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ДЪРЖF\ВНF\ ПОПКРЕПF\ 

Еднороднит1; орrа·низации по физичес.ко въз
питание въ чужбина, ,по nодражение на които 

най -ч-есто еж. възнию-~али и нашитt, изникватъ 

предъ насъ винаги, и тtхния животъ и дей

ность еж ттримtрътъ, щомъ заговоримъ за ю·р

ганизационенъ ЖJИJЗотъ и дей·ность у насъ. Без

спорно че IЗеднага трtбJЗа да се JЗзематъ nодъ 

внимание у,слоJЗията и срtдата при които рабо

тятъ еднитt и другитt. 

Тамъ - въ чужбина - едно по-високо съз
нание ва нуждата напримtръ отъ турисmчес1ю 

движение, по-висоl(О съзнание за изпълнение на 

задълженията, повече rоrовность за nодl(рела на 

движе,ниет,о отъ частната инициатива и държав

ната власть. 

У насъ при все че туристи,чесl(ото движе1-1Ие 
има задъ себе си една тридесетгодишна дейность, 
неrовит-1; радетели ,еж все още т-всенъ l(ржгъ въ 

срtдата на българскитt интелигенти. Едва на
последъкъ туризма се nра,l(ти.кува и отъ хората 

на физическия: трудъ. Отъ друга страна ек,оно
мическитt условия еж тот<0ва тежки, че често 

не позв·оля:ватъ не само туриста да се екипира съ 

най-необходимото, но и не ,му даватъ -възмож

ность за -едно по-дълго бродничес11во изъ нашата 
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страна, защото последното е ттрид,ружено отъ го

лtми разходи. Принуденъ самъ за -себе си да 

.прави жертви, съзнателниятъ туристъ нtма въз
можность, 111ри всич1<о·ю ои желание, да прави та

кива за належащитt нужди на туристическото 
движение у насъ. А последното се намира сега 

въ единъ творче,ски периодъ : нему предстои из

граждане на хижи, марl(иране пжтища, създаване 

спални, на мtста д·ом-ове, а заедно съ сродни ор
ганизации създаване 1-1ационаленъ парl(Ъ и защи

тени области. 

ВсиЧl(И тt~и -нужди налагатъ една щедра ма

териална под,крепа отъ частни дарителtИ и дър

>)(авни органи. Та1<ава е тази подl(репа .l{ЪМЪ едно

именнит·в организации -въ чужбина, макаръ че тt 

еж минали отдавна широ1<0 11Вор•1еския лериодъ 

на своята дейность и разполагатъ съ домове, хи

>1~и и спални, които имъ носятъ сигурни дох·оди. 

f-lel(a вземемъ подъ внимание само данН!итt за сла
вянскит·в страни. Чех-ословашкия туристически 

l(Лубъ е получилъ последната година 600.000 ч. 

крони (2.5 мил. ле-ва) помощь отъ държавата, 
независимо отъ безлихвения заемъ отъ 2.4 мил. 

!<рони ( ОIЮЛО 1 О MИJJ. дева), отъ !(ОИТО еж по
строени петь хижи. Сжщо такава rол·\;ма помощь 



поJ1учава и ПоJ1ското Татранско д-во. IОrосла
вянската държа,ва е отпуснала миналата година 

700.000 динара ( около 2 мил. лв.) за туризмъ. 

Бълrарс,ката държава, трtбва да се признае, 
е давала морална подкрепа .на туристическото 

движение. Не е била чужда и на материално 1J1Од

помаrане, но то до 1925 год. е било винаги слу

чайно и въ твърде огранич,ени размtри. Едва 

следъ създаване презъ тази година на инспекто

рата по физическо възпитание при министерство110 
на Народното проовtщение, започна да се пред

вижда и специаленъ кредитъ вкупомъ за всички 

организации. Та1Ка ,помощитt еж имали след:ния 

размtръ: 1925/26 - 1 мил. лв., 1926/ 27 - 845 
хил. лв., Ц)27 / 28 - 610 хил. лв., 1928/ 29 - 600 
хил. лв., 1929/ 30 - 450 хил. лв. Порад,и тежкото 
финансово положение на държавата ежегедния 

·кредитъ е 6илъ постепенно 'Намаленъ, за да сrиrне 
IЗЪ петь години половината на предвиденото презъ 

първата година. Тtзи суми еж били разпре.дt

ляни между ·осемь до десеть ·организации, и то 

съвсемъ произволно. Не може да се каже, че съ
образно ръста и дейностьта си, дветt туристи

чески организации - Б. Т. Д. и Ю. Т. С. - еж 
били спра·ведливо под,п-омогнати. Ед,ва презъ на

стоящата година - принuипътъ 'На равенството е 

възпрrиетъ и ч·резъ него се е ,въвела една отно

сителна справедливость. А трt·бва да се подчър
тае, че държавната помощь е ·била иэполэуnа:на .и 

отъ дветt организации изключително за построй

ка на хижи. 

Държавната помощь за туризмъ у насъ, ко

ято срtдно не е надминавала 150-200 хил. лева 

годишно и то системно едва отъ 1925 год,ина, 

е ·била твърде недостатъчна за голtмитt нале
жащи 'Нужди на дветt туристичес,ки •организации. 

Тя не е била достатъчна и за другитt сродни 
организац1ии и тt еж ,поставяли редъ искания 

къмъ държавната власть. Така Българската На

родна Спортна Федерация въ миналогодишния ои 
кооrресъ решава да иска ежегодно 2 м.ил. по

мощь отъ държавата, да се съ·биратъ въ нейна 

полза отъ 10 до 500 лв. отъ всtка ~кръчма, по 
5 стотинки отъ "ВСt·ка кутия цигари и редъ друГ~и 
искания. 

Нуждата отъ по-широка материална под
крепа отъ страна на държавата се подчерта и 

отъ свиканата напоследЪ'КЪ конференция по фи

зическо възпитание при министерство"!'о ,на На
родното просвtщение. 

Т-рtбва да се признае, че досегашното мате
риално творчес1'ВО въ поле1'о на родния туризмъ 

е било изградено единствено на ентусиазъмътъ, 
постоянството и безrраничнитt жертви на тури-

стит-1,. Ние имаме четири дома и шс,ст1-1адесеть 

хижи - еди1-1ъ имотъ въ който еж вложени по

вече отъ десеть милиона лева, събирани леnъ по 

левъ. На мtста още не еж покрити направ•енитt 

дългове, и това предизвиква криза въ нормалния 

животъ на дружеството. Другаде частната ини
циатива не е ве,,е та1ка щедра както преди. По 

този начинъ досегашнитt източници пресъхватъ. 

Нужно е сега да дойде помощь отъ страна на 

държавата. И то по-чувст.вителна, IJlO-roлt,мa за 

да може да се rреаJ11из.ира широката строителна по

лити-ка на туристическитt организации. 

Иэъ:Витоша фото любитель 

Налага се кредитътъ за организациитt пv 

физическо възпитан.не при министерството на На

родното проовtщение да бжде възстановенъ за 

настоящата година, поне въ разм·tра отъ 1925/ 26 
година, ако не би ,могл·о пом,ощьта да бжде по

rолtма. Помощьта на държавата е мног-о нуждна: 

тя трt·бва да •бж.де дадена; защот,о малката по

мощь днесъ ще бжде много по-ценна отъ една 

rолtма въ бж.даще. Тя ще даде _възможность за 

по-rолtмо строителство, а това ще 1придизвика 
новъ приди,въ въ туристическr11тt редове .и нови, 

крепки сили въ полза на Родината. 

Д-ръ Б. Новачевски 
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СВ. КИРИКЪ 

Тъкмо къмъ срtдата на пжтя между Своге 

и Цtрово, отвждъ Искъра, при третия желtзо

пжтенъ КМl'ГОНЪ, се ,намира тая ,изо,ставена ,ста

рина, ,едничкиятъ запазенъ зидъ, ,на която може 

да ое види за нt1юлко ,с,еку.нди .и •отъ влака. От

правямъ се къмъ нея съ Павля по насипа на ли

нията, защо110 предпочитамъ да мина въ бродъ 

рtката, отколк,ото да се люлtя на висящия мостъ 

съ разхлабени ,и изпопадали тукъ-тамъ ле'l'ви подъ 

краката. Па и мнозина други предпочитатъ тоя 

пжть, ту притиска,нъ надъ Искъра отъ изсtче

,нитt стръмни скали, ту обтеr.налъ се въ леки из

виви по .с1шоно,ветt на планината. 

Надъ насъ вtе планинска прохлада, но тя 

не у,скорява стжпкитt :ни. Нtма защо да ,с,е бърза 

- наоколо е всичко тъй хубаво, тъй т.ихо. От

среща кукурузитt се люлtятъ, а между тtхъ въ 

л•екитt падинки на склоноветt си показватъ чер

венитt покриви ,на малки, усамотени к.ошари, ко

ито, кой з,нае защо, ми спом-нятъ прочутата при

казка за ч·ервената шапчица. Нейнот-о действие 

·трtбва да се е раз.иrрал,о тукъ, именно тукъ, дет-о 

и децата и звtронетt ~юrатъ да си дадатъ не

волна среща изъ тия лланиноки дебри. 

Предишю1тt вървища сега еж обърнат.и на 

удобни, природно настлани шосета, по които 

скърцатъ коли, претоварени съ снопитt на току- ' 

що довършената жътва. По тия пжтища биха мо

гли да пропухтятъ и 111помобил,и сжщо тъй леко, 

какrо Л•еко се плъзrатъ колелата на оrняницата 

по чуrуненитt релси. 

И азъ се лрехвърлямъ -грийсеть години на

задъ, коrат-о за пръвъ пжть бtше пуонатъ влака 

отъ Шуменъ до Романъ, да налра-ва тържестве

ното ои посещение на столицата. Тогава IВ•vичко 

бtше тъй пу,сrо, тъй диво въ това непристжпно 

Искърс,ко дефиле ! - както и до днесъ обичаме 

да го назоваваме съ тази чужда дума. Спомнямъ 

ои и руrатнитt въ печата по адресъ на .прави

телст-во -и ,иююе,нери, 1юито еж имали „щурата" 

идея да потрошатъ милиони rрtшни български 

левове по тоя пущинакъ, за да слушатъ само 

многократно отекваната отъ скалитt свирка на 

запъхтtния локомотивъ. . . И, може би, бtха 

прави 11ия остри критики на времето си, но днесъ 

не. Отъ предишния пущинакъ почти не ,е оста

нала нито диря. При всt·ка гара еж изникнали 

вече -великолепни селища, а по -всtюи връхъ еж 

кацнали кат-о орлови т,нtзда ненагледни ,кжщици. 

На,ист.ина, ж,ивота лъ тtхъ е още простъ, първо

битенъ, но нищо отъ това. Той вече съдържа 

•елемент.итt на едно будно съзнание и проявитt 

на ,една воля, вдъх,новена отъ желание-го да ое 

приобщи и тукашния българинъ ,къмъ придобив

юитt на културата. Дано само бжде съ доброто 

у тtхъ. 
Моитt думи не еж пресиле,ни. Тукашниятъ 

152 

шопъ ,съвс,емъ не прилича rна шопа •отъ полето. 

Макаръ .и захвърленъ срtдъ планинскитt усои, 

той ~о е вече значително изпр,еварилъ и .въ до

машната си подредба, и въ обработ.ванеrо на зе

мята, и tВЪ обноскитt ,си къмъ друrитt. Изпрева· 

рилъ го е и въ облtклоrо си, като е замt.нилъ 

предишния ,си бtлъ съ черни и сиви дрехи, понt

коrа съ безукорно модерна ,кройка . Наистина, ис

ка ое <1ще много, н•о ro трtбва да дойде отъ ин

телигенцията, чийт<1 върховенъ дългъ е да нахлуе 

въ ,оелото само съ чист,итt помисли .на една вдъх

новена за културенъ подвигъ душа. И нейнитt 

усилия, ,нека тя бжд•е увtрена въ това, ,нi,ма да 

отидатъ напразно. Нашиятъ .селянинъ вс•е още 

се пода,ва на доброто, стига ro да му бжде вну
ше,но отъ чисто сърдце, безъ лични или партийни 

домогвания. 

И Павли е съrлас,енъ съ това. Свършилъ само 

чеmърто отдtл,ение, rой така трезво гледа ,на 

живота, че наврем;ени ме изненадва съ своитt 

простичк<1 изказани сжждения, ви,наrи съпрово

д·ени отъ •стi;снителпа руменина по хубавото му, 

инт-елигентно лице. Т,ой ,е и ,едничкиятъ поклон

никъ ,на българската литература въ Цtрово, 

к•ойто не само обича да чете, но и да купува кни

rитt на българск,итt автори. Понtкоrа азъ се чув

ству,вамъ така благатъ и така притиска,нъ ,сжще

врем1енн,о, ·кога-го ми говори за тtхни произве

деяия, нtк<1и нечет-ени а нtкои само лрел.истени 

отъ мене ! И за •всtки трудъ на българския писа

тель з,нае да каж,е ел,на блага дума, за всtки 11ВО· 

рецъ на словото zra отправи мълкомъ единъ пъ

ленъ съ пи-ететъ поздравъ. 

Нашияъ разrоворъ се прекжсва отъ по

здрава на единъ, •бихъ казалъ гиздавъ, цtровча

НИ'Нъ, ,нарамилъ две дълги върлини. 

- Харни набодки си намtрилъ. 

- Харни. 

Отми,нали, Павли ми обяснЯJва: - тия на

бодюи -служели да се подава съ тtхъ шума или 

ку~курузище, които с,е диrатъ по дървета и на

в·еси за зимна храна на добитъка . 

Много с-ела съмъ обходилъ, но ,не з11ая друr•о 

като Цtрово съ толкова боrатъ речн,икъ и съ 

тотюва раЗ<Нообразна .номенклатура. Тука всtк-и 

рътъ, всtка падина, всtки камъкъ .иматъ своето 

име. Ето тамъ долу дветt ,скали въ Искъра, които 

отбиватъ нодитt му къмъ линията и образуватъ 

въ подножието си ,страшенъ въртопъ, взелъ до 

сега не една жерт-ва, се казватъ Куклитt. Има си 

им,е и стубелчето .надъ ж,елtзо-пжтната пресtчка. 

То и з.име и лtте едва сълзи. Затова е и нареч,е.но 

Лаrо. Сиречь, служ,бата му е само да залъже 

жаждата на пж'l'ника. Залъгахме я .и ние, макаръ 

да не бtхме жадни, както я залъгаха преди насъ 

,и двама цtровци, срtщнали се тъкмо тамъ -



единътъ на пжть за Своге, а друrиятъ отъ Своге 
за Цtр.ово. На раздtла единътъ казва на другия: 

- Да еж живи ония д:оле, ,д;ека ни хрЗ!нятъ . .. 
Азъ nоrлеждамъ Павля. Той ми обяснява. 

Селянинътъ благославя съна,ро,д;ницитt .си ,отъ 
полето, които провидението е ,надарило ,съ nо

шюдна земя. Безъ тtхъ цtровци, а и друrитt се
JIЯНИ отъ дветt страни на пролома биха винаги 
гладували. Но, въпреки туй, ни1юй отъ тtхъ не 
е сююненъ да напус11Не •своя д,И1Венъ, но •оскж

денъ за препитание роденъ кжтъ. До сега отъ 
Цtрово еж е:е .изселили, и 110 презъ 1919 год., 
само 4 с•емейства, .настанени въ .с. Ени-Махле, 
АйтОСК!О. 

- Добре ли еж? 
- Добре. Имо11ни. rHo ве:е душата имъ теrл,и 

наqа,мъ. Уплаших(а ,се - 1Презъ ,войнаiТа бtше 
страшно. Нtкои отиваха чакъ въ Девня за жито. 
Донесатъ, ако не ги нап.ипатъ изземателни ко

~1анди. Гладувахм,е всички ... Сега веч,е не е тъй. 
Нали РО ре1<:оха двамата: да ,еж живи тамъ ония 

доле ... 
Изсвири локомотивъ задава се първиятъ 

увесели'Геленъ ,влакъ ,отъ София. 
- Да се отдръnнемъ. Тука мtстото е из

мич,но. 

- 1Из,мично? 
- Да. Завой.но. До сега трима души еж пре-

rаз,ени, откакто .е открита линията. 

И, наис11ина, видtхме влака, чакъ когато на

ближи до насъ. Ние е:е отбивам,е по ливадата ·от
лtво и приемаме като военачалници на парадъ 

приве11ствията -на дефилиращи войски. Излетни
цитt, ,натъпкани въ вагони за „8 коня .или 55 
души", с,е nритискатъ по импровизиранитt ·С•еда
лища и пtятъ. Останалитt ,еж се натъркалял-и на 
пода, други се прискобили на широкитt врата и 
махатъ въ тактъ краката си. Надъ rлавитt ,имъ се 
толtятъ раници, торби, мрtжи, па дори и с-ер
кмета. Вагонъ •отъ живи ,сард-ели. Да не ти дава 
Господъ да пжтуLВашъ така до Варна, де'Го би се 
Gид·влъ създаденъ сам•о •отъ •квадратни плоскости. 

Но шумътъ отъ излет.ницитt за'Гихна скоро. 

Залъхва и грохота на влака. Чува е:е само ,сиr

наmю'Го изсвирва1не на локомотива предъ сема

фора rна Цtровската гара, попито сякашъ отъ 

празднич,ната тишина .на деня. Ние стжпваме леко 

rю златистия келимъ .на окосената ливада, на

поена ,още отъ влагата на завчерашния пороенъ 

дъждъ. Искъра лиже съ мжт.нитt •си води камъ

нацитt по низкия си брt·rъ ·отсамъ, по •отбитъ 
къмъ ,насъ ,отъ насрещнитt височини. Той e:era 
едва ст,ита въ брода до к-олене, .но пакъ преми

наването му е възм-ожно при бЗJвно и ·1тима1'елно 
цамбуркане. Предъ насъ опипватъ т•ояг.итt ни и 
показватъ, де може по-сигурно да ,с,е сложи кракъ. 

Лигавата ка1'о ·сюозъ тиня, 1юя110 тука ·наричатъ 

тлакъ, покрива rюдводнитt камъrна:ци и ги прави 
ненадеЖJно ,срtдство за преминаване. А тt еж 
тъй много и въ такава безреда разхвърле·ни, че 

само въ шахматенъ ходъ може да се върви между 

тtхъ. 
Предъ ,насъ е вече Св. К,ирикъ. Неговата 

единс'I\Вена стена, издигната върху отвtсна скала 
тъкмо въ устието на стръмния суходолъ ~от-ела 
и сл·вта съ нея, .се очъртава вече ~ато д·вло на 
човtш~и ржце. Тя сега rни гледа презъ своитt 
три отвора съ нtкакво мрачно равнодушие. Не 
идемъ ли и ние да отломимъ •единъ камъкъ отъ 

нея, за да r,o за,1ра'Гимъ небрежно въ суходола 
или въ мжтнитt води на Искъра? 

Кога е правенъ тоя скитъ, .никой не знае. 
Стари хора разправятъ, Ч·е тt го помнятъ .вс,е въ 

Зиме въ планината фото Любитель 

тоя му видъ: една стена, обърната на северъ, и 

нtколко порутини отъ основ-и до нея - отъ юrъ. 

Само, че съ всtки день стената става по-малка, а 

порутината по-rолtма. По-rол-l;м,о става и вар

варството на пос,е-гителитt, закле11и врагове •на 

всtка останка отъ миналото. Не намалява ,и .не
вежество'Го. Първитt ·еж издраскали фрескит·в, 
като еж имъ извадили д:ори ·очитt, а второт,о ги е 
залескало съ хума. Щастието е, че времето .не 

може да търпи подобни худож-ествени имитации, 
а ,rювtрията - подобни ,кощу.нства. Едно отъ 
тtхъ ни разправя, че хищникътъ, койт•о изболъ 
,очитt на Арханrелъ-Михаила, юслtпялъ, щомъ ,се 
вър.налъ въ кжщи. И сега .никой отъ околното 
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население не се решава да досегне съ пръстъ 

останкитt отъ тая светиня. То създава легенд~:-1 и 
в·врва въ т-вхъ. Но какво да се каже за тия, които 

идватъ отъ София? Т-1; нищо не създаватъ, въ 
нищо не вtрватъ и всич.ко разрушаватъ. Инакъ 
гl; не биха ды1бали имената си по ·образитt, дре

хитt и рж.цетt на т1:1я художествени останки отъ 
иашето далеч.ио минало, което, колкото и скромно, 

все ии е оставило ·беJlези за усилията на нашит-в 
дtди да се превъзмогнатъ ч.резъ преклонени-ето 

си предъ върховиия промисълъ на живота. 

Църквицата, отъ която е запазена и ч.асть 

отъ източ.ната, олтарната сте,на -съ нишата за про

скомидия, достига едва до осемь крач~и дължина. 

Отъ гl;хъ две крач.ки се nадатъ за •01паря и шесть 

за самия ч.ерковенъ корабъ. Широка е четире 
кра'-!1<и . Отъ фрес1mтt могатъ да се разnознаятъ 

тия на Арханr,елъ-Михаила и на светиигl; - да

дени въ медалиона - Захарин, Михаилъ и Зи-
1юки. Запаз-ена е и фреската на другъ ,светия до 

о;парната .ниша. 

Южно отъ църквата, почти прилепена до ,нея, 

еж основитt на една ки;шя. Отъ тtхъ личи още 
само юг-о-западния жгълъ. И надъ всичко туй 
единъ изсъхналъ ор·l;хъ, изникналъ въ олтаря и 

наклонилъ черни грани .надъ цtлото черковно 
пространство като ембJiема на старината и 
смъртьта. 

Все такъвъ помнятъ монастиря старитt хора 
и все така ревност.но с,е събиратъ тt на ,служба 
надъ неговитt останки. И неизмtнно презъ вt
кове наредъ въ единъ и сжщи день - срtдния 

г.орещникъ - 30 юлий. . . После тt излизатъ на 
оброкъ въ горицата отсреща, дето ·струи ,студено 

стубелче, и 1юлятъ овни. 
А страшно примамлива е тая горица съ сво

ята наситена зел-енина и съ вt•1но треперливитt 
си грани. Сега къмъ нея извиватъ мж.жъ ,и жена. 

Tt носятъ храна съ с-ебе си, дошли отъ София 
да се отморятъ тука въ лоното на природата. 

Мж.жътъ се оглежда на вои страни и дири п.ж.те

ка за стубелчето. С1юро той възкликва радостно 

и потъва въ лtса, последванъ отъ жената.- Азъ 
неволно се запИ1шамъ: любовь къмъ природата 
•или любовь къмъ авантюрата? И като ,свети Спи
ридона, rо1,овъ да си извадя еднот-о око, се над

весвамъ предъ еди.на отъ ч-ерковнитt прозорци . 
Подъ мене пропасть. Предъ м,ене, като пре~дъ 
стере,оскопъ - релефа на Грохотенъ, сега про

влtкалъ гръбнака на своята строй-на снага. Кол
кото гордъ и навжсенъ е отъ Своге т,ой, тошюва 
достж.пенъ ,и приветливъ е, отъ тука. Срещу него 
сега се зжби усода ( сипея) •на Езерище, а ,надъ 
.Езерище, ,ое виши плешивия лобъ ,на Баби,нъ-
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Пласъ, по който отъ далечъ се виждатъ само н:t
колко косъма, r,рижливо причесани въ гж.сто ки

чурч-е. А отлредъ - по т-ечението на Искъра -
засадени съ царевица падини, отсtчени склонове, 
разхвърляни ,скали . .. 

Азъ се опивам.ъ отъ хубоститt на искър
ската природа ,и ·слушамъ. Павелъ разправя. А тъй 
увлtкателни ,еж. леrендитt срtдъ самотията на 
природата и надъ останкитt. на ,нtкогашниятъ 

животъ! 

,,Когато монастирътъ ,се разтурилъ, игуме
нътъ взелъ съ с-ебе си светото миро и г,о зазидилъ 
въ единъ дж.-бъ въ срещната, въ м-онастирс.ката 
горичка. Сл-едъ време горичката била изсtчена, 
но ,на дж.ба ни1юй не посег.налъ: всичюи ·Се ,боял-и 
да не ли сполети нtкоя напасть. И той ое запа
зилъ. Ет,о го ... Не, отъ тука ,не може да ,се види. 
(Преди години •горичкат,а лакъ бtше ,иэсtче~на, 
за да с-е подмлади. И лакъ .никой не повдига 

брадва срещу дж.ба. Решава се най- с•е1'не -св·оrен
скиятъ кметъ, но го възпира жена му: той ли се 
намt рилъ най-умния ,отъ цtло ,седо? 

- Миро ли? 
- Да, свет,от,о миро. 

- То трtбва да се тури въ вс'!;,ко дърво, за 
да не с-е ун,ищожаватъ така безмилос11Но горитt. 

Павли се съгласява. 

А пъкъ въ нивитt, по които м,инахме, има 
могилка. Нали я видtхте? иегуменътъ заровилъ 
мона,стирскоrо богат,ство. Седем.десеть м.ъски сухо 
злато. Дохождаха х-ора да купятъ могилата, за 
да я разровятъ ,на кръстъ и да rИзвадятъ паритt, 

но стопанката и не я продаде. Щомъ имало пари, 

може да ги извади и тя. Но, ,ето години какъ я 
оре, и -още ,нищо не е на-м.tрила. 

- Не е ли? .. Не ,вtрвамъ. 
Павелъ се изненадва -отъ моитt думи ... 
- Не вtрвамъ. Все е намtрила нtщо - бо

гата жътва. . . Нашата земя толкова много то
вар.и злато крие въ ,с,ебе си, че тоя ще имъ стане 
ст,опанинъ, който знае по-дълбоко да разгръща 

нейнитt пазви . . . Ами а.ко не бtха казали на же
ната, ч,е има монасruрско злато въ м-огилата, 

щtше л,и да я продаде? 

- Че тя ·бtше я комахай продала. Излъгаха 
се, та и казаха, и тя се -отмt-гна ... . 

- Така . .. 
Азъ ставамъ. Павли тръгва предъ м-ене и ме 

води към.ъ манастирската горичка, като -се кла

тушка по бtлналитt ,с-е камъни на широкото су
хорtчие. . . Въ рж.цетt му щракатъ броеницитt 
отъ прt.сковени· костил,ки, на една отъ които еж 
издълбани букви отъ евангелието . 

С. Чилинrировъ. 



ИЗЪ СТRРИТЕ РУДRРСКИ ЦЕНТРОВЕ 

Н·вкога по долинигв и притоцитt въ горнитt 
теч·ения на р·вюигв Огоста .и Ломъ се е плавило 
з11ат,о и еж обработвани сребърни, медiни и же
лtзни руди. Следитt 01ъ това старо рударство, 
отъ -което и до днешни дни еж запазени ,смжтни 

спомени между населението се нам1иратъ до нt

KOJ11<O села. Мината Плакалница по всt·ка в·вроят
ность ,е експлоатирана и въ преди-сторич,еско вре

ме, но между 11-VII вtкъ рудницит-в еж вече 
били обработвани. До Горна Бtла Р·вчка и Горно 
Ориз.ово и сега покрай ръwигв личатъ куповетt 
згурия 1отъ медъ и сребро, а до Черешовница и 

Дългид1шъ е имало желtзни рудници. При Ко
пи1ювци до неотдавна еж личели дупкитt ·отъ ста

ригв 1·алерии; - .селото )1{.елtзна напомня за 
обработване на желtзото въ далечно'l'о минало, 
а между Чипровци и Влашко -село, въ мtстностьта 
,,Сам·оковъ" е имало самокови, кжде'l'о еж натру
пан,и дебел.и ,купища отъ сгурия. По долината на 
р. Ломъ, ·само до оелото Горни Ломъ е добивано 
медь и сребро, а при ,стичането на двата Лома до 
Фалковецъ и до днешни дни ,еж запазени стотини 
могили, натрупа,Н!и отъ .н·вкоrашното промиване 
на зла11нитt руди. 

Отъ всички изброе'Ни по-горе селища, най
прочуто съ своитt руди, икономич•ески по.д:емъ и 

особени привил·егии •въ началото на туроwото роб
ство е било •с. Чипровци. Може би и Горн,и J\uмъ 
да ,е имало нi;кои правдини, въ чийто районъ 
презъ по ра,нни време.на рударствот,о било осо

бено добре развито. 

Селото Ч и n р о в ц и, или споредъ докумен
титt К и n р о в ·е ц ъ, е разположено въ ед;на не
широка долина, отъ дtсния брtгъ на р. Огоста, 

която извира подъ Влашко село отъ Вража-глава. 
Презъ селото, като притокъ 1на Огоста, минава 
р. Андрювецъ. 

Чипро·вци брои ·къмъ 2600 жители, които по
степенно намаляватъ - постоянно .напускатъ се

лото за да търсятъ препитание •въ селата ,надолу 

изъ полето. Тукъ кж.щитt ,еж rолtми, дву,етажни 
и ,напомнятъ за нt1югашноrо завид'НО материално 
състояние на 1населението, на каквото еж се рад

вали почти всич,1ш подбалканс-ки села, или гра
дове презъ турското ни робство. Но пж.тника, 

койт-о идва за първи пж.ть, идва съ предубежде

ние, че ще види нtщо интересно - поне хубави 
стари 1<жщи, старинни калдърми, но. . . Прем-ине 

ли ,само ;нtкор1ко кж.щи покрай рtката, преди 

да стигне до срtдата .на оелото, ,нtщо страшно 
му стtга душата. Богатит·I, ,и хубави нtкога кж.щи 

изкъртени, полу,сруте·ни, -съ .счупени прозорци, 

или на~веде,ни врати, напомнятъ по-окоро на !Неот

давна ·прем1шала грозна буря. Нейде срутени до 

основитt ,1<жщи, обраснали ,съ бж.зъ, припомнятъ 
за изгасналъ вече животъ. Улицитt еж тtсни, 

криви и мръсни. На пжтнитt врати ,сtднали са -

~ютни, или по две-три же,ни съ лица ,сухи, изпити, 

и сю<ашъ шепнатъ последни молитви надъ мърт

вецъ. Деца бледи и съ погледъ уrа,сналъ се пода
ватъ на вратигl, и пакъ се скриватъ, nо-нататъкъ 
юноша съ унило навед:ена глава бавно премина:ва 

каменистия пж.ть. Съ посърнали лица мж.же на
с·вдали предъ нtкоя кръчма съ блуждаещъ по
гледъ проследватъ чужденеца, като че ли ис,катъ 

да узнаятъ нtщо за незнания урешенъ день. И 
на игрищет,о, I<авалътъ е ,събралъ момит·в .и мом

цитt, но и тукъ 1На хорото .младежкия жарь от
да.вна е изrасналъ. 

Въ сн-1,жна 'покривка ......... li 
фото~Любитепь 

За чужденеца мtcro нtма тукъ. Има един 
ствена ,кръчма за преспиване, но тя ,е така мръ

сна, че втори пж.ть на пж.тниI<а и мисъль не би 
му преминала презъ умътъ да ,престои вече, а 

иначе 1въ селото ниг.д:е ,не може да ,с.е нам-ври 

мtсто за пренощуване. 
Това е забравенъ край, който изнемогва, за 

гива, изоставенъ на собственитt си сили. Дру

гаде, освенъ въ две помашки родолс1<и с-ела едва JIИ 

съмъ видtлъ по-страшна мизерия у насъ; - само 
името .и ,споменътъ за .нtwогашното, не преди 

много години завидно и добро материално по-
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ложение вдъх,ватъ още над:еждата ч•е „гдето е те

кло пакъ ще тече". И друг.и подобни .стари цен
трове заr,и1ватъ, но все по н·в·какъвъ 11ачинъ тt 
еж. ,си създали по-добри усло·вия, по-не за ·пре

живяване, но въ Чипровци подобно н-вщо нtма. 
Старото рударство •е престанало къмъ 1640 гад. -
руд1rnцитt бил~и изчерпЗ!Ни, ра1ботна земя нtматъ, 
горитв еж унищожени преди rоди,ни, ското.въд

ство не му върви. Единс11вено съ ,килимарството 

се подържатъ нtко.и семейства, но тежко имъ и 
на тtхъ. Воички останали мизерстватъ. Тукъ най
добре се 'Вижда какъ ое израждатъ поколенията. 

Изъ Витоша фото,;.Любитель 

А ч,е преди не МНОГ·О Г·ОДИНИ тукъ е t<ИПЯЛЪ 

животъ, животъ честитъ и охоленъ, сждимъ не 

само по извес11Ията, старитt паме11ниц~и и хуба
витt нt,1юга кжщи, но и по имената на махлитt. 

Една се е казвала - Сребрилъ-махла, втора -
Кюркчийска, следъ твхъ - Пазарска, Табашка, 
а две други - Парцалъ-махла и Трапъ-махла. 

Ако и ,щнесъ селото ,е •rолtмо, то нtк,ога 
е било още по-голtио. На югъ отъ ,селото е Го
л·вмо-градище, голtма 1И силна за времето отъ 
Vll- XIV в·l,къ крепостъ, отъ която .сега еж. оста

наJrи едвамъ личащи зидове. На из·,,очния край на 
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селото стърчатъ още изто,1ната и южна стени на 

голtма и хубава черква, раз·рушена при възста-
1-~ието презъ 1688 г. До училището и сегашната 
черк,ва е била митрополитската черква, •отъ която 

личатъ само ,след:и отъ ооновитt; тукъ ·е имало 
и по-стари постройки отъ къмъ XШ-XIV вtка. 
Сегашната чер1@а е градена сJiедъ възс,а,нието, 

като еж използвани по-стари ма1'ериали. Навсt
кжд:е изъ .селото, -особено въ долтния край, кж. -
дето двороветв еж ло-голtми изъ rрадинитt се 
откриватъ ос,нови на градежи, а въ единъ дворъ 

и c,era е запазено подземното скривалище. При 

възстание1'о цвtтущия „Киnровецъ" е ,билъ сри
натъ съ земята и не много по-къоно градецътъ е 

въз,обновенъ на сжщото м·!,сто отъ нtкои повър

наJIJИ се ,стари <mпро·вчани и население отъ око11-

нитt села. 

Народнитt предания разказватъ, че тукъ нt
коrа рудата е работена отъ „латинци" , и теглото 

на рабо11ницитв 6ило много л•ошо. Разправя се 
общото и навредъ изв·естно предание, че „rвсички 
били мзкарва1Ни ,на работа, като на ст,о жени ед:на 

била оставяна да люлtе 100 люлки" . Надъ Чи
провци е имало самокови, а на 9 KJIM. северно отъ 
селото въ Рупски долъ и oera има запазени рупи, 
дупки, галерии, кждето еж бмли е,К!сплоатирани 
сребърни и оловни ру д:ници. 

За Чипро,вци ,се отива ,ruрезъ Фердинандъ, 

по хубаво шосе, което отива за Б·!,лоградчикъ и 

ед,инъ клонъ за Св. НrикоJ1•ския проходъ. 

Горната долwна на р. Jlомъ е по-малка и по

бедна отъ къмъ руди. Тукъ само въ Г. Ломъ еж 
обра6отвЗJНи •въ nо-rол·вмо коли'lество мед:нитt. и 
сребърн·и руди. Селото •е •разположено въ една 

долина повеч•е на л·ввия брtrъ на р·вката Ломъ. 

Има 287 кжщи, Тукъ ве,1е животътъ е съвсемъ 
дру.гъ, въ лицата ,на •стари ,и млади се прозира 

nовеч,е ·вtра, и бж.деще •въ утрешния день, Гра

дежи, nост,ройки и всичко говори за по-оносенъ 

и по-.воленъ животъ въ това 11ланинско село, от

къснато отъ •съобщения и голtми ,селища. 

Селото е ооноваrно следъ разгрома на Чи
провци, на мtстото на по-старо ,селище. До се

лото има старинна църква отъ XIV вtкъ. 

На 4 клм. южно отъ селото ,въ мtстноститt 
Згурия и Кола еж ·били старит·в рудници, кждето 
осв,енъ сгурията има запазени и галерии. Но кога 

е обработва,но тукъ рударството нищо положи

телно не можа да 1се устано~ви. Народното пре

дание з,нае сжщата легенда за обрабо1mането на 
рудата отъ цtлото население, а въ .м·встностьта 
,,I~оло", били заровени ·всич,ки инс11рументи съ 

които ,се е обрабо11Ва·ла рудата, и вс•ички боrат

ст,ва на стария градъ. 

Сега нt.·каква фrра1Нцузка комТiания е запа

зила периметри за експлоатация на рудитt. 

В. Миковъ 



ФРЪНКf\Я 

Дете още, когато минавахме съ пощенската 
1<ола отъ София за Пирд:опъ, не забравнхъ когато 
наближавахме че1юпешкия баиръ да отправн по
J'J1едъ 1<ъмъ пещернин отворъ Фрънкая. И ви-
1н1Г'и едно желание ,изпитвахъ когато наб11ижа
ваю1е то.ва мi;сто: да се покача по южнитi; .плещи 
на Ст. -1 lланина и д:остиг,на Фрънкая. Изминаха 
се 1·одини. Автомобила измi;сти пощенската кола, 
а съ -гова се нама1ш и удоволст.вието ми да се лю
бува.мъ по 11родължите11но на Фрънкая. 

1 lреди три години, обаче, при едно мое пж
туване изъ златишкото поле, можахъ да с•е лю
бувамъ jia rледкитi;, които се откриватъ отъ за
надната часть на златишкия баJiканъ. Презъ една 
авrустова у-гринь, когато пу,рпуръ заливаше на 
изтокъ Козница, напуснахме с·ело Челоп.ечъ и 
край бли::тото 1наво монастирче запъш1ихме по 
юж1нитi; склонове на Ст. Планина 1на пж.ть за 
Фръ,нкая. Монастир,tето е нова сграда и въ неrо 
освеиъ н·i;колко икони друго нищо нi;ма. Преди 
нi;кот<о години западно отъ него, въ една отъ 
нивитt, еж би11и открити доста тух11и 'И '\Овt.шки 
кости. В·i;роятно тази находка е да11а поводъ на 
ce1tяtl-1итt да съградятъ новата монаС'rирска сгра
да. Отъ монас1111рче-го t<аме,иистата 1Пж.тека лж
катуши по безлеснитt. южни поли на Ст. Пла,нина 
н следъ н·l;,ко11ко завоя навлиза по единъ стръменъ 
долъ навжтре. Въ дъното на този д:011ъ - типи
ченъ въртопъ, е запазена малка ropa, но и тя 
скоро ще изпита острието на безмилос11ната се-
1сира. Въ лi;во отъ пж.тя, задъ стръмниятъ брtrъ 
на долътъ ,се намиратъ желt.знитt. залежи на 
з11атишкия балканъ, които отдавна еж обезле
сили тази часть на планината. Преди години, мt.
сте,нъ житель тукъ бt запазилъ периметъръ, но 
и до д,несъ, поради 11ипса на парични и превозни 

срtдс-гва нищо не е предприето. Пж.теката посте
пенно се изкачва ~<ъмъ билото на п11анината. 
Следъ ·единъ гол·l;мъ ЗЗ!ВОЙ презъ хубава поляна, 
ний сме вече на билото на балкана. Пжтеката 
върви по самия rребенъ и съ това дава въз
можность на пжтника да се любува отъ юrъ на 
хъ11мистата ,и ,обра.анала съ rори Орtдна Гора, а 
отъ северъ на шеметно дъ11бокото корито на Че
лопешката рtка м, rолt:\1итt ви,сочини на Етро
полския балканъ. За да наблюда:ваме по-хубаво 
гледката, която се открива отъ тукъ използвахме 
единъ rрамаденъ rранитоrнайсенъ блокъ, ся-
1<ашъ nоставенъ нароЧ'Но за тази цель. 

На изтокъ слънчевия диокъ току що бt се 
откъсналъ отъ хоризонта. Въ лtво и д·i;сно оюол
нигi, върхове на Стара Пла~rина и Срtдна Гора 
лж.щ·l,ха отъ позлата. Ло-~-1ататъ1<ъ, къмъ насъ, 
ц·l,лата 01<олность се набтодаваше съ 1Най-юлtми 
подробности. Времето бt 11ихо, ·никакъвъ вtтъръ 
не подухваше, въпр·lщи, че бtхм,е по самото било 
на rrреднитt Ст. П/I ЗIIИНСКИ ВИСОLJИНН. Далеко, 

тамъ, на .изrокъ, въ л·l;во отъ l{озница, се виж
даха голи1·(; сююно•ве на l{1rисуlрския балканъ, 
,надъ ,които ,въ оининит·l, се ryбtxa очъртанията 
на в. Веж·е·нъ. По-наса-мъ се ·редятъ roJJитi; СЖJIО
н-ове ,на Златишк,ия балканъ съ дълбоко врt.за
нитt долове Вър1,опшо·rо дере, Дълбочица, Св. 
Илия и Етрополс1~ия боазъ, който д·l,ли З11атнш
кия отъ Етротто11ски ба,1канъ. В'ис.око надъ до
ловегl; с,е издигатъ 1~он1ични ГОJJИ върхове ~1ежду 
които личатъ Паска11ъ - 2032 м. високъ, надъ 

.lодъ Резньовет11 фото Любит~п,., 

flжджане и СвещипJJасъ (1890 м.) надъ гр. Зла
rица. На западъ, задъ ,насъ, в-се сж.щитt остри 
ГОJIИ ·върхове, м,ежду КОИ'l'О най-личенъ е Баба 
1790 м. високъ. По-нататъкъ задъ мирковскитt 
височини, се очърта1JЗа на ,юризонта гребена ,на 
пла•нииския вжзелъ Гълж.бецъ, който свързва Ст. 
Пла·нина съ Ср·i,дна Гора и ,служи като бЗJриера 
между влатишкото и софийско полета. До като 
южнигl; склонове на Ст. Плани,на ,еж безлеани •и 
покрити съ пасбища, Ор·l;дна Гора разкрива 
предъ насъ една безкрайна и вълшебна панорама 
отъ потжнали въ зеленина ,върхове. Далеко, на 
из'Гокъ, надъ Пирдопъ и срещу насъ се разтида 
вс,е сжщата хъ1~м11ста и обраооала ,съ гори Ср·lщ-
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на Гора. Тукъ таме, надъ това море отъ гаристи 
върхове се .издигатъ нtколко такива съ по-го-
11tми височини. Окото непрестанно бtга отъ 
върхъ на върхъ и дири между тtхъ по-висо
китt. Право срещу насъ, заровенъ въ зеленини, 
с,е издига краси<Вия Братиsi ( 1517 м. в.), а задъ 
него Лисецъ ( 1382 м.). То,ва ·еж. двата най-ви

-соки върхове въ Срtдна Гора ·надъ златишкото 
поле. По на изтокъ, нtкжде въ далечината се 
виждатъ силуетитt ,на Буная ( 1565 м.) и; Богданъ 
( 1573 .м.) До като Ст. ш1а'Ни-Кс1G1тt върхове еж. 
nокрит,и съ пасбища, почти ,всички върхове на 
Срtдна Гора еж. обра,ш1ам~ съ гори. Тtхната ,най
голtма височи.на не надми,нава 1600 метра. 

Ние дълго се любувахме на велич·ест,вения 
пейсажъ, който ни .разкриваше прика-31Ната Срtд
на Гора, излегнала се предъ насъ отъ Коз-ница 
до Гължбецъ. Право срещу насъ кра,сивата до
лина Медедъ за Панагюрище, до нея долината на 
р. Тополница ,и Смолския дервентъ дълбоко се 
врtзватъ въ Ср·l;дна Гора. Включено между дветt 
планини и планински вжзели Козница и Гълж.бецъ, 
предъ насъ се разтилаше златишкото поле 750 
метра високо надъ морокото равнище, съ 200 м. 
по-високо отъ софийокото поле и съ 350 отъ 
Орtмската долина. То се твърде много различава 
отъ софийското и карловоко полета. Тукъ лип
сватъ ·буйнитt и плодородни ни.вя, лозята, розо

•витt градини и rрамадiнитt орtхови дървета. Кли
мата еж.що е nо-,су-ровъ. Полето заема една площь 
отъ около 120 к•в. клм. Дължината му достига 
л.о 45 клм . съ широч·ина отъ 3 до 9 клм. Отъ 
кояrо височина ,и да се погледне полето, ясно се 
разrраничаватъ въ него три час11и: първата, из

точ;на - отъ Козница до долината Дълбочица, 
втората отъ с. Лж.жане до в1:1сочината Таушанъ
тепе, между селата Челопечъ и Миркова и тре
тата, западна - Мирковско110 поле . Воичкитt 
'Гtзи подраздtления на Злаlrишкото поле бtха 
предъ насъ като на длань. 

Дале·ко, тамъ, на изтокъ, с-е очъ·ртаваха две 
зелени петна - селата Лж.жане и Душанци, по 
на близо се бtлtеха кж.щитt на rрадоветt Пир
допъ и Златица, а подъ ,насъ се ryбtxa въ зеле
нина китнитt с,ела Челопечъ, Бе11,ково и Радо
славова. 

Златишкото поле, както и Сгрtмската до
лина до срtдата на миналото столtтие въ чуж
дитt пжтописни бел·ежки iИ географически карти 
за Балкана л,ип~аха. Едва презъ втората поло
вина на XIX вtкъ френския пж.тешественикъ Ле
жанъ и по-късно Хохщетеръ съ своитt съобще
ния за тtзи области напраВ'Иха сж.щинсюи .научни 
открития. 

Въ поле,IТо се наброяватъ понече отъ 100 
могили, отъ к•оито нtколко деся11ки само около с. 
Лж.жане. Мноrобройнитt градища, черковища, 
селища и ·базиликитt при Лжжене и Клис·екьой, 
говорятъ за една старинна култу1ра, а поле'ГО и 
включената въ него часть отъ Срtдна Гора съ 
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проходитt с,и между М-едедъ и Смолския дервентъ 
е свързано съ похода презъ 1443 год. на Влади
славъ Ш срещу турцитt. 

Слъ1нцето се бt 1:1здигна1ю високо на небо
склона, •когато напуонахме това удобно мtс'ГО за 
.наблюдаване. Пж.теката сви задъ върхътъ и 
презъ една малка горичка, се надвесихме надъ 

стръмната долина на Че110пешкака рtка. Каква 
величест,вена гледка! 

Право надолу, шем·етно се спуска млада бу
кова гора. Тукъ-тамъ надъ дърветата ст~рчътъ 
уеди_нени грамадни скали, а долу, въ дълбочи
ната шуми пенли.вата Челопешка рtка. Отъ дру
гата страна на долината, на,долу, по тече-нието на 

рtката се редятъ, единъ следъ другъ, красиво 
обагрени съ най-разноцвt11ни бои върхове и до
лини. 

Това еж. хематитнитt и пиритни залежи, ко
ито чакатъ своята екс-плоатация. Боитt ,на оба
грената пръсть ,се редятъ отъ съвършенно бtли 
до пурпурни, а ,не липсватъ жълтитt, сини и з·е
лени цвtтове. Залежитt се продължаватъ почти 
до края ,на дом~ната. 

Слыщето бt се издигнало доста високо на 
небето и ни жарtше немилостиво. Време бt да 
~rин-емъ отъ дру,rата страна -на бал,кана и ,потър
симъ rюдслонъ подъ скалния 1Навесъ Фрънкая. 
Една грамадна 011Веона .скала, около 25 м. висока, 
право отсtчена отъ дветt -страни ~НИ преграждаше 
пж.тя. Това -бt при,каJЗната Фрънкая, която ме 
привм~чаше още отъ детинс11Во. По една стръм-на 
нжтечка ми,нахме отъ другата с11рана на ,скалата. 

Предъ насъ се изпречи гористата Срtдна Гора и 
западната часть на Златишкото поле ,съ Миркова, 
Гълж.бецъ и право срещу .насъ с. Радославо•во, 
хребетитt Таушанъ-тепе, Смолския дерве1Нтъ и 
доли-ната на р. Тополница къмъ Петричъ. Надъ 
всичко то1ва царст,вено се носtха нtк,олко гра
мадни орли. 

Франкая бt превз-ета. Повече отъ 100 кр. 
дълга и 25 м. ви.сока тя е ориент.и•ра,на съ дължи
ната си отъ изтокъ къмъ западъ. Почти по срt
дата и се 1Намира грамаденъ 011Во,ръ, високъ 5 м. 
съ най-голtма ширина до 7 м. и дължина около 
95 крачки. Една часть отъ пода на Фрънкая е 
с·кад-истъ, а останалата, източната .поло,вина по
крита съ наносъ. Проученъ, по късно,· наноса 
даде ,ку,11туренъ сл,ой 80 см. дебелъ. По-нагоре 
отъ Франкая, въ еж.щата скала ,еж. издълба,ни 
други д,ве по-малки дулки. Рожба на ерозията, 
Фръ·нкая и съседнитt скални навеСiИ еж. били оби
тавани отъ човtка презъ анtзи отдалечени вре
мена, когато кремъка и камъка еж. му служили 

за орж.жие и орж.дие. Подобенъ навесъ ое откри,ва 
срещу Фрънкая, отъ другата страна •на стръм,ния 
долъ Араму-дере, който rn ,раздtля единъ отъ 
другъ. По-срtдата между двата навеси се издига 
rрамаденъ монолитъ Ик;или -Кая, провъртенъ презъ 
срtдата. Предани·ето rово,ри, че !{рали Ма·рко за 
да докаже силата си ·на безвtрнитt турци хвър-



лилъ отъ Франгая грамаденъ блокъ и пробилъ 
Икили-кая. 

Както Фрънкая, така и Икили-кая еж. рож·ба на ерозията и предста,в1шватъ отъ себе си г.олtмъ 
интересъ, каJ<ТО за геолога, така и за туриста. Имената на горнитt мtстности и тtзи около Зла
т.ица еж пове,, ето турски. Това говори за неотко
лешното владичество на турцитt проникнали въ Златишкот-о поле п:резъ Петричъ или См,ол.ския 
дервентъ. 

Орлитt, които с-е виеха надъ Араму-дере, на
правиха н·l;1ют<о красиви 1<ржrове надъ насъ и се 
загуб.иха въ далечината . 

Бtхме отново на пжть, като предпазливо слизахме по стръмната пжтека •изъ низкюстеблена 
букова- гора. Подплашени 1<осове подовирваха отъ 
нрем•е на време изъ шубра1<итt, а тамъ, долу шу
молtше пtнливъ пото1<ъ. Следъ половинъ час-ово 
сJJиза не б-t,хме въ р·l;1<ата. Гжстосплетенитt дър-

вета правtха мрач•на въ началото си тази инте
ресна долина. Постепенно дърветата ptдtexa и презъ пролукитt проблtсваха слънчевитt лжчи. Отъ дветt страни на рt,ката бt разтланъ .гу,беръ 
отъ нацъвтялъ здравецъ. По-надолу той по1<ри
ваше и съ{5оре,нитt 1<анари, като съ това ПIJ)iИдаваше вълшебна rл1e!l).1<a на долината. 

Преди да стиrнемъ хематитнитt и шtритни 
залежи въ височинитt отъ лtво се .виждаха нt-
1<олко ornopa на пеще,ри отъ 1<ОИ'ГО по-забележи
'Гелна 1е И11ийна дупка. Времето не ни позволя
ваше да проучимъ тtзи интересни пещери. 

Рt1<ата лжкатушеше между малки зеле.ни по
лянюи и грамадни б;юкове отломени отъ височи
нитt. По-~Надолу минахм•е •!<рай забележителната 
мъстность Силищаръ, гдето преди години бtха открити старинни желtзни предмети. 

При залtзъ слънце следъ дълго и умори
телно пжтуване отново бtхме ,въ Челопечъ. 

Нед'l!лчо Петковъ 

МЕЖДУНf\РОДНf\Тf\ Kf\BKf\ЗКf\ ЕКСПЕДИЦИЯ 1929 
Международната експедиция въ високитt области на централ ния l{авказъ, въ съставъ Р. Gasparotto (Милано) R. Heron Ню-Йоркъ -

Виена R. Singer (Мюнхенъ - Виена) U. Otto\engl1i di Vattepiana (Милано), е изпълнила презъ тази година съ пъленъ успtхъ своята богата на
учна и алпинистическа програма. 

Като се оставатъ на страна мж.чнотиитt и опасностит-1; IВЪ малко посещаванитt части на цен
тралната Кавказ1<а верига, успtхътъ на пред
приятието е забележително по принципиални ,п,ричини. Безъ съмнение това е единъ опитъ да се opr авизира и задържи една група отъ междунаро
денъ хара1ктеръ съ най-различни интереси. Друго е, една смtсена национална делегация да изу
чава кавказкото стопанство и да се наслаждава 
отъ природнитt хубости по начъртанъ планъ, а 
съвсемъ друг<> е една ,малка групичка да се губи 
по цtли месеци по ржбоветt на непристж.пнитt 
rлечери или въ тъмнитt девствени лесове, и то оставена на собственитt си сили. Възмож,но е 
този резултатъ, относително организация и раз
бирателство съ мtстнитt татари и свани, да се дължи на опит.итt на Singer отъ 1928 г., при все това 
се ·вижда вече, че може да се предприематъ rо
лtми планинарски лжтешествия, като се ,съеди
нятъ щастлИIВо научната и алпинистичес1<ата дей
ность по-отдtлно. 

Време110 до 2 августъ било опредtлено за 
общо .изучаване на групата Гулчи, съ изходенъ пунктъ На11чи.къ, главниятъ rрадъ на автономнитt кабардини съ състава на съветока Русия. Трtбва да се признае и изтъкне, че „Съветски тури,стъ" е 

създалъ на всич1<и важни изходни ,пунктове по 
северния и юженъ l{авказъ бази, които у1<азватъ 
убtжище и помощь не само на рускитt и rеоргий,ски туристи, но подпомагатъ и чуждестаннитi; 
пжтувач-и. 

По-дълrитt изкачвания и изуча~вания на Гулчи (4475 м.) се почнало съ единъ лаrеръ на 2100 м. и друm на височина 3400 и 4000 метра. 
Сжщевремено еж :проучени съседнитt върхове и 
непристжпнитt ,проходи. Гулчи е една планина съ важни туристически интереси. Неговото изкач
ване се е опитало още по-рано, както •отъ нtмска, 
така и отъ италянс,ка групи, ,понеже се отнасяло 
тукъ ра,ботата за нед,осеrаеми до сега върхове въ 
цtлия Кавказъ. 

Въ втората часть .на е1<спедицията -отъ 2 до 16 авrустъ участницитt •се раздtлили. Двамата 
италиянци изпълнили изкачването на единъ не
познатъ четирехилядникъ IВЪ Ди.rорийската ве
рига ; Гасларото пъ-къ, следъ промtната на лагера въ Ади\llъ-су и следъ като се срtщналъ съ Виен
ската група, достиг.налъ за пръвъ пжть съ ски 
югозападния връхъ на Елбрусъ. 

Едновременно Херонъ и Зинrеръ преминали 
на товарни животни ,силно заледеrния, и доста 
мжчнопроходимъ Цушурту проходъ, както и дивата безъ пжтища и ,мостове, но богата и обра
снала съ южнотропичеока гора долина на Сечо, 
най-,после и Ушкулския проходъ, който води за проч,утата страна Сванетия. Пълното пропжту
ване на Сванетия отъ :изт<>къ къмъ западъ пред
ставлява нtщо твърде интерес.но. Та тукъ живtе 
още край комунистическитt форми, една пред-
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срtднооtковна култура или по-добре казано не
култура, една см·всица отъ мtстенъ советизъмъ 
заедно съ странно сванетоки-христианско свеще

ни4ество. 

Като базисъ за ботаническата работа, възло

жена и под.помагана -отъ академията на наукитt въ 

Виена, бил·о избрано селото Таурари. Отъ тукъ 
следъ преминаване110 ,на заледения прох,одъ Тон

rусъ орунъ на конь, се възстановила връзката съ 

Гаспарото. 

Презъ време на •изка4ва•нето на Ел(5русъ отъ 
Херонъ и Зинrеръ могло да се установи най--ви
сокою мtстона-миране на г,у,,битt въ ум·вренитt 

пояси ( 3400 м.). При изкачването на С е д л о-то 
къмъ групата се присъединили и носачи, които 

трtбвало да 1изнесятъ за тамъ метеорологи4ескитt 
инструменти. Tt ,скоро ,обаче се завърнали по

ради снtжнит-1; бури и мъгли. При все това .нt
колко дена nо-късно се удало да се издигне на 

височина 5350 м. метеороло,rи4еска станция 
най-високата на свtта. 

Третата часть на пжтуването се състои въ 

-обхождането отъ страна на Гаспарото и Херонъ 

Инrурската долина, дето отъ тази година нtмс-ки 
инжинери строятъ пжть за Сванетия.Порад:и по

стояннитt взривове и с вли4ане на пръсть, мина-

в·ането съ добитЫ<ъ ту.къ е mърде много з11-

тру днено. 

Зингеръ останалъ са~мъ въ най-дивитt и бо
гати съ •разтителность долини на сванетското -ви

соко плато, въ така наре4енитt Некраурски !'ори. 
Въпрtки опас•нитt подхлъз·вания на товарнитt 
животни по 4есто ·непроходимитt проходни пж.
те4ки, въпреки ,единъ грамаденъ горски пожаръ, 

който достиrналъ почти до ,самия лаrеръ, събра
ния материалъ б.илъ спас-енъ, пренесенъ въ Тау
рари, а отъ тамъ лри много -мжки отнесенъ по

нататъкъ, ,къмъ Ми.нгрелия. 

Минrрелия, старата Колхида, днесъ 4асть отъ 
съветска Георrия, -е прочута по б,лат.иститt си 
гори, които въпре,ки сжществующата малария -все 

привличатъ ботаника. При Суrдиди, главния 
градъ на Мингрелия, се намира ·вече и крайната 
желt,аопжтна станция на току що лри•вършена 

ли,ния за Самтроди. Следъ ,кж,со пребиваване въ 
и O1юло Су.гдиди, Кутаисъ, Батумъ и Тифлисъ, 
експедицията въ •кржгъ около Каспийското море 
се завърнала 1ЗЪ Европа. Чакъ въ октомврий, ко
гато отдавна кавказ1китt височини еж покрити съ 

· снtгъ, и пос.1едниятъ уча·стникъ отъ -е1кспедицията 

се за~върналъ обратно въ родината ои. 

Изъ ,,Allgemeine Bergsteiger Zeitung" 

ПИРИНСКИТь УШИЦИ И СТРF\ЖИ 

На югоизтокъ отъ най-дивното Пиринско езеро 

Василакъ, на петь часа отъ Банско, се ниже ве
рига 0·1-ь чудати зжбери - Ушицит·в. Колчемъ съмъ 

ги наблюдавалъ отдалечъ, винаги съмъ бивалъ въз

хитенъ отъ красотата и мощностьта имъ. Съчетани 
и съ величественото Василашко езеро, ц·lшо всрtдъ 

прият1-1а зе;1енина и борова гора, т·I; даватъ една отъ 

•1уднитl; картини, които тъй силно ни привързватъ 

1<ъмъ Пирина, още съ първо посещение. Гlо вън

шенъ из1·;1едъ, по ве;~ичие и могжщество, па и по 

трудното имъ възкачване, тt nриличатъ на Рилскитt 
Рупи , Но особно възхитителенъ е заникътъ на Уши

цитt, набтодаванъ 0·1-ь езерото. Не съмъ виждалъ 

по-пленителни, 110- богато обагрени, при залъзъ, 

върхове . Ето . . . 
_ Ушицит-1; си игрантъ съ капризнитt багри на 
последния л,"чъ: виолетови, розови линии проnъл

зяватъ бавно нагоре, цtлува·1-ь върха и, минута-две, 

изчезватъ въ синята вечерь. Бороветi; чертаятъ 
своитt с·внки - исполини отъ неземно царство. Въ 
тихата лi;тна вечерь, езерото се гуши въ уютни пла

нински пазви. Лодката леко-леко люл·ве зелени води. 

Нощьта бавно го обгръща, минава nрезъ гората, за 
да раэпил·ве отъ върховетt звезднитl; искри въ 

синита омая. Чудна 1-ющь! Свещенна нощ1., ! 
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* 
Ушицит-1, и тъхнит·I; побратими - Стражитt, 

не се ползуватъ съ популнрностьта на други Пи
рински върхове. Макаръ и разпо;южени на единъ 

часъ само отъ централната и позната долина на Дем
яница, ако и постоянно да еж предъ поrледит-1; на 
стотицит-1; туристи, които nосещава1·ь Василакъ, То
доринъ връхъ, Елъ тепе - ·1·1, 1-1е нлизатъ ни 1<ога 

въ маршрутит1; имъ.*) 

* 
Спо1<ойно оставихме лагерната си палатка при 

езерото и саыо съ малко ядиво и фото-апаратче въ 

раницата предприехме нашия лоходъ. Пжть·1ъ ни , 
следъ 1<ато слиза по стръмното дере при устието на 

Василашката ръка въ Демяница, изкачва точно от

срtщния, още nо-7тръменъ спусъкъ на Газейската 
ръка. Пжтеката, която отначало, по лtвия бр·!,гъ, се 
губи изъ влажната почва всрtдъ паднали дървета, 

следъ 45 минути минава на дtсния брtrъ, очертана 
вече добре всрtдъ клекъ. Следъ още около единъ 

часъ, 1<ато минава край едно пресъхнало езеро, отъ 

*) Подирихме да намtримъ нtкжде по-подробни 
указания за Стражит\; - но нанраздно. Пжтеводителыъ 



което е останало само малко гьолче, пжтеката сти1·а 

Долното Газейско езеро и се изгубва въ камънака. 
Отъ тукъ обю<Новенниятъ пжть води до Горното 
езеро - за върха Газей. Ние се изкачихме, обаче, 
направо отъ Долното езеро, малко въ дtсно отъ 
самия връхъ и сетне нtкоm<о минути по хребета, та 
до върха. Отъ тукъ се изглеждатъ хубаво: отъ 
близо - Газейскиятъ циркусъ, на изтокъ, ограденъ 

съ Ушицитt - точно насреща; на обратната страна 
- Долината на Демяница, езерата на Василакъ; тто
далечъ - Елъ-тепенскиятъ станъ съ съседитt му : 
l{утело, Баюва дупка, Суходолитt. 

Слизаме на Горното езеро подъ върха Газей, 
оградено съ часть отъ Манп.ртепенския масивъ и 
горния 1<раенъ връхъ на Ушицитt. Отъ тоя послед
ния връхъ, който се изкачва за 20 минути отъ езе
рото, почва нашиятъ обходъ на Ушицитt. Нашето 
любопитство се блазнtше отъ мъсълъта за изкач

ване на Стражит·I;, за които б·вхме слушали и чели, 

че еж мжчнодостжпни . Не знаейки кои еж точно 
въпроснитt знаменитости, ние изкачваме подъ редъ 

всички скали на силно насечения гребенъ; озъртамt: 
се надъ страхотнитt пропасти, изпитваме силното 

ехо по въртопитt . .. Нtкаква чудна сила ни тласка 
отъ връхъ на връхъ - ту съ леко възкачване, ту 

съ малки усилия или, на мtста, съ катерене. Чудно 
чувство ни обладава . Ниf<аква стойность не можеше 

да има отъ чисто туристическо гледище, качването 

на тая или оная скала. Достатъчно е да преминешъ 

хребета по н·l;коя хоризонтала, безъ да има нужда 
да възкачвашъ е)lи 1п, следъ другъ всички назъбени 
чукари. Но не можехме и иначе. Самиятъ обходъ 
на Ушицитt по цtлия тtхенъ гребенъ е вече съ 
чисто спортна страна: борба да надвиешъ природ
нитt мжчнотии, за успtха отъ която е не въ Богъ 
з•1 ае какви невижда1iи отъ другаде и по по-лесенъ 

начинъ гледки и 1<расоти, а въ голtмото доволство. 

отъ себе си, въ удовлетвореното чувство, 1~ъ тихия 

възторгъ отъ победата. 

* 
Най-сетне предъ Iiacъ изпъ1<ватъ ясно просло

вутит-1; върхове -- скали Малката и Гол·l;ма Стражи. 
Не зная точно на що дължатъ името си, но в·l;ро

ятно еж го спечелили поради особения си, отличи
чителенъ видъ и отдtленость отъ останалата часть 

на цtлата верига. Ту1<ъ вече единственъ най-добъръ 
п,-кп, остава тон презъ самитt върхове, които с,-к 

заобиколени отъ всички страни съ пропасти и не 

могатъ да се обходятъ. Стторедъ менъ, докато Мал
ката Стража не представлява трудность, най-опас1ю 

отъ веригата, е 1<ачването на Голtмата. Тукъ трtбва 
внимателно да подбираме мtстата за стжпкитt ни 
по единъ гол·l;мъ, тtсенъ процепъ въ скалата. Но 

за Пиринъ дава нtкои сведеиия, като обръща внимание 
и на мжчнодостжпностьта имъ. Настоящитъ редове пи
шемъ и съ мъсъльта, да служатъ като пжтеводни бележки. 

опасностьта продължава само н·l;колко минути, все 

пакъ достатъчни за една фалшива стжпка, която 
води къмъ гибель. 

Да се слtзе отъ Голtмата Стража направо къмъ 
Газейския циркусъ е твърде рисковано, да не ка
жемъ невъзможно, при условинта на нашето обик

новено излетуване. Затова, необходимо е да се за
обиколи по източнин и с1<лонъ (на м·J;ста тревистъ), 
да се слtзе долу и после, съ малко възкачване, да 

се прехвърли низката седловинка между Стражитt 

и Каймакчалъ - последнинтъ връхъ отъ веригата, 

Голi.ма и Малка Стража. 

та за долината на Демяниuа . Отъ седлоои111(ата Стра

житt иматъ най-внушителе1п, изrледъ, защото се 
изправятъ съ utлото си могжщество, горди въ 11 е

пристжпностьта си, възвеличени надъ страхотни про

пасти, приковаващи погледа. 

* 
И дълго, ненаситно, се любувахме на чудатит-1; 

зжбери . Погледътъ - отъ близо или отъ далечъ 
- не-лесно може да се оп<ъсне отъ т·!;хъ. И 1<огато 

жел1;зната необходимость те застави да се разд·l;

;шшъ съ т·J;хъ, чувствувашъ, че оставяшъ задъ себе 
си нtщо дивно, мило, близко ... 

t Димитъръ Бардаровъ 
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ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Орrанизаторъ на Бургаския онржrъ. - Както е ,из,ве-стно ,въ раз.нит-\; -раl!оии се 'liэзнач.иха отъ Ц. Н. 
оргаrнизатори, за ~да IМ()IЖ,е 1110-леко да е,е .следи живота 
11ъ разнит1; клоноое. Тукъ nра111Имъ ,кратки .извадки отъ докла:ца на орrа:н-изатора ,въ !Бургаския окрж'Гъ ,r. К. х. Рацоновъ. 

1. К а rp но ба т ъ. iВъ края на м,и,налата rодкна клона е броилъ 73 члена. Настоятеле110ото е решило да бЖ!дю·ъ от111.исан,и отъ клона ве,ички неив~mрав,ни членове. Нов,иятъ ка1с.11еръ, който може да ее сочи за 
nрим1;ръ, ее е заелъ да събере .преди •воичко недобор.ит1; отъ миналата ~година. 

Реаll!И'З>Ира~ни еж 15 .излета,, 111осете,ни с,р1;дно отъ п-о 20 души, отъ ,които rполовината еж бил.и членове. Уре~дени еж б.иJJ.И една вечер11i!fКа и тр.и срt.щи за ебли
жен11е ,и опозна,ване на 'lленовет1;. Т1;зи •с,рi;щи се •по
сещавал,и ,много добре, пъкъ отъ пхъ 'Постжпвали по
н1;rкоrа и .а.оста ,доброооJliНИ ,помощи. У,реде~на е сжщо една .сказка .на тема Чалжкаrвашкия rпроходъ отъ r. КараИIВЗJНОВЪ. 

На кло.на е оrnусната отъ с. Ша,хли около 3 декара ,м1;·ст•о въ Чалж ,КЗ!JJакъ, 16 ·клм с. и. отъ Кар
нобатъ. ,на сжщото iм1;cro -се Ji&'\1:Иpa, една полу.ма
сиl.l'на постройка отъ 2 стам 1И :коридоръ еъ ,кухня, при
тежание на държавата. Клона ее стреми да получи 
таз.и ,построl!ка ,и я рем,он11ира, кarro за IIJЪ бждеще по
слу;жи ,като х rи ж а на Кар11обаrгци. На това ,м1;сто се 
•съби,ратъ ~доста хора, най-11Jече отъ Карнобатъ и Аl!
то-съ. За сега таз·и х.ижа е обэавед.е:на съ дървени на
,рове н ле,rла съ .слаJМен,ицrи, 2 "1ас.и, JКухня съ iНеобхо
димит1; прибори за rromeнe 1и .др. Ц1;лиятъ юmентаръ 
за ce.ra -се 'Прибира 111резъ з.имата въ ,!)ра.да. До хижата 
е •построе<на вреМ,ени-а чешма. 

Финансовото положение на клона е добро. Кло
нътъ е 1при,сrrж,пилъ :къ-:мъ изу,ча,ва,не на ,м1;стrНостыа 
,около х,ижа-rа. Сnиса,иието се 111олучЗ11Jа въ 60 броя. 
Въобще КЗIJ)iНобатскиятъ клонъ разrтва една обще
с.т,вена rИ ,културна деitность, оа която много д,pyrr11 ююнове отъ 1110-rолi;ми центроnе биоса завидi;ли. Смi;ло 
може да ее J<a~1<e, че то!! ее -счита като пъ,р.в.и по .раз
в.ита о1еl!ность IВЪ окрж'Га. Прич.иrнаrrа на това лежи 
лред,и ,в,с.ичко IВЪ рж:ководе'I'оото Jia .клона, което е 
111ов1;рено IВЪ rpЖJЦerr1; IНЗI О'П:И11Н,и 1И о1еl!н.и туристи. Всички членов,е .на настоятелст.вото най-добросъ•вестJiо 
иэпълняваrrъ възложе~ната имъ paбorra. Като ,по-бл.изки 
до Аl!тосъ, Кар1Нобаrrци се е'I'ремятъ да •възвърнат·ь 
къмъ ж.ивотъ заглъх,налия таrмъ ,клонъ. 

С л 1И 113 е н ъ. Презъ rо.zщната клонътъ ,е браилъ 
около 50 о1уши членове. Т,рi;,бва да се отбеле.жи, че секретаря 1И ,касиера не еж Qn.рандал,н до1В1;р.ието и надежди;г!; 1На ,настояrrелст,вото. Презъ rодината еж били обявСiНи около 10 ·излета,, а реащrз.ираrни само 6. Ср1;щи 
съ д,ру,ги клонове не е нма,ло. Уре~де.на била СЗ!МО една сказка „Стопэ,нс.кот,о з1Начение rна туризма" отъ арх. Г. Коза,ровъ, посетооа доста добре. Клонътъ е за
почна,лъ изгот.вянето на е~диа ,серия диаrr~озитиви отъ 
,·,рада и блооката околность. Тази сер.ия ще ,се до11ълва пооrепенно ;и отъ друnи rИзrледи rна -Бал.кЗ1На. 

Спа,лня 1Иtiма и за сега не се чувс.т,вува нужда. Мi;стото 'На бждещата хижа на 1в. ~Българка се проучrва. !{Jiонътъ е •взелъ у,,а,стие въ залесяването иа м1;стностьа К а ,р а 1J1 д 1И л я, като е 'Поса,дилъ 600 боровrи 
д1Ръвчета1 :Въ ,сжщаrrа \мъотноаrь е 1НЗ111ра,вена е~дна 
чешма. 

Ф,инансовото 1Положен.ие е .слабо, юшг.ит1; с,-к .во
ед.ни ие-ре.цовно. Ктсто е из11ест.но 1КЛонътъ 1издаде илюст-рованъ „Пжтеводитель за Слиrвенъ и окол;НО· стит1; ;му" IВЪ 3000 еюэемпляра, То!! е 'ПОГЪJl'НЗЛЪ !ВСИЧКИ ср1;детва .и ro е ,разтроолъ финансово. До eera еж 
nлас}lрани само 500 екземпляра. 

Отъ па11раnения доклащъ се вижда, че клонътъ 
ж.ив1;е ед!ИНЪ анем,иченъ Ж[,flВОТЪ ~и се юреnи само 
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на блaropo1tнarra амбиция на 2-3 души. Орrаниза:rо
рътъ е далъ НУ)[<о!Н:ИТ-\; 1Наета•влениs1 за сы1<,rшява,не на 
този клонъ, съ единъ так1>въ "Вэженъ излетенъ цен
търъ, ка.къвто е Слиrвенъ съ дивната -си ок,олность. 

Орrанизаторъ на ПловдивсН:Ия раАонъ, г. щър
бановъ. 

Ха .р ма t1 л и. Туристически ,кло.нъ за сега не сж
щес"Гвува. Прич.инитi; за Т•ова ,еж, че трима дейни •чле
нове-у•Lиrrели билrи 1Прем1;'стени, бИ1Вшиятъ ,касиеръ злоу,потр1;билъ друже,ст,веии 111ари, юметътъ ,отн·l;лъ парка 
на JКлона, а 'Главното, че н1;коrашниятъ така познатъ нашъ дrру,га,ръ отъ събор,итi; ,r. Св. х. Ива,новъ, 111оради 
.семейни нещас11ия е билъ 'Тl.р~1нуденъ да се от.дъли 
отъ дРУIЖ&'I'вения животъ. Има изгледи, че ююнътъ, 1Мак,аръ и съ малко члена, ще се лъзобнов,и наново. 

Ха с к о ,i1 о. Клонъrrъ има 120 члена, отъ коит,о 70 
напълно из'!!рЗlвни. Обявени .и реализ.иран,и 11 излета. 
Опа.лни 1Нt..ма. Държанъ отъ IТlредсе.дателя единъ рефе,ратъ. Има маркировка за в. Аида. :Надъ града rтри
тежЗJВатъ ед,инъ дъ-сченъ mЗ1в,нл1юнъ за лът,но ,време. 
Иматъ rи·м,отъ отъ около 15 декара, дето правятъ опити 
за еЗJЛесяване. Абонамента на описанието не е •събранъ. 
Вижо1а се, че и Хас,ковс.киятъ, н1;кога rr·a кa изn,равенъ 
клонъ не върв-и много добре, f!O има се надежда, че 
,nс,ичко окоро ще ее о·прЗ11Jи. 

Т.-П аз ар д ж ,и к ъ. За•пи,са'Ни 54 души членове, 
но 29 мз.11равни. Обя1Вен:и ,и реализирани б излет.а. За 
сега разпола1·атъ съ шесть диапозитнва, rкоето е сшю едно добро наrча~о. Проект~1ратъ да ,строятъ хи,жа ·nо.дъ 
Беп-мекенъ, сжщо .имаrrъ Jiам1;рен:ие да мщжиратъ н1;
кои ,пжт,ища ,изъ Родоnитi;. 

София. Кло:нътъ развива orrъ началото ,на ,rози 
сеэонъ 0>1Н\1В"&На ,културtю-•проов1;тна деl!ность. За eera 
еж четени ,следнит1; скюки : 

1. П. Де л 1}! р ад е ,п ъ, Основr-rи задачи на ту
ризма. 

2. Х. М а р към ъ, Пжту,вания изъ Далма,цюr и 
Албания. 

3. Д-·ръ И rв. Б у ре ш ъ. Красоти1·1; ,на ;nещеритi; 
въ Sъл,га,р.ия и -r1;хното запазване. 

За 111ъ бж,деще ще се четатъ ,сказки отъ проф. 
А. Иширковъ, Картнни в1зъ Македония; А. Марков11чъ, 
Пжтувания rИЗЪ nалестння и др. 

Освенъ окаекитi;, клонътъ усl'ройва в сi;ки •четвъ,ртъ:Къ срi;щи съ 1непр,rнудени сказюи и реферат.и. 
За еега еж изне.сени rryrКъ: П. П ау н о в ъ, Изслед•ванията на Рилскитi; езера; П. Де11,ирадевъ, Зrимнитъ 

излети rи овързаиитi; съ тi;хъ опасно-ст.и. 

с. Долна Баня. - Презъ таз;и а·одина клона ни -из-1·у6и своя се.кретарь, ,който 011иде ,на работа другаде. На събранието СПJ!Нало на 6 Х. т. ,-. 1вм1;сто досегаш
ния Дечо Сrrоиловъ се ,избра за такЪIВъ досеrашuия 
членъ Sасилъ Дебелян,()IВЪ - у•rитель. 

За безу.t<орната и прим1;рна деl!ность .на досе
rгашния секретарь отъ 1ИМето 111а клона ,изказва.ме тукъ 
нашата 'Гол1;ма бла.годарность. 

Съ настжпване на 3J-IMHHЯ сезонъ, клона почна е,1юята орrаннзащиоина 1И култу,р11О-i11рос<n1;тна дейность. 
ТЗ1ка: 1Клона 11ра11~и редоВrИо сво.ит-1; общи .и iНаст•о

ятелотве~ttи .събран,ия. Ще се ,продължи уреждането 
трад.иционн,ит1; турист,ическ,и седi;нк,и. 

Въ скоро време ще бжде дадена една вечеринка 
предшес'I'ву,вана отъ ,сказка .върху зада•r.итъ на ту
ризма ,изо-бщо и rчастно rИНициа11ивит1;, еъ коото се е заелъ .клона ни. Уреждането на туристrИческата ,гра
дина надъ селото е ангажирала за ,cer·a 1Воичкото ни ,в11имание. За урет<о1ането й ,r. Миrшстърътъ на На
родното •проооi;щение благ,ов,оли да отпусне сумата 



5.000 лева, за к-оято тукъ ,из-каз,ваме на с М.иниетера 
нашата бла,годарность. 

Общинскиятъ съ-nетъ схващайки отъ една страна 
голt·мит!; у◊иrоия на 'Клона ни да създаде нtщо по
лезно за с-елото, а •отъ ,щру,га - финшсо-nата 111и не

мощь, сЖJщо бt ,предвидtлъ въ 1бюджета за финан
совата 1929/30 год. сумата 5.000 лв., но по необя
сними за на,съ причини, ,въ!Прt~и нt11vолко кратнитt !!'И 
молби и д·О -сега още не -сж дадени. 

Градината е дtло не •С<\!Мо на туриститt, а 1И на 
в·сичrюи до,п,нобан•rени и като та,ка JJJtpвaмe, че пред
ВIИдеиата помощь ще ни •бжде дадена, за да не остане 
неза,nърше·но едно толкова -бла~горо;~но и съ значение 
за селото ,н,и дtло. 

Въ с-коро ,в,реме ще бж.де 1го11ооъ плана за ма,р
кироВJ<ата на ,пжrrя до рtка и вр. Ибъ.ръ, ,следъ което 
ще се 11ристжпи ·и къмъ ~и~пълнен,ие110 му. 

Прое-к11ирать ·се :излети-,с,рtщ,и ,съ ту,р1,~,сти-тt наши 
<~ленО'ве въ с. РадуиJiъ ~и ·съ ,клона въ ,с. Костенецъ. 

Конференция и срi;ща въ Пловдивъ. - iНа ,срt
щата въ Пло.вд,ивъ, съ·стояла се на 8 декемврий еж 
присжтству.вали делеrа'Dи отъ Стара ЗЗJrора, Лолна Ба,
ня, Кост-енецъ, т.~пазард~1~икъ, Солотъ, Карлово и 
Пловдивъ. На 7 •Ве'Черыа е ~имало ~иит,имна арtща,, 
цето r-__ билЗJВрж'Чена дипломата за поче11но членство 
на ,г. Жил,ковъ. Въ не.цtля СУ11риныа предс,едателя на 
дру,же,с11вото ir. Н. Галчовъ ,е го~юрилъ :върху „Що ,е 
ту,р.изЪ1Мъ", ~ато ,сжще~времеmю еж проектира'Ftи ,и 50 
диапози-mва отъ Словенскитt ,планини. Сказката е 
била 11ос-етею1, много добре. 

На cIO.faтa 'Конференция •е говорено върху съгла
суванет,о <на ,клоновитt устви съ дружеm-,в-ения. По 
маркиров'Ката е уя-◊ненъ 1Въпросътъ за ,са,мото марюи
ране, което ще се 1Извърши ,отъ ,са~мото 'li. Н. Ще се 
марюира 'Пжтя главно за Белмекенъ, ,въ Пл,овдпвъ ще 
,предсrа,ви ,ск,ица за ·пжтя до Перс-енкъ, Карлово ттъ'Къ 
до Юмру,кчалъ. 

Ко:нфереП'lJ/ията 1из,1<·зззла, ,пожелз,ние, делетзrг.итt 
да доклад,ватъ на своитt клонове 110 въ•проса за про
еwrираната хижа на, IБелмек•енъ, 'Която ще ·струва оюоло 
200 хиляди лева:. Всtюи ·КЛОНЪ трtооа да опредtли съ 
каква су;ма, мож,е д.а rпoмorne. 

Делегзт,итt ,orrъ IК()Нференц,ията ,еж 1изказtВали по
жела'ftия ·съ•бо.рътъ да ,не ста,ва на св. К,ирилъ ,и Метод1f, 
но къмъ ов. Духъ, за да могатъ да rвзпма.тъ уча,стие 
,повече ,и у,ч,ит,е\11-итt. 

На конференцията е д.окладвано п за ,станалата 
конферетmя 1110 физическото ,въ•з'пи-га1ние пр,и м·ини
стерств,оrrо на, На,ро,mното ·nросвtще'Н,ие. 

Отъ страна на Ц. iН. 'Пр.исжтству.ваха г. Н. 1Гал
човъ ,и д-ръ tБ. Кюва,чевс,юи. 

Ср1!ща-конфереmщя sъ Плilвенъ. - На 15. XII. т. 
r. се състоя ,срi,щанконференция ,въ ,гр. Плt.венъ на кло
нове'!'t отъ ·Б. Т. д-<Во. Пр.исжт,ству,ваха ,кл,онаветt 
отъ Плъвенъ, Тъ,рнов-о, !Горна Орt.хов.ица, Враца и Ло
вечъ. ПредlJfМ'Но клонО"Петt, ,к,о.ито еж въ -строежъ ,на 
ту,р.и,сll!fЧес-ки домове. Отъ ,страна 111а Цен11ралното На
стоятелсr,во nрисжт,сТtВуrваоса ,проф. Д-ръ Влад,июинъ и 
Миланъ Кузо:въ. 

1Бtха разгледани редъ ·въ'Проси въ -свъ,р·ока съ 
дейностьта, на 'клон,о,ветt, за,дължен,ията къмъ Цен
тралното На-стоятелство и д,р. Прави в.печатление на 
трез.во раз,глеждане :на въттро{:.Итt ()ТНGсно хИJжестро
ител,ствGто :и домостр()IИтелството. Всwчки клонове -
пред,,с:тавителн еж -едююдушн,и, че трt6ва да се ,спре 
за Нi31Вес11Но в,реме строежа,. Това ,се предлага отъ кло
нове, които сж -въ ·строежъ :и се на,миратъ ,въ ,МНО'ГО 
затруднено положение. 

Сж,що бtха ра,кледани •въпроситt •отно·сно за
дълженията на !КЛ()Нов,етt къмъ Цен11рал,ното Настоя
тел=о, диаmоз:и11ивната1 ,слу>r~ба, отношенията 11ш съ Ю. 
Т. С., марrшров,ката-, ,ообст.вен,остыа :на хюкит-1; и до
мо.ветt, и пр. 

Отъ представите11нтt на Централното На-стояте11 -
ство бt отго.ворено rпо вои•1.ки IВЪ'проси, които бtха 
ЗЗ'Чеюнати ·въ .конференuията, дад,оха, се нужднитt обя
снения ,по тtхъ, а -сжщо :всичко това, ~юето е напра
в:ило Центра;~,ното Настоятел,ство за постигане целитt 
на туризма. 

Центратют-о Наатоятелс11в,о ,не може ,освенъ да 
бла,года,ри IНЗ ,прмседателя на Плtвенсюия клонъ г. 
П. КараИ1JJа11ювъ, ,и ттрмседателя на ТъJJНОВ!Жия кло.нъ 
г. f'е-ргановъ, на Врачанския клонъ ,r. а·рх. Дог.ра,ма
д>1◊иевъ .и 1на Ловченския ·клонъ - r. Рачевъ, к-оито 
сх.-nащайки важностыа на ед.на та,кава ср-!;ща л,ично 
присжтсJ\ву,ва,х,а и да,доха ценни мисли lflPИ разглеж

дането ~на 11Iовдигна11итt въпроси. 

Спални. - Презъ ,Мdfналото лtто, дупнишкю, 
клонъ отъ Б. Т. Д. у,реди туристическа ,спалня, която 
е била открита отъ 5. VП. до 10. XI. т. ,г. Gпаrоната раз
полага съ 10 ,кревати обзаведени на111ълно, включаf
ТеJ\НО ,и одеала. Стойностыа на инвентара възлиза 
общо на 17.380 лева. Презъ лtтото спалнята е била по
сет-ена отъ 74 души. 

Витоша въ картини. - На 1 януарий 1930 г., въ 
салона за {Жазки на Худшкест,вената ака,демия се от
'Iфива ,голъма художествена изложба съ 1<артин.и на 
:из.вестн,ия -българск,и пейзажистъ Атанасъ Мих,овъ. Из
JIJ()Жен.итt 'картини, ,глав,но ,съ сюжет.и отъ Черном-ор
ския брtтъ и Витоша, ще нредставятъ 25 гмишната 
пл,одовита художе-ст,вена дейность на най-тихия н -ск,ро
ме'Нъ българсюи художникъ Атанасъ Мпховъ - съз
датель на :пейзажната живолись у на,съ. 

Загиналъ въ сн11rовет11 туристъ. - Въ сж·бота, 
21 т. м. 3½ час-а ,следъ пладне, 1г,рупа туристи-скйори 
·пот-еrJDИrои отъ Кю1ж~во 3а хижа B.wroшa. Снt,гътъ 
б:илъ ме,къ и •въз-качването трудно. Къмъ 7 часа ве
черьта се ,появила силна снъжна буря, небивала отъ 
много ,rод:и1ни наредъ. Въпреюи тоnа -с,кйор.итt Любенъ 
Юрд•ановъ, ч_ин()вн,икъ въ Народната бан"а, Димитъръ 
Бърдаро:въ, студентъ по класическа филология ,и ч,и
новн,икъ 11р;и Ц. Н. ,на Б. Т. Д. и още д-ва,ма студ,енти
медици ттродълж,илн ·къмъ Jшжата, Въ -мtс11Ностwа 
Б t ли ·б р i; гъ, надъ Черната ска,ла, къмъ 10 .часа ,пе
черьт,а Бърдаровъ m,оказа\1\ъ признаци на изтощение. 
Дру,rаритt му да\1\н помощь, опитали всич,ко, 1-ю на
пра,зно. Той ,почналъ да ,вкоченя,е,ва -отъ студа и из
дъхналъ въ ржцетt на другаритl; си. Останшшт-1; едва 
уsопtл.и да се ,опасятъ, като се добрали по ~пя,1-1.11ето на 
Мам.рата. 

Тtло1ю на така тра,гичн,о зат,иналъ отъ бълата 
омърть ту,ристъ е донесено отъ планинаlfа, парад.и бу
рята, ед,ва въ 1понедtлникъ 23 с. м. отъ негов,и другари. 

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ. Месе•1но .илюстро
вано списание за туризъмъ и родинознание. -
Органъ на Българското Туристическо Друж,ество. 
Препоржчано отъ Министерството 
на Народно т ,о П р о с в t щение съ окрж
жно No 1793 отъ 27 януарий 1922 rод. Година 
XXII - 1930 (януарий - декемврий) 10 книжки. 
Абонаментъ за r-одина 60 лв., за чужбина - 100 
лв. Всич,ко за с·писаниет.о се изпраща до Р е д а к -
ц ята на Бълr. Туристь, София, ул. Солунъ 25. 

СЪДЪРЖАНИЕ. - Д-р'Ь Б. Ковачевски, Държавна 
подкрепа; С. Чилингиров1,, Св. Кирикъ; В. Миков1,, Изъ 
старитt рударски центрове; Недrьл•tо Петковъ, Фрънкая; 
Международната кавказка експедиция 1929; t Димит1,р1, 
Бардаров1,. Пиринскитt ушици и стражи. Дружес1венъ 
животъ. 
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