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Поrледъ къмъ Еди Гьолъ. фот. М. Кръшнякъ 

НОВОГОДИШНИ Рf\ЗМИШЛЕНИЯ 

Предъ прага на новата година ·ние неволно 
се питаме: какво донесе изтеклата година за род

ния туризъмъ? Постигнахме ли поне нtщо отъ 
предначертаното, лаправихме ли поне стжпка на

предъ къмъ въжделенитt върхове, къмъ върхо

ветt на туризма? И хвърляйки погледъ назадъ 
ние можемъ да бждемъ доволни отъ стореното. 
Наистина то не е всичко, но, т,о е все пакъ нtщо 

и то нtщо сжществено за постигане нашитt за
дачи. 

Миналата година въ новогодишния брой на 

списанието ние набелtзахме новитt ни задачи. 
в·сички не успtхме да разрешимъ, но все пакъ 
ние сторихме мн9го за ,обединението на туристи

ческитt сили, като измtнихме даже устава, си за 

тази це,лъ. Ние дадохме пълна възможность на 
всички близки: намъ туристически дружества да 

застанатъ подъ знамето на, най-стара,а и най-

- з~р~ва, ,турис-тическа организация у насъ, и, ако 

· обединението и до днесъ не е ,станало, отговор

ностъта за това остава само на другата страна, 

която и до днесъ не прояви ника1ква воля за обеди

нение. 

Още миналата година ние писахме че обеди
нението ще зависи отъ съзнанието и добрата воля 
на всички дейци въ областьта на туризма и ще е 
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пробенъ камъкъ за зрtлостъта на движението. 

Показаха ли в с и ч ки дейци ·своята зрtлость? -
Нека оставимъ новата година да даде отговоръ на 

този въпросъ. 

На второ мtсто ние разрешихме ,уставно и 

веднажъ за винаги деликатния въпросъ за соб
ственостъта на1 планинскитt хижи и щомоветt, 
както и въпроса за тtхния строежъ и стопанис

ване. Съ това се положи здрава основа на строи
телната ни дейность, която тепърва предстои 

да се развие въ широкъ мащабъ. Бавно, но си
гурно, нашата дейность се опредtля предпочти

телно къмъ строежъ на планински хижи и както 

бt изтъкнато въ -една отъ последнитt клонови 
конференции, досегашния опитъ е доказалъ, че 

нашитt клонове не еж достатъчно силни въ фи
нансово ,отношение за да се заематъ съ стрпежа 

ш1 туристически домове. 

На Ловчанския съборъ се прие едино::rушно 
програмата, съ която се опредtля броятъ на не
обходимитt хижи на 51, като се реши за времето 
отъ 1929 до 1931 година да се построятъ х11жит-l;: 
подъ Мусала, ,на мtстностъта Полянитt въ Пи
ринъ, при езерото подъ вр. Белмекенъ, подъ в, 
Паскалъ (черни Витъ) Ст.-Планина и при р. да
,1-1яница въ Пиринъ. Хижата подъ MycaJ1a е почти 



довършена, и идното лtто ще бж.де открита, а 

за тази въ мtстностыа Полянитt . сл-. събрани ма~ 
терияли. Решениет,о на събрра ;:;.2 се установи 
единъ редъ при строежа на J\.ижит h, като се да

ватъ отъ Централното настоятелство помощи само 
на ония клонове, които строятъ по пр.Jграмата, 

и то следъ като се започне строежа, - е ед.на rо

лtма стж.пка на~предъ въ хижестроенето. Така ще се 
избtгне . безразборния строежъ на хижи, които 
не еж. тъй належащи и ще се постави общия ин

тересъ на българския туризъ:v1ъ предъ частния 

- ·на нtкои отдtлни колнове. 
На трето мtсто се уреди Висшия туристиче

ски съветъ - едно съвещателно тtло, което те

първа ще покаже до колко ще може да пропаган

дира нашитt · идеи срtдъ обществото и доколко ще 
може да убеди меродавнитt фактори и граждан
ството въ по,лезностыа на културното дtло на 

туризма. Отъ него ние ще очакваме еж.що да из

работи и платформи за по-целесъобразно и прак
тичес1ю приложение на ид'еитt на туризма въ на
шата страна. 

Най-после не можемъ да не отбележимъ 11 

з а изнасянето на конгреса: на Асоциацията на 
славянскитt туристически дружества въ Софин, 
които запозна славянскитt ни другари непосрtд

ствено съ дtлото на българскитt туристи и за

здрави създаденитt помежду ни досега идейни 

връзки. 

Тtзи еж. · по-важнитt моменти изъ дейностыа 
на Б. Т. Д. презъ изтеклата година, къмъ които 
нека споменемъ и сж.ществуващитt добри и при

ятелски отношения съ Юношеския туристически 
съюзъ. 

Това е стореното до сега. Какво, обаче, ни 
предстои презъ настж.пващата година ? Толкова 

:1-1ного задачи има предъ с_ебе си родния туризъмъ; 

т-олкова много бла·городни цели привличатъ 
любовыа на българския туристъ, И ние сме 
пълни съ вtра че рано или късно тtзи цели 
ще бж.датъ постигнати съ дружнитt усилия на 
всинца ни - чрезъ нашата несломима енергия -
за благото на цtлия ни народъ. Нека, обаче, се 
опитаме да посочимъ задачитt, чието разрешение 

се налага още презъ тази година. 

Преди всичко ние трtбва да продължимъ на -
шата дейность за обединение на туристическитt 

сили въ страната. Съ хладнокървие и тактъ, но и 
съ твърдость ние ще работимъ за това обедине
ние, водени отъ високото съзнание за голtмата 

пакость, която се нана,ся на нашето културно 

дtло отъ единъ съ нишо необяснимъ и неоправ
данъ разколъ. И нека се надtваме че най-после 

добре разбранитt интереси на туризма ще ' над 
дtлtятъ секта:нтския духъ. 

Белезането на планинскитt пж.тища и пж.
теки - отъ друга страна - е наложително да с е 

извърши часъ по-скоро. Крайно време е този nъ

просъ да се изнесе на преденъ планъ и - наредъ 

съ изграждането на хижи - да се разреши ос

новно. Безъ маркировка - нtма модеренъ тури
зъмъ. И ние не се съмняваме че всички клонове 

ще дадатъ пълното си съдействие на Централното 
настоятелство на Б. Т. Д. за осж.ществяване на 
широко замисления планъ за единна и трайна 
:1,1ар-кировка до всички по-главни планински вър

хове, о.бектъ на туризъмъ. Подготвителната ра

бота е вече започната: организацията и необходи
митt материали за маркировката еж. дадени отъ 
Централното настоятелство, но активната помощь 
на клоноветt е абсолютно необходима и ние не 

се съмняваме че тя ще бж.де дадена на драго 
сърдце. 

Предстои изграждането на хижа подъ в. БеJ[ 
мекенъ. Въ една отъ последнитt конференции 
Централното настоятелство изнесе идеята - из
граждането на тази хижа да стане отъ група 

Юж,но-българскf( клонове въ Пловщивъ, Т,.-Па 

зарджикъ, Бtлово, Костенецъ, Долна-Баня и др. 
По този начинъ ще се направи първия опитъ 

гpy1Jia клонове да събератъ срtдства за изграждане 

една хижа подъ рж.ководството и съ финансо-вата 

помощь на Централното настоятелство. Въ пред
стоя,щитt годишни събрания съответнитt клонове 
трtбва да взематъ решения за помощитt, които 
ще внесатъ за хижата. 

Освенъ това предстои да направимъ вси
чко възможно за създаване на официално 
бюро з а туризъмъ. Отъ всички балкански 
страни само България и до сега не е създала една 
служqа, която да се грижи за развитието на ту

ризма - въ най-широкъ смисълъ на думата -
като взема нужднитt мtрки за стопанското изпол 

зване на туризма: по-специално - за използване 

посещението на чужденцитt. Българското тури
стическо дружество, като идейна организация не 
може да се заеме прtко СЪ създаване на подобна 
служба, която ще засегне главно стопанската 
страна на туризма, но то ще действува най-на

стойчиво за нейното създаване отъ органитt ,на 

държа-вата. 

Единъ трагиченъ случай - преждевремен
ната смърть на оплаквания отъ всинца ни пре

данъ младъ туристъ Димитъръ Бардаровъ, който 

з агина срtдъ снtжнитt виелици на Витоша -
наложи на вниманието ни единъ изоставянъ до 

сега въпросъ: - този з а зимния туризъмъ. Зим
ния туризъмъ е едно оравнително ново явление 

и за планинарството въ западна Европа. Той се 
появи съ популяризирането на ски-спорта. У насъ 
началото на зимния туризъмъ се постави съ из

граждането на планинскитt хижи въ Витоша и 
другитt планини. Неусtтно ски-излетитt добиха 
широко разпространение. Увлечението бt тъй 
силно че туристи съвсемъ незапознати съ труд

ноститt на планината зиме, нит-о съ нейнитt опа
сности, почти безъ всtка подготовка, зле екипи

рани предприемаха най-рисковани излети прп 
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каквото и да било време. Нtщо повече софий
скитt туристи въведоха обичая да възкачватъ Ви
тоша посрtдъ нощь съ ски или безъ такива. Дали 

има буря горе на планината или е хубаво времето
сжщо бt безъ значение. Всички мжчнотии ,се пре

зираха, а и смъртната опасность отъ виели,цитt 
и студа като чели не сжществуваше. И ето - въ 
кжсо време ние дадохме само на Витоша две скжпи 

жертви за туризма и то жертви, които можеха и 

трtбваше да се избtгнатъ, ако туристическитt 

о~рганизации пристжпtха по-методично къмъ 

практикува,нето на зимния туризъмъ, който се из

вършва при условия съвсемъ различни отъ тия 

на лtтния туризъмъ. 

Зимния туризъмъ по своитt опасности има 
много общо съ туризма въ високитt планини, по-

Яровет1. надъ Б1.лово. 

крити съ вtченъ снtгъ. Туристическитt органи
зации въ Швейцария и другаде отдавна схва
наха това и уредиха специални курсове за 

запознаване млащежьта теоретически и практи

чески съ опасноститt на планината зиме и съ 
срtдствата за нейното превъзмогване. Нека взе
мемъ добъръ урокъ отъ скжпитt жертви и органи
зираме незабавно подобни курс-ове. Тtхното уре
ждане се пада по дългъ на Б. Т. Д., Ю. Т. С. и 
Ски-клуба въ София, които още тази зима трtбва 
да подгоrгвятъ систематично обучение на мла
дежьта за зимнитt излети. Примtрътъ на Софий

ския клонъ на Ю. Т .С., който нареди да има пре~ъ 
зимата сам,о дружествени излети подъ ржко,вод

ството на- главатари, трtбва да се възприеме вед-
,1 -- •·• 

4 

нага отъ всички клонове на Б. Т. Д., както и отъ 

другитt туристически организации. 

Възкwчването на планината презъ зимата 
нощемъ е една безсмилица отъ туристическс 

гледище, ако не е престжпление къмъ самитt из

летници. Възкачван,ето пъкъ въ буря и виелица 

е често безумие! ... Дивна е планината въ зим
ното си велелепие, кжпана въ лжчитt на слън

цето, но тя е моrгжща и страхотна въ мъглата на 

снtжния :вихъръ. Изъ него се носи призрака на 
бtлата смърть що дебне и сграбчи въ леденитt си 
обятия залутания въ снtжната пустиня туристъ ... 
И ка,кто се любуваме на природната красота, тъй 

трtбва да · се научимъ да уважа,ваме могжщата 
стихийна природа, предъ силата на която човt
кътъ е само една пtсъчна прашинка. Волята за 

фот. Кр. Савовъ 

завладяване на планината е похвална, .но ние 

трtбва да умtемъ дЗ! ценимъ природнитt сили, 

които като противникъ еж жестоки и неумолими. 

Доброто познаване на планината и нейнитt ка
призи ще ни продиктува строга самr;треценка на 

силитt, и - навреме разумно самоограничение. 

Така ,се отнася съ респектъ къмъ пла,нината истин

ския туристъ, истинския плЗJнине,цъ. 

Наистина, тжженъ е споменътъ за рано за

гиналитt другари, но нека имаме поне утехата, че 

тt станаха изкупителна жертва за граядущитi, 
следъ тtхъ въ стръмния пжть на родния тури

зъмъ .... 
Съ тия мисли .ние пращаме нашитt .но,вого

дишни поздрави на всички български туристи. 

Н. Галчовъ 
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ГОЛьМО БьЛОВО и Рf\КОВИЦf\ 

Слънчевитt лжчи вече се дигаха отъ nюл,еrо 
и nрощално още обливаха ребрата и върх-оветt 
на Родоnитt и Срtдногорието, кога11O ло1юмоти
вътъ изпищt и ,спрt 111а гарата Бtлово. 

Селот,о 1Голtrмо Бtлово, .ое гуши ,скрито задъ 

завоитt въ гънкитt въ nролома на Родопитt, 
въ дъното на който тече не многоводната Бtлов
ска рtка, единъ отъ многобройнитt дtсни при
тоци на Марица. Рtкичката се каз,ва Яд •е ,ни ц а, 
име ,съ 1ю11квото зжлужен0 6и трtбвало да ,се 111а

з,оваватъ и всич11ш друг!-\ малки и по-голtми рtки 

въ Родопитt, де11O безмилос11ната хищна и ,невежа 
ржка ,е оголила ча,ровнитt имъ легла съ тtхнитt 

китни поляни и величествени увеси ,отъ природ-

Гол1,мо Б1,лово 

ното имъ облtкл•о и красо-ги - горитt. Та :и Бt
ловската Яд е ни ц а 1шърде умtстно и кога по
ядов·и11O, ·кога по-хрисимо, но че,ст,о въ яда ои от

мъщава на похитителитt. Така съ водитt си яде 
наклонитt, озжбва висинитt иrмъ, като 111е -остава 
и най-малката тр-евица да ое задържи по оглозга

нитt, изяд,е111итt гънки, а отгоре на всичко това 

въ по-силни и поройни дъждове р аз яж д а и 

подравя и са.митt основи на Бtло,вокитt кжщи, 
които ,еж по брtг-оsетt и. 

Яд:еница иде ,отъ китнитt плещи на прочутия 
Юндолъ въ Западнитt Родопи, високи надъ 2000 
м. отъ морското равнище, и змиевющо пори хъл

·боцитt 111а спускащитt и-мъ ,се къмъ ,северъ скло

но·ве. Селото Голtмо Бtлово -отстои на ·около 4 
1килом·етра отъ гарата или, по праJВо казано, отъ 

,самата р. Марица. Сгушено е въ еди~нъ завой, че 
до ,като се не ,влtзе ,въ него, не може да се види. 

Тъй ,скрити ,еж и повеч,е11O ,оелища изъ Родопитt 
и въо,бще .въ вси:1ч,ки планини ,въ ,българскитъ 
обла,сти. Про.тюмътъ-1кори110 на рtката не ,е rмного 

стtсненъ отъ гарата до селото, какъв11O -е ·гой отъ 
оелото нататъкъ за •вж11решностьта ,къмъ Юндола 

и гла·вното ,било, що IВЪ Западнитt Рощопи дtли 
водитt на Мt,ста и Марица. Скло,нътъ отъ лtвия 

брtгъ на Ященица се спуща по-полето ;,и ,образува 
по-вечкю -сгодна за обработ,ване полянческа площь, 
която ,въ горнитt си юраища има каменаци -
стръмнини съ тукъ тамъ хра·сталакъ, но постоянно 

оглозг-ванъ отъ козитt. Цtлата площь-ребро бли

зо до селол11O ,е rюпъ,стрена съ л,озя, ливади и 

ниви, едни отъ по,следнитt 1вече за-сtти, а по други 

фот, Кр. Савовъ 

,сега лени~во се движеха орачи и .съ ваклитt си 
волоrв,е гюрtха ро~ката ч,ер,ве,ника:во-жъл~инкава 

планинска поч,ва. По самитt пъкъ ·брtгове на рt
ката се ,мждрятъ малки ка-го кошарки, но гриж

ливо обnрадени и напоявани градинки, потънали 
въ кич,е,сто з,еле и буенъ у•витъ по високи 111аби11и 

вtйки още зеленъ фасулъ, прочутъ по своя rвку.съ. 

Отъ гарата до оелО'ГО има ·и нtколко дъс11юрtз
ници, въ които трупето за рtзане на дъски ,съ 

,кола ·ое до1кар:ватъ отъ къ.мъ Юндола. 

Склонътъ отъ дtония 6рtгъ 111а Яденица ·е по
стръменъ; работна земя ,въ 1Видъ на малки па
ланки, ,какви-го еж при~сжщи на физическия ,стро

,ежъ на планинитt, тукъ еж м111ого по-рtдки. Ре

брата на цtлия склонъ еж облtчеiш въ х,раста
.тrакъ и ту,къ-тамъ се ,виждатъ и гrо~голtмички 

млади дървета. Изгл,ежда, че мtстото ·,е охрани

т,елно, и ако е та1ка, то до нtкжде е запаз-ено отъ 
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зжбитt :на козата и отъ брадвата на хората, сле
дова'I'елно, съ надежда за една буйна, гж-ста и 
хуба,ва гора въ недалечно бжд,еще. 

Шос-е110 ·съ маш~и завойчета е простната по 

дtония 6рtгъ и едва ли на нtкжде е по-високо 
отъ 4-5 метра надъ :рtчното ниво. Т,о -е съ 
неза6елезванъ накло~нъ, доста сносно е, почти 

безъ ями, ,макаръ ч-е движението по нею на кола 

съ 11ежки 11овари отъ дъс,ки ;и дървета е твърде 

голtмо. Това показва, че поддържането му е въ 

добросъве-стни ржце. ДолиНIКата е чудно красива 

съ .овоя запазенъ почти пролt'!'енъ ликъ и оглу
шавана •отъ птичия хоръ на славеитt, косоветt и 
други пойни птици. А ка.к,ва ли ще е чаровностьта 

и на тая дивна Родопска гъша презъ май и юний, 

кога'I'О ,е въ своя пъленъ ,райски разцвtтъ! 
Селото ·каrо ч,е ли ,е въ най-тtсната часть на 

ущелето, ,кое-го продължава да ,ое въвира по-на

татъкъ между скаоо, каменаци, сипеи-ярове и 

стръмнини, прошарени съ храсталаци, и вече все 

по-1На~·е,с-го и ,съ голtми дървета, предимно джбъ 

и букъ. Борътъ е още дал,ече; той се ч•ернtе и 
вири гор.zю глава на волность по гре-бенитt и -вър
ховетt. Кжщитt и по двата брtга на рtката еж 
твъ:рде нагжс-го и съ криви, тtсни и нечисти 
улички. Всички постройки еж почти д,вуетажни, 
полудървени и полукаменни, а нtкои и изцtло 
дървени, мно110 и недовършени. Рtдко се вижда 
по-н-ова, ,сызременна, ,варосана и по--спретната 

кжща. Единственитt видающи ,с,е нови и привет

ливи пос'!'ройюи еж 1общинскиятъ домъ, въ който 
има и театрале,нъ салюнъ, а на лицевата му ,стр11Jна 

въ долния етажъ се помtща,ва читалището съ 

твърде бедна библиоте,ка и десетина вестници и 
-списа~ния. Общинската сграда е на лtвия брtгъ 
на рtката, а на ст,отина и повеч-е метра горе въ 

доста наведения ·спу,съкъ на ,склона и надъ свър

шека на ·кжщитt е училището, ,нова, хубава и го
лtма сграда ,съ широкъ дворъ на около и градина, 
съ новосадени дръвч,ета, но повечето изсъхнали. 

Сградата с,ега се довършваше. 
Въ ,срtдата на селото до ·самия общински 

домъ по единъ ХУ'бавъ кам,ененъ мостъ отъ ново 

време шосето минава отъ дtс.ния на лtвия брtгъ 
и ·отъ тукъ нататъкъ продължава по дъното на 

пролома ·къмъ Юндола, минава билото за Яко
руда и отъ тамъ за Банско - Разлага и Невро
копъ. 

К,олкото въ дъното по двата брtга на рtката 
Бtлово ·съ своитt бедни на гледъ, полудовърше
ни ,и оглозгани ,кж.щи е 1непри1ветливо, тюлкова 

пъкъ околностьта му е дивна, •омайна. Нtколкото 

отдtлени ,въ краищата по ребрата на склоноветt 
кжщички еж съ широки дворове, кацнали като 

птичи nнtзда съ дивенъ юрж.гозоръ - нtщо по
в~-е отъ кокетни вили, но изцtло съ 'I'ипичната ,си 

българска външность. 

До като въ ,своя цtл,ост,енъ архит,ектуренъ и 

външно, и вж.т,решно 1Видъ и строежъ наново вре

ме никаква промtна почти не ,е ,вне,сло и въ това 
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родопоко село, то ,въ носията и живота инъкъ на 

бtловчани старото, самобитно'I'О народно-българ
ско ,е веч,е на окончателно изч,езване. Само ста
ритt надъ 50 год1ини мжже и жени еж запазили 

,своята отъ доосвободителната ,война ,срtд:ногор
ско-родопска носия - мж.Ж!етt съ кожени шапки, 

абени потури, дола,ми и пояси отъ домашенъ ·въл

ненъ платъ, а ж-енитt ,съ дълги до петитt въл
нени сукмани, полутъмни прес'I'илки и кърпи-за

брадки ,безъ осо'бена бродерия и други кра,ски. 

У новото следъ освобожден111ето поюолtние ста
рО'I'О, народното типично бълга,рс1ю ,е обезличено, 
изоставено и замtст,ено съ но·во, чуждо - не бъл
гарсюо !И ·го безразлично отъ кжде и какво е зе

мено rю подражение. Не знаемъ, въ какво ли въз

хищение, мисли и блtнове би изпадналъ нtкой 
ч,истокръвенъ гръкъ, или чужденецъ елинофилъ, 
ако ,случайно му падне пжть и презъ Бtлово и 

-види то.ва ~всичко мж.жюо съ ка1ск,етъ на главата си. 

Творцитt на парижкитt договори презъ 1919 
година, ,както се знае, всичко предвидtха, за да 
запазятъ за себе си и за своитt любимци и малки 
съюзници - сърби, гърци и ромънци - мнимата 

цивилизация и разбираната отъ тtхъ свобода и 
човtшки права, громки думи, задъ които се кри

ятъ и оправдаватъ заграбенитt чужди земи и раз

покж.са.ни живи тtла на малки и нещастни на

роди. Между многото цивилизаторски мtрки, едно 
видно мt,сто заема каскет а въ Гърция и шап
ката въ Югославия, ·собствено Сърбия. По запо
вtдь и подъ страхъ на глоба, бой и затворъ още 
отъ 1913 година всички инородци и иновtрци, 

нови поданици на Гърция еж заставени да но

сятъ касюети на главитt си. И отъ тогава д,о 
днесъ всички изгонени „до б р о в о л н о" бъл
гари, помаци, турци, евреи и др. отъ Македонип и 
Западна Траюия и дошли въ свободна България, 
еж съ ,каокети. Така касюетаджийството стана на 
мода и у насъ, безъ да подозираме, какъ съ него 

засилваме фантазията на гърцитt и гъркофилитt. 
Бtлово е -било, ,е и с-ега чисто българоко 

село. Турци въ него не е имало. Поминъкътъ въ 
миналото му е билъ зав1ид'енъ; та той не ,е зле и 

д:несъ. Освенъ земледtлИJе ~и ,с1ютовъдст,во, тукъ 

е имал,о и не безъ значение за ония времена м,е
тална рж.чна промишленость - изработ,ване отъ 

бронзъ ,и желtзо разни ,сtчива, пирони и други 
принадлежнос'!'и. По двата брtга на 2 километра 
южно отъ селотю въ . пролома се намирали ста

ритt мед ,е iН и рудници, ,отдето ·ое е копала же

лtзна руда. Кжсове маJLки, сгурии и знаци на за
сипани ,оега рудни дупки и оега се виждатъ тукъ. 

Мtстностьта се казва Ж а г и т t. За тая минала 
желtзна промишленость свидет,ел-ствуватъ •още и 
мног,обройнитt желtзни кръ•стове по параклиситt 
въ Бtлово и оюолностьта му. 

Земледtлието днесъ ,е ·сла·бо, едно че почвата 
е изтощена по липса на rоръ и свиличан,е отъ по

роитt, и друло, че доходностьта отъ горитt е 
много по-голtма и сигу,рна. Дне,съ останалитt въ 



село-го Бtловци ,еж. добре плаща,ни работници -
да сtкатъ въ гората дървета, да ги влачатъ на 

дъско,рtзницитt, де-го и са~ми -гоже работятъ. По
предприемчивитt и заоелили еж. на гарата пъкъ 

-:ж сами стопани на дъскорtзници и търговци на 

производство-го си въ градиво. Бtло·вскитъ -борови 
дъски ,се много ценятъ и търсятъ поради доброто 
си кач,ество. Землище-го на Бtлово ,е голtмо. То 
обгръща около 120 Х!иляди декара гори, предимно 
борови, 20 хиляди де.кара паобища и отдtлно об
работва,ем,и ниви, лазя и др. Дъс1юрtзници има 

8 въ и ,около -селото и 7 на гарата. Отъ Бtлов
сюитt гори еж тра·вероитt и гаритt на из-гочнитt 
ж,елtзници още ,отъ 1872 година. 

Сюото,въдството е изгубено ,са,мо ·въ ·отноше

ние на ,овцетt. Па·сбищата ,с,ега ое изrюлзватъ лt-ге 

отъ каракачанитt, 1юи-го ги наематъ. Бtловци 
днесъ иматъ ,само кози; ,всtко ,семейство не ,само 

въ селото, но и живущитt на гарата, има по 2-3 
и повеч,е 1юзи за д:омашнитt си нужди; •обаче, 

има ,стопани и по на 100-200 и повече кози, ·отъ 
кои-го ,се приготвя ·вкусно сирене, масло и месо 

съ д:объръ пазаръ на гарата и д,ругаде. 

Предания, названия и следи •отъ -стари се

лища, монастири, черкви, па,раклиси и ,крепос11и и 

,въ околноститt на Бtлово -Иlма •много. Твърде ин

те,ресна е малката пещеря въ ,варовниковата 

окала въ двора на черквата. По ,една дървена при

митивна стълба ,се из•качват,е на •около 3 метра 

височина и с,е влиза презъ достатъченъ отворъ

врата ,вжтре. Това ,е ,една естествена сводова ка
менна ,ст,ена отъ оюоло 8 кв. метра и 2 м. висо
чина. Входътъ и е ,обрасналъ ,съ храсталакъ, че 

остава досущъ скрита за посетителя-минувачъ. 

Пр,испособена е за параклисъ •съ ·икони, кандила и 

малко ,олтарч,е, ,въ известни празд:ници ,се служи, 

и Бtловци ·се черкуватъ ·въ нея. Тая пещера трtб
ва да е служила за таенъ молитвенъ домъ презъ 

пър,витt ,вtк·о,ве на турс1юто робство, когато всич
ки христианоки че.рюви ,и параклиси еж били уни
щожени, а ,строежъ на нови · не ,ое допущало не 

само въ селата, но и въ градоветt. 
Южно отъ оелото на дtсния спускащъ се 

склонъ -е отдtленъ нtкакъ ,си единъ връхъ съ 

пресtченъ конусъ - полянка, цtлиятъ тrокритъ 
съ гора и храсталакъ. На ,него се на~ми,ратъ .разва

линитt на ста,ра голtма черква, юоято ,е имала 
около 30 метра дължина и повече -отъ 17 метра 
широчина. Обстойно ·описание за тоя рtдъкъ и 
инт,ересенъ ,отъ старохристианската а.рхит,ектура 
паметнИIКЪ ни ,е далъ нашия византологъ-ис-горикъ 

професоръ П. Мутафчиевъ.*) Преди една година 
единъ американецъ прави ,разк·опюи на това мt,сто. 

Името на черквата ,е „С в. Спа с ъ", но Бtловци 
именуватъ цtлия връхъ „Спа с о в и ц а". 

Въ горния юрай на оелото ,отъ дt,сния ·брtгъ 

на ръката се намира другъ старъ па,раклисъ Св. 

*) Материали за археологическа карта Hi! България 
кн. 11. Издава комитета за старинитъ при Народния Архео
логически музей въ София 1915 rод. 

Никола. Обграденъ съ камененъ високъ зидъ, той 

се крие въ ГЖ!сталакъ вtчно зеленъ ч•емширъ, до
С'I)ИГналъ надъ два ,м,етра височина, а между него 

и нt.1юлко много стари овощни дървета. Пара

клисътъ е низъкъ, ,едва се вижда поюрива му отъ 

вънъ и не ,е по,стланъ ни съ плочи, ни ,съ дъски. 

Тоя параклисъ трtбва да е отъ по-се11нешно време 
на турс1юто господство, когато Х!ристианското на-

. -оеление въ нtкои оелища, подвластни на по-,вt

ротъ•рпими беове мож-ело да ои ~въздига прости, 
,отъ ,вънъ •не подозрtва,еми, като обикно,вени жи

лища малки постройки, които служели за черкви. 

Инт,ересенъ ,е този параклисъ съ находещитt ое 

въ него 7 -8 голtми подвижни желtзни кръ

,стове - свtщници, на които богомолцитt еж ле

пили горящитt си свtщи. Всtки единъ отъ тtхъ 
има ,особена укра·са и видъ отъ ,кръст•осано-п,ре

плетенитt ковани ж,елtзни пръте. Всички •еж мt

стна направа, оста·нали отъ едновремешната же

лtза,рска ржчна пр,о,мишленость. Такива параклиси 
има още нtколко въ о.колноститt на селото, нt
кои отъ тtхъ занемаре,ни и полу,съборени, въ ,ко

ито козарч,етата вкарватъ своитt малки стада въ 

лошо врем,е. Друnи пъкъ еж съвършено заличени 

отъ повръхностьта, но имената и преданията за 

тtхъ ·ое пазятъ и презъ известни празд:ници Бt

ловци се черку1ватъ и колятъ курбани на мtстата 
,имъ. Характерното ,е ,въ случая, че ,въ всtюи па,ра

клисъ или мt,сто, дет,о ,е имало такъвъ, има и го
лtми каменни кръстове, дълбоко забити въ зе

мята и одимени отъ паленето на свtщи по тtхъ. 

Подо.бни кръстове има на всtкжде въ ,и оюоло 
всички д,рули селища ·въ Родопитt, и тt изрично 
твърдятъ, малко голtмъ религиозенъ христиански 

животъ ,е ·юипtлъ въ тtзи български планини 

презъ срtдневtюо:вието. 
По зигъ-загова пжтека rвъзъ •стръмнината отъ 

,с,елото на .i:rtвия брtгъ на Яденица с,е излиза на 
Р ако ,в и ц а. Това е -една красива доста голt
мичка площь - поляна, слабо на.вед.ена къмъ с,е

ве,ръ и Момина Клисура. Тя се образува отъ ,спу
скащитt с,е склонове на запад:н1:1тt Родопи между 
Сестримската рt,ка и Яденица. Въ пречупването на 
скло,нов,етt по срtдата имъ надъ поляната •Се из

дига единъ кону-сообразенъ хълмъ, който само

тенъ стърч,и кат,о наблюдателенъ пу,нктъ надъ тt

снината между Gрtдногорието и Родопитt и стра
ничнитt проломи-проходи на Бtловската и Се

стримската рtки. Задъ този ,конусъ ое шири вж
трешния лабиринтъ на западнитt Родопи б,езъ 
край и скритъ въ хоризонта къмъ югъ. 

Нанагорнището отъ с,елото Бtлово до по
ляната на Раковица разстояние110 въ ,въздушна ли
ния едва ли надминава 500 м,етра, обаче, изкач
ването отнема повеч,е •отъ полоrвинъ часъ умо

ри11еленъ Х'Одъ. Надъ село110 при излаза на поля

ната предъ ,очитt ·и ,краката на туриста ·с,е ,из

прtчва стихийностьта на плалнинскитt пороища, 
когато човtшкото невежество имъ разчис11и пжтя 

отъ горитt. Тукъ на ,една квадратура ·отъ нtколко 
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декара дъждоветt на дълбоки и гжсти ещинъ до 
другъ нарtзи и сипеи еж обезобразили цtлия 
брtгъ, спускащъ ое къмъ Бtлово. По тtзи грозни 
ярове 1и голоти ни ,една тревка не ·е м~огла да ое за

държи, а и д•ето по ,к:раищата и по твъ,рдата почва 

се е опазила самотно нtкоя ·стърчаща зеленина 
или нtко,е храстч,е, ,вижда ,се, ч,е и тt еж въ непо

силна ,борба и въ ,юрая на Ж!ивота си. Почвата 

тукъ, жълтеникаво-пt,съклива LИ ронлива, посто

янно ое сипе и свлича. Нtкои отъ яроветt еж 
цtли ,бездни отъ 10- 15- 20 м,ет,ра дълбочина и 

е не1Възможно неч·е слизането въ дъното имъ. 

Кар11ината ,е, наистина красива, чаровна, но 

въ ,еж.щото ,врем.е LИ тжЖJна. 

Задъ яро·ветt започва поляната, .по която 
рtДi!ю се вижда оцtлело ,щръвце, или групич,ка 

хра-сталакъ по маЛJкитt и и плитки долчета, обач,е, 

по юраищата околовръсть тукъ-тамъ кой знае какъ 

Мъгли надъ Прави Искъръ. 

еж се запазили малки купчинки джбови дър·вета. 
Такава купчинка-горич,ка е тая на оеверо-изтокъ 

надъ селото, де-го ,е имало ,старъ параклисъ Св. 

Ге,орги, оега съвсемъ сринатъ и изчез·налъ, но съ 

единъ голtмъ кю1,ененъ и дълбоко забитъ въ зе

мята ,кръстъ. 

На Раковица еж най-хубавитt и годни за 
обработ,ване и близк:и на ,бtловчани ниви. По 
тtхъ на много мtста с,е виждатъ временно и по

движни отъ ·сухи пръти кошари, ·въ ,които следъ 

жътва, до като хване зима, нощуватъ на открито 

козитt и яловия и 1неrюрасналъ още едъръ до

битъкъ на Бtловци. Така се натоварятъ стърнищата 

ниви, като се използува и пашата имъ презъ есеньта. 

На кону.соо6разния стъ1рчащъ ,надъ поляната

площь връхъ се ,е •намирала ,крепо,стьта Раковица, 

извес'Гна презъ срtдневtко,вието, вtроятно и по
рано въ древностьта. Сега никакви ,следи отъ 
нея не -еж. останали на изравнения ·въ малка по-
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лянка връхъ, дори камъни не се виждатъ на това 

мt·сто, освенъ разхвърлени такива по ребрата му 
и затревясали въ гж•стия храсталакъ. Гледката отъ 

тоя върхъ ·е •велик,олепна, просторна къмъ всички 

страни: •на северъ е дивната Момина Клисура съ 

Срtдногорие-го задъ нея; на западъ еж :величе
ственитt Белмекенъ, Мусалла и Сю11кя, на изтокъ 

е отворътъ на Траюийската равнина, а на югъ 
- необя1'нитt Родопи. 

Село"Го Г,олtмо Бtлово днесъ се състои отъ 
дветt ,с,елища - самото с,ело съ 2159 жит,ели и 

гарата съ 1093. Гарата бързо раст,е и е вече до
била не само ,видъ на ,едно гиздаво градч,е, но е и 

търговски и индустриаленъ центъръ, твърде ожи

,ненъ. Всички слради ,еж дву,етажни, ,съ•временни, 

варосани и боядисани, съ пълна граж,данска об

стано·вка. Всtка ,кжща ,си има и грижливо обгра

дено дворче съ дръвчета и цвtтя. Околностьта е 

фот. М. Кръшнянъ 

полянчеста, особена на дtсния брtгъ на Яденица. 
Цtлата ,е обрабо'Г'Ваема и превърната на лазя, ни
ви, овощни лрад!Ини, люцернови ливади и др. 

Оовооъ д•ес,етината складове на строителенъ 
дъ,рвенъ материалъ, на гарата вече има и нt

колко инду,стриални заведения: дъскорtзници, 

работилници на мобили, мраморъ, книжна фа
брика за •опако·вки, такава за ка'Чlета, бурета и др. 
Близо по на нtколко ,юилометра разстояние до га
рата еж разполож,ени и нtколко добри и произво
ди-гелни ,с,елца, между които е и старот,о Бtлово, 

отде-го ,е зас,елено днешното Голtмо Бtлово. 

Изобщо Бtлово съ своята о.колность, кра
сива, гориста, съ старинни ,следи и значение отъ 

мин,алото на •българс1юто племе, при това и до
стж,пни и интересни, заслужава вниманието не -са

мо на нашитt туристи, но и на ,всtки българинъ, 

който обича хубавата българска природа и кра
сивитt българс1<и покрайнини. 

Ст. Н. ШИШl{ОВЪ 



0Пf\СТНОСТИТ13 HR ПУСТИНЯТА Дf\РВF\СЪ 
Приключенията на една руска експедиция. 

Руската rеолсrическа експедиция, състояща се отъ 14 души, потеглила въ началото на януарий 
м. r. отъ Владивостокъ за да изследва пустинята Дарвасъ. Тукъ даваме извлечение отъ описанието 

на участника Георги Рудневъ. 

Пустинята Дарвасъ започва отъ най-крайната 

източна часть на Бухара, прекжсва се на югъ 
отъ планинския масивъ дарвасъ и продължава 
следъ това до Индустанъ и Авганистанската гра
ница. Северно отъ нея се простира планинската 

верига Каратегинскъ, която свързва пустинята съ 

Фергана, една богата низина отъ Туркестанъ. На 
изтокъ тя се простира до снtжнитt върхове на 

Памиръ. 
Пжтуването ни презъ Оби Хинкоу, скали

стата висока равнина, простираща се по пtсъч· 

Ето вече осми день отъ нашето пжтуване 
презъ безкрайнитt планини, които на нtкои мtста 
се състоятъ само отъ голtми плочи. Непроходи
~1ата мtстно:сть непозволява да се използватъ 
скрититt тукъ отъ вtкове и хилядилетия без

бройни богатства. Въ .плочитt открихме различни 
следи отъ предисторическо морско население, 

което показва, че тия мtста до Памиръ и на из

токъ дори до склоноветt на Хималаитt еж били 
по-рано залети отъ единъ изчезналъ океанъ. Нt
кои не добре запазени части отъ •огро•,11-1и скелети, 

Пиринъ 

нитt брtгове на рtката Сурхаба, бtше съпроIЗо

дено съ голtми трудности. Отвесни планински 
склонове, липса на каквито и да е пжтища, опасни 

преходи презъ многобройнитt планински рtки -
всичко това задържаше нашата малка група, съ

стояща се отъ моя :vшлость, геологъ, помощни

кътъ ми Са~сновъ и четирма пжтеводители отъ 
Бухара. 

Ние се бtхме отдtлили отъ голtмата експе

диция за да изследваме геол,огическия характеръ 

на Оби Хингоу, а пъкъ главното ядро ржководено 
отъ професоръ Михаилъ Красинъ имаше задачата 
да пропжтува отъ Фергана презъ Памиръ. Този 
пжть бtше значително по-лекъ и азъ трtбваше да 

побързамъ за да стигна на време уреченото мtсто 
за срtща, именно при горнитt притоци на рtката 

Сурхаба. 

които ние намtрихме въ една тъмна пещера въ 

пtсъчнитt скали, показватъ всички признаци на 
динозаура. По-нататъкъ ние намtрихме единъ по
добре запазенъ голtмъ преденъ зжбъ отъ нtкое 
гиганско животно, което ще да е принадлежало 

къмъ фамилията на индикоперия . За жалость вре
мето бtше кратко и ние неможехме да престоимъ 

по-дълго на това ингересно мtсто. Следъ като 
отбелtзахме всичко въ нашитt карти, ние про

дължихме пжтя си напредъ. 

Тъмнината ни настигна още въ планината 11 

ние уморени отворихме палаткитt си и ,се пригот

вихме за сънъ. Съ помощьта на горящи главни 

внимателно изследвахме близката. околность на 
нашия лагеръ . Отровнw и вредни насtкоми, които 
се бtха скрили подъ камънитt, бидоха хвърлени 
въ пламъцитt и унищожени. После вземахме едно 
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дълго вжже, изплетено отъ овча вълна и съ него 

за'Градихме нощния си лагеръ. Това бtше, един
ствената, ако не съвсемъ сигурна защита срещу 

скорпионитt, 1юито тукъ ,се срtщатъ въ толtми 
количества и съ тtхъ ние тр,t.бваше непрекъснато 

да се разправяме. Овцитt еж тtхния най-голtмъ 
неприятель и щомъ като тt подушатъ овчата ми

ризма, бързо избtгватъ. 
Бtхме вече се предали на отморителенъ и 

дълбокъ сънъ, когато единъ силенъ ударъ, внеза · 
пенъ и дълбокъ ни събуди. Ревътъ на вtтра нахлу 
съ страшенъ шумъ въ ушитt ни. Една минута 
всичко пакъ се смълча, настана гробна тишина и 
ето още веднажъ, около една секунда, продължи 

повторилиятъ ое ревъ. - ,,Земе11ресение!" -
мина ми като мълния презъ ума. Въ Дарвасъ това 

се случва прочемъ доста често. Единъ отъ тру
советt бtше толкова силенъ, че двама отъ наши1 -I; 
прислужници попадатъ по з,емята. Следъ това по

следваха още нtколко труса, единъ следъ другъ, 

придру;:;ени отъ глухитt подземни бучения. На
близо една скала рухна съ грозенъ шумъ надолу 

въ низината. Следъ това наста~на пакъ гробна ти
шина ... 

Пакъ се вслушахме втренчили погледъ въ 

мрачината нататцкъ. Буйниятъ потокъ, който ~е 
намира ,на 50 метра отъ насъ като че ли заглъхна. 
Шумътъ на вълнитt замрt, не се чуваха и камъ

нитt, които водата безспирно събаряше и вла
чеше1. Унесени въ тежъкъ сънъ моитt другари 
скоро заспаха. Азъ стоехъ още буденъ и разни 
мисли се тълпtха въ ума ми, и отлитаха далечъ, 

далечъ презъ дългитt хилядилетия, когато изсту

дяващата земя се е отдtлила, планинитt еж се 
появили, ба,вно и постоянно се е породилъ и тече 

животътъ ... 
Неволно ми хрумна за извънредно опасното 

положение, въ което се намирахме сега. - ,,Ст:1-
1 

вайте! Да вървимъ, извикахъ азъ. - Ръката е 
прокъснала преградата и се разлива по пtсъчната 
степъ, точно срещу нашия лагеръ!" 

Тътрейки се презъ камънацитt ние бързахме 
да се отдалечимъ отъ това опасно мtсто и достиr
немъ близкия гористъ върхъ, като влачехме въ 

тъмнината и нашитt коне и кози . . . Задъ петитt 
ни вървtше смъртыа ... Огромни водни ивици 
блестящи като лава, лудо се спускаха къмъ насъ 

и дори ни застигаха ... Но ние бtхме вече до
стигнали скаmистия брtгъ и се възкачвахме на
горе. Нtколко минути още ние бързахме и следъ 
това изтощени спрtхме да си поемемъ дъхъ, цtли 
потънали въ потъ. Въ сжщата минута и вода,;~ 
достигна до скалитt. Отъ нейнитt удари хвърчеха 
бризги чакъ до насъ. Но ние бtхм·е вече на си
гурно мtсто и спокойно потърсихме въ новъ сънъ 

отмората ... 
Подъ планинскитt върхове се бtше изднг

налъ сребърнобtлиятъ дискъ на месеца, подобно 
на rолtмо свtтнало огледало. Остритt скали, за-
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градени отъ дълбоки язове, блъснаха на хла,дната 

свtтлина. Заснtжениятъ върхъ на Дарвасъ свt
тtше като неженъ бисеръ и въ небето около него 

се отразяваха синкавобtлитt гига,нтски вър}юве, 

подобни на корабни платна. Приятна хладина об
ливаше гърдитt ни и ни изпълваше съ нови сили 

и смtлость. Въ пещеритt около насъ се обаждаха 
чакали. Тукъ тамъ се чуватъ като детски викове, 
ту се смtятъ като побtснtли, ту плачатъ като 
самотни х-ора изъ планината. Отъ време на време 

съ тtхния вой се примtсва и воя на хиена, а още 

по далечъ глухия ревъ на скитащъ тиrъръ. 

Воднитt маси се оттеrлятъ постепено пакъ 
въ леглото си. Бавно се движимъ напредъ. Ко
нетt и козитt се катерятъ по внимаrгелно от ь 

хората и се оглеждатъ въ всtка пропасть. Ние 
б-t.хме вече не далечъ отъ нашата цель, може би 

само 1 часъ пжть ни оста,ваше до rла,вната група 

и надеждата за скорошн11!rа срtща съ нашитt дру
гари, следъ като бtхме преминали доста опас

ности, ни радваше. Внезапно откъмъ низкия хра

сталакъ, който ограждаше пжтя ни, се чу нtка
къвъ шумъ и една бtла дреха като да се метна 

и полази ... 
- "Стой! ... и'Звика единъ грубъ гла,съ на 

тюркменски диалектъ и следния моментъ вече ние 

бtхме заобиколени отъ цtла орда въоржжени 
текинци, едно разбойническо тюркменско племе, 

което обитава пла,нинитt наоколо. Никой отъ насъ 

не вдигна ржка за отбрана, впрочемъ ясно е, че 

това бtше съвършено безполезно. Ритници и 
удари последваха и въ скоро вре~1е ние бtхме 
вързани здраво съ ржце на кръста, така силно, 

щото като че ли коститt ни се чупtха. 

Въ бързъ ходъ тt ни подкараха съ камшици 

по една тtсна планинска пжтека и следъ 20 ми
нути ние видtхме нtколко rолtми палатки, заоби
колени отъ огньове. Предъ най-голtмата и най
хубавата отъ тtхъ седtше войводата на текин

цигt., старъ човtкъ съ дълга черна брада и грубо, 
нашарено отъ пъпки лице. Нашитt мжчители ни 
домъкнаха при него и застанаха следъ това съ 

страхопочитание нt.колко кра,чки назадъ. Нtколко 
минути войводата ни гледа мълчеливо, а после 

започна на единъ разваленъ руски езикъ: ,, Чрезъ 
моитt съгледвачи азъ бtхъ въ течение на цtлия 
ви походъ добре ориентиранъ за ва,съ. Вие идете 
отъ страната на петокрилата звезда и търсите въ 

моята земя злато. Това ви намtреюiе обаче не ще 
успtе, тъй като ние ви решихме вашата бждаша 

участь. Ние ви осждюсме на заслужена смърть". 
Следъ тази речь, въ която бtше произнесена и 

присждата ни, главатарътъ, безъ да ни удостои 

поне съ единъ погледъ, даде знакъ на своитt хора 
и се изгуби въ палатката си. Веднага къмъ насъ 
се приближиха осемь души разбойници и ни по

ведоха обратно по сжщия пжть, по който бtхме 
дошли. Обаче следъ стотина метра ние се откло

нихме и , тръгна.хм-е по единъ стръменъ спусъкъ 



направо къмъ низината,. Пtсъчното море блt
щеше на пълната лунна свtтлина като бtла ко
принена покривка, студено и чисто. Нtколцина 

текинци въорж.жени съ гребла крачеха напредъ. 

Скоро тt спрtха и започнаха да копаятъ шесть 

дупки - три отсамъ и три оттатъкъ. Ние раз

брахме пъкленото намtрение на разбойницитt ... 
Съ ужасъ видtхме сега наблизо нъколко почер

нtли черепи - това бtха главитt на други осж.

дени като насъ, изrризЭJни отъ хищнитt животни, 

а сега стърчеха изъ пtсъка зловещо почернtлитt 

черепи. 

Разбойницитt гребъха бавно и ч•есто се смt
няваха. Следъ единъ часъ ужасно очаква,не на

шитt четирма бухарски пж.тево,дители бtха зарити 

вече до шия съ пtсъкъ. Сега идеше редъ на Нi!СЪ. 
Сасновъ викаше отъ отчаяние и напраздно се дър

паше да скжса веригата. Азъ 
стоехъ до него замаянъ, 

вкамененъ, безъ да съмъ 

въ състояние дори една 

дума да проговора. Смър
тенъ страхъ бtше ме вко
валъ съ желtзна сила и 

бtше парализиралъ всич

китt ми членове. Следъ 
нtколко минути тежкиятъ 

пtсъкъ почна да ни при

тиска отвсtкжде. Нtкой отъ 

мжчителитt ми пъхна въ 

устата едно дърво и когато 

азъ го повърнахъ и из

плюхъ, последва такъвъ си

ленъ ударъ по rливата ми 

съ ботушъ, щото азъ изrу

бихъ съзнание. 

Тъмнината около насъ 

не трая дълго. Влажниятъ 

пtсъкъ вършеше своето. 

Азъ отворихъ очи-ние бtх- Раковица 
ме самички. Като малки пла-

мъчета се виждаха на върха оrньоветt на разбойници
тt предъ тtхния лагеръ. Отъ близкитt пещери пла

ч·еха, смtеха се и крещеха, както и по-рано чака· 

литt. Обезо~бра,зенитt гл1ави на заро·вени преди 
насъ нещастници, стърчеха като праздни, пробити 
гърнета изъ пtсъка. На нtкои отъ тtхъ се виж
даше тукъ тамъ месо, но повечето бtха изпогри·· 
зани до кости. 

Сас,новъ напрегна мишци и съ всички сили 

опита да излtзе изъ дупката. Отчаяно движеше 
той насамъ нататъкъ раменетt си, поразмtстваше 
пtсъка, но скоро силитt му го напуснаха и той 
разбра, че безъ чужда помощь е невъзможно да 

се избавимъ. 
До него бухарецътъ бtше затворилъ очи и 

изглеждаше ·като заспалъ, другитt негови съоте

чественици - еж.що. Азъ дори несмtехъ да по
гледна: презъ главата ми хвърч1еха трескаво 

ирачни мисли. Азъ мислtхъ за жена, за моитt 

малки деца и единъ купнежъ само, да живtя, да 

живtя, бtше изпълнилъ цtлото ми сж.щество ... 
Наблизо се чу отново лая на хиенитt . . . . 

Воя на чакалитt се усили, стана по-кратъкъ и по

дръзъкъ, . Отъ челото на Са,сновъ потече студенъ 

потъ. Бавно, повtвани отъ вtтъра, коситt му се 
посипаха върху челото. Изведнажъ, като ч·е ,1и 
нtкаква мисъль проблесна въ него: очитt му бtха 
широко разтворени, той извика: Ето, ето! Звtро
ветt! Tt ще огризатъ месото отъ главитt ни! Ма
единъ, бухарецътъ, го погле·,щна и му пошепна 

едва чуто: Да, така пра:вятъ тt, така наказватъ! .. 
Хиенитt непреставаха да виятъ, и все по 

нови прииждаха къмъ първитt. При скалитt, само 
нtк9лкю метра далечъ отъ насъ се мtрнаха две 

черни ,сtнки и пакъ изчезнаха бързо. А следъ тона 
виждахме по-чест•о тъмнитt сtнки и то все по-

фот. Кр. Савовъ 

многобройни. Ту се влечеха, ту подска·чаха, се 
по-близо и по-близо до насъ, живи заровенитt! ... 
Смъртыа! ... извика пакъ Сс1Jоновъ, и викътъ 
му стана неч,овtшки, страшенъ. 

Една хиена се бtше примъкнала и клопаше 
съ челюститt си, подушила вече жертвитt. 

,,Но млъкни най-после ... шепнtше съ раз
греперенъ гла,съ Маединъ. Мълчанието е послед
ното ни орж.жие, нека пестимъ поне него . . . 
Но бtше вече късно . . . Животнитt правtха се 
по-тtсни крж.гове оюоло ни. Една отъ хиенитt се 
доближи до стърчащитt глави и заби остритt си 
зж.би въ черепа. Чу се крусъкъ . . . Внезапно 
една муцуна душна иэотзадъ лtвата страна, току 

до слепитt очи ,на Сасновъ. Той изпише съ дрез
rавъ и пресипналъ гласъ. Хиената отскочи на

задъ, поспря се малко, но следъ 'Гова отново про

пълзя къмъ него, като страшно тракаше зж.би ... 
Той пакъ извика . . .Маединъ искаше да му по-
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~югне и съ свирене и кашляне опита да подмами 

зв-t,ра къмъ себе си. Напраздно. Гладното жи

вотно не искаше да се откаже отъ избрwната си 
плячка ... Лицето щ1. Сасновъ се изкриви, очитt 
изкачиха, устнитt се разтsориха широко и трес

каво треперtха. На устата му се показа пtна, нt
какви неразбрани думи се чуха, обзе го лудость ... 

Тукъ се случи нtщо неоча~вано ... Нtка
къвъ страшенъ гръмъ прониза въздуха. Най
първо единъ, следъ него втори, трети, цtлъ 

залпъ. Звtроветt избtгаха настрани и изчезнаха 
като призраци въ планината. Въ лtво отъ насъ 
свtтнаха пакъ червенитt езици на пушкитt. Бит-

СТF\РИ ПЖТУВF\НИЯ 

ката съ разбойницигl, бt въ пъленъ разгаръ ... 
,,I !рофесорътъ е пристигналъ съ своето отдt,1е ·

ние, се обърнахъ азъ къмъ Саоновъ, но той гле
даше се още безчувствено и само когато нtколко 
бързи фигури преминаха край насъ и се хвърлиха 

въ водитt на рtката къмъ отсамния брtгъ, едва 

тогава Сасновъ се съвзе и извика, високо и прони

зително. ,,Крас,инъ, Красинъ!" 
Откъмъ пtсъчния брtгъ на рtката се зададе 

въоржженъ съ пушка въ ржката, доцентътъ. Ние 
се смtех:.1е, плачехме отъ радость и току викахме 

луди отъ щастие: Спасени сме, спасени сме. 

с. в. 

ПРЕЗЪ БЪЛГF\РИЯ 
От ь Доменико Сестини. 

(Прев. отъ италиянскн на френски въ Nouvelles f\nnales des voyages V Serie, 1854, Paris, томъ II стр. - 129-180, томъ 111 стр. 5-22) 

Пж.туване отъ Виена до Русе по Дунава, оттамъ по суша въ Варна и отъ Варна въ Цариrрадъ по 

Черно-море въ 1780 година 

Тимокъ е голt;1.ю село въ областыа, кждето 
пребиваватъ разни търговци. 

Както нtкога, така и сега летятъ голtмо 
число скакалпи, наречени locuste на влашки. 

За щастие, гол·l,ми количества падаха въ водигl; 
на Дунава, и така бичътъ· донtкжде се намаля

ваше. 

lia ·1 часа минахме подъ В и р ф а; по проте
жението на Дунава на страната на Влашко по по
лето еж разпръснати тукъ и тамъ селища. 

Следъ малко е селото Неселъ, следъ 3 часа 
стигнахме въ Флорентина, голtмо село или турска 
касаба. 

По-далечъ на 3 часа отъ Тимокъ, на една 
подводна скала, е разположена крепость, гер

манска постройка, но поради благоприятния вt
търъ минахме това разстояние за 1 часъ. Срtщатъ 
се още турски села: l{ушиява и Кутова, откж.дето 
започва да се появява Видинъ. Следъ Кутова има 

единъ о-въ съ еж.щото име. 

Спрtхме въ Видинъ въ 9 часа вечерыа тъкмо 
по новолуние, когато, споредъ турския обичай, 
съ топовни, пушечни и револверни гърмежи биде 
известенъ байрама. Градътъ бtше освtтенъ презъ 

време на тържеството. Сега е една крепость въ 

България (древн. Мизия); нападната •отъ унгар
цитt въ 1739 г., но безуспtшно. Единъ паша, 
единъ яничерр-ага и единъ сердаръ еж натова

рени съ защитата на крепостьта, кждето само тур· 

цитt иматъ достжпъ„ 

Останалата часть отъ града е много ыръсна 
и незначителна; ние можахме да видимъ малко 

нtщо поради байрама; всички дюкянчета - н 

турски, и христиански, бtха затворени . Презъ 
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тtзи праздници турцитt се отпущатъ въ отноше

нията съ христианитt и вtрватъ, че всичко имъ 

е безнаказано позволено. 

Нашиятъ турчинъ, господарыъ на лодката, 
следъ като си свърши работата и си направи бай

рама, като се помоли въ джамията, пожела да 

тръгне. Въ ежбата, 30 септемврий, 11 часа сут
риныа, започнахме да плувшме. Наскоро срtщ

нахме единъ островъ - Сикшианъ Адаси, или 

„ Островъ на пълха". Тукъ се намиратъ пазачница 
и мрежи за риболовъ, главно моруна, която се на
рича съ латинското име huso; това е единъ видъ 

есетра, която се лови на много други мtста по 
Дунава и има голtмо значение, тъй като съ нея 

въртятъ голtма търговия. Солятъ я и я изпра

щатъ въ много мtста, дори въ Uариградъ; тя е 
обикновена храна презъ поститt на гърцитt и 

другитt христиански народи. Голtмитt риби стру

ватъ 8 пиастра, и смtта се, че съ всtко хвърляне 
на мрежата могатъ да се уловятъ 10-20. Най
добъръ риболовъ се извършва въ Сикишанъ

Адаси. 
Турцитt въ Uариградъ знаятъ само своя 

езикъ - простиятъ народъ има своя говоръ, из

пълненъ съ груби и просташки изрази. Честни и 
учтиви хора и такива, които иматъ нtкаква кул

тура, които еж били подъ рж.ководството на хаджи 
или учители, говорятъ съ по-отбрани думи. Така, 

при двора на султwна всички приближени и бла

городници говорятъ турски, обогатенъ съ а,рабски 

или персийски термини. Но турцитt, които жи

вtятъ въ пограничнитt мtста, населени съ раз
лични народности, знаятъ езицитt, които се го

ворятъ тамъ, т. е. - български, босняшки и 
влашки и може да се 1,аже, че отъ Бtлградъ до 



устията на Дунава много турци Jiecнo се обясня
ватъ на тtзи езици. 

На 3 часа отъ Видинъ се срtща другъ ма
JIЪКЪ островъ, нареченъ „Канапа". Въ 4 часа ми
нахме покрай турското ceJio Р и к ч е р е к ъ, сJiедъ 
което се намиратъ две островчета - едното на 

Jitвo, наречено Д е с а, а другото С к о м и а. Въ 
6 часа пристигнахме въ ceJioтo ПJiавикиенъ ИJIИ 
Плевица, кждето ядохме хубави, ЖЪJIТИ пжпеши, 
които ставатъ въ изобиJiие въ окоJiностыа на Ви
ди~-1ъ. fiо-далечъ видtхме К ар а-Л ум о н ъ, на 

oкoJic 12 часа отъ Видинъ, което минахме презъ 
нощыа. 

При хубаво време и бJiагоприятенъ вtтъръ 
продъj1жихме пJiаването презъ u·вJiaтa нощь и на 

разсъмване се намtрихме на вдадената въ рtкат11 
суша Зибро.*) СJiедъ изгрtвъ слънце вtтърътъ 
Прl)стана, и не можехме да напредваме много. 

Въ 2 часа се намtрихме въ едно влашко ceJio, 
наречено „Н иди е", наблизу до което тече едно
именна рtка. Срещу него е KoтocJiy, което изо
билствува съ Rhus cotinus, което на влашки се на
рича Scompie ! 

Въ 3 часа минахме презъ Орана или Р а
х о в о, нtкогашенъ германски замъкъ, отъ сте
нитt на който още се забелязватъ останки. 

На лtво срещу Орtхово е ceJioтo, наречено 
Ялорница, кждето протича голtма рtка съ еж.щото 
име, която иде откъмъ Крайова. Орtхово е раз
по.1оженъ на една височина, насеJiенъ е съ турци, 

и евреи. На крайбрtжието се виждатъ развали
нитt на една сграда съ две кубета - нtкогашна 
градска баня. 

СJiедъ Орtхово е о-ва CaJio-Hoaзa и после 
~дно разрушено при войнитt съ австрийцитt село, 

наречено Ташлинъ (мtсто съ камъни) на турски 
и Коврикше на влашки. Къмъ 9 часа вечерыа 
пристигнахме въ единъ градъ, нареченъ Ваденъ, 
отдалеченъ на 6 часа отъ Орtхово. Има крепость. 
Брtгътъ на дtсно е хълместъ, а влашкиятъ е ра
венъ. 

Въ понедtлникъ, на 2 октомврий, рано на
пустнахме Ваденъ и -следъ 2 часа стигнахме въ 
Беслие, влашко село, ко·ето е било изгорено отъ 
руситt, и кждето сега еж -останали само нtколко 
колиби. Направихме нtкои покупки и се снаб
дихме съ вино, което отдавна ни липсваше. Лод

каритt еж.що бtха слtзли и тъй като бtха власи, 
съ удоволствие се черпtха съ съотечественицитt 
си. Но господарыъ, като виждаше, че се спиратъ 
повече отъ обикновено, каза, че съмнителни липа 
еж задигнали кормилото на барката и така ги за
стави бързо да се изтичатъ на борта. 

Въ лtво, наблизо до селото, има едно голtмо 
село - Садова и на 2 часа отъ него е с. Челии. 
Тамъ рускитt войски еж лагерували нtколко 
време. 

*) Изглежда, че е Cebrнm на Антонинъ. 

ПосJ1е се забелязватъ четири други села, раз
положени по лtвия брtгъ - Верде и Исасъ еж 
дветt последни. Тукъ Дунавътъ образува раз
лични острови и дtсниятъ брtгъ е все високъ и 

планински. 

По пжтя ни, на дtсно, е Никополъ, въ който 
пристигнахме следъ 3 часа. Турцитt го наричатъ 
Ниебулъ или Нигеболи; срещу него се втича Олту 
(Алута на древнитt) близо до с. Туркулъ, на тур
ски ку ле ( еж.щото значение има и влашкото му 
име). 

Никополъ е въ една долина, заградена съ Ду
навския брtгъ. Запазенъ е отъ една планина, на 
върха на която има крепость. Името му е дадено 
още при основанието му отъ Траяна следъ побе
дата надъ децебала. При гърцитt е билъ седа
лище на епископъ, а после - на ;1штрополитъ. 

Въ 1393 г. турцитt нанесоха тукъ голtма победа 
и изклаха много христиани при императора Су
гизмунда. Сега е населенъ отъ турци и гърци и е 
седалище на паша. Римъ поддържа единъ архие
пископъ съ седалище Русе, кждето има много ка
толици. Покрай брtга кривуличи пжть за гроби
щата, а по скалитt се виждатъ останки отъ раз

лични надписи. Този брtгъ е малко високъ и изо
билствува съ Pyecetimus. Следъ Никополъ е 
единъ островъ, после селата Бебина, Фистокъ и 
Ливина, последното срещу о-въ Балта, на турски 
гьолъ. 

Преди стигането въ нашата последна стан
ция, срtща се още Систови или Шистова и после 
Пиргосъ, съ останки отъ стени, наречени Диликъ
чайа, единъ о-въ нареченъ Каоликъ, както и едно 

друго мtсто, наречено Деве-таши, т. е. ,,Камъкъ 
на камилата". Последното мtсто е до Русе, дето 
пристигнахме въ вторникъ, 3 октомврий, въ 11 ч. 

съ пушечни гърмежи, съ които отпразднувахме 

щастливото си плуване. А откъмъ града възду
хътъ ехтtше отъ страшни викове: ,,Жумуртакъ, 
жумуртакъ - чумата, чумата!" 

И затова първата ни мисъль бtше, че трtбва 
да намtримъ колари и да тръгнемъ направо за 
Варна. Поради голtмия багажъ трtбваше да взе
мемъ петима, като имъ платихме по 7 пиастра. 

Пжтуване отъ Русе до Цариградъ. 

Докато трая почивката, оставихъ грижата на 
Матио да натоваря куфаритt ми и своитt стоки, 
които бtше купилъ въ Землинъ, и отидохъ въ 
Ханъ-Челеби, кждето знаехъ, че е отседналъ М. 
Михаилъ Песгеръ, германски търговецъ. Намt
рихъ го заключенъ въ писалището си понеже се 

пазtше отъ чумата. Прие ме съ голtма мжка. Виж
даше се, че за пръвъ пжть се намира въ мtстс,, 

заразено отъ чума. Увtрявахъ го, че азъ трtбва 
да се страхувамъ повече отъ него, защото той 

живtе въ заразено мtсто, а азъ идвамъ здравъ. 
Бихъ се боялъ повече, ако не знаехъ предпази
телнитt мtрки 1<ато се движа по улипата или при 
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среща. Убеденъ най-после съ ro'Jltмa мж.ка, тоi\ 
вдигна заградата и ми позволи да влtза. Имахъ 
голtма нужда отъ почивка и, следъ като се по

отморихъ, взехъ сбогомъ съ добрия търговецъ, 
който бtше се успокоилъ. Отидохъ да посетя епи
скопа на Никополъ - Д. Паулъ Донаулиа, възра
стенъ човtкъ, съ строги навици, какъвто трtбва 

да бжде всtки свещеникъ, който води отшелни

чески животъ. 

Той не постжпи като германския търговецъ, 

а ме прие безъ колебание, тъй като е свикналъ 

съ предпазителнитt мtрки, които се взематъ въ 

тtзи случаи. 

Както виждате, могатъ да се правятъ посе

щения, да се кръстосва града, кждето чумата вил

нtе. Разбира се, при такъвъ бичъ страхътъ, ужа

сътъ "!а Scanto ", както казватъ сицилийцитt, мо
rатъ да докаратъ отпадане. Когато чумата вър
лува въ Турция, тя не може да се ограничи нито 

отъ кордони, нито отъ военни строгости, които 

ту1къ не еж въ сила. Всtки самъ трtбва да има 

грижа за опазването си, както имахъ случая да 

говоря въ едно съчинение, като давахъ описание 

на чумата, която върлуваше въ 1778 гад. въ Uа
риградъ. Вtрва се, че чу~мата въ Русе е прене
сена отъ Одринъ, но тя не е напуснала страната 

отъ голtмата епидемия презъ 1778 гад. 
Когато излtзохъ отъ епископа, Матио бtше 

приrотвилъ всичко, и ние привечерь тръгнах:v~е 

на пжть. Но случи ни се нtщо, което никому не 

би било приятно въ време на чума, защото бtхме 

заставени да влtземъ въ стаята на агата, препъл
нена съ турци-пазачи и шокадари.*) 

Азъ бtхъ облtченъ по татарски, а Матио -
по европейски, нtщо което предизвика любопИ1-
ство или подозрение у агата, тъй като минавахме 

въ подчинената му обла,сть. Той ни повика, за да 

*) Слуги, които държатъ дрехитъ. 

види, дали може да ни наложи нtкоя глоба, ако 

случайно нtмаме паспорти. Подчинихме се. Нам·\;
рението му бtше да ни застави да платимъ ха

рачъ, т. е. таксата която плащатъ всички подчинени 

(раи) на султана. 
Азъ му обяснихъ, че чужденцитt не се гло

бяватъ, че еж свободни да преминатъ цtлата дър
, жава и че освенъ паспорта си взетъ въ Виена, 
имахъ едно позволително отъ Бtлградския паша. 
Той не искаше да слуша нищо, като казваше, че 

е необходимо да имамъ ферманъ отъ султана. 

Следъ дълги преговори и, като видt, че не може 

да ми се наложи, агата започна да се смt•е, като 
заповtда „да ни отворятъ пжтя", т. е. да ни оста
вятъ да си вървимъ по работата. 

Следъ тази разправия, ние се присъединихме 
къмъ кервана, който се състоеше отъ 9 коли. 

Следъ като вървtхме много, не бtхме отда
лечени отъ Русе 1 миля и ½, а ми се струваше, 
че сме изминали двадесетина, но биволътъ съ бав

нитt си стжпки не напредва повече отъ косте

нурка. 

Минахме само едно българско село разпо
ложено въ една долина образувана отъ варовнипи, 

наречено Куле, поради останкитt отъ една кула. 
На 1 ½ миля отъ Русе, доста късно вечерьта 

решихме да си починемъ въ хубавъ ханъ, който 
имаше за фирма откритото небе и кждето всtки 
си избра стая, която си хареса, като си легна на 

естествено зеленъ килимъ. Удобно бtше и това, 
че на сутриньта никой не бtше длъженъ да плати 

5 гроша въ брой. 
Тъй като въ Турция не се намиратъ удобства, 

трtбва да се задоволимъ съ всичко. Трtбва да се 

прави това, което керванътъ прави; при все че мо

жехъ да спя въ моята покрита кола, спахъ навънъ, 

като бtхъ сиrуренъ, че нtма да се разболtя, за
щото въздухътъ бtше сухъ и бtхъ покритъ съ 
:~.рехи и пжтническото си палто по турски. 

(След ва) 

ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

ПРАВИЛА 

ПРИ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ ВЪ ПЛАНИНИТъ. 
ЗА ДАВАНЕ ПЪРВА1 МЕДИЦИНСI<А ПОМОЩЬ 

ОБЩИ ПРАВИЛА. 

1. ПРИ СЪБЛИЧАНЕ на пострадалия: наранената 
часть на rtлото да се съблече най-накрай; при об.ТJи
чане - наранената часть да се облече най-напредъ. 

2. ВСИЧI<И ВРЪЗКИ, нопчета и пр. да се разхла
бятъ, ано нраищницит1! посиняваrь. 

3. РАНИ ниноrа да не се пипатъ съ пръсти; не 
измивайте съ вода, не поставайте памукъ върху раната; 
превържете раната по възможность сухо. Мални одра
сквания намажете съ йодъ; отворени рани ни но r а 
обаче не изгаряйте съ йодъ. 

4. КРЪВОИЗЛИЯНИЯ: при изтичане на нръвыа 
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отъ венит1, (тъмно червена нръвь) издигай висоно на
ранениятъ членъ и превържи върху раната, безъ да 
crtraшъ; при кръвоизлияние отъ артерии (ясно червена 
щуртяща, или пръскаща кръвь) - ·опасность за жи
вота! Стегни вс1!коrа м1!стото 2-3 пръста далечъ отъ 
раната (между сърдцето и раната) поср1!дствомъ кърпа, 
връвь и пр·. и повикай или изпрати веднага при л1!нарь 
не по-дълго отъ 2 часа). 

5, ПРИ ПРИПАДЪI<Ъ - не давай вода за пиене, 
или друга течность на припадналия донато не се съв

земе, сипете студена вода по главата, лицето, гьрдит1!; 
достжпъ на св1!жъ въздухъ; изкус11вено дишане; при 
желание за повръщане извърни главата на страна. Ос
венъ това, постави главата да лежи по-низко отъ т1!лото 
при бледно лице; при зачервено лице (слънчевъ ударъ) 
обратно, главата да лежи по-високо. Следъ съвземането 
дайте за пиене изобилно студена вода и пр. и подър
жайте духътъ на пострадалия чрезъ шеги и пр. 



6. ПРИ ИЗМРЪЗВАНЕ: ,внасяй измръзналия въ 
студена (въ · никакъвъ случай въ топла) стая и раз
търквай измръзналитt части съ снtrъ, или мокри сту
дени кърпи до зачервяване; постепенно затопли чрезъ 

увиване въ топли одеяла; накрай вече - въ топла стая 
и топли пития. При нужда - изкуствено дишане. 

7. ПРИ УХАПВАНЕ ОТЪ ОТРОВНА ЗМИЯ -
стегни здраво мtстото между раната и сър,дцето; ра
ната изсмучи (съ здрави уста!) и изгори; вжтрешно -
алкохолъ. , 

8. ПРИ НАВъХВАНЕ - студени компреси; избt1·
вай движение съ навtхналия членъ и не прави опити 
да го намtствашъ. 

9. СЧУПВАНЕ НА НОСТИ - Съблtчи дрехи и 
обуща внимателно; евентуално ги изпори при шево
ветt.. Постави шини (отъ дъсчици, мукава и пр.) и то 
по-дълги, надъ счупения нраищникъ, и вревържи. Из
бtrвай излишни движения. 

10. ПРИ ИЗГАРЯНЕ (отъ оrънь или rлетчеръ) -
намажи изгорtлитt части съ боровъ вазелинъ или 
смtсь отъ ленено масло и варь. 

Нъмъ скиоритt. - - Скръбната вестъ за трагично 
заrиналиятъ недавна нашъ отличенъ друrаръ въ Витоша 

Димитъръ Бърдаровъ ни дава поводъ да се замислимъ 
по-сериозно върху опасноститt на зимниятъ туризъмъ. 

Предъ видъ бързото разпространение на ски
спорта и увлечението на широката маса къмъ този 

спортъ, не еж изключени и за въ бждаще подобни 
случки, поради което намирамъ за· нуждно да се при

помнятъ и вменятъ въ дълrъ на всtки туристъ след
нитt основни правила: 

1. Не тръгвай въ планината при кавото и да е 
време ( особенно на Витоша, която е известна зимно 
време ·съ своитt изненади и капризи), а грижливо ра
зучи по-рано изгледитt на времето, състоянието на пж
тища и пр.; при неблагоприятно време отложи излета. 
Ако те изненада снtжна виелица въ планината - пред
почитай да се върнешъ къмъ най-близкиятъ населенъ 
пунктъ, отколкото на всtка цена -да стигнешъ обекта 
на излетЭJ. 

2. Тръгвай рано, съ разчетъ да стиrнешъ 1-2 часа 
преди мръкване въ нtкоя хижа, землянка и пр., кж
дето ще пренощувашъ; ходи само по добре известни, 
или ясно маркирани пжтища. 

3. Екипировката ти да е пълна и целесъобразна; 
нищо да не ти липсва, но и нищо излишно, което да 

те претоварва. Незабравяй никога цвtтнитt очила (зе
лени или тъмни) при зимнитt излети; тt предпазнатъ 
очитt ти отъ възпаление, а отъ друга страна даватъ 
възможность да глед,ашъ презъ време на виелици и пр. 

Предпочитай скиорскитt вълнени шапки (авиаторски 
образецъ). Носи топли ржкавици, вълнени чорапи и 
такива въ запасъ. 

4. Не тръгвай никога на гладенъ стомахъ зимно 
време на излетъ, когато не се чувствашъ добре и следъ 
тежка физическа или умствена умора. Енергията, която 
ха_рчишъ въ планината, трtбва да има отъ какво да се 
подържа, иначе си загубенъ! 

5. Подържай винаги духа на другаритt си на . ви
сотата - а тt твоя. Никога не изпадай въ малодушие 
и не се отчайвай. Почувствашъ ли че губишъ (или дру
гаря ти губи) сили и ти се доспива - а това е най
опасниятъ моментъ - почини на кракъ за малко, под

крепи се, вземи два три залъка храна, една две глътки 

топло питие (термосъ) или конякъ и пакъ тръгвай; 
приказвай съ изнемощtлия и подкани него къмъ еж.
щото; правете шеги съ него, глупости , викайте, пtйтс, 

раздрусвайте го отъ време на време - каквото щете 
правете само му п о д ъ р ж ай те ду ха и не го оста

вайте по никой начинъ да губи още повече куражъ и 
сили, или да заспи. Защото това е вече края и всички 
по-нататъшни усилия еж напразни. Идете даже до же
стокость, въ краенъ случай, въ своитt усилия да го 
подържате на висотата чрезъ щипене и удряне съ ши

рока дланъ по дебелитt меса, като обаче сами не се 
издавайте , че се тревожите много за състоянието му ; 
зашото забележи ли, че се безпокоите много за него -
той губи още повече духъ. 

6. При попадане въ прtспи или затрупване отъ 
лавини, старай се винаги да се освободишъ първо отъ 
скитt или ракетитt на краката си и следъ това съ 
силни и бързи движения на краката и главно на ржцегв 
се мжчи да изплувашъ (точно както въ водата) надъ 
снtга. 

7,. При измръзване разтривай другаря съ снtгъ или 
мокра кжрпа до зачервяване и го овии после въ топли 

одеала. Не го вкарвай веднага въ топла стая, а посте
пенно затопли. Когато се съвземе, дай топли пития или 
малко алкохолъ. Ако е нуждно - изкуствено дишане. 
Премръзнали части (посинели и почернели краища) 
наложи съ намазанъ възелинъ или дървено ма,сло па

мукъ и леко превържи. 

8. Ако изнемощtлия или измръзналия следъ вси
чки положени усилия не може да се движи, приготви 

отъ четири ски една шейна (чрезъ превързване) запий 
го въ одеала и така го вози до най-близката хижа и 
пр., но не го оставяй никога да лежи самъ и да губи 
още .повече духъ. Подкрепи го отъ време на време r.ъ 
нtщо за ядене и пие,не, ако нуждно даже на сила. 

9. Не предприемай излетъ, особенно зимно време , 
който не е по силитt ти. Преди да тръгнешъ добре 
прецени и предвиди всичко. 

Инжеиеръ -,х. Броксr,. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Висшъ туристически съветъ при Българското Ту
ристическо Дружее11во. На 2 февруари т. г., ще се от
криятъ въ София заседанията на Висшия туристически 
съ,ветъ ,при Б. Т. Д. , при сле<дния дневенъ ,редъ: 

I. Д ъ р ж а в а т а и т у р и с т и ч с к и т t о р
г а ни з а ц и и: 1. Отношенията между държавата и Б. 
Т. Д. като културно просвtтна организация и 2. Подпо
м.агане на дейностыа на Б. Т. Д. nъ пл_анината: строежъ 
на хижи, маркировка, залесяване. 

II. С т о п а н с к а т а с т р а н а н а т у р и _ з м а 
и дългът ъ на обществен и т t орган из а
ц и и (държава, окржгъ, община и ,пр.) за нейни я 
р "-з в о й: 1,. Учредяване бюро за туризъмъ; 2. Орга-

низация за привличане въ България на туристи-чуж
денци ,и 3. Пропаганда на красотитt на българската 
природа и пр. 

III. Разни. 
Както е известно съ.вета се състои отъ почетнигh 

членове на дружеството; отъ видни общественици и 
хора на науката, познати като идеолози на туризма; отъ 

Централното настоятелство, контролната комисия и ор
ганизаторитt на Б. Т. Д. 

Съвета ще заседава въ домътъ на ловната орга 
низация на ул. 1Бtлчевъ. Взетитt решения ще бждатъ 
поднесени на съответнитt власти. 

15 



Орrанизатор·ьтъ на Бургаския окржrъ. Г-нъ Тодо
ровъ отъ Ямболъ е свикалъ туристическа конференции 
въ Карнобатъ на 29 декемврий м. г., дето еж били пред
ставени клоновегt отъ Ямболъ, Сливенъ, Карнобатъ и 
Айтосъ. Конференцинта е била добре посетена, клоно
ветt еж били добре представени. Разгледани еж и еж 
разисквани много въпроси отъ дружественъ характеръ. 

Развити еж мисли по въвеждането и воденето на с та
т и с ти ч е с к а к н и г а, както общо за дружеството, 
така сжщо и за клоноветt. Такива книги тръбва да се 
водятъ най- редовно въ хижитъ и спалнитъ,· за да може 
да се контролира броя на посетителитъ. Една книга за 
впечатленията и пожеланията на посетителитъ еж.що не 
е безъ значение. Понъкога отъ такива пожелания мо
гатъ да се почерпятъ и извадятъ цънни поу:ки. 

По изучаване на районитi; е препоржчано, то да 
се ржководи отъ хора на науката, а събранин \fате
риялъ да се използува впоследствие за изготвяне на 

ПЛ}теводитель въ казаната мъстность. 
Изтъкнато е сжщо голъмото значение на и з л е

т и т ·в-с р ъ щ и между близкигв клонове. Сливенскиятъ 
кло.нъ е опредълилъ вече две такива сръщи за palioнa 
си. а Карнобатскиятъ единъ за пролътыа. Въ тъзи 
ср·вщи е предложено да се разглеждатъ и въпроси, които 
ще вл:3затъ въ дневния редъ на дружествения конгресъ. 

ltонференцинта е препоржчала на клоноветъ да 
уреждатъ сказки съ или безъ диапозитиви. Ако клона 
пе може да намъри лектори, да се· обърне къмъ дру
гитъ клонове и направо къмъ U. Н. Сжщо не безъ зна
чение еж и добре ур_ежданитъ утра, вечеринки, кон
церти и забави, които между другото донасятъ за кло
новетъ и малки материялни помощи. 

Препоржчва се на клоноветъ да привличатъ при 
себе си любители-Фотографи за снимане интересни и 
забележителни мъстности - материялъ, който ще по
служи за изготвяне на диапозитиви. 

Въ конференцията е обърнато внимание и на нена
временното издължаване на клоноветъ къмъ U. Н., 

нъщо което пъкъ спира и спжва неговата дейность. 

Сливенскиятъ клонъ е съобщилъ, че по-голъмата 
часть отъ издадения отъ него П ж те в одит е л ь н а 
С л и в е н ъ стои непласиранъ. Като се намалява цената 
му отъ 40 на 20 ЛВI. U. Н., пъкъ и клонътъ молятъ вси
чки клонове и дру>кествени членове да се възползуватъ 
отъ тази отстжпка, закупятъ известно число книги и по

могнатъ съ това на клона. 

Врачанския клонъ е устроилъ на Бждни вечерь 
голъма забава въ туристическинтъ домъ за членовегl; 
на клона и тъхнитъ гости. Въ 9 часа е била сложена 
бждната софра, а въ 12 часа е осветена елхата. Uълата 
нощь е прекарана въ голъма задушевность. 

,fтарозагорскиятъ клонъ „Сърнена 
,г ,о Р а - ,е избралъ ново наст-оятелство посдъ председа
телството на енергичниятъ и преданъ туристически дея

тель r. Д-ръ Хр1. Гюлеметовъ, подпредседатель Петъръ 
Станевъ, секретарь Михаилъ Пишовски и касиеръ Хр. 
Караколевъ и контролна комисия подъ председател
ството на Стеф. Георгиевъ. 

В ъ А й т о ,с ъ е основанъ новъ клонъ отъ Б. Т. 
Д. подъ името „ Чудни скали". - Възложено е на ново
израното настоятелство да изработи устава и го пред
стави за одобрение. Избранъ е управителенъ съветъ 
въ ,съставъ: председатель Н. Т. Боевъ, подпредседатель 
Ат. Даскаловъ, касиеръ: Щ. К. Яневъ, домакинъ С. Па
найотовъ, з1аведующъ излетитъ Ив. Николовъ и чле
нове: Коста Георгиевъ, Uвът. Петровъ, Ганчо Г. Киб
ритевъ и контролна комисия: Д. Георгиевъ, Т. д. Кам
буровъ и- Б. Овчаровъ. 

Новозагорскиятъ клонъ ,Сръдного-
рецъ" е уредилъ презъ колед:нит'Б !Пра1зници ~ридневенъ 
излетъ до 1върхъ „Чумерна". 1Бждни ,вечерь е п-осрещ
патъ на Детскитъ колонии. 

Редакторъ: Ив. Велковъ. 

ДоJ1на Ор1.ховица. Клонътъ Чукаръ е далъ на 
4 декемврий м. г. гол-tма литературно-музикална вечер!, 
въ мъстното читалище „Братство". Играна е пиесата 
,,Горска Самодива" при задоволнтеленъ успъхъ. Вече
ринката е била добре посетена. 

- На 29. XII ,м. r. е ,възобно,венъ Харманлийския 
клонъ „Родопи", . Избрано е временно настоятелство въ 

съставъ: председатель Свътозаръ х. Ивановъ, секретарь 
Uоко Jl. Uоковъ II касиеръ Манолъ П. Маноловъ. На 
временното настоятелство е възложена грижата да упо

тръби усилия да заздрави клона. 

- U. Н. въ едно отъ последнитъ си заседания е 
взело ,следнитъ по-важни решения: 

1. Да се уредятъ съвмъс11но съ ски-клу~ба 1И Ю. Т. 
С. курсове, въ които младитъ туристи и скиори да се 
запознантъ съ правилата за знменъ туризъмъ и ски

туризъмъ. 

2. Да се уреди конференция на дружественитъ ор
ганизации, която да се състоп следъ заседанието на R. 
Т. съветъ, 2. II т. г. Конферепцнята ще се занимае съ 
следния дневенъ редъ: 1. Докладъ на организаторитi,, 
2. Насоки за бждеща дейность (реферира 1Председаrrеля 
на U. Н. г. Н. Галчовъ) и 3. Разни. 

3. Да се уредятъ областни срещи съ организацио
ненъ и излетенъ характеръ: на 2. март ъ т. г.въ Шу
менъ за клоноветъ отъ Шуменъ, Провадия, Варна, По
пово, Русе, Разградъ п Преславъ; на 4. мартъ или евен
туално на 9 с. м. въ гр. Ст.-Загора за клоноветъ отъ 
Харманли, Хасково, Пловдивъ, Ст.-Загора, Казанлъкъ, 
Нова-Загора, Чирпанъ, Ямболъ, Бур,гасъ, Карнобатъ, 
Сливенъ и Айтосъ; на 6. а п р и л ъ въ Дръновски мо
настиръ на клоноветъ отъ Търновския районъ; на 
27 а п р и л ъ въ Дуница на клоноветъ отъ София, Пер
никъ, Самоковъ, Кюстендилъ, Банско, Разлоrъ и Дуп
ница; на 6 май въ Черепишкия манастиръ на клоно
ветъ отъ Враца, Берковица, Видинъ, Мездра, Ловечъ, 
Плъ~венъ 1и Червенъ Бръгъ ~и на 18 май 1въ Костенецъ 
на клоноветt О'ГЪ Паза,рджwкъ, Пловд:ивъ, Долна баня, 
София, Самоковъ, Перникъ 

Освенъ горнитъ решенпя U. Н. е: 1) възложило 
на г. К. х. Радоновъ, по докладъ на бургаския органи
заторъ, да замине за Бургасъ съ цель да влъзе въ връз
ка съ клоновитъ дейци за възобновяване клона и ла 
даде упжтвания за по-активна дейность; 2) изслушало 
е доклада на председателя г. Галчовъ въ връзка съ обе
динението на туристическитъ дружества въ Сафин; 
3) отпуснало е помощь отъ две хиляди лева на майката 
оо трагично загиналия на 211., XII м. г. въ Витоша дру
жественъ членъ Дим. Бардаровъ, администраторъ на 
сп. ,,Б. Туристъ" и чиновникъ при U. Н.; 4) приело е 
предложението на U. Н. на Евр. туристически дружества 
за една среща, въ която да се разглеждатъ въпросиn 
по обединението, хижестроенето и др. 

Редовни съобщения J{ърджали-Орта«ьой презъ 
Мастанли и Кушукавакъ е уредила Мастанлийската 
окржжна постоянна комисия, като за целыа е поставила 
своя собствена камионетка, която ще тръгва отъ Кър
джали всъки понедtлникъ 8 ч. сутринь. Камионетката 
ще спира въ Мапанли, Гьоквиоатъ, Кушукавакъ, По
пово Демарлеръ. Таксата отъ Кърджали до Мастанли 
е 50 'лв., до Кушукавакъ 102 лв., и до Ортакьой 220 лв. 

СЪДЪРЖАНИЕ. - Н. Галчовъ, Новогодишни 
размишления; Ст. Н. Шишко в ъ, Голъмо Бtлово и Ра
ковица; Г. Р у д не в ъ, Опасноститъ на пустинята Дар
васъ; Домен и к о С с ст и ни, Стари пж11увания презъ 
България; Вести и бележки. Дружсственъ животъ. Три
цвtтш1 начална картина отъ В. Захариевъ. 
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