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Каябашкото блато 

ИЗЪ ИЗТОЧНf\ CTf\Pf\ ПЛf\НИНf\ 

П11анинитt днес·ь еж. изворъ на радость ! Ето 
защо интереса къмъ тtхъ се □овече усилва и раз

вива по простата □ричина, че планината съ своята 

красива природа, естетични впечатления, здравъ 

въздухъ и спокойствие привлича винаги носети,:ели. 

Народи, които се интересуватъ отъ планинитt, еж. 
напредничави. Въ наlt-тежкитt моменти на робство 

плаt1и1н1та е била волната мисъль на !IОробения на
родъ и е криела въ себе си неrовитt герои. Из~бщо 
Стара Планина е играела винаги ролъ на народенъ 

стражъ и ето защо колчемъ навлtза въ нея, винаги 

ме обзема едно чувстно на дълбока почить и без
гранична радость. Сжщо такива чувства преживtхъ, 
когато влака спре на Сливенската r·apa и nредъ 

менъ застана синия Балканъ, който отхрани Хаджи 
Димитъръ, Стефанъ Караджа и други народни герои . 

Пж.тьтъ на нашия петнадесеть дневенъ иэлетъ 

бtше Коте11ъ, течението на Луда Камчия до село 
Бар·ькъ, течението на рtка Хаджи Дере, Месем.врия, 
Гьозекенъ, Варна, Провади111 Шуменъ, и обратно 
Стара Загора. 

Юлското слънце силно печеше и ние гледахме 

по•СJ(Оро да се покатеримъ 1ю планината. Отъ Сли
венъ пжтьтъ за Котелъ минава покрай пещеритt 

• Змееви дупки•. Tt отстоятъ петь минути на лtво 
отъ шосето при Андреева чешма. Намиратъ се на 
дtсния склонъ на едно дере, току при самата му 

дълбочина. Иматъ два входа: единиятъ отвесенъ съ 

спусакъ около четири метра, а вториятъ хоризонта

ленъ, лесно достжпенъ. Следъ входа следва голtма, 
широка 20/ 10 крачки и висока 6- 8 крачки пещера, 
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цt11а цокрита съ бtла варовита отаl!ка. Подътъ е 

равенъ. На дtсно отива една галерия, дълта триде

сеть крачки съ единъ кржrъ и две разширения. 

Втора една галерия 11ърви направо срещу входа, 

която има дължина 16 крачки и свършва съ едно 
разширt:ние 8/4 крачки. Въ галерията се хвърля 
свtтлина презъ единъ процепъ-11розорецъ. Преда

нието за .змеl!скитt дупки• говори, че нtкога тукъ 
еж живtели змее.ве. И действително rж.стия ~,ракъ 

който тука сж.ществува, смущаванъ само отъ летежа 

на прилtпитt и голtмитt размtри на пещерата, еж 

създавали страхъ у населението и то си ги е обясня

вало, като жилище 1:1а чудновати сжщества. 

Пж.тьтъ ни скоро напусна хубавитt. сливенски 

лозя и по рtка Чобановъ полъ се отправи за би
лото на планината. Живописностьта, която п.жтя от

крива, е прелестна. Тукъ еж "Джендемитt w, rолtми 
долове, подобни на тоя при Юмрукчалъ. Слънцето 
сви своя последенъ цвtтъ и мрака, заедно съ хла
дината, напоена съ аромата на цъфналитt липи, зале 

в~,здуха. Гърдитt вдишваха този ароматъ. Ето ни 
на билото. Предъ погледа се разкри голt.мия пла

нински лабиринтъ. Отъ желtзнитt врата въ Слив
ненския балканъ Стара Планина на изтокъ чакъ до 
Черно море се дtли отъ Луда и Голtма Камчия на 
три дtла: Юженъ - Чаталъ балканъ, Срtденъ -
Коджа балканъ и Сtверенъ - Сакаръ балканъ. 
Тt.зи три вериги сега предъ насъ представляваха за

мръзналата стихия на бошуващо море. Високи вър
хове образуваха гребена на стихийната вълна, а до

ловетt, съ събрапия се вече мракъ, указвах.а безд-



нитt. на вълнитt. Картината бt величествена за съ
зерцание I Още първия день балкана откри предъ 
насъ своята прелесть и ни окуражи въ нашия дъ

лъrъ излетъ. По начертания планъ ние трtбваше да 
преношуваме въ село Ичера, обаче нощьта настжт1 
бърже и ние останахме да нощупаме въ кантона -
случайни наши хижи, гдето кантонера ни даде .ху

баво гостоприемство. На следния лень 17. VII презъ 
ceлarra Ичера и Жеравна стигнахме l<отел·ь. Село 
Ичера е на началнитt притоци на Луда Камчия. То 
е старо селище: за произхода на името му се нос.и 

ле1·енда, че е било основано отъ нtкой си римски 
пълководецъ Ичеръ, други пъкъ _ го обясняватъ съ 
турската дума ичере - вж.тре, защото се намира 

вжтре въ планината, а трети отъ вечера - вечерь, 

понеже нощьта настж пя по-скоро отъ върховетt., 
като сричката ве се изменя въ и.Още въ 1877 r. 
е образувано читалище, чиито ржкописенъ уставъ 

отъ 2. II. с. r. се пази и до сега. 

Презъ 1873 rод. е била подарена 
една библиотека съ надписъ „книrо• 

хранителница ". Още тогава uъ цър
квата еж си служили на славянски 

езикъ съ требника, написанъ отъ та
мошния rраматикъ попъ Людцканъ. 
Село Жеравна, прочуто въ нашитt 

пtсни съ „хубавитt моми•, прави 

впечатление на добро курортно 
мtсто. Селото е имало електри • 
•1еско освtтление отъ тютюневия 

складъ на кооперация „Асtнова кре
пость •, обаче се1·а не работи. Тукъ 
се срещнахме съ Г-нъ Никола Ба
баджовъ, побtлtлъ 86 годишенъ 
старецъ, който се препорж.ча за 

сподвижникъ на Ботева и Ле.вени. 
Жеравна е родното мtсто на много 

наши първи хора, като Тодоръ Чор-
баджи, Филаретовъ, Професоръ 
Стояновъ, РаИно Лоповичъ - пър-
вия бъ11rарски педа1·оrъ, издалъ „христоидия" 
благонравие, воято на времето си имала голtмо зна
чение, майката на генералъ Радко Димитриевъ и 
други. 

След-ь единъ превалъ на хребета Ветрила, ние 
се отзовахме въ историческитt мtстности при Ко
телъ. Тукъ е Гръшки (гръцки) долъ съ уединения 
величественъ връхъ Вида, на който още се виждатъ 

развалини отъ крепости. Разправятъ че въ Гръшки 
долъ е станало пленяването на rръцкитt войски 
заедно съ Никифора. Названието на върха Вида 
населението различно обяснява : едни казватъ, че то 
носи името на дъщерята на царь Крума, която въ 
оная з1юкобна нощь сама е била въ първитt редове 
на воllскитt. и ги е окуражавала; други казватъ, че 

това е име на гръцко момиче, което родителиn 

оставили тамъ при една баба, която го отхранила. 
Когато пораснала Вида, хуоостьта и била безмtрна 
и въ нея се влюбилъ единъ български воевода. Въ 
~оя на J<prмa съ Никифора, тя ИЭ1,Jtст11ла пqсоката 

на свtтлнната на фенеритt, които стоял·и на прО• 

хода и съ това вкарала ви.эантийскитt воl!ски въ 
дола, гдето били избити. Тукъ е и мtстностьта Ко
реникъ - момина побtда, въ честь побtдата на Вида. 

Котелъ ни се представи свитъ въ дъното на 

естественъ котелъ, изграденъ отъ склоноветt на 
планината. Неговия изгледъ е особенно приветливъ 
и съ издигналитt се планински вериги, чакъ до си

ньото небе, та представлява рtдко красивъ градъ. 
Известенъ още въ турско време като голtмъ тър
говски и производителенъ центъръ, днесъ Котелъ е 
rрадъ съ оскж.денъ поминъкъ. Населението му бед
ствува, затова всtка година имаме голtма емиграция. 
Некоrашннтt прочути котJJенски носии отъ чиста 

коприна, обсипани съ редица желтици, сега е замt

нена съ тъкани рокли, което говори за нtка.къвъ 
трауръ притискащъ родното мtсто на Раковски. 
Обаче свtтлитt очи на планинеца и вирнатата не-

Луда-Камчия при с. Каджръ Факли 

гова глава изцаватъ смtлия му духъ въ борба съ 
несrолитt. Има построени нtколко фабрики, но по 
причина на мжчния превозъ, стокитt оставатъ доста 
скж.пи и за сега тия фабрики безде/.lствува,ь. За 
отбелtзване е че котленци еж запазили старитt на
родни обичаи за общи излети. Ние "се случихме на 
такъвъ до мtстностьта „Калугерица", три часа да

лече въ юrо11зточна посока на града. Вечерьта град
скиятъ глашатай съобщи сборното мtсто и часа на 
тръгването. На другия день рано, още въ 5 часа 
11рочутата котленска музика, състояща се отъ ци

гани, започна да свири собствени произведения ю1и 

части отъ опери или маршове, разучени по слухъ 

оrъ тtхъ. Отъ всички краища почнаха да се сти
чатъ хора различни по възрасть и положение. Тукъ 
ще срtщнешъ чорбаджията и работника, дошл.ия 
курортнстъ и безгрижния ученнкъ. Всtки весело 
приказва, носейки нtща за ядене въ рж.ка или на 
1·ърЬа. Други караха коне или магарета. Скоро пло
щада се цапъ11н11 11 нач~ло съ музию1та дългата из-
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летна I<Олона се проточи изъ главната улица. Ин
тересно и мило е да види човtкъ тtзи предтечи на 
организирания туризмъ у насъ. Колко радость и 
колко веселие има тамъ ! Ето височината се изкачи. 
Града се скри въ пазвитt на планината. На Беровъ 
чучуръ прt1 една rолtма зелена поляна музиката за

свири хоро и всички млади и стари заиграха. Умо
рата като че ли изчезна. Още ма11ко и ето ни при 

Калугерица, носяща достойно името си. Прави стени 
эаrраждатъ това спокоИно кжтче, гдето преди годи

ни тукъ еж живtли дервиш11 калугери. Тогава още 
не е сжществува11ъ Котелъ. На мtстото му е ста
вало rолtмъ сборъ, и калугеритt една година се 
нагласили да си откраднатъ по една мома и така 

заселили Котелъ. 
До Котелъ еж. извориrt на Стара рt.ка, единъ 

отъ съставнитt. притоци на Луда Камчия. Презъ дъж
довно _време водата отъ изворитt подскача на nо
ловинъ метъръ. Tt изтичатъ отъ основата на скаленъ 
ридъ и за тtхъ се говори, че нtкога въ т-l;зи дупки 
еж живtли змеИове, които открадвали хубавитt 
моми, които идвали за вода и затова се:га всtки 
изворъ носи име, като Рускина дупка, Йовкина 
дупка и др. Ние оставихме излетнuцитt да се ве
селяrь и поехме пжтя за прочутитt котленски ~ Ско
кове• . Tt еж водопади на Медвенската рtка въ 
горното й течение подъ върха Орловица. БуИната, 
чиста пtнs1Ща се вода пtе неуловимата мелодин за 

величието на природата. Декорацията на сцената е 
.1::1еличественна и вtтърътъ, слънцето, месеца играятъ 

безспирно. Самитt свокове еж. интересни водопади. 

Цtлото корито на ръката е камено, по което водата 

е издъ11бана голtми въртопи, а на мtста се спуска 
отвесно, 1<ато образува пtнящи се водопади, които 

достигатъ едно rолtмо число. 
Село Медвенъ е разположено три часа далеко 

отъ I{отелъ въ едно дере. Стръмното разп,оложение 
на селото и отвесниrt брtrове на дерето 11:1е е поз

волявало на населе\iието да има чешми. Това е било 
rолtмо наказание за вода и всички усипия на мед

венци били за направата на канализация. Най-после 
съселянина имъ инженеръ Б. Боrалевъ изработва 
планове на водопровода и съ задруженъ трудъ се

лото се сдобива съ хубава балканска вода. Готви се 
голtмо празненство по освещаване водо11ровода и 

поставяне камененъ медалеонъ на инженер:! на чеш

мата на площада на селото. Въ селото нtма негра
мотен·ь човtкъ. Тукъ е родното мtсто на Захари 
Стонновъ ·и още отъ освобождението има читалище 

v Иэворъ" . Г11авния nоминъl\Ь е бъчварството. Има 
тридесеть души маИстори. Името си селото носи 

отъ медвенъ - мечка, 11редполагало се че има110 

много мечки, и11и пъкъ че нtкога гръцкия: владика 

отъ с·едемъ ка.щи отъ които е било заселено селото 
вземалъ за себе си седемь кола медъ. Единиятъ и 
другиятъ случаи еж допустими, защото мtстно
стьта е била свърталище на мечки и съ бо,rатата си 
паша представ11ява пчеларски центъръ. Медвенци 
казватъ, че ако не видишъ Синия виръ, Леденицата 
и Маарата ти нищо не си видtлъ. И действително е 
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тъИ. Синия виръ е недалеко отъ селото вОдопадъ на 

Медвенската рt.ка, която въ скалиста мtстность е 
направила сноето корито и го е издълбала въ ОТ• 
лични басейни за къпане. Презъ лi;тото цtлото село 
ходи тамъ да се кжпе. Ледницата е пещера, която 

заедно съ Маарата следва да се полложатъ на спе

циално изучване на нашиrt геолози. Ние почти ни
какъ не сме слушали за тtхъ. И дветt се на• 
миратъ 2½-3 часа далечъ огь Медвенъ въ северо• 
източна посока, въ мtстностьта Равни букакъ, отда• 
лечени една отъ друга на J/2 часъ. Входа на Ледни
цата е скалистъ. Първото пропадане на почвата 

прави единъ отвесенъ скатъ отъ десетю1а метра. 

Отъ тукъ надолу входа е отвесенъ, широкъ нtколко 
метра и човtкъ трtбва съ помощьта на нtшо да се 
спусне надолу около 4- 5 м. и така се достига отвора 
на пещерата. Tol! е широкъ и лесно достжпенъ, но 
току предъ него лежи голtма nptcna снtrъ и вие 
безъ да питате си обяснянате името на .Ледницата". 
Още първата стжпка навжтре дъхътъ ви замръзва и 

вие виждате смръзналия се издишанъ въздухъ. По
срtдъ лtто, когато Софиl!скитt вестници пишеха 

за нетърпима горещина до 40° С. на с-\;нка тукъ 
ние бtхме принудени да облечемъ палтата. Това 
прави още по-интересна пешерата и ние съ любо
nитство навлtзохме въ нея. Фара на .Сърнена го
ра и, карбитната ламба осея пещерата съ ясна свtт
лина. Скритата чаровность ни се откри. На мtста 
се виждаха нависнали ледени ста11актити, презъ които 

свtтл.ината сnокоl!но минаваше, като че ли ги запал

ваше. Всичко бt почи.:тено, като голtмъ приемъ ; 
1·011tмия салонъ - rолtмъ 25 крачки въ крж.rъ, 1::1и
сокъ 8-10 крачки, откриваше малки галерии на• 

право и на лtво. Въ дtсно тоИ се извърта въ не 

голtмъ кржrъ и свtтлината се отказва да ни открие 

края. Голtми блокове камъни ни отдtлятъ отъ една 
11ропасть, която въ края свършва съ една дупка. -Съ 
голtма предnазливость достигнахме до края на пе

щерата, гдето отвесна, голtма 1 кв. м. дупка се ,,уби 
надолу. Хвърлени 1<амани въ дупката съ т.жnъ rро

хотъ падатъ надолу, отскачатъ и се 1·уби шума. 
Мtстни жители казватъ, че е пускано въ дупката 

плява, която излизала въ Чернt1я изворъ, далеко 2 
клм. в·ь източна посока - начало на Садовска га 

р·t.ка. 
Следъ като се налюбувахме още малко на ле

деницата ние отидохме на другата пещера Маа
рата. Тя се намира tta голъ скатъ, нареченъ Въш• 
кавъ каИръкъ и входа й е просто една дупка, но 

тази дупка още съ спускането на 2 м. пада въ една 
голtма, висока, по пода съ голtми камани пещера. 

Невидимия скулпторъ и тукъ е далъ свобода на фан
тазията си и е създалъ деИствител:но фантастични 
очертания. Цtлата пещера е г11адка; добре бtло
сана съ варовити оттаяци. На -лtво въ дъното за• 
маскирано се крие една rа11ерия. Тази галерия на 
мtста се разширява и открива малки а11тари съ на

виснали сталактити намtсто кандила. И деИствително 
цtлата пещера прилича на rолtма катедрала, гдето 
се отслужватъ таинствата на природата. Тази гале-



рия има радиална посока. Ц1;лъ nоловинъ часъ вър

вим ь по нея и не достигаме края и. Малкото време, 
nъкъ и страха да не изгасне .фара" не ни позволи 

да изследваме галерията. Нtкои медвенци ни раз

правяха, че тt еж ходили цtлъ часъ, но края не еж 

достигнали. Интересна е пещерата ! Коrатс я напус
нахме мракътъ тихо се стелtше изъ балканскитt 

усои. Месеца на небосвода бt подигналъ клепачъ и 
едва изпращаше бледа свtп1ина. Чува се гласа на 
прибиращи се каракачански стада и сегизъ тоrивъ 

лая на куче. Букацитt зашумtха и като че ли под~ 
хванаха пхаИдушката пtсень", а умореното слънце 

едва-едва прибира свtт-лата си дреха и на небето 
ивкочиха рой звtздици. Хубава и 
красива е балканската нощь ! 

Отъ Медпенъ ние слизаме въ 
с. Шехово на р. Луда Камчия, оба

че голtмото l{ая Башко езеро ни 

мамtше и ние ре1uихме ца го посе

тимъ, още повече, че Стара Плани
на, особно въ източната си часть не 

може да се похвали съ планински 

очи. Тя като че ли е оt1я rо11tмъ 
слtпецъ художникъ, преживtва1дъ 

изкуството въ самия себе си. Кая
башкото езеро се намира на върха 

на планината, не далеко отъ едно

иыено село. То заема една mющь 
около 11/2 кв. клм. и съ своитt води, 
оглеждащи се въ тtхъ околни вър

хове 11редставляRа очарователно зре

лище. Стада добитъкъ намиратъ по

чивка въ рб1;дния пtкъ, а бързъ 
рибаръ хвърля и събира мрежата. 
Волитt на езерото съ скритъ мналъ 

се използватъ за двигателна сила. 

Простия народенъ уыъ още отда11-

на е схваналъ силата на водата и 

изкустно я използва да кара воденица и тепавица. 

Следъ една охладителна баня ние се спуснахме 

по течението на Луда Камчия. Народа въ даването 
наименование на различни м·Ьста и рtки винаги има. 
предвидъ най-хара1сrерното. Името Луда Каычия ха

рактеризира Камчия, като веселъ, безгриженъ мла- . 

дежъ пъленъ съ сила 1-1 купнежъ. Такава е действи

телно Луда Камчия. Носяща бързо водитt си тя 
търкаля го11tми блокове камани, като че ли въ това 

намира наf.1-rолi;мо удоволствие. Тя подскача, пtни 
се и ту се сърди ту се смtи I Брtговетt й с2;1. обки
чени съ върби, а простиращитt се отъ двеrЬ 1'1 

страни ливади обшиватъ цв·Ьтистата и дреха. Пор•!;. 
чието на Луда l{ам<1ия е гжсто населено. Презъ тур• 

ско време то е било заето отъ турци, но следъ осво
бождението то наново се заселва отъ българи. Се
лето Вресово, околия Айтошк11, □резъ всичкото вре
ме е било чисто българско село. То се е м·l;сти,ю 

на 4 мtста. Населението е високо, едро и красиво. 
Tt еж. типове на Аспаруховитt българи, Подъ се
лото Исуплии, околия l{отелска, както и при с. До
бралъ, ок. l<арнобатс1<а и с. Ичме Вакжфъ, ок. Ай· 
тошка се Ltамираrь студени сероводородни източ

ници, известни подъ името .Миризливата вода ". 
Водата се употрtбява за лечение на краста ~1 пиене 
при нtкои болестн. Необходимо е по специално 
научване 11 изследване на съставнитt части на тtзи 

Камънит13 пр1i Хата Кур11я с. Исупли 

води. При с. Чавдарлъкъ, ок. Анхиалс1<а на 1 клм. 
отъ него се намиратъ разва11ини на басеини имену

вани .Л-ьджитt". Отъ са.мото село и отъ окОmiит-k 
села женитt дохожлатъ да ператъ. Дрехитt колкото 
мръсни и засечени да еж, се хубаво иэпиратъ и то 

безъ сагrунъ. Добитъка съ охота пие тъзи лека ми
нерална вода, която сжщо трtбва да се изследва. 

Оrь с. Баръкъ ние напуснахме долината на р. 
Луда Каычия и поехме право източно, за да взе
мемъ тъзи на р. Хаджи Дере, при с. Надър·ь. Хаджи 
Дере влива водитt си въ Черно Море, надъ Месем
врия. Отъ с. l<опараиъ ние поздравихr,,е „ синята 
ширъ" и следъ единъ уснленъ маршь ние бtхме 

въ Месемврия. 

! , LWott • 
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НАШИТь ГРf\ДОВЕ 
ТЪРНОВО И HEГOBF\Tf\ ОКОЛНОСТЬ 

(Географско-геологически наброски) 

Съ право Андрей Протичъ нарече Търново -
съкровищ1tица на българскитrь старини. (Българ. 
туристь. год. 14, кн. 5). Тукъ бt провъз.rласенъ 
бунтъть r1ротивъ византийското владичеств() презъ 

1186 г. Шестотинъ години преди Намлеона бра
тята Асrьновци бtха схванали максимата, че майката 

на всtка политика е географията, затова направиха 

оть Търново столиuа на новообразуваното бъл
гарско царство. И по-добъръ изборъ тt не можеха 
да направатъ. Природата е направила отъ Търново 
една естествена крепость, rсоято служи за опора на 

българската Н1:зависимость повече оть двеста rодиJtи. 

За срtдновtковната стратегия, мtстоположението 
на търновската крепость било образеuъ на непри
стжпность и непревзимаемость. Отъ малкото селище 
край кулата на мt.стния болеринъ-земевладtлеuъ 
израстналъ моrжщъ за времето си и за народа ни 

rрадъ - ,.царица на rрадоветt• или „втори следъ 

Константиноnолъ •, както е билъ киченъ въ нtкои 
запазени и досе1·а писмени памятници. Цtли три 
месеци се държа тази здрава твърдина срещу стре

мителнитt атаки на Баязидовия синъ Сюлеманъ 
Челеби и на 17 юлий 1393 година биде превзета, а 
заедно съ това се тури кръсть и на срtдновtковното 
българско царство. 

Тtзи именно два вtка отъ историята на Търново 
еж ни завещали множество исторически памятници 

съ го11tма научна стойность. Но освенъ съ своитt 
старини, староnрестолниятъ български rрадъ ни при
влича и съ своята оргинална география. И повече 
съ последнята. Това е приказнична география въ 
nыrната и широка смисъль на думата. Тя еднакво 
пленява и стратега и учения и поета. Но върху 
общия ландшафть цари тонътъ на поезията. Въ 
това ни убеждава и знаменитиятъ германски полко

водецъ Молтке: .Ниl!де и никога още не съмъ 

видtлъ,по-романтично отъ положението на Търново". 
И този възrледъ се сподt.ля оть всички учени и 

пжтешественици, като Григоровичъ, Лежанъ, Каницъ, 
Ердикъ, Тоула, Бартъ, Иречекъ и пр. 

Споредъ Иречека, Търново е уникумъ въ цtла 
Европа, а именитиятъ изследвачъ на Це:нтрална 
Африка Бартъ му посвещава множество страниuи 

въ своитt пж.тописни белtжки и дава собствени 
рисунки на фантастичната му обстановка. 

Но поетичниятъ захласъ, макаръ и твърде 

рtдко, е смущаванъ отъ адскиятъ тaJJUъ на Тър
новскитt подземия. Въ такива моменти раятъ се 
превръща въ адъ. Но скоро подземната буря минава 
страхотийтt и жертвитt се забравять и вtчно из
лжчваната поезия пакъ разстила своитt криле върху 
този „фотографиранъ блtнъ на дt.до Господа", 
споредъ Пенчо Славейковъ. 

Но тtзи разнообразни и наrледъ съвсемъ само• 
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стоятелни прояви на старопрестолния ни rрадъ се 

намиратъ въ тtсна причинна връзка. 

Историята на града, произтичаща въ rолtма 
стеnень отъ особеното му географско поло'l<ение, 

романтиката на повършнитt му форми и страшнитt 
му земетръсни конвулсии ·иматъ, въ края на краи

щата, една обща основа: особеNUЯ геоложки строежr, 
на неговия теренъ. 

Не е случайно дето Търново е избрано първо
начално за поселише на старобългарски бо11яри, а 
въ носледствие и за резиденция на бълrарскитt царе 
оть второто царство. Както не е случайно е издига

нето на краf.lдунавскитt, крайморски и други край

рtчни и високопланински крепости. Геоrрафскитt 
условия еж. били и си оставать моrж.щъ факторъ. 
Както се добре знае отъ нашитt читатели и особено 
отъ туриститt, Търново се намира въ контактната 

1rиния между сдиплената Старопланю1ска система и 
Дунавската столова земя и по своята топография е 
сжщински предпланински градъ. Този типъ градове 
ек.. разположени край рtчнитt корита 1:1ъ последнитt 
възвищения на m~анинскитt дипли. Такивато гра
дове презъ срt.днит!; вtкове еж играли наl!-често 

ролята на укрепени пунктове. Твърде подходенъ на 
Търново по география и история е града Ловечъ, 
1<ойто като укрепенъ центъръ, спомогна твърде 

много 1:1ъ борбата за извоюването на българската 
независимость, еднакво nри византийското и турско 

господства. 

Безъ тtзи му ороrрафски и хидрографски ка
чества, малкото нtкоrа селище щtше да си остане 
все така скромно, както е скромно и самото му име 

и съвремената украса иВеликои нtмаше да смущаuа 
неговата природна скромность. 

РомаJtтиката на търновската топография съ 
нейнитt върхове, скалисти спускове, тераси, плата 

и грациозното лжкатушене на Янтра еж.що 1'ака не 

е рожба на вънкашното рtчно и въздушно ерозивно 

творчество. Предположението, че кършното корито 

на Янтра е издълбано отъ самата нея, не почива на 

никакви сериозни научни основания, макаръ че 

пжтl!омъ тази мисълъ еж изказвали мнозина учени. 

Окржжващата янтриното корито орнаментика еж.що 

не е творба изключително на вънкашнитt агенти на 
природната архитектура-дъждовнитt води , вtтъра, 
топлината и студа. Подъ тtхъ и преди тtхъ еж 
действували вж.трешнитt строителни сили - текто

никата. Ако вънкашнитt природни красоти на 

Търново и неrовитt. близки околности еж. дължатъ 

на незлобивото длето на вtковетt, то мжчно обяс
нимо би ни станало съседството на такава една 

спокойно изваяна вънкашность съ бунтуващи се 
подземия. Да се схване, че морфологията на Тър
но вския теренъ е въ тtсна връзка съ тектониката 



съ доустрояването на тtзи земни дtлове, н~ се:иска 
много голtма ученость. Достатъчно е затова rедно 
вникване въ nодробноститt на ясно изразенитt по
вършни фор~и. 

Научнитt изследвания на последното земетре

сение отъ 1913 година, които направи талантливияvь 
сизмологъ, покоИникъ вече, Д. ръ СтаИко СтаИковъ 
и изложи въ магистралната си студия „принось за 

изуцване на Горно-Ор,ьховс1<:ото зе.Аtетресение на 
1 юни 1913 годинаи, ни показаха, че имаме работа 
съ единъ могжщъ земетресенъ центъръ, какъвто не 

можемъ да намtримъ въ мtстности съ спокоИно 

гео,1ожко развитие. Съ една рtдка проницателность, 
подпомогната отъ дълбока научна подготовка и 
гранитна воля, нашиятъ ученъ дойде до заключе• 

нието, че по своята абсолютна сила това земетре

сение може най-добре да се 

сравни съ бележитото Япон
ско земетресение Мино-Ова
ри, отъ 28 октомвриИ 1891 
год. че едва ли отстжпва на 

страшната катастрофа въ 

Санъ-Франциско на 18 априлъ 
1906 година и че сигурно 
надминава вечално-известното 

Месинско земетресение отъ 
28 декемвриИ 1908 т., което 
отне живота на повече отъ 

200,000 души. Установенитt 
отъ него сизмични огнища и 

то беэъ да се в11ияе отъ как
вито и да били геоморфолож

ки белtзи и тектонически 

предложения, напълно съв

падатъ съ очевиднитt тек

тонически пукнатини и срут

вания, съ каквито е така бо
гата интересуващата ни мt
стность. 

-·· 

хлътнала голtма :маса. Межnу в. Камъ1<а, в. Гарга
баиръ, с. Арбанаси и Петропавловския монастиръ съ 
клинъ на западъ се е образурала Горнеорtховската 

тераса съ rолtма пукнатина отъ западъ къмъ изтокъ. 
На северъ отъ камъка нмаме друто, по-дълбоко про
падане и забиване на наровиковитt пластове къъ~ъ 
сегашното J1erлo на Янтра. Шосето отъ града Г. 
Орtховица къмъ с. Темниско използува такава една 
пукнатина. Отъ сжщия рж.тъ, надъ желtзнопжтната 
линия за Търново, личатъ два-три накжсани и за
бити въ северно направление грамадни блока. Това 
rолtмо хлътване се е пос11едвало: първо, съ обра
зуване на една голtма пукнатина отъ къмъ западъ 
отъ с. къмъ ю. (Дервента) и второ, съ пропадане 
на два rолtми плочи на юrъ отъ Гарrа-баиръ и 

Арбанаси. Най-дълбоко е пропадналъ западния 

Интересни еж така еж.що 

реrионалнитt (областни) гео
Устието на Янтра при Търново фuт. r.:,Тра~чев1, 

ложки и петроrрафски изследвания на rеоло

зитt фр. Тоула, Г. Златарски, Г. Бончевъ я др. 
Първиятъ отъ тtхъ много категорично твърди, че 
своебразниятъ характеръ на старата бълтарска сто

лица зависи на първо мtсто отъ чисто тектониче

скиn отношения. 

По такъвъ начинъ, самостойнитt историко-rео

графскя, rеоморфоложки, сизмоложки и геоложки 
научвания, макаръ и правени безъ оrледъ едни 

къмъ други, моrатъ да се обобщатъ само съ изво
дитt на локалната тектоника, която пъкъ, отъ своя 

страна, е свързана съ едно още по-rолtмо геоложко 
събитие - нагъването на Старопланинската система. 

Презъ време на последното наJtИFIЛЯНе на Ста
ро-планинската область, т. е. следъ Олигоценската 

епоха, между Миоценъ и Плиоценъ, а може би и 
110, късно, увлечени еж били и те~>ени'ГI; око110 на

шето сегашно Търново. 
Отъ Арбанашкото високо плато ,п северъ е 

блокъ, отъ което се е образувалъ острова, които 
нашиятъ народъ е кръстилъ съ съдържателното и 

правдиво име Трапезица. Това е истинска трапеза 
малко наклонена на юrъ. Съ нея заедно е пропад

нзла и масата, която образува днескашния Царевецъ. 

Но докато Трапезица представлява отъ себе си 
пъленъ Разсед'lJ, Царевецъ е запазилъ една ивична 
връзка .Кая-башъ" съ масата на Карталъ-баиръ, 
която еж.що така е взела участие тектоничното пре

моделиране на терена. Но тънката флексура между 

Картала и Царевецъ се скжсала на едно мtсто, така 

наречената .Дупката" и още • Сечената кaflapa •. 
Отворътъ е около два метра. Споредъ едно пре• 
дание, тя била изсечена по эаповtдь на царь l{рума , 

който ужъ билъ освовалъ града, а споредъ друго 

- отъ царь Асенъ 1. НаИ-вtроятното е, че имаме 
работа съ една тектоническа драскулка, разширена 

- може би - по стратегически съображения. 
Абсолютната височина на Трапезица е 210 м., 
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а на Царевецъ, при конусообразна-чука Чан,r,-fпепе, 
- 252 м. Когато Гарга-баиръ се издига на 313 м., 
а Петро-павловското възвишение до 439 м. 

Отъ Карталъ баиръ пропадането въ източно 

направление се казва ПолuчJСаmа и завършва съ 
Хисаря (Царевецъ). На югь отъ Поли·~ката има 
по-чувствително хлътване, което е образувало 

Марно Поле (190 м.) Още по на югь къмъ Марно
полската яма, срутването има северно направление. 

Лозята Марлеанлия еж разположени на забития 

къмъ Марно поле грамаденъ блокъ, който .минава 
задъ Устието, подъ името Крушана. Самото Устие е 
тоже една пукнатина, която ни дава възможность 

да видимъ разположението на пластовеrt следъ на

гъването имъ. Това ясно личи и оrь снимката, която 
nомtстваме тукъ за ло-голtма наrледность. Изви

ване, измtстване, надигане и хлътване на rrластоветt 

еж станали и въ терена на Късъ-хисаръ и Свtта
гора. Дервентската пукнатина е продължила по 
такъвъ начинъ между размtстенитt земни пластове 

и е дала днескашното корито на лжкатушната Янтра, 

което предизвиква толкова голtмъ възторгъ, колкото 

и голtмо недоумение. Може съ голtма достовър
ность да се предположи, че преди тtзи тектони

чески промtни коритото на нашата красива рtка да 
е било нейде другаде. Като разглеждахъ нейното 
течение надъ Устието, отъ Чолакова махала къмъ 

Узунъ-чаиръ, искаше ми се да в-tрвамъ, че то е 
продължавало право на изтокъ къмъ Малъкъ-чи
фликъ и Драгижево и пакъ къмъ Козаревецъ е на

мирало полето или морето. Но това си остава само 

едно предположение и нищо повече. 

И всtки пжть, когато посетя Търново, любу • 
вамъ се безъ насита нане rовитl; чудни красоти. И ми 
се струва, и то съ rолtмо основание, че колкото 

повече прони.ква човtкъ въ тайн.итt на чуднитt 
красоти на старопрестолния ни градъ, толкова и тt 

ставатъ по-таи~сrвени и по-очарователни. И все 
повече се убежцавамъ, че по романтично мi;сто отъ 

мtстоположението на Търново не би си намtрнло 

никжде. 

П. Делирадевъ 

ПРОЧУТО-НЕПОЗНf\ТО 

Вече отъ половинъ вtкъ българскит!; поколения 
четатъ за него въ школниrt учебници. И ако не се 

намираше въ единъ отъ наlt -затънтенит!; краltrра

нични кжтове на страната, т. е., ако б-вше по къмъ 

центъра на държавата ни, навtрно би било най

посещавано мtсто у насъ. Прочутит!; европейски 

nжтешествениuи отъ миналия в-вкъ - Каницъ и 

Бланка, не намиратъ други кжтъ въ Европа, съ 
който да го сравнятъ. Споредъ rtxъ Бтьлоград'tu1'1, 

по величие и красота е дивна игра на природата, а 

при това е и нtщо уникумъ на земята, е едно чудо. 

Бtлоrрадчишкит!; скали - това е чудото. А 
никой още не е отбелtзълъ, че тt не еж само въ 

Бtлоrрадчикъ. И още по-малко е отбелtзано, че 
Бtлоградчикъ по мi;стоположение сжщо е едно 
географско чудо, даже безъ своиrt скали. 

Бtлоградчишкит!; скали представятъ низъ отъ 
групи, които заемам, едно обширно пространство 

на длъжъ 35 клм. и на ширъ 5- 6. Т-в еж конгло
мерати, но не оrь вулканически произходъ. Това еж 

утаечни скали : едрозърнестъ пtсъкъ е споилъ страш
на маса отъ измити рtчни камъни. Геолози;'!; кло

нятъ къмъ доr1ушането, че тукъ е било дъно на 

н'kкаква рtка нtкога, когато още не е имало орга

нически животъ на земята: никжде по тtзи гигант

ски утаечни скали не се откриватъ окаменелости. 

Самитt; води на тази невъобразима по разм-tрнт!; си 
нtкога рtка не ще да е била оrь обикновеннтt те

куши ноди днесъ: пi;съчникътъ на ска11итi; е гжсто 

окисленъ, т1; еж красиво ржждиви и червен-вять отъ 
далеч·ь. 
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Прочее, споредъ rеолозит!;, Бtлоrрадчишкит!; 
скали еж оформени отъ милиони години. И късно 
следъ rtхното оформяне земната кора тукъ се е 

тр-всла, напуквала и диплила, та дъното на нtко

гашната rигантска р-tка се е досущъ видоизмtнило. 

Така на по-к:ьснитt вtкове е останало само то
ва настръхнало състояние на десетина rpynи отъ 

страшни rиrанти. Tt достиrатъ при с . Боровица до 
130-150 м. отсечена височина. И изглеждатъ като 
да еж били насечени н-вкоrа въ задруженъ тайнственъ 
походъ. А после нtкакъвъ магически жезълъ ги е 

страшно разлюлtлъ. И въ такова състояние ги е 

сковалъ-за вtчни в-вкове. Какви ще еж били размi;

риrt на тtзи гиганти въ първично време, мжчно 
можемъ да си представимъ. Много километра па 
ширъ и на д1rьжъ около тtхъ хълмищата, низинитt 

и рtчнит!; корита еж. червени т. е. наслоени отъ 

тtхното разлагане nрезъ милиони години. И въпреки 
това т1; все още представятъ единъ мъртавъ много
милионенъ rрадъ съ площь отъ 200 кв. клм., които 
се разпада на квартали съ с1·аринни т!;сни ули11и 

между американски домове - колоси. 

Но чудото не се свършва и съ това. Спойката 
на rtзи странни скали не е еднакво устойчива на 
атмосферниrt влияния. 1itкжде рtчниrt камъни еж 
rжсто циментирани, а нtкжде спойката е само отъ 

едрозърнестъ n-всъкъ. Така пtсъкътъ се рони и из

мива, и се създали поразителни очертания - отъ 

всички познати въ органическия животъ форми и 

отъ всички познати въ човi;шката история образи. 

Тукъ Моисей, тамъ Наполеонъ, по,далечъ римскнятъ 



Папа, та и нашиятъ фанатикъ дtдо Uанковъ -
срtдъ меч1<и, орли, бухали, че даже плъхове и жаби. 
И всичко това въ египетски раэмtри ! 

Тtаи очертания представятъ на мtста (при Бt
лоградчикъ) такава феерия, че тя наистина не се 

подава на описание. Беэпомощенъ е тукъ и фото

графътъ: на всtки петь-десеть стж.пки всtко отъ 
тtэи очертания се мени неузнаваемо. Може би само 
четката на rениаленъ художникъ би могла да даде 

прибJJизю·елна представа за величието и фантастич
ната красота на всн<JКО това тукъ. И пакъ - зада• 
чата е много мжчна. До днесъ само единъ отъ на

шитt майстори на qетката пристжпи къмъ нея -
Щъркеловъ. И твърде предпазливо: нарече платното 
си символно: .енигма•. Очевидно, почувствувалъ е 
човtшкото безсилие да съв11адtе и художествено 
осмисли тоя кошмаренъ 

сънь на природата тукъ, 

който наистина надхвърля 

всtко човtшко уразуме

ние. Доста е да се вслуша
те въ мистичната сила на по• 

всемtстното и многократно 
ехо срtдъ тtэи мог.жщи 

сиJ1уети на колоси отъ хи

ляди вtкове. Ехото отеква 

толкова ясно, толкова живо 

и толкова бл_иэко и лакъ 

дaJle<Jнo - на километри, 

- че nушата блаrоговеИно 
тръпне, за да почувствува

те, 1,акъ може ца се обез

плоди и наU-неnосрtдннятъ 

човtшки възторrъ предъ 

тия зинали лро11асти на без

началното и беэ1<райно ... 

водио горно течение на р. Ломъ. Но това корито е 

чудно: водитt еж раэtли смачкания дебелъ пластъ 
отъ червени утаечни скали и еж образували шумна 

каскада съ надъ на повече отъ 10 метра. (Бобо,са 

се нарича каскадата - бобочи !) отъ тукъ поqва 
мtстностьта Фолковелъ ( фолкъ соколъ ), кждето се 
събиратъ три рtки. J.]еrенда е, че между тtхъ е 
процъвтявалъ нtкога многолюденъ римски 1·радъ. 
Изглежда, че нtкои взематъ за развалини разрове
нитt на далечни пространст11а брtrове на рtкитt ; 
маламари еж плавили тукъ злато. 

Непосрtдно западно отъ Фолковецъ почва наИ
красивата ~·рула отъ Бtлоrрадчишкитt скали - при 
с. Боровица ( 1 О клм. отъ града). Tt еж. три групи 
една до друга: Фалковъ долъ, Орля, Боровишката 
скала. Вечерь, при эалtзъ слънце, тукъ картината е 

Низътъ на Бtлоград
чишкитt скали върви отъ 

югоизтокъ кьмъ североза

падъ. ТоИ почва надъ с. Бt
Бълоrрадчнкъ. Шосето за Ломъ фот. К, х. Рцоноаъ 

лотинцн - 30 к.м. юrоистоqно отъ околи~tския цен
търъ. ТуК'Ь скалитt чертаятъ цtла планина, най
високата часть отъ която представя иеизм1!римъ 1<0-

лосъ въ изящното очертаиие на разковниче. Срtд

ииятъ лостъ е забитъ въ небето. Този чудно красивъ 

колосъ владtе надъ utлата планинска панорама на 

Видинския окржгъ. Нарича се Стовци. Овqарка нt
кога извtJJЗ своитt овци на върха колосъ. Но се 
извила буря, та отхвърлила въ бездната долу и ов

чар1<ата, и неИнитt сто овци (Сто-вци). По тази наИ • 
висока група скали се чертаятъ остарки отъ ста

ринни крепости. 

Веригата надъ Бtлотинци върви 5-6 клм. на 
северозападъ и при с. Гйоргичъ хвърля въ низи

нитt масивна пирамида съ страниqна кула, Веднага 
сдедъ нея червенитt скали се разбиватъ и сниша• 

ватъ така, че еж корито на почти винаги пълно-

поразителна. Боровишката скала е единъ rиrантъ 
1130 м. отвесно високъ, съ очертания на нtкакъвъ 
титаниченъ замъкъ. Величественитt порти отъ из
точната страна на тоя аамъкъ еж вече зазидани отъ 

работата на хиляди вtкове. Но правилната арка надъ 
тtзи порти се очертава съвсемъ ясно и днесъ Черве
ниятъ замъкъ - гигантъ е вече изrубилъ rотическитt 

острия на своитt връwни кули и сега изглежда отъ 
далечъ, като че ли е накрехнало херкулесовски кал

пакъ; челото му е осенено отъ разлtтня чадъръ на 

стотици стари борове. Гърбъть на страшния колосъ 
е процепенъ и открива пж.тека, която води въ остан

китt на архаични укрепления. Личатъ следиrt на 
пробиви въ скалата, върху които споредъ мtст
нитt предания, еж почивали основитt на Русковия 
висящъ мостъ. Тоя мостъ е свързвалъ Боровишката 
скала съ скалнитt rpynи (сжщо укрепени) далечъ 

121 



аадъ него. Живtлъ е човtшкиятъ родъ нtкоrа тукъ, 
трупалъ е богатства, воювалъ е и е rиналъ. А по
късно, когато подвиэитt на господари въ шлемове 

и ризници се прекратили, човъшкиятъ родъ е при

способилъ обаянието на тази титанична скала эа 

нtщо по-близко до сърццето Върхъть (съ старин• 
нитt борове) на Боровишката скала е мжчно достж.
пенъ и опасно nривлекателенъ. Миоrо млади трtбва 
да еж гинали оть суета да възлtзатъ горе. И ето 
било е нtкога обичайно: ергенъ, който не намира 

взаимность у избраницата си, но ycnte да възлtэе 
на страшната скала и слtзе отъ нея съ клонче боръ 
та замi;ри съ него момата, която обича, то тя е 
длъжна да иде подъ вtнчило q. него. Разбира се, 
това е било нtкоrа. Сега вече не е; момитt не скла
нятъ. Види се, въ наши дни за тtхъ има нtщо по
ценно оть самопожертвуването на влюбения. 

Групата Орля не е тъй величествена, но въпло

щава красотата на антична архитектура. Това е било 
нtкоrа храмъ или колозеумъ, с-ь величествени ка

м·ьни. Времето е извършило своето разрушително 

д'Бло, но не е могло да повали колонитt, само ги е 
разкривило и кръсrосало. Раамtритt на тtви ко
лони еж., разбира се, такива, че надъ тtхъ винаги 

се виятъ opJJи. 

Групата Фолковъ долъ еж отсечени скали, катu 

образуватъ клисура къмъ северъ, на кждето се из

тиrа Столова планина. Въ тоя долъ се откриватъ 
дънки пластове черни каменни въглища. 

Цtлиятъ склонъ около тtзи три групи скали се 

нарича Орля. Отъ тукъ почватъ 11оэята на Бtло
градчикъ, които отстоятъ отъ тукъ - по п111.тека 

срtдъ скалитt, на 7 клм. Лозята вървятъ на эа
падъ, все надъ групи ска11и и обхващатъ обърнати 
на югъ склонове на 15 клм. разстояние. 

Веднага западно отъ селото Боровица се от
крива долътъ на скалната група Лепен.иr4а. Срtдъ 
нея се издига тежъкъ масивенъ гиrантъ съ отвесни 

и високи до 80 м. сrени. Лицето му е на ивтокъ и 
открива rолtма двуетажна пещера. Направо за нея 

е достжпенъ само долниятъ етажъ, но той извежда 

и въ горния. Пещерата е пр·иютвала нtкога и пър
вобитния човtкъ. Голъми води еж текли тукъ. Сега 
тt еж прислtзли и обравуватъ подземна рtка. На
около има извори, хубави ливади и овощни градини. 

Извори и кладенци отъ тtэи води се срtщатъ по 
цtлия склонъ на Столова планина. 

Просторнитt Бtлоградчншки лоэя носятъ наэма

нията на скалнитt групи: Орля, Лепеница, До;ши 
крупникъ, Мъркашница, Горни крупникъ. 

Отъ Мъркашница почва прочутата Бtлоrрад• 
чишка клисура, която собствено създаде мИ"ровата 

вече слава на този нашъ край. Шосето София-Бер
ковица-Видинъ минава отъ тукъ. Пжтникътъ вече 
е видtлъ nреднитt скални групи, nредупреденъ е, 

значи, и все пакъ бива ивненаданъ и смутенъ : срtдъ 
бtлъ день тукъ почва мрачевина (навtрно О'IГЬ това 
и Мъркашннца); файтонътъ се изгубва подъ теж
китl; сtнки на ла()иринтъ отъ странно настръхнали 
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и надвесени rи1·антни въ най-фантастични очертания. 
И това продъ11жава три километра I Пжтьтъ върви 
стръмно нагоре; очаквате да се видите скоро надъ 

гиrантитt, да навиете над·ь тежкитt имъ седла. Но 
тt вървятъ заедно съ васъ, застрашите11но раэтятъ. 

И ви подавятъ. Величественъ е бtлотинския Стовци, 
групата Орля на Боровиnа еж девствено красиви ; 
но клисурата на Бtлоrрадчикъ надхвърля високо, 

надхвърля речьта, надхвърля фантазията. Трtбва да 
се губите с-ь седмици въ тоя лабаринтъ, эа да се 
освоите съ него и да от11жчите rрупитt скали. Това 
не представя rолtма физическа мжчнотия; между 

rрупитt се криятъ не само пжтеки, но и разкошни 

ален срtдъ величествени буки и джбове, които еж 
шеметно високи ( стремятъ се къмъ слънцето, та 

даже джбонетt тукъ еж тънки и високи до 20-25 
метра). На лtво отъ шосето се редятъ малкитt ко
тловини на Лагера, Долня и Зелени rрадъ, а отъ 
дt.сно лабиринтътъ е съвсемъ задръстенъ съ високи 

гори и тtсна пжтека. Една отъ тtхъ, източно отъ 
n рочутата вода Субашъ, извежда надъ група скали, 

конто открива на западъ дивна феерия отъ эж.бери. 

Бtлоградчишката клисура намира своя високъ 

свършекъ въ срtдъ градеца, т. е. въ самата градска 

стъrда, кждето еж училищата, хотелитt, читалището, 
военния клубъ и павилионътъ, въ който свири два 

пжти седмично военната музика. Отъ къмъ клису
рата тя просто бучи, тъй като звуковете се эаrрад

ватъ отъ многократното могжще ехо. Но прислt.эте 
нt1<олко стжлала надолу. То е чудно: ечатъ скалитt, 
бучатъ доловетt. и пакъ музиката се слуша като 

мелодия, падаща оть небето. 

Заттадно отъ Бtлоrрадчикъ ска11ит\; продължа

ватъ още 5-6 клм. и се разпадатъ на четири 

групи: Крепостьта, Горни Крупецъ, Избtrъ и 
Боричъ. 

Крепостьта представя три стражни групи скали 

южно надъ градеца, окована въ старинни защитни 

съорж.жения и въ нова обширна и идеаШJа запазена 

турска крепость. Тtэи rрутти владеят:ь не само 

града и клисурата съ лабиринта скали, - не : тt 
еж върхъ, който наблюдава земитt на 50 км. юго • 
източно и толкова северозападно. Отъ къмъ северъ 
тtзи групи скали изrлеждатъ като разклонени и 

окаменtли гю·антски дървета. Тъй фантастично чудни 

еж тtхнитt очертания. 

Скалната група Горни Kpyneuъ отстои два 

километра западно отъ Крепостьта и огражда отъ 

севернитt вtтрове единъ секторъ отъ Бtлоrрал
чишкитt ловя. Тази скалиа група се отличава съ 

нtщо, което даже за тукъ е много странно : 110 са

мото било на лJэята се очертаватъ цtла група 
наrуrлени овчари и то почти въ естествена величина. 

Западно отъ Горни Крупецъ, - почти сл'tни 

съ него, се издиrатъ гигантски хребети. Тукъ е 
предпоследната група отъ Бtлоrрадчишкитt скали. 

Нарича се Иэбi;гь или още Магаза. Тtви две наз
вания характериэиратъ както ролята, 1соято тая 

група е играла за мtстното населеt1ие въ преврат• 



ностиrk на вtковетt, така и неИното очертание : тя 
представя просторно скривалище, въ t<оето хората 

с.ж. забtгвали (Избtrъ) а въ което се струпвала 
храни и ценности (Маrаза). Тънки високи скални 
гребени еж. обхванали едно пространство отъ сто

тина декара земя и не откриватъ никжде л;екъ 

достж.пъ. Тази скална група крие множество иэку

ствени съоржжения за защита. 

Ето, това еж Бt11оrрадчишкитt скали. ft с.:к 
създали и градеца: тукъ ще да е била стратегичната 

граница на Видинското царсгво нtкога, на австриИ

ското владичество въ Видинъ по-кжсно и на Паз
вантооrлувото мимолtтно царство отъ по-ново време. 

Бtлоrрадчикъ и по своето орографско поло
жение представя една географска рtдкость. Но за 
това - допжти. 

А. Страшвмировъ 

ВЕЛИКДЕНЬ Hf\ ПОПОВf\ Шf\ПКF\ 
Отъ нtколко дена бушуваше като з11оксбен1, 

предвестникъ на страшнитt подземни вълненин l<_)Ж· 

накътъ, тоя неумолимъ врагь на високопланински 

излети. Хубавитt планове за богато използуване на 
великденската почивка срiнrь пробуждащата се отъ 

зимния сънь природа се топtха и с·ь свито сърце 

име мушнахме въ раниuитt си по една книга и все 

пакъ потеглихме сутриньта на велика сж.бота съ 

обичаИното превозно срiщство за Само1<овъ. Наf.1-
сетне, ако не друго, ще лежимъ четири дена въ 

Чамъ-Курия и ще се просвtщаваме въ новеИшата 

българска литература .... 
Една малка, неясна належда, обаче, се таеше 

въ nокоитt на подсъзнанието. Може би възражда

щиятъ пролtтенъ вихъръ, следъ като направи своя 

пръвъ обходъ, събуди и раздвижи задрtмалитt 
прtспи по стръмнитt урви и очист~ шеметнитt пж

теки отъ тtхното коварно съседство, ще поспре за 

моментъ да обзре на блtсъка на своя съюзн11къ 
слънцето резултата отъ своя набtrъ и ще даде въэ

t.10жноС1Ъ и намъ да се порадваме на неговата съжм

вителна мощь. Може би топящиятъ се подъ неrо
витt топли милувки снtrъ ще осъмне горе въ виси

нитt следъ нtкоя ясна мразовита нощь покриrь съ 

кристална броня, достатъчно здрава да понесе тро

пота на нетърпе11ивитt излетници, и ще имъ даде 

възможность да възлtзатъ до поднебни висоти н да 

се порадватъ на сбогуващата се зимна премtна на 
особено красивитt въ нея чуки и чалове на дивна 
Рила. 

Тая надежда порастна, когато автомобилътъ из

лtзе изъ последния завои на Искърската тtснина и 

зафуча стермително презъ полето къмъ Капково. Съ 
нетърпение занадни•1ахме изъ прозорцитt и тър

сtхме съ nоrледъ върховетt на Рила. Всички, до 
кол:кото ги достигаше окото, бtха чисти, макаръ и 

дълбоко нахмурени подъ rжсто надипленитt надъ 

тtхъ облаnи, / 
Първата ни работа въ Самоковъ бt да си оси

rуримъ нощуването въ Говеларци, следъ което 

свърнахме да позалъжемъ малко стомаситt у • Бо
лашъка", дето ни поздрави юнашки чирпанската 

катастрофа, за която ние научихме едва следъ за

връщането ни въ София. 

Вtтърътъ още свирtше изъ полето, когато ние 

крачехме по правото шосе къмъ Царь Шишманъ, но 
по небето се показваха все повече признаци на раз

ведряване. Витоша, по която и самоковци rадаятъ 

за времето, се виждаше utлa и до наf.1-високитt си 

части ; Liемберлията, барометърътъ на Рила, бt 
съвсемъ чистъ, само рехави облачета, прошарени съ 
пролtтно-синъо небе, се виеха надъ челото му, а въ 
лtво отъ него чаловетt по източния краИникъ на 

Рила сияеха на слънцето въ пълна бtлота и изпъл
ва.ха душата съ радость. 

Шосето извива въ нолитt на Царь Шишманъ и 
презъ портата, която съединениятъ тамъ no-rope 
Бtлъ, Лtвъ и Правъ Искъръ е пробилъ, за да из
лtзе иаъ недрата на планината-маАка, навлиза въ 

широчката долина на Правия Искъръ, като пуща 
едно отклоиение и по Бtли Искъръ къмъ едноиме
ното село и нагоре презъ Соколеuъ за Чамъ-Курия. 
Тамъ бt нашия nжть на другия день, въ случаи че 

южнакътъ продължава своята вихрена игра изъ ви

синитt подъ булото на облацитt. А сега продьл, 
жихме по Правия Искъръ, като се любувахме на 
снtжнитt, озарени тукъ-таме отъ слънцето върхове 

въ дъното на долината и по цtлия и юженъ склонъ 

въ лtво отъ nж.тя ни. 

Особено красива бt картината на за.падъ, меж
ду Мальовиuа и Харамията, дето между разеденитt 
каменисти чуки съ бtпи ча11ми се бtлtеха широкитt, 
покрити съ дебелъ снtrъ П11ещи на Дамка, Паn33ъ• 
дере и Едигьолскитt височини. Но нашиятъ поrледъ 

се плъзгаше на юrъ и nрезъ дръзко вирнатитt му

цунки на Купенитt (Рупитt) търсt.ше. челото на 
Попова шап1<а и неИнитt съседки отъ изтокъ, по 

билото на които преваля пж.тя за къмъ Рилската 
рtка и манастира. Тамъ горе неИде жадувахме ние 

да поздравимъ тая година Твореца съ свt.тлото въз• 
кресение и отъ тамъ да се сnуснемъ къмъ неговия 

ри11ски храмъ. И очитt неспирно сновtха нагоре и 
надолу по хребета, дето възлизаше широкиятъ, сло• 

женъ пжть, и измtрваха разстоянието отъ надъ го• 
рата и до билото, дето всtка диря отъ пж.тя бt за

личена отъ изравняващата всички грапавини снtжна 
покривка, като че ли искаха да проникнатъ въ вжт

решностыа и и да разбератъ, какво ни готви за утре. 

- Кжде, презъ чало? Недеf.lте синко, снtгъ е, 
не може, ни заувещава добродушно дtдо Димитъръ 
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отъ Маджаре, който се връщаше съ колата си отъ 

града, дето бt каралъ дъски и любезно покани да
митi; (жена ми и сестра ыи) да приседнать на ко
лата до въселото. 

Tolt одобряваше нашето намерение да отидемъ 
на манастира, но да останемъ да спимъ въ неговото 

село или въ Мала-църква, па рано сутриньта по 

Лtва-рtка нагоре и презъ Плоч_нтi; и КобилИJно 
бранище - и тolt би 11ошълъ съ насъ. Ходилъ то/.1 
отъ та~ъ по Вепикдень преди години, като момче. 

Езерото горе било покрито още съ снtгъ, ама вече 

поомекнапъ. И той полека, полека, прtко презъ 
него. По едно време, къмъ края, чува нtщо подъ 

краката си да пука - прасъ, прасъ, прасъ. Едва 

изкочилъ на бptra и едно по-силно прасъ го нака

рало да се обърне. И що да види: срtдъ езерото 
елна мечка затънала съ преднитi; си кра.1<а и заро

вила муцуна въ cнtra - ледътъ на езерото не 

удържалъ подъ краката и и я повикалъ на помощь. 

Обърналъ се дtдо Димитъръ пакъ напредъ и не 

видtлъ кога стиrналъ въ манастира. 

- Ха ! презъ чало? ! - не вtрвамъ да минете, 
се усмихна незлобиво-иронично на краА д1що Ди
митъръ. - Ако минете, светии че станете, додаде 
той и махна съ р.жка. 

Пж.тьтъ презъ доляната обаче намъ не ни се 
рисуваше така розово. Освен~, че тамъ човtкъ не 
можеше да има тоя широкъ, просторенъ изrледъ, за 

който жадуваше душата и който ни пред11аrаше 
п.жтьтъ по хребета и особено височината горе, 
която сама по себе бt доста·1Ъченъ обекть за еди:нъ 
зименъ излетъ, но и саЮ!ЯТЪ пжть като пжть за хо

дене едва ли бt за предпочитане. Разстоянието за 
минаване по снtгъ може би щtше да бжде по-мал_ко, 
но какъвъ ще бжде снtгътъ и какъ ще се върви 

по него изъ клека безъ- п.жтека това съвсемъ не бt 
сигурно. А по и та_ка влажната долина на Лtва р-tка 
можеше дз си представи човtкъ, каква вода ще има 

да гази, докато стигне cнtra. 

Така че изборътъ падна на горния п.жть (презъ 
Попова шапка) съвсемъ не случайно, а следъ здраво 
обмисляне. Най-сетне, ако снtrъть де/.lствително не 

позволtше изкачването, което бt много вtроятно 
(ние съвсемъ нtмахме 1:1амtрение да rазимъ дълбокъ 

снtгъ), връщането назадъ отъ тоя пж.ть би било 
несравнено по-леко, отколкото връщането отъ Ока
денъ каиъкъ или Плочитi; и при това все пакъ съ 

единъ по- широкъ из1·ледъ ... . 
Въ Говедарци стигнахме рано и побързахме да 

потърсимъ новата кръчма на Мите Бързана, дето, ни 
казаха, имало стая за гости. Следъ като се наста
нихме и си поотпочинахме, из11tзохме до черквата 
на рнда край селото и отъ новата и камбанария 

дълго се любувахме на хубавата картина на Искър• 
ската висока долина и неl!ния снtженъ вtнецъ. Обла
цитt бtха очистили небосклона и върховетi; с:ве
тi;ха на тъмносиния фонъ, обагрени отъ червеннтi; 
лжчи на залязващето слънце. Нощьта обещаваше да 
бжде ясна и студена, а тъкмо това трtбаше, за да 
заледи снtжната покривка и я направи издръжлива. 
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Изпълнени съ топли надеЖди ние свърнахме въ 

черква да запалимъ по една свещь, па се прибрахме 
за вечеря, като си дадохме дума да потеrлимъ на 

утрото рано, още въ тьмно, дано ивпъжемъ сн'kга. 
Но зората ни изпревари. Все пакъ къмъ петь 

и половина ние крачехме бодро по rтжтя надъ се

лото и жадно вдишахме креrU<ия въздухъ на свежото 

пролетно утро. Нtмаше нито едно облаче по не
бето. Слънцето улавяше единъ по единъ върховетt 

съ своиn дълги червени пипала и почна полека да 

слиза по плещитt имъ, като разливаше на всtкж.де 
топлота и свежесть. Предъ насъ се събуждаше пла
нината и nponraшe членоветi; си единъ по единъ 
на жизотворящитi; лжчи на слънцето. 

П.111.тьтъ ни продължаваше на западъ по про

дължение на долината и едва спедъ като отмина отъ 

високо и последнитt к.жwи на Доспе/.1 махала, той 
остави коларския пжть за Ов1;1арско и Урдина рtка 
и сви по една ласчина на горе, прtко къмъ планин
ския склонъ. Когато следъ единъ часъ минахме краИ 

чешмата и параклиса и навлtзохме въ гората, слън

цето вече назърташе презъ рtдкитt дървета въ под

ножието на хребета. Скоро широкиитъ rтж.ть се скри 
въ високата борова гора и запълзt леко, съ крути 
завои по стръмния хребетъ нагоре. Ние пристж
пяхме бавно н спокойно, поглъщайки духомъ и тt
ломъ препеститt на ясното rтролtтно утро, като че 
ли ни б-Ь страхъ да rи не из,ьрвемъ. Съ тренетно 
чувство на страхъ и надежда приб11ижихме първата 
пр'kспа снtгъ на единъ откритъ завой на пжтя и 

плахо, предпазливо наrа1ихме снtга, като че ли 
бtхме на изпитъ. Но не разбрахме нищо. Или по
скоро не искахме да разберемъ. Снtrътъ, безъ да 
ни плаши особено, не вдъхваше твърде довt

рие, и ние се отказахме да сж.димъ по него, като 

разчитахме, че и.а открито то/.1 все ще е по-друrъ 

отколкото въ гората. 

Колкото по-високо се изкачвахме, толкова прt
спиn снtrъ по открититi; мtста на пжтя зачестя

ваха и се удължаваха. Ма_каръ и да не затъвахме 
много въ снtга, предпочитахме да ги заобикаляме. 

Така на последния крутъ завой въ гората ние се 

поведохме по открития и по-ясно очертанъ пж.ть и 

се отклонихме отъ хребета и правия пжть, което ни 
струва най-малко половинъ часъ повече. Скоро за
белезахме грtшката си и спрtхме да поотдъхнемъ 

и се подкрепимъ съ една английска закуска, та и 

раницитi; малко да пооблекчимъ. Понеже на тръг
ване отъ София бtхме се примирил-и съ мисъльтг 
за излежаване въ Чамъ-Курия, бtхме понесли и 
дрехи и ядиво досrа повече, отколкото бt нужно 
за до манастира, и сега се стараехме да го отпра

вимъ по-бързо по предназначение. 

Следъ кратка, но жилава борба съ клека изъ 
рtката въ л-tво отъ нашия хребетъ, ние успtхме да 
излtземъ макаръ и съ закъснение пакъ на широкия 

п..кть, 1<ойто скоро се изгуби подъ бtлата nлаща
н1ща на снtга. Това малко премеждие ни накара да 

забравимъ нашитt опасения за състоянието на cнtra, 

по който ние продължавахме да крачимъ бавно и 



спокойно съ направление право нагоре къмъ върха 

на хребета. Бtхме вече надъ гората. Низкия Е<Лекъ 
и други храсти бtха изцtло покрити отъ cнtra, 
който излtзе много по-добъръ отколкото предвеща

ваха nptcrrитt въ гората. Часътъ наближаваше де

веть, а до горе имаше 11ай-малко още два часа. Дали 

ще можемъ да стигнемъ преди слънцето още да е 

услtло да го размекне? 

Изъ аадъ върховетt на билото се нижеха веqе 
бtли кълбести облаци, изплуваха високо надъ тtхъ 
и хнърляха широки сtнки по сн'kга. Дълбоката си

нина на небето почна да се губи. По оттатъшния 

склонъ на хребета буqеше в'kтъра. Ние все още 
бtхме на заветь и продължавахме право нагоре. 
Макаръ и стръмнината да 61; доста rолtма, израв
нилия всички гънки и грапавини на земята снtrъ 

позволяваше макаръ и бавното напредване пр'kко 
къмъ билото. 

Когато високо горе стръмнината понамалi., иа
кочиха пак-ь камънит'k по подзиданата външна страна 

на пжтя и той почна наново да се оqертава. Тукъ 

вtтърътъ бt поотвtялъ доста снtга, чиято покривка 

изглеждаше по-тънка и пропущаше тукъ-тамt по 

нtко/;1 чепатъ кпонъ клекъ. Следвайки пжтя ние се 
отзовахме на д'kсния скатъ на хребета, надъ единъ 

11ълбокъ долъ, задъ който наср'kща ни се извиша
ваше мощната снага на Попова шапка, стройна, 
надробена, страхотно надвиснала надъ долината. И 
изведнажъ ни брулна вtтърътъ, за който ние съв• 

семъ бtхме забравили. На ::sаветъ край единъ завой 
на пжтя ние спрtхме за втори пж.ть да поотдъхнемъ 
и се полюбуваме на хубавата картина предъ насъ, 
па да се и подкрепимъ съ нtкой и другъ залъкъ 

хлtбъ и парче шоколодъ. 
Още нtколко завоя въ борба съ вtтъра III ние 

бtхме на билото. Предъ насъ стоеше Рила въ своята 
великолепна зимна премtна, потънала въ слънчевъ 
блtсъкъ ... Картината отъ тукъ е величествена и 
спокойна. Формитt се преливатъ плавно, rънкитt 

еж смеrчени, раздробеностьта се губи въ едното• 
нието на снtжната покривка, придаваJ.lки и n1O-ro
лtмa ж11вота и топлота, и само малко върхове се 

очертавать ясно надъ и nредъ лругитt и налаrатъ 

на окото : Мусала на изтокъ въ своето монарще 
веi1ичие, Йозола туку предъ васъ, оттатъкъ дълбо
кия долъ на Лtва река, въплощенне на мощь и само
надtяность, и Узунъ-тепе въ дъното, изшиленъ, са• 

мотенъ, стрелнатъ въ небесата •... Но картината е 
хубава въ 'своята цl;лость, която диша мощь, вели
чие и топлота, Човtкъ стои унесенъ, за .11а.янъ п.редъ ' 
вълшебната J<расота на планината и поглъща жадно 

съ Ot:Jи прелеститt на природата. 

Сн'krътъ ни остана вtренъ и ние стигнахме 
върха на хребета (кота 2476) за малко повече отъ 
6 часа, включителио поч,1вкнтt, закускитt и лута

нето нзъ клека. Макаръ и добре -изморени отъ 
стръмнината на пж.тя и възтежичкитt раници, н11е 

бt.хме доволни и богато възнаграде:ш за нашзта 
насто/4чивость. Тамъ горе, на откритото било вt• 
търътъ пронизваше и напомняше, че зимата още не 

. 
си е отишла. Побързахме да потърсимъ заветъ да 
починемъ и се полюбуваме спокойно на дивното ве
личие на планинската зима. Скоро заскимтt и чай

никътъ и ни покани на скроменъ великденски обtдъ. 

Хубаво! колко хубаво е въ свободнитt просто
ри на висинитt I Мжчно ни бt да се раздtлимъ съ 
нашия връхъ. Не усетихме, какъ изминаха близу три 

часа въ почивка и с-ьзерцание. Но хладината почна 
да подканя и ние неохотно нарамихме раницитt. 

Преди да почнемъ да слизаме трtбаше да изкачимъ 
и съседния върхъ, по ко14то обикаляше nж.тьтъ, за 

да се спусне по оттатъшния му скатъ къмъ Коби-

Рила. Кота 2476 

лино бранише. Отъ тая, южната, страна сююноветt 
на масива еж много по-стръмни, отколкото север

нитt, по които се изкачихме. Снtгътъ се спуска въ 

гладъкъ откосъ чакъ низко долу и ние се спогле

дахме озадачени. Ел.но подхлъзване или нtкоя прtспа 

може да ни завлече за нtколко само секунди въ 

клека на Лtва р-J;ка, Но снtгътъ - ахъ, тоя снtгъ! 
- - тукъ вече той ни изневtри. Кората се пропук
ваше подъ най-слабия натнскъ н кракътъ затъваше 
дълбоко въ рохъкъ, влаженъ пухъ. Отначало това 

ни обнадежди, страхътъ отъ подхлъзване изчезна и 

ние смtло оqертахме пжтя си надолу по стръмни-
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ната. Но скоро надеждата се обърна въ досала, 
особено като понамалt. стръмнината и поовлажнt 
още повече снtгьтъ, които често се с11ластяваше 

като гипсовъ бинтъ 01<оло дълбоко затъналия кра1<ъ 
и не го пусl(аше да се измъкне, та ставаше нужда 

да~се разравя съ ржце, за да го отпусне. Особено 
трудно и изморително стана движението отъ Коби
лино бранище надолу, дето вече личеха дири отъ 

мина11и преди насъ излетници, идящи по пжтя изъ 

Лtва рtка. Можехме да си пред.ставимъ, какво би 
било 1,JЗкачването по такъвъ снtгь, ако бt.хме: по• 
слушали д·I; до Димитъръ отъ Маджаре и б'kхме 
тръгнали по долния пжть изъ рtката. 

Когато стигнахме долния край на Сухото езеро, 
часътъ минаваше седемь. Повече оrь 4-41

/~ часа 
бt.хме употрtбили за слизане отъ върха, когато 

обикновено разстоянието не е повече отъ часъ и 

половина. На изкачване ние едва ли бt.хме вървtли 
повече отъ 3-3¼ часа по снtгь, а разстоянието 
за минаване по снtгь отъ върха надолу бt. ~,ного 
по-дълго, от1<ол1<0то на изкачване. Въобще снtгътъ 
отсамната страна слизаше много по-низко flЪ доли

ната , отколкото по северни,!; открити склонове на 

масива. Сухото f'зеро бt utлото покрито съ дебедъ 
снtгь, само въ долния му край зеленtеше водно

ледена кора. Но и оттатъкъ езерото снtгътъ слиза

ше още низко изъ ,·ората, чакъ до .къркори,щт·I;•, 
и тукъ той помаr·аше при настN'.пващ1н1 вече здрачъ 

да се следи nжтеката изъ гората. Оrь ~къркор1ши
тt• надолу nжтеката навлиза въ висока гора и се 

разширява, та по-лесно се познава и въ п мнината. 

Скоро заблещукаха огньове и фенери на работници 
1<ра11 рtката. Досадното за изморенитt крака на

надолно се свърши и ние влtвохме въ почти равния 

пжть край рtката. Къмъ 10 часа нечерьта стигнахме 
благополучно манастира. 

Благополучно? 
Да; макаръ и порядъчно изморени - много 

повече отъ ваколкото се бtхме приготвили - ние 
съ облекчение поздравихме у1отната стая, която ни 

посочиха за нощуване и въ която за дамиrt имаше 

даже пружиненъ креватъ, предвкусвайки сла;х,ката 

почивка следъ усилния вименъ походъ. Топлиятъ 
чай посъживи отпадналия духъ и отвори апетитъ. И 
дълго следъ вечеря, лежейки 11ъ тъмнината нНiе се 

вабавля1Jахме да си припомняме ттрекаранитt презъ 

деня премеждия въ хумористично освtтление. 

Неблагополучието дойде на другия день. Ко• 
гато сутриньта се погледнахме въпре1<и обичайната 
следъ по11обни похо11и болезне1юсть и2 членовеrt, 
всички ни напуши неудържимъ смtхъ ... Отъ дъл-
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гото, почти 10 часово бродене по снtrъ и повечето 
време на слънце, и отъ вtrьра на височината лицата· 

ни се бt.ха подули utлнrs, устнитt надебелtли като 
на чернокожи, чедото и странитt зачервени, а очитt 
се скришr между две възглавнички отъ месо и е11ва 

прозъртаrь изъ подъ тtхъ. Но положението не бt. 
само комично. Странитt 1·optxa, като че ли ги грt.е
ше непрестанно адски огьнь, и не даваха да се до

пре нищо до тtхъ, а въ очитt хиляди игли бодtха 
непрек,v;.снато и ги карах:~ постоянно да се затва

рятъ и отварятъ. Особено зле бt въ това отноше

ние сестрата, която ни l'ЪЗдаде голtми r·рижи. У 
нея възглавнч1<итt подъ и на11ъ очитt продължа
ваха да растатъ и I<ЪМЪ вечерьта почти затвориха 

зениuитt, които, сами силно възпалени, болtх.а все 
повече и повече, не rьрпtха никаква свtтлина и не 
й позволяваха да почива въ никакво положение. 

Спеuиаленъ влакъ ни свали отъ манастира до 

село Пастра, дето ни посрещна братовчелъ ни, 11н

жннеръ по построJ.!ката на електрическа централа 

Орион·ь, и ни услужи с·ь борова вода за компреси, 

които ужъ пооблекчиха малко боm<итt. Мадко не
дотамна ни излtзе тая срtща, за която съ удовол

ствие си мечтаехме ва тръгване отъ София. Въ 
уютно мобелираната му селска квартира се бtха 
събра11И f1ай-бдизкитt 11а срt.щатъ великденя и ние 

ис1<ахме да ги изненадаме, а само имъ поразвадих-ме 

настроението. 

Феддшерътъ въ лагера на Орионъ nодъ гото
вата вече първа (срtдна) централа, дето намtрихме 
гостоприемство за презъ нощьта, бt въ недоумtние 
пре11ъ вида на нашата болна и бt поизплашилъ род
нинитt, 1<оито на другия день сJ1tзли да се осведо

маrь за насъ. На другия день вечерьта отведохме 

болната оrь гарата право у л'kкаря, проф. Пашевъ, 
които въпреки късния часъ ни прие и съ rолtмъ 
интересъ прегледа болната, за което и тукъ пуб• 
дично му изказваме натата благодарность. Той ни 
успокои наnъдно и накара болната още веднага д:~ 

rтроrледне. Так11ва случаи били рtдкость у насъ, обаче 
съ развиването на зимния с1юртъ и зимнитt излети 
се създаватъ условия да вачестятъ. Затова трtба да 
не се гледа съ насмtшка 11 пренебрежение на препо
ржчанитt за таки1Jа излети предпазни мtрки, гла,вно 
тъмни (или цвtтни - жълти) очила, защото дългото 
излагане очитt на свt.тлината на снtга, особено въ 
слънчеви дни може да доведе до голtми болезнени 
усложнения въ зрението и дори до ослtпяване. 

Единъ хубавъ урокъ, който ни струва много 
грижи и безпокойства, отъ каквито бихме желали да 
предвардимъ наши,!; другари туристи. 

П'hйо. 



ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

Систематическо унищожаване на здравеца въ 
Централна Стаоа-Планнна. - Култ1пшрапсто н., розата 
въ тъl! 11зре•1ената Розо11а-дол1111а, on, Казаппъкъ до Юш
сура, отъ година на rод1ша отслабва. Пространното К11р
ловско гюле, опиращс до l{озница, прсд11 тод1ш11, nрсзъ 
м. ма!!, па11ст111111 r1редстаnлявашс Pal!CJ<a rрад1111а, благода
рение на което турчина, до ос11обождею1ето, се бt засе
т1лъ тамъ. Днесъ то с съвсемъ видоизменено. Вм·l,сто 
зс.~епитt, розо11и rрадпни, вие ще в1щ1гrс стърнища отъ 
шши. лозя, нли овощщ1 rрад111111. Нtкогашш1тt голi.м11, 
IШTIIИ ГIОЛОВl-1 ГJ)ЗДIIНИ, nокачс1111 'дор11 по nлещит1; IM нi;
KOII близни върхове с№ у111-1 щожс1н1 11 днесъ само ,t.х
ш1тt синури спндстелствуватъ :ia иtкогашното 11м·ь сж
щсствупание. 

Мжчния паз11ръ който с.с намира у нас.ъ н:1 р,~зо
nото масло 11 с.кжлото му дестилара11е, е накарало част,, 

отъ населението НА карловското поле да дир11 срiщство за 
11рсхрана отъ друго м·l;rто. Чрезъ 11лодове. зърпею, храни, 
от<1асти II тют1онъ, то постепенно се стрtми да зairtcrи 
rюзата, пазаря на която нзключ11телно е въ ржцет\; само 
1111 н·Ьколко .ьрговци. 

Отъ две rодию1 пасамъ, пt.кои розопро11звод~гrсли 
въ l<арповско, еж се з11ел11 да дестипиратъ масла, освснъ 
отъ розаТА, по и отъ 1-1-tкои други мириэлив11 горс.ю1 
ц11tп1. Има нtкон дестилатори, ковто nравятъ ошп~-1 съ 
11в·l;тя II то такива, конто се иам11рать нзъ бm1зщггt бал
ка11скн усон въ голtми количестnn. 

Напоследъкъ, въ 11·\;копко карловсю1 ccn;i, десп1л11-
торит-t еж се слрtли изключително на здравеца, коАто с1, 
своята силна миризма II rолtмо количество, на11с.тит1, при 
сфтшюто му доставяне, представлява сд110 доходно перо. 
Срещу 1111щожснъ разходъ, тl; иматъ събр:11111 гол·l;м11 ко
личества здравсцъ, коtlто подложенъ па дестнлацня, да
палъ отл11ч1-111 11 доходни рсзултатн . Особе1п10 прсзъ на
стоящата 1928 rод1ша, въ 11·\;ко11 карловсю1 села, раз 11 0-
ложе•ш 11ъ южн11тt поли 1111 Uе11трал11а Ст. Г!лат1рn, де
стилацията на здравсцовото мас;ю е бИJю доt'Та зас11ле;110. 
:Здравеца се е събиралъ 1-IЗКIIIОЧИТСЛНО изъ IIОМСВ:IТИЯ бал
канъ, първоначално съ 1юре1111, а въ последств11 е само 

днстята. Всlк11 отъ ш.1съ знае, че 3дравеца се нам11ра нзъ 
усоАни скалвсти мi;стn и то на nространm1 Г1011я и бернд
бата му не би затруднипn даже и едно 11е11ръст110 дете, а 
ОШПЪ'ГЬ 1111 С ДОl(ЗЗЗIIЪ, че И CltllO нМl-слабо дръпване на 
листъ отъ корена влече следъ себе сн отскубвансно 1111 
цilлия 1<оре11ъ, така че 1-1 ттри едно наА-в1111матслrо бр1111с 
лiic:raтa на здравеца ще повлече с;1едъ себе с11 ун11щожа
вансто 11 11а коренищата му. 

Избсдflялото населс1111е въ карповско, търсейки срtд
стпо за прехрана ще се обърне и къмъ дестилацията на 
злравсцово масло, което, срещу ма1tко разходи, ще стане 

з;1 въ бждащс едно негово доходно перо, а 11с.11чко това 
ще поnлече следъ себе си едио систематическо масово 
унищожаване на здраnеца, това горско цвi;те възГJi;но въ 

народни,1; нн пtспн. 

Ако вс се nзематъ м·\;рк1-1 за да се спре ую-tщожава
пето 11а здравеца, неrо11ото събиране II дестилиране 1-1tма 
да се спре само въ карловско, а ще обгърне всичю1 наш11 
б11111<а11ск11 кра11ща, гдето • Гората мер1-1ше 11а здравсцъ" . 

Не е тукъ м·l;стото да nравнмъ намеци гдето трi;бва 
- обаqс туристъ, ~·дето и да б1111ъ тоl!, тр·Ьбва да се обяви 
протнвъ това масово уш1щожав:111е на Здравеца и да nо-

11ск;1, юtрсдъ съ друп1тt горски цвtти, поставянето му 
11одъ възбрана. 

Н. Пеml(Об'Ь. 

Швейцарсю1ятъ Алпийски клубъ. (С. А. S.) въ 
крм1 на r1ървото 11опугод11е отъ 1928 rод. с броилъ 83 
ССКЦИ I I съ 25343 членове. Въ зависЕJМОСТЬ отъ бро11 FГIJ 
члсновст-t клубътъ е нмалъ: 36 секции до 166 членове, 
30 секции до 415 членове, 10 секции· до 664 членове, 2 
се1щи11 до 913 членове 2 секц11r1 до 1411 членояс 1 сек
шш съ 1660 •mенове (Жеисва), 1 секци1r (Бернъ) съ 1909 
членове н 1 сскц1ш (Ulo) съ 2656 •щснове.. 

Въ Швеllцnрия еж.шествува саыостоятелно .Женск11 
а11111111ск11 швсйдnрсю1 съюзъ" съ 27 секцШI 11 съ повече 
отъ 2000 членове. Този съюзъ с последствие отъ обстоя
телството, че швеl!дарскю1 алт111t1скн к11убъ не допуща 
членове жени. 

Съюзътъ 11з11.ат1 месечно с1111са11ис "Nos Monlagпes•. 

Ново туристическо дружество. Персонала nрн Со
фи11с1<11,!; теле1·rафо11ощенск11 и телефонни станции н този 
np11 отд·l;лс11 ията на Главната телеграфопощенска II теле
фошш днрекцня с обра:1у11алъ сrюртно-турист1,1чсс1<0 дру
жество „Хр. Ботенъ". Дружеството, съ утвърленъ уставъ, 
отъ четири ~гl;ссцн нnсамъ бpoll около 150 членове. Бпа
голарс1ше на своr1 млидъ 11 енерrичеJJъ председатсль. 

Доктора np11 Глаnиата т.-11. 11 т. днрскция, Г-1-1ъ Д-ръ Б. 
Ат:шасоnъ, то е зарег11стр11рало вече 14 нзлета. Освенъ 
тур11зъмъ, т.-по111е11ското турисп1чсско дружество пъ устава 

с11 прелnткда и сnортъ, специалснъ, за персонала съ де-

11онощ1ш сJJужба пр11 те.це1·рафа 11 телефона. 

н. п. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Около събора. - Въпрск11, че nосJ1ед1111ятъ съборъ 
се състоя ГIО време, което блаrопр11ятствува1uе Зil хубавп 
11 11нтереснн 11злетн 1 1з1, Осогово. Рила II П1-1р1шъ, на 11ero 
не се яв11ха пратсшщитt па доста дружестоенн клонове. 
Докато въ миналото числото на такнва клонове е бrмо 
незначително, тази година то се увеличн доста. Съборътъ 
пс се зашп,,а съ този въпросъ, както Г1ред1шжда устава; 

тозп моментъ отъ събора б·l;шс отмиF1атъ иезабслtзапъ. 
Ние, обаче, считаме, че с умtстно да се спре 1т11м:111нето 
1111 по-сериозно ua него. 

Го1t11шнш1.ь съборъ на Дружеството е върховното 
управителио т-tло, 1шсто набелi;зв,1 11 кове бждещето 1111 
Б. Т. Д. Съста11еиъ отъ пратеници на вс1-1ч1ш клонове, 
то!! ще може да даде, при обстоtlш-1 и общир1н1 разисква
н11я, н:1А-умtстщ1 н наврсмешш дирекп1вн ая една поло
жителна турист1111еска деа1-юсть. Съборнrl; с,'!\, въ 1со1по 
кпоновстъ нматъ възможнос1ъ да се запознаят-ь нспо

ср·l,дствено съ дружествения ж11вотъ, Тамъ т·I; ще могатъ 

да rазrледатъ и да 11зж11вtятъ вю1(1111 момеюн отъ зна
чение з;1 1·ур11зма II да отнесатъ непосрtдствсни указания 
за бждсщата 1шъ деИност1,. Този с н с.мисълътъ на rо
д11шн1пъ събори отъ една страна, а отъ друга - съ ре
довното имъ посещение да се създадатъ перазр11вш1 

връзки между раэлнч11иrt ннститутн въ дружеството. 
Следъ всичко 1·орсизложсно, основателс11ъ с въпросътъ, 
защо една rолtма часть отъ клоноветt 11с бtха предста
вени на събора, а нt1<0И отъ nредставс1ш,t. бtха съ по
малысъ броl! делегати отъ колкото имъ се полагаше. 

Избрашiятъ прате.m1къ, коl!то често nжти ще отиде 
на съборъ не за удоволствие 11л11 о,ь лишно свободно 
време, а за да 11з11ълш1 волята на общото събрание 11 
своя дъпгь като с.·ьзпатслснъ члепъ 11 а дружеството, би 

трtбпало да бжде подсu.гуре11ъ съ възможю1тt срtдства, 
зи да ne се допусне сrtснявш1с о.ь негова страна щт 
пrнемаието представляването на клона. 

За да се уреди 1rмепно този деликатенъ въпросъ, въ 
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дружествения уставъ се предвижда учредяването на съ

боревъ фондъ при клоповстt, правилника за коАто бtше 
приетъ отъ XV дружественъ съборъ. Два 11лн три еж 
клоновеm, които еж оценили правилно поJJЗата отъ този 

фо1:1дъ, и затова всtка rод11на ние вю1<даме тtзя клонове 
да ·праща:гь сво11 представители въ дружественитt; събори. 

Ние считаме за ИЗЛftшво да взтъкваме значеFrието 
на въпросния фондъ. Неговата полза ще се констатира 
отъ nсъки клопъ по отдtлно съ възможностьта за редов
ното посещение 11а дружественитt събори отъ тtхнитъ 
пратеници, които ще съдеАствуватъ за по-нататъшната 
деАвость па д-nото. 

Б. Т. Д., което задъ себе си има вече история, а 
предъ себе си блъскаво бждещс, иска 110-rолtма стеrна
тость въ клоноветt. Съ подх.одsпщ1я интересъ къмъ 
нашитt събор11 ще се даде възможность на съответния 
11нститутъ да продължи турнстическитt завоеnашнr съ 
една по-rолtма ревность. 

Учредяването на съборн11я фондъ при клоноветt е 
една необходимость. Само посрtдствомъ него ще може 
клоноветt да бждатъ представяни както трtбва на дру
жественитъ събори. 

Оть Перниwкня клонъ Голо Бърдо, пиwатъ : 
,Въ отговоръ на писаното въ о .• дунавски куриеръ' 

броl! 1 по отношение разхубавяването и подържането на 
мъстностыа ,Кракра", дължимъ да освtтщ1ме обществе
ното мнение.. 

Презъ 1923 година бt взета юшщ1ативата отъ чле.
новетt на Б. Т. Д. "Голо Бърдои - ГТерrшшюt склонъ, 
СЪВМ'ЬСТlЮ съ ю. т. с. "Струма" - Перниwки КЛОНI,, да 
се зас·l;ятъ борчета на историческата мtстность "Кра.кра". 
Презъ сжщата rодица ycrrt да се засъе източни:я склонъ. 
Голtма часть отъ борчетаrа б-J;ха изкоренени оrь nерн11-
чани, поради н.иэката имъ култура и желанието и~1ъ мt
стностыа да остане пакъ пасбище за овuетъ имъ. 

По настояване. на настоятелството на Б. Т. Д. ,Голо 
Бърдо" 11 съ съдеflствието на уважаемия Псрнишки к.метъ 
r. Малинъ Николовъ, можа да се издеl!стоу1щ отъ Об-
1W1иския съве.тъ мtстпостыа „Кракра"; да бце владt11.а 
отъ Д-вото, като съ това се целъше да се запазятъ бор
четата и се вземе н1;коl! ле.въ отъ сtното за подържане 
н разхубавяване. И до дспь д11еwе11ъ туристнтт, остш1аха 
само съ голи обещания по отношение nаричлия .nъп.росъ, 
понеже Общината намира за по-изгодно да прибере 4000 
лева годишно отъ сt11ото, въпрtки щедрото си дареF111е. 
Съ една дума nер11нча 1ш не направиха II не поже.~rаха да 
наnравятъ п-\нцо. 

Презъ прол-l;тыа на 1927 rод1111а почна Б, Т. Д. да 
продължава започнатото д'&ло съ ноnа н още 1ю-сн11на 
енерпщ като засъ въ дупюtтъ на 11зкорещ11-\; дръвчета 
11<ши борчета и nролътю1 засiшането на заш1д1шя склонъ 
къмъ шосето. Понеже. перннчани нtмаха II т1резъ тази 
година жетншс д:1 съдсйстпу1Jатъ на започното културно 
11 блаr9родно вачf1нан11е., за това Б. Т. Д. се обърuа 1<ъмъ 
Управата на Д. К. М. Псрнвкъ, която даде пълно II бсз
резернно съдействие, дори отпусна постояпенъ пазачъ, 
който да варщ1 боровата култура. Бъше устрослъ трудо11ъ 
излетъ начело съ Ми11ат11 музика, на ко\!то се отзоваха 
само минни чиновници, работници, уч11те111-1 11 у•1е111щн
леца на м11ньор11. Отъ тогава всъка r·отша се устроl!ва 
трудовъ излетъ съ музика. 

Пре,зъ пролtтыа иа 1928 година Д-вото покани сек
ционния лесничей r. Юрда11ь Михайловъ, nодъ което 
р,v,ководстоо се продължи сi;енето ва борчетата. 

За сега е засtто една трета отъ мъстностьта 
.,l(ракра". 

Кондуктора-макшаАдеръ r. Коста Димитровъ изра
боти плана на парка, коl!то ще налра.в1-t Д-вото. 

Мината отпусна тель II колове за заграждането на 
мt,стностыа отъ къмъ източната страна. И днесъ, имаме 
ве•1е телена ограда, която варди младитt борчета отъ 
добитъка на пер1шчанн, но отъ лошнтъ имъ съселяни не. 

Б. Т, Д-JJo "Голо Бърдо" похарчи з,1 разхубавя.нето 
11 подържана 11а „J{ракра• отъ скромнитt си срtдст11а 

Рсдакtоръ: Ив. Велковъ. 

сумата отъ лева 6000, срещу обещаната отъ Общниата 
12000 лева JJзети отъ съното до сега. · 

Презъ 1929 година ще бжле построенъ паJJиmюнъ 
отъ Д-вото, коАто ще на11ош1я на пос.ет11те.литт, за славата 
на достой11ия, самоотвержения 11 всл11къ бълrарннъ 
Кракра, коАто ц·I;m1 lp години се е борнлъ срещу Ва
с.ил11rt-Бълrароубнеца. 

Следъ гореизложеното мс.,11щ1с r<prmщнтl; по въпроса 
за мtстностыа „J<ракра" да б,,.датъ по-скромни II пер1111-
чани да бждатъ по отзивч11вн 1-1 да не чакатъ всичко отъ 
Б. Т. Д ... Голо Бърдо• 11 отъ Управленнето на юшнтt 
ьПерю1къ", но и тt да nоложатъ малко rрнж11 за разху
бавяването на края имъ". 

Нови клонови настоятелства 

Берковица. - Председатель Але.ксандъръ Марковъ. 
подпредседатсль Кир1111ъ Мнроновъ, секретаръ Петъръ 
Йорл. Снмеоновъ, каснеръ Демянъ Куздоuъ. дом. библ11-
оте.кар1, Цutтко Занфировъ. Съ1~ешиц11: Д. l{адиl!сю-1, 
Дечка Любомирова, Георги Бнссровъ. 

Станимана.- Председатет, Стефанъ Тодороnъ, nод

председатель Дииитъръ Павлопъ, у-т,, секретаръ Веса 
Арабаджнепа, у-ка, 1<ас11сръ Веска n. Васнлевn. Съвет1-11щ11: 
Христо Пашковъ, Вл. Иочкооъ, Гинка Чаршамбова, кон
тролна комисия: ИJJ. J(аш1нче.въ. Хр. х. МихаНловъ, Стоянъ 
Димовъ. 

Банско. - Председатель Б. Колчnrовъ, подпредсе
дателъ Антонъ И11. Коловъ, сскретаръ Георг11 д. Кожухn
ровъ, касиеръ Лазаръ Икономовъ. Съвстшщн: Елена Д. 
Бизева. К. Стсфановъ. Кон.тропна комисия: Георп1 К. Го
левъ, Н. П. Лумлаловъ, Ефтимъ Пеrроnъ· 

Варна. - Лредседателъ - Юр. Uонкавъ, под
предсе,даrелr, - К. К-оваче1Зъ, касперъ - П. Пе.троnъ, 
домаюmъ - Л. nенчевъ, съuетникъ - Ал. Маркозъ. 
- Контролна ком,иоия: Стойко Коваче.въ, К. Дюкмед
ж1ювъ, Д-_ръ Г. Овраковъ. 
. Долно Ор-1.ховскнять клонъ е устроилъ на 17 
априлъ лн-герат)'lрна rмузи-калпа забава съ у•rас-гне.то па 
тамбурашкня оркестъ-ръ t1a клона Д у н а J.1 ъ отъ 10. 
Т. С. Е!Ъ Русе. Забавата с била добре уредена и добре 
посете,11а. 

Жа.леАна. - Ямболскиятъ 1июнъ ,l(аб1 1ле• от,, Бъл
гарското Туристическо Д-uо, съобщава 1m 11лc11011erl; си, че 

Ро6ерть А. Каnдерон1;-

·редоuенъ. чле11ъ на д-uото, ,ш 22 1·од1т11, стат1 жерт11а на 
cлt,na слу1JаНност1, на 21 cc11тeм1Jpt1fl uъ 2 111tca сл. 11лt1д11с. 

Миръ на праха му. 

----------------БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ. Месеч.но 11.шостро• 
нано списание за тур11зъмъ и родкнознание -
Органъ на Българското Туристическо Дружество. 
Препоржчано отъ Министерствот о 
н а J--1 а р о д н о т о О р о с в t щ е н и е съ ок
рж.жно No 1793 отъ 27 януариit 1922 r. Година ХХ 
(януарий - декемврии). Абонаментъ за година 
60 лв. за чужбина - 100 л:в. Всичко за сm1са
ю1ето се изпраща до Р е д а к ц и я т а на Бълrар· 
ски Туристъ, София, ул. Солунъ 25 . 

СЪДЪРЖАНИЕ. - \\lott, Из1, 11зточ11а CTTJpa 1111а-
11 11 1ш; П. Делирадевъ, Търнов() и неговата 01юлност1,; 
А . Cmpatuu.Ampoвъ. Прочуто-пеnознато; П1ь110, Вет1кде11ъ 
на Попова шапка; Вести u бележки. Н. Петковъ, Сис
тематическото уп111дожа1тие на здравеца въ Uентра111111 
Стара n11n11и11a. Дружестnенъ ж1шотъ. Св11111к11 въ тскстn 
отъ Г. Траl!чевъ, ){. х. Радоноuъ, П1;ио II Wotl. 
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