. 

Неговата стара черква, 1·раде11а б;1изо преди 
ели111, в·\;1<ъ, по раз~1-l;ри, по жнлош,rсь, по nетr

чавость съперничи съ пъrвит·I; стари памят1111ш1 

отъ тоя родъ въ цt1юто ни отечество . И, понеже 
за ни1юто на народния духъ, за ку11тур1шн по

лемт, въ по-щше•1иото минало може да се сжд11 

преди ВСИ'IКО по черквата, то Банско въ това от-
1-юшение има своето завидно мtсто. Неrовит·I; 

стари к,1:.щи-крепости съ свои·rJ; подземия и тайни 

проходи еж били страшилище за народ1-1ия .вра1-ь 
11 спо1<оенъ ттодслонъ за rероя-ревотоционеръ. 

l{ойто иска да види 11еrендар1:1ия Пщтнъ н ла 
се по1<лоr-1и на приоб11ачнитl; му зжбери, той 

трtбва да м1□-1е презъ Банско - сто;rицата на 
про• 1утото седемдневно Раз;южко царство презъ 
1878 rод. 

Банско и Пнрин·ь с," свързани ттомежду си 
та1<а, кшпо София и В11тоша: неможешъ да rово
ришъ за едното и да не шrслиuгь другото. 

к. и. 

КНИЖНИНR 

Рила. Павелr, Делирадев;,: Популяреп1, очетжъ 11 
11~1ст1.,, 01·1, пъ-µr.щ тоыъ. Стр. 81-160. Съ 10 образа n-ь 
текс1·а н 2 табЛ1Ш11--'Ilрил.ожешt.11. Софин 1928. Цена 25 л. 

Съ '6е-1прmtърна 11върдос.т1, 11 п•осгояuство, иэсл-е.и.
вачътъ на uau11п-t ,плаlf!нни, П. ДеЛ'ирадевъ, не закъснi; 
да q,1здаде в1'ората часть оrь ~tърви-я том·ь. на нзлi;)
;rата npCJ1,11 н-t1<ол-ко 'llteceцa nъpJJa част~, оть Р,илв. 
Т,азн втора часть за шш1енъ ~r1жть аюказnа, че аmторъть, 
съ nрнсжщата ca~to нему е,нерrня и mо·собности, можа 

. да обобщи rвсичюо това, което до сега б1;ше 111»сано за 
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ш1шата ш1аrrи11а, отъ най-старо Вl{)с,ме ,н до днесъ. Д. 
се базнра не само nър.ху 11зу,-1111с11t11111та на u11дt,л1ш с;пе
ц11ал11с11н, но СЪ110СТШ1С11·1И 1И t1е1·щ1111т-J; IIЗCJI C)\BЗHИII -
даватъ една завършена работа, конто едю-1ъ nжть за 
винаги :уlста11ов11ва ис,,1пrат11 ,върху нт.1<,ои спорн,и до 
аег,а ВЪIПJ)ОСН. 

Дет1радооъ, слещъ ка;ю разr11ежда съ иък-ол.ко 
обuщ думн ·нзследrван111п-а и ~1зследвач,итl; ua Рида се 
crпrpa d 10-обстоltно 111,рху ·1·еолоп1чеQКит!; .изуЧIВания 
на ,nлЗ1Н:wната О'ГЬ п·ьр111ня изслед,ва•1ъ Амк Буе и следъ 
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не,го Викооне~лъ, Хохщетер·ь, ToyJ1a, ЗJ1атарск-и н свър-
1.1111а съ сы~1ремеш1,1пъ l]ЗШИ геолоз11 r. Боичевъ, Н. 
Гlушкаровъ II др. 

За rеоnрафскн-гl, mроу•НJЗШIЯ, KOIITJ() заrпоч1JJа'П, 
iieчe MH·Ol"O отрЯl]О, а11торътъ ТЗl(З умело аоиМ11Л11ра 
н.с-111'1,ко писано до сега за Рнла, че пи nод1-1ася ед11а 
щ1те1111я кол1<оао ~•нт-ер~сна, ·rол1<•01щ и уrвл:екателна. 
Тукъ се 11зб1рош1атъ Вl('H'IKII чужл11 cr-r ш1ши ,reorpaфiИ, 
11зслс~mnа•ш 'lJ п,у,те.111ест11ешщ11, за1н11щтнл 11 се ст, Рнл~; 
- между т·tхъ ще стюменемъ Барrь, ((. Ире11екъ. В. 
l(жнч~е11ъ, ЦМllf'IЪ II Иш1111жовъ. 

На11-111осде 111, посд,ед11111т1; две гда11и се засi;гаn, 
6.110ЛQ-1'1]1'1еt;:кнт-Ь 1\ЗСJlед,11а11ш1 - ЖIШОТШIСКIIЯ ·И разст11-

теле11ъ :м11ръ q1a ,наша1·а 11ай-11лrсока 11 ~rнтересиа пм-
1н1на. Между у<1еm1тъ, кoFrro спецна111но еж се занима-
1.1ал11 съ ж1шотн1ггl; •И rл~впо разстешuгга <11ъ Рила, ще 
01юмс1нщъ Фр1шаллс1ш1 Гrрнзепа,хъ, ПаА"1il1чъ, Вешшов
ск~ r 1и щ1й-пос11е бъл~·арс1щя ботюr1жъ Ст. Георгиев,,. 

1 !е е Т)'l<Ъ мt.стото ЩI r1pell()iJ)ЖЧllaмe iЛТОрата Ч<ICTh 
or1, Р11лn, кятn се 11-ма п11ед1111Jп,, че ,rп,rв11тi; две Kflllmf 
зn Вт·о1.ш1 11 Осп1·0 110 •н 111·1,рвпта •1 аст1, отъ PJma, на
~гt,рнхn Tiil(ЪBЪ TTJ)JICMЪ между •IIШЗTCJIJ.l'Гh , JШКЪ'11ТО 
~ншко JJ.J1)TII к11111~1. Тоз11 1<oliтo щ~:1 111,рват:з часть, 6ез
t1юрно 1·oii ще с,11 ш1бащ 1 ,11 ~пората, а койт,о 1°1·1,ма 11 
m1eт·t, кnт,u б1,.111·щ1111п, ,.,,ii е дл1,жснъ дн с11 п1 11абащ1, 
за дn д.с11<ю1<е, 11с II тoii 0611 11;:i с1ю1п..1 родина. 

ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

Циклонът,, въ Стара-Загора. П11111атт, ни отъ Cтa
ra-3,tropa : Сnсдъ ~rол·hмнтt, 1 1е,щаст~rя, нанесет1 на три
ж1·ъ11нш<а Чир~11::11 1ъ , Боrшсоогралъ п Пловд~,rвt1,, 
вс;1едс1111не 11::1 зем,е'!'р1>сJ1т-\; (съ ,най-.голiн,ш трус-опе на 
14 11 18 а,првлъ) , па 1 ~май, т. 1·., 4 '1. сл . обt.лъ Frнe 
бt.хме св11дстст1 на ст.рашенъ и все-разрушающъ 

ШFКЛОНЪ. 

Като nредвестпнкъ баrомеrьрътъ ,показваше 
буря. Времето бt неспокоti110 11 •много често се м-J;-неmе, 
ту дъждъ, ту слънuс. Гoлt'llut r.рЪМОТе.RПЦН 111,Лl]i;xa 
uъздуха п разд11раха св11лап1 се нмъ земята черна за-

1Jеса. Пт11•1ю1 11 ж11nоп111, вспч1ш се нзпокрнха, а чо
н-kкъ 011аю1аше пъ изпеспюсть 11 тръппъше оrь нечу-
11n111пt, 11:0 сега с11лш1 гръмотС'1111ш1 и nсобенъ мирпзъ 
11а пъздух:~. 

Въ 4 ч. безъ 5 мщ1. сл. об·J;дъ .пnчна ла пали си
лс1 1ъ ед1,р1, 11 раэр·l;деJtЪ градъ, ,1 слею, 1iего се 11з11F1-
11аше r.11, небето •1ервс11ъ 11ламе11епъ ко1rусъ. Първото 
11пс•~;плс F1 11е, 1<оето 1юлучава отъ лалечъ чоп-!;къ с, •1е 
11мn 1·011t.'l\11, ттожщ)ъ, раздухnnнъ от,, пеобпенимn ст1J
х 1111. Но у;1шс110110 бучс1111е II хпър•1:~щ11·1"1; 11э1, n·r,эдуха: 
д·1,r11ета, дъс.1<1 1, -к:1~1ъ1111, 11epr11 н 11р. щшflха лn се раз

бере, 11е 11е е об11юю111енъ 11ож;~р·1,. П11съ1tиn, 1<оито 
11лпаха or1., м·l;стото на ш1кло11;~ 1юказяха, че тамъ става 

l·IЪЩО ужасно. И HЗll•CTIIIIЗ, 110л·Ьм11птъ IВЪЗДУ!JJСIIЪ КО· 

пус,, с,, ДRЩl(СIЛ!е отъ д·l;с110 на .ч·l\по IIДRillUC lfЗiCTЖ· 
11зтел 110 презъ ср·lщъ гра:,tа. То/:! се no1J1n.и от-ь 1ого-за-
11ад11ап1 •1асп, па грали отъ н11r111т1; между ,1ртндерп!i
с1(1rгl, казарм1r 11 гробтmдатn и нъ·р11i; съ ,посока сеnсро-
11зточ.па, като сnъ'!)ши въ бахЧfiТЪ 11р11 рtка 6е.де•1ка. 
HcroRaтa основа е кржп, , съ д11амет1;ръ 100 1111етра, а 
1щсо•пшата на конуса достига до 150 метра. Над,, 
оспn11п11л конус,,, съ проmвоположш) дпп~1Сенис се об
разу,nа пn-мал1,к1, КО1Пусъ-аmп11клопъ, чнйrrо нръхъ се 
дn111 1ра до първия. И ц-Ьлатй тази ст1rхш1 oжJm·h11a, 
1щшаща съ пспъобра:юмъ Ш)rмъ, 11ъ1ш11 1 11аст"'н::1.те.л110 
налредъ II руши вст,чко па тт;..тя св : 1бяракr1 хпъrчатъ 
11зъ ,въадухз, з;нш11я се съ6пrн1тъ, 11 01(р11 в11 ,се отшrматъ, 
дърпета-топо,ти, opt,xnr, липн, кнпарнсп п 'llp. се 1нз 1<уn
Rятъ 1<ато зс11е11ъ лукъ, а от,, 1·оре F1ал11 смъртопосенъ 

дъждъ отъ камъ1111, "ере,м1щи, лъrнетn и •np. Чо11·J;к1, 
1ш1по 1f пснчк-о жпво, оттлашелю, щ~дава пнсъщ1 и rле
дn ШICTfП1KTHFIIIO n·lщ;,-vte дn се ,подслон,и. 

Неописуемата стнх11я продължп до 4 ,,. 1r1 5 м1~11. 
Сшгно с1<ре-пе1шт-J; конусн тюлека лею1 се отлът,ха 11 
обр::н~у11ах;~ обща тт,)fПа мае:, с,, ореол,, ,от,, б-J;Л111 об
.11.щ11. коят,о or<oro JCe JJaaнccc. Сд1,11цето бл·hс,па II зш1·J; 
nрнродата съ с1,ж1m11тел11а топюпrа, 1<a:ro че JШ1 т1що 
11е с отаnало. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ живоrь 

ЛружестRениятъ с1,боръ по :1,селпн11е1110 нп дvу
гаршть от1, Кюстендил'h u nopnдrl пр11род1п11ть бед
ствия в1, ГО.жна Б1,лгар11я се отлага за 12 юлиn 
Петровъ-день. 

Клонови настоятелства 

Червенъ брi;гь. - Председател~, - С. Станчевъ, 
под-председателh - Т. Танковъ, секретар~, - Т. Тошковъ, 
касиерь - Ар. Панаl!отовъ, домакинъ - Ив. Ммленовъ, 
съветникъ: Ат. Гочевъ. - Коmролна комисия : Г. Заиовъ, 
П. Раllновъ, П. Кутевъ. - Адресъ : Сава Станчсвъ. 

В1tд11нъ. - Председатель - д·ръ Б. Бончевъ, под
nредседате11ь - К. Ненчевъ , сскретаnь - С. Костов-.,, 
каснерь - Е. Нешевъ, съветници: Г. Арнауд01~а, С. 
Геооrисвъ. - Контролна комисия: Д-ръ Ив. Куюмлжисвъ. 
Г. Живковъ, Пр. Минковъ. - Адресъ: Е. Нешевъ, чита· 
11нще .Uвътъ". 

Слнвенъ. - Председатель - В. Спавовъ, под-пред
седитель - Ст. Михайловъ, секр.-касиерь - li. Коларовъ, 
съветннu~~: Г. Стефановъ, Вее. Марrенопа. - Адресь : 
Н. Коларовъ, Българска Банна. 

Преславъ. - Председатель - Д-ръ Б Бъчв:~ровъ, 
подпредседатель - Вл. Марковъ, секретарь - К. И ва• 
J19!1Ъ, 1<асиерь - Ив. Гочевъ1 nомакннъ - Ив. Манчевъ, 

ст,встници: Р. Калеuъ. Роза Панаtlотова, днRка Герова.
l<онтролиа комисия: Хр. Тодоровъ, Анцреtl Вълкопъ, Пе
тоанка Савовn. - Адрес1,: 1{. Ив:111овъ. п • 
~ ....----

Сливенъ. - Предссдателh - В. Славовъ;-- пол
пrелседатель - Ст. Маха/:111овъ, секретарh - Н. Коларов,,, 
ломак11иъ - Г. Стефаиовъ. С'!,вспrикъ: Веса Марченова . 
- Контролна комисия: ТТ. Хавезовъ, В. Ке11еведж11евr,, 
Uв. Бончева. - Адрес1, : Н. Коларовъ Бълrnрска Rанк1. 

Сянщовъ. - Прелселателr, - Юр. В. Няколовъ. 
ттодпредседател1, - Генчо П- Дитпровъ, секр. домакииъ 
- Георги Ст. Ти~н,овъ. касиерь - ТТ. Г. Враджалкеnъ. 
съве,т11и1tи : Коста !Ор. Ков:~чевъ, Катя Лазарова, П. Вл. 
Хоистакевъ . - Контролна комисия: Мара Сарафова, Ат. 
Юр. Чолаковъ. Н. Т. Пен11евъ. - Адресъ: Георги Ст. 
Т1111ковъ, ул. Антимска 9. 

Порднмъ. - Прелсед11тел1, - Ас. Божиновъ, пол-
11рслселатель - П Пап•1евъ, секр - Ив. В11си11евъ. ка
сиерь - Т. Толорол1,, ломаюшъ - Ll. llв-J;тановъ. -
Контролна комисия : Н. Ив. Пжчевъ, Хр. Стайковск11, 
Радославъ С11ме1шовъ . 

Шуменъ. - Прсдседатепь Ил. Силвестрисвъ, 
подпредседатепь - В. Хл·J;бзровъ, секр. - Б. Търговски, 
кас1Jерь - К. Аврамов,,, домаюшъ - К Кжнчевъ, с1, 
ветници: София Попова, Хр. Симеонопъ, Руси Русевъ .-

95 



Контролна комисия: Сто1111ъ До11новъ, К. Боrутнпскн, Ч. 
Бабачевъ. - Адрес& : Б. Търrовск11 

Дупница. - Председатсnh - Д-ръ Ив. Лабутовъ, 
110дnредседател1, - Ас1шъ Медж11д11свъ, секретарь - В. 
Тодоровъ, касиер,, - Д. Високаш!Нски, дом11киF11, - К. 
джсрманскн, съ5етrнщи: Г. 601·да1rовъ, 1-1. Днкански, Сл. 
Лалевъ. - Контролна комис11я : 1{. Муuковъ, Б Иконо
мовъ, Г. l·lнколовъ. 

Нова Загора. - ТТредссдатсJ11, - К. Че!lков1,, под
прсдседатс;rь - Д-ръ 1-I. Станчевъ, секретар,, - Ас. 
1::iоневъ, касиерь - Еню БоJ"дановъ, домакrтъ - А1щрея 
Хамамджиевъ. - Контролна 1юмиси11 : Ив Оризарски В. 
Снмаuовъ, Коста Хрнстовъ. - Адресъ: Ас. П. Бонсвъ, 
И11ж11иерсп.1ото. 

Черве11ъ бр1.rъ. - Председател~, - Сава Станчсвъ, 
nод11ре11седатст, - А11. Денковъ, секретарь - Пенчо 
Кутевъ, кас11ер1, - Георгн Зановъ, домакииъ - Георги 
Спасов-ь, -:ъветн1шъ: П. Панаllотовъ. - Контрvпна ко
мисия: Г. Петровъ, Ст. Златсвъ, Д11но Даскаловъ. -
Адресъ: Танка К. Тошкоnъ. 

Кtостенднлъ. - Председатсль - М. К11се11ички, 
nоднредседатсль - Ст. Чехларовъ, секретаръ - Г. Ми
хаf!ловъ, касиерь - Л. Вжжаровъ, съветници : Йор. За
харневъ, Д. Захов'Ь, Д. Петровъ. - l{о11тропна комисия : 
611. Казанджисвъ, Кр. Коцевъ, К. Григоровъ. - Адресь: 
Ст. Чехларовь, търrо11еt1ъ. 

Бурrасъ. - Председатедь - Георги М. Ковачсвъ, 
nnдпредс('дателъ - М. Ст. Милсвъ, секр. касиеръ -
Георги Jlолапчиенъ, домакинъ - Ст. М1шчевъ, с1,вет
JiИКЪ: Ст. Шатровъ. - Контролна 1<ош1сю1: К. Матра
зовъ, Б. ИдИСВЪ, Ас. Гюлмсзовъ. - Ааресъ : Г. м. Ko
B811CIJЪ ул. Весела 6. 

Ч11рпанъ. - Председатепь - Ив. Зпатковъ, 11од
прсдседатель - Як. Тодоровъ, секрстарь - П. Бояджиевъ, 
касиер ,, - Ефт1_1мъ Ха11а1Jевъ, домакшrъ - Дишrтрппа 
Тодорова, с·1,вет111щ11 : Ст. П етруновъ, П. П1;ев·ь. - Кон
тролна комисия : Хр. Георrиевъ. П . Аврамов1,, Всссллна 
Гриr·орооа. 

Вндноъ. - Предссдатст, - Д-ръ Б. Боечсвъ, нод• 
прсдссдатель - Кр. l-lенчевъ, сскрстарh - Сашо Костовъ, 
каеиерь - Енчо Нешевъ, съвсп11щ11: Стоннъ Георг11евъ, 
Арнаудова. - Ко11тро1111а комисrт : Д-ръ Иоанъ Куюм
джисвъ, Георги Жrшковъ, Драrанъ Мшшовъ. - Адрес~, : 
Ев•ю l·Jешевъ, Чнталище Ua·bn,. 

ПJ1-tвенъ. - Гlrедседате.пъ - П. l{ара.и:вановъ, 
1101t11редседатель - Хр. ДщщаJ1011ъ, секретарь - Па
раuu<евъ Т'<ж•rенъ, 1<ас•11сръ - Петко То,пурооъ, дома-
1ш11-ь - Д. Тош1<овъ, с·t,встниц11 : И111111 Бъ1)даровъ, Mi:1-
l}ШIЪ Пановъ, А11п~11ъ А>111·е11 0Rъ. - l{онтрол11а l(IQMJ1c.ш1: 
Д. l{~ракашепъ, 11 Ленопъ, Пенка Н нколо11а. 

КарJюво. - \lредссдзтеJLь - Ив. Иll. Златаревъ, 
подпрсдссдатель - Георги Н. l{амзамаловъ, секретар,, 
- :Ив. Еrтннъ, 1сас11еръ - В. Чардз1шиевъ, до:ма 1<,1•1НЪ 
- Ат. Опасовъ: съ11етН1ш,ъ - Хр. Г. Дочевъ. - Koн-
rpoJ1JНa комисия: П. П~rщюювъ, Дечо Колзровъ, Г. Бра
тановъ. 

Каза1JJ1ъ1rь. - Лредседа:r·ель - Вл. Бакаловъ, под
прсдседател:ь - Маденъ Маж111оnъ, сеюретарь - Ma
ШlJIЪ Чepfleв·r,, ш1с11сръ - Анка Л11м11трова, домакннъ 
- Ем. М:.1110111101Jъ, с·1,11етnrщ11: Сто1111ъ Папаз()DЪ, Лула 
Ба ка11ова. - Ко11тро1tш1 1,омнс,~111 : Ио111<0 Илисnъ, Ив. 
И1uансrвъ, Ешо Бончевъ. 

Кооперацията и туриститs. 

Идеm:а за ооrоваванс па 1Бълrарока Туристическа 
l{ооперация не е 110'Ва. Тя дшщ>а отъ деня, когато жи
вота влtзr1а въ своя 1юрма11е11ъ 11,)';Ть и нормал:изира 
деt!ноетыта на тур11с1·и•1еск11т·I; орr·анизащrи. 

Нужлата отъ сюmеровка .из множес,mото съз.даде 
туристпческп орпщнзаЦ}m, 11 общо СИJ!Нl1Я подемъ на 
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турнстr.rческот,о дпижеrше главно въ Соф11я, наложи на 
l lентрая1111n у,прашrеюш на с.ыцес·rr1у101цитЬ JJJBC ту
рис.1'1111ески орпuшзnц1111 - 113. Т. }l. 11 ·10 . Т. С. да се 
ЗШЕЮtЯТЪ 110 ТОЯ ТОЛКUIН\ жнз11е111, 11'1,uросъ. POJ\ORIIO 
01--ь 1920 r·од. ~,асамъ ние виждаме ,д:1 е 11ре.~~мстъ 1н1 
рззнсюны1с въ тур11с11Ичесю1т!; ,конгреси. 

l<ато сд,ио начало може ~з се сы'hта образуша1101u 
1111сзъ 1920 rодш1а r1редстаI11Птелство въ СофЮI еа Ю. 
Т. С. Между другото ,свое предназначение, '1Jреде1·ав11-

телетвото имаше и това, да .доставля.ва из.вестю, ма
тершшн пуж~11.ни за тур.пета. J:fo тия материя-т, яalt
<ret1·0 се намираха на нзпmш пазар,, в-ь Софrrя, браку
вани отъ воеи;щп·L, час11и, н що-1·оде можеха ш1 задо-

1Jолятъ нужднт-1; на ,първоб1п:ния бълrарс1ш турнстъ -
по безъ капризи. 

Идеята нaэp·tJta 111, ср·J;д~Lт·Ь -на турнстит-в доби 
c11oe:ro разр·l;шешrе 111резъ 1924 тодина, 1<огато rpyrra 
члещше на Б. Т. Д. 11 Ю. Т. С. 1Постаmшш началото на 
•Быrгарската Туристич~ка Кооперация. Устава, 11риеп, 
[JЪ ,нi;~(~щ1ю събраиrш на учреднтеmпi;, биде 1rtр,иетъ 
окоn•rателно въ общото събршше- на кооперацията на 
18 октомврий 1924 ,година. 

Бзшrнс.а оп, ;1Qивота презъ първата roяmra, на 

1<0операщнrга щще ре.зултатн, които !Окуражиха хората 
01,0JIO нея и даде на лt.лото още 110-rолъмъ тласЪl('I,. 

С1, 13лизаието 1ш кооперащшта r<ЭТ,() ч;1с11ъ на Бъл-
1·nрс1<ата Цеитрашrа Кооперат~rвиа Банка - 11 се даде 
една по c11JF11a фяш1нс.01Jа ~1ощь, за да може \11.tl развие 
сд,ш no-тoл-t;~ra дейность cr1 опра,вдае предпазна•rен.ието 

с11 щ1 11нститутъ, които да може дз се бори съ ~1зп11к;иа-
1Lmi,, благодаrеrше 1ta раЗiвrrващпя се спо1пъ, м;rо1·0-
брой1111 •1аопш оrюртпи магзз111111, 1<0mo np1пeжanariк11 
l"()Jl"t\Mи ка111т1л 11 11 '110•\JJIIJ)OKa ча·с·ы,а ИRJЩl!ЗТIШЗ KOll· 
l<YPIIJJЗXa 110 цепи, "зборъ и ~а •1ество. 

Подrтспзта указ1шна съ тсчеюrс на ~1реметn 0·1·1, 
съзпатео11ы1тЬ ту1рпс.1ч11 заюр,ели с;,;ществуването на 1<0-
операщшп1. 

Ето нсче пета r·oJ~tшa тя r<pcrme, работ11 за да зa
Jl.(J I\OЛII нушщгг!; на CД"liO д'RIIЖClllle HЗIИIKШUJO TOJll<Olii'I 

безъ 111умъ, к·олкото 11 ~\·!;лото ла тури.ст11т·Ь, оста11аJ1 •1 
още чvжm, nъ С'Воятз мощь ,на <161.1.tеств-ото. 

Бъ:1 гарската Тур11стичес1<а Кое>ттер~щпя с д·l;;ю 1ra 
C~Щttт·I; хора. То ГOl!O J)II 3::1 О'ТТОВа •1ув,с11во на TJ[IIIC ,·а 
;ia друr·арство и работа ,безъ шу,мъ, -съзщ1,де110 срЪ!lЪ 
111н1ро;1зта и пренесено въ ,общест~е,111111 )J(Ш\ОТЪ, за да 
б11,ш1п, все шLК·ь полезшr елннъ за щ1у1·ъ. 

Състо111rо•rо се ю1 26 мартъ т. r. ,1·од11111110 обшо с,,. 
брuнпе е ш1м·t111-1110 ,пропr1ената прсзъ 1-1зтеклата rод1111а 
дсl·\ 1юст1, за за1tо11оюrrеш1а н е ,освободило отъ ОГl'О· 
11 01тос1ъ yпpaшJТCJLIIIIЯ и 1(01\Tf)OЛIHISl CЪ'RCTJ I. Про11 э1Jе
ден·1, с б1ш1, нзборъ з::~ ·2 ч11е11ове на у;праn. съвет,, rra 
м·l;стото нз cr-rзл·t,зmrгl; 110 жреб11с, както II за 1<011rро
ле11ъ съвстъ . Новщпъ управrпелеиъ сЪ'l!етъ се е 1ю11-
ст1 П")"11ралъ съ 11редседатсл1, Д-nъ П. Коз::~ровъ, 11од-
1щедседатсль Л-ръ Ннк. ,l{а,раrrnзновъ, се.кпетаrь П 
Младеrrооъ и ч11сАове: Ив. Т. Мпнсвъ, М. Кузоnъ, П. 
Пав11овъ и Ст. П. Георп 1еnъ. Контродiннятъ сЪ1Веn, се 
състо11 от1, П. Хаджrtевъ, U. rпыNзровъ II И.в. Лам
боnъ. 

Кооrrерацюпа достав11 па у•мереilш це1:1н RCJrчr;и 
TYJ)III CTll'ICCКII IIJ)llllВ!!\JIC}IOHOC'l"II. За TTJ)OIППIЦIIЯTa се ,н:1-
праща и с-ь 11аложенъ i11латежъ. Uсноразписи ,се 11р,:
щат1, тrр11 понакваnе отъ J6ългарската Турис1111•1есюt 
l(ооперацня, Софиn, ул·. Солулъ 25. 

Да дадемъ 110-дкре.11ата па това закрепнало вече 
на•rало на солидарвость, щеал;изъмъ т, сзмоттомощь. 
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Пр11родата ; Пнринъ- Банско. Uикловътъ въ Стара За
гора. Книжнина. Туристичесюrrа кооперация. Дружествевъ 
живоn,. Спнмки оrь земетръснитt области на Г. Трай•tевъ. 
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