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Входътъ на пещ:~рата Тем11ата ду,жа при Лакатникъ фот. Бурешъ 

КРF\СОТИТь Hf\ Нf\ШИТь ПЕЩЕРИ и НУЖДF\Тf\ отъ 
ТьХНОТО Зf\Пf\ЗВF\НЕ 

1. Водни, пропастни и сталактитни пещери 
въ България. 

Хвърлиме ли ,единъ поrледъ върху геологи

ч,еската карта на България, ще забележиме че 
ед·на значит-елна ча1сть отъ повърхностьта на на

шата ,страна е заета оrгъ варовити терени и ва

ровити планини. А тамъ 'дето има варовити те
рени, тамъ дето тия терени еж прорtзани съ дъл
боки дерета, тамъ дето има сухи варовити плата, 

които лесно попиватъ водата, която пада върху 

тtхъ въ видъ на дъждъ или .снtrъ, тамъ дето има 
голtми карс-гови извори - на таки·ва мtста обик
нов-ено с-е срtщатъ и пещери. 

Най-много пещери у насъ има по продъл

жение на Балканската планинска верига, особено 
въ нейнитt заттаrдни и централни части. Не малко 
пещери има и въ варовититt -герени на Ро.доп
скитt планини. Числото на извесmит'h до сега по
rолtми пещери въ България 1е 100. 

Какъ еж се образували тия пещери е все

общо известно. По поsдробно по тоя въпросъ ин
тересующия се моте да проч·ете ,въ списанието 

„Български туристъ" rод. XIV, ,кн. 1 и 2, дето 
видниятъ нашъ изследователь на пещерния чо

вtкъ, Рафаилъ Попо13ъ мтто,го ~получливо ,е опц-
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салъ образу-ването на пещеритt и на -сталактит
ната имъ украса. Ние ще кажеме само, че всички 
наши пещери еж се образували отъ разтворител

нота действие на водата върху варовника, т. е. 

тt еж измити отъ вещата по:дз,емни празднини. 

Тамъ дето има пещера е текло нtкоrа вода, а въ 
много случаи и днесъ още презъ празднинитt на 
пещеритt тече подземна рtка. 

Поради водното си образуване пещеритt 

иматъ най-разноо-бразна вжтрешна форма и на
права. 

Едни отъ пещеритt представляFатъ прави 

прости тунели, изъ които туристътъ не мжчно 

се .движи. Други пъкъ пещери, напротивъ, пред

ставляватъ сложни забъркани лабиринти, изъ 
които не безъ страхъ да се заблуди навлиза из
следователя. Човtкъ навлtзълъ първъ пжть въ 

1една такава по-сложна пещера трtбва добре да 
следи кжде минава, или пъкъ да оставя знаци, 

за да моте при връщане да намtри изхода изъ 

нея. Бсtка опасность да се заблуди човtкъ изъ 
една такава пещера, -обаче, ,е изключена, ако по
сетителя носи съ ,себе си кълбо съ канапъ и го 
развива при движението си изъ пещерата. 

Осо(5е.тто е сцотещ, напримtръ лабиринта на 



пещерата Maryp,a при с. Р,а!биша - Бtлоrрадчи
шко, а ,еж.що така и лабиринта на Лака_rнишката 
пещера при гара Лакатникъ въ iИскърския про
ло,мъ. Турисrътъ трtбва бавно и спокойно да на
влиз,а rвъ едiНа та,ка1ва пеще:Ра, а ,най-главното, 

което трtбва да съблюдава 1е да бж.,де рна>бденъ 
съ сигурни освtтлителни срtдства, ,най-добре съ 
сигурна ацетилено,ва лампа. Освенъ такава аце
тиленова лампа, която туристътъ трtбва да дър
жи въ рж.ката си, необходимо нуждно ,е да има . 
въ джоба .си и ,резервни джобни електрически 
лампи или пъкъ свtщи и кибритъ завити въ му
шама за да не увлаmнятъ, та да мож,е въ ·случай 

на нужда да ги запали. Останалъ безъ ,свtтлина 
въ ,една такава по-сложна пещера, туристътъ ста

ва напълно безпомощенъ и излизането му изъ 

нея е въ повеч,ето случаи невъзможно. 

Нtкои отъ пещеритt, ·както споменахме, кри

ятъ въ се1бе си и rолtми подземни рtк:и. Често 
пж.ти тия р,tки изтичатъ изъ отворитt на пеще
ритt и за да навлtз,е човtкъ въ •една такава пе
щера трtбва да си послужи съ ло~дка или пъкъ 

да гази или плува изъ подземната ръка. Съ ло1дка 
трtбва да с,е влtзе .напр. въ rр-амад,ната Деве
ташка пещера при rp. Ловечъ, която ,е около 2 
клм. дъл,rа, а въ водната пещера ,надъ .с. Цtрово 
въ Искърския лроломъ, трtбва да се гази по цt
лото и протежение около 1 ½ клм., изъ до поясъ 
дълбока ръка. Водна пещера 1е и тая при с. Ра
китово - Лж.дженско въ Централнитt Родопи. 
Изъ тая пещера излиза буйна ръка, оба"Iе, като 
я преrазиме на 100 м. дъ,лжина, следъ то·ва вече 
настж.пваме въ сухъ коридоръ, който върви надъ 
ръката•, като я пресича на нtколко мtста. Други 
пъкъ водни пещери почватъ съ сухъ входъ, а въ 

вж.тр,ешностьта имъ, се срtщаме съ подз·емната 
ръка, както това ,е напр. въ Лакатнишката пе
щера. Тука въ Лакатнишката пещера подземната 
ръка •образува дълбоко подъ повърхностьта на 
земята нtколко гръмогласни водопади и не малки 

езера и ,езерца, на красотата на които не може 

да се нагледа и начуди чо·вtкъ. Вие влизате въ 
тая пещера презъ ,ед,инъ широко зtющъ ,върху 

стръмна скала отворъ. На1влизате въ .единъ доста 
обширенъ вестибюлъ, сводътъ на който .е под
прtнъ съ нtколко дебели каменни колони, които 
като ч1е ли подпиратъ повече отъ 100 метра ви
с-оката ска,ла надъ тtхъ. За,дъ тия колони почватъ 
Н'БКОЛ,КО корИll!:Ора, НЪ-!ЮИ отъ КОIИТО с•е преплитатъ 

и по между .си. По най-широкия отъ тtхъ вие вър
тите въ северна посока и следъ изминали 150 
м,етра навлизате ,въ ,една обширна зала, по пода 

на която лежатъ грамадни каменни блоко·ве. Тука 
вече вие чу,вате отдал,ече да долита до васъ ,глу

хото бумтение на подземна ръка. По посока на 
бумтението вие върви11е по единъ новъ коридоръ 

и при 177-ия ,метъръ внезапно се открива предъ 
васъ едно ново разширение на пещерата, изпъл

нено съ вода~, въ която ,стръмно с,е спускатъ и 

9r,1Щкдi111> т1-м~ю-кафявитt1 ПОЧТИ: ч,ep.нljl cт№J,J ~ц 

пещ,ерат,а. Когато ,освtт,ит,е ,съ аце11иленовитt лам

пи бистрата като сълза вода на това чудновато 
подземно ,езеро вие ,съглеждате на неговото дъно 

3 черни от,вора, лрезъ които това езеро получава 
своята вода. Ако се случите тука напролtть, ко
гато се топятъ снtrоветt, вие ще видите, че презъ 
тия подводни отвори, въ видъ на дебели фонтани, 

водата клокочи и пълни езерото. А тая обилна 
вода се излива въ 1единъ друrъ отворъ, който се 

чер,нtе въ дtсно отъ васъ и въ който въ видъ 
на lбуенъ и ,гръмоrласенъ водопадъ водата __ съ 

Скалит~ при Лакатникъ фот. Бурешъ 

трtсъкъ пропада. Тоя водопадъ вие не виждате, 
а само чувате неговия тътнежъ; за да отидете де 

него трtбва да преплувате езерото, а това е не
възможно, защото водата ще ви завлече въ неrо

витt дълбочини. 
Тая пещера съдържа и единъ другъ още по 

голtмъ водопадъ, до него може да се отиде по 
единъ .входъ изъ който човtкъ, като изъ нtкой 
комиlНъ трtбва да ое промъкне за да излtзе въ 
единъ вторъ етажъ на пещерата, ,въ едно друго 

разширение, което туриститt ,сж. нарекли „Пла
щащ, бански". Тука »ано130 чува11е ,още по сил-
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нота бучение на втория водопадъ и при .напред

ване това о-глушително 1бучение бързо се за,силва, 
докато вие се намtрите върху ,единъ каменъ бал
конъ, върху 1е:п:на висЯlща iнащъ .дълбока черна 
пропасть т,ераса, а предъ васъ въ тъмнината се 

разкрива велич,ественъ водопадъ, во,дит-в на ко
гото се губятъ въ черната без.п:на. Бучението на 
тоя водопа,дъ е така силно, че всичко около ,васъ 

трепери и вие трtбва да крещи11е за да се раз

берете съ вашитt другари и да сподtлите съ тtхъ 
своитt силни впечатления. 

Ако се спуснете въ дъното на пропастыа, 
което е възможно презъ есеныа, когато воджа 

е намалtла вие ще видите какъ разбитата о ска
литt вода въ видъ на бtла мъгла да: се издига 

нагоре. Есенно време може по про,дължение на 

подземната рtка да се отиде близо до 2 клм. на
далече и тамъ любознателния посетитель се срt
ща съ още нtколко по-малки водопадщ още 7 
други ез,ерца, едни отъ които могатъ да с,е пре

газятъ, aJ дру,ги трt,бна да ,се преплуватъ. Тая 
само отча'сти позната по-рано пещера, сега се 

посtщава вече отъ стотици туристи, които въ 

недtленъ день идатъ на тълпи тука да се нена

гледатъ на красотитt на тая пещера. Подобни 
вощни пещери имаме на доста мt,ста въ България. 
Такива еж. напр. пещераrг.а надъ с. Цtрово, 1юято 
е единъ клм. дълга; такава ,е Крушунс.ката пе
щера при гр. Ловечъ; такава е пещерата при с. 
Бtлоземъ - Пловдивско и др. 

Друга една група пещери представляватъ от
весно спускащи се наiдолу ,бунари или понори, 

отъ раsлична' дълбочина. Малки та·кива стръмни 
бунари има напр. върху карстовото плато надъ 

Карлуковския мо,настиръ. Въ тtхъ изследователя 

може да ,се спусне само съ помощыа на вж.же или 

вж.жена стълба. Въ дълбочинитt на такъвъ единъ 
бунаръ, често пж.ти започва, въ хоризонтално на

правление друга пещера. Такава е напр. пещерата 
Меденика на баира срещу мина Плака,лница, надъ 

гара Елис,ейна. Тука се спускаме съ помощыа ,на 
вж.жета ( сега туриститt еж. направили стълба) 
въ една не много широка пропасть, а стж.пили 

ведна,жъ на дъното на пропастьта, отъ тамъ въ 

източна посока поч.ва да се простира въ хоризон

тално направление нова доста сложна пещера, 

разположена даже въ два ета~жа, отъ които еди

ниятъ туриститt еж. нарекли, по1ради мж.чната му 

проходимость „Адъ", а другиятъ поради краси
витt сталактитни образувания въ него „Рай". 

Отъ сж.щиятъ характеръ е и пещерата „Про
паститt" при с. Генчевци въ Трtвненския бал
канъ, не далече отъ гара Трtвна. Край с. Ген
чевци селяни ще ви покажатъ, всрtдъ разра·бо

тени ниви, нtколко пропасти, едни отъ които еж. 
затла1чени съ храсти за да не пропада :въ тtхъ 
доlбитъкъ. Презъ е~дна отъ тия пропасти, разпо
ложена до нtко,лко ,едри варовити балвани, чо

вtкъ може да се спусне отвесно надолу въ дъл
бинитt на земята. Тая пропасть представлява 
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единъ бунаръ изпълненъ · съ едри блокове, на
трупа1ни въ него като ,орtхи въ нtкоя тtсна трж.
ба. Между празднинитt около тия блокове смt
лиятъ туристъ мож,е да се промъкне и да про

никне надълбоко къмъ вж.трешностыа на з,емята. 

Взаимната помощь на нtко·лко посетители е въ 
случая много необходима. Следъ половинъ часово 
спускане посетителя се отзовава на дъното на 

пропастыа и край ,неговитt крака весело кла
.кочи подземно поточе. За,станалъ край това по
точе и загледалъ ое въ грамаднитt блокоВ'е ви
сящи .надъ неговата глава,, посетит,еля не може 

да не си спомни за увлекателния романъ на Жюлъ 
Верна - ,,Къмъ центъра на земята". Въ източна 
посока, по продължение на подземното поточе, 

почва да се разпростира въ хоризонтално напра

вление по посока къмъ . с. Хиrгревци отстояще 2 
клм. отъ Ге,нчевци една нова голtма пещера. 
Двю1<~ейки се край поточето дости-га: с,е най-после 

до края на пещерата, който край .е запълненъ съ 

вода образуваща тука едно подземно, езерце. По 
натаrгъкъ не може да .се, отиде. Во,дата, обаче, на 
това ез1ерце извира при с. Хитревци въ видъ на 
едиrнъ бу,енъ изворъ ивливащъ се •еж.що така изъ 

една изпълнена съ во•да пещера, която населени

ето нарича „Змеюви дупки". Пещерата Змеюви 
дупки при с. Хитревци ·е продължение оrгъ пе

щераrга Пропаститt при с. Генч,евц,и. Ако би могло 
съ помощыа на силни помпи (както това е · пра
вено напр,. въ пещеритt на Моравския карстъ 
при гр. Бърно въ Чехословакия) да се изхвърли 
за нtколко• часа водата отъ Змеюви дупки, то
гава дветt пещери би се съеди~нили въ 1една и 
отъ •с. Хитревци1 би могло да се, ·отиде до с. Ген

ч·евци по подземенъ тунелъ. Съ това би се по
твърдили сж.ществующитt на много мtста повt
рия за пещеритt ·напр., че посрtдствомъ пеще
ра'Га Ва,силица при Кунино може да се отиде до 
с. Карлуково, че свиня съ свинчета навлtзла въ 
пещерата хайдушка дупк,а: при Ка:рлуково, rизлtз
ла при Луковитъ; че овчарь хвърлилъ тоягаlJ'а си 
въ едно Рилско езеро, а тя излtзла отъ извора на 
р. Панега, и пр. 

Най-величествената, обаче, •отъ нашиrrt про

пастни пещери е така наречения „Бездъненъ пче
линъ" разположенъ не даmечъ отъ прочутия кар
стовъ изворъ на Златна Панега - Луковитско. 
Тая -гигантска пропа,сть се спуска на долу въ зе
мята до 80 метра дълбочина, т. ,е. 1два пж.ти по

дълбока, отколкото ,е висока черквата Алексан
дъръ Невски •ВЪ София. И вие може лесно да, си 
представиrге чувството, ко,ето обладава изследо

вателя, когато върху телено вж.же или стълба 

увисне въ· една бездна,, която е по-голtма, откол
кото е купола 1на поменатата черква:Изсле'дването 
на тая пещера иск,а специални снаряж,ения и по

вече изсле1.п:ователи; единъ телефонъ, :който да 

с.вързва, тия, които се спускаrrъ въ пещерата, съ 

тия които се намир,атъ иевъ.нъ пещерата, се явява 

извънредно 1:1аvrежащ1>. Ти-я ,uзсле~ваuия ще да 



оrгкриятъ „ д 1,,н от о" на „Бездънния пчелинъ", 
на което дъно човtшки кракъ още не е стжп
валъ, а отъ тамъ вtроятно ще да се простира въ 

хоризонтално направление и другаJ голtма пеще
ра, по която правдоподю'бно е да т1ече по,11_земното 

11ечение на ,голtмата ръка Златна Панега. Тая 
ръка И1звира не 'далечъ отъ бездънния Пчелинъ въ 
видъ на грама,денъ карстовъ изворъ, 1юйто кара 

нtколко голtми во1де.Н1ици и ,една фабрика за ци

ментъ. Повеч·е оrгъ сигурно е, че голtми чудеса 
ще да се о•ткриятъ тука въ дълбочинитt на Па
нежкия подземенъ миръ. Изследването на под
земното течение на р. Панега бtхъ замисли\ЛЪ 
още презъ 1925 година, трагич.наrга кончина,, оба
че на моя пом,ощникъ Дtлчо Илче,въ ме .възпрt 
оrгъ това намtрение. Тая година, обаче, при по
мощьта на нtколко смtли туристи, които еж и 
добри пълзачи по окалитt, ще се опитамъ да про
никна въ пощз•емни~я панежки миръ, въ който чо-

Входътъ на Леденина 

вtшкия кракъ още не е стж.пва11ъ. Подземното 
теченИ1е на голtмата рtюа Панега: непремеНiно "Гече 
изъ гигантска пещера. За rгова свищеtтелствува 
напр. постоянната слабо-промtнлива т,емпература 

на, во!I~:ата ·въ извора, който изворъ е единъ топ

ликъ, т. е. не замръзва зимно време, а държи t 0 

около 12° С. презъ цtлаtта ,година. За ,еж.щото сви
деrелст,вува и мощностьта на извора, .,юйто из

хвърля грамадно количество вода, за юоято раз

бира се, че пю1дъ земята трtбва 1да има мtсто. 

„Който иока да види .колко м~ноrо ,е водата 
на Панега, пише въ увлекателната си с'татия за 
извора Глава Па~нега, вщдниятъ географъ проф. 
А. Иширдовъ ( оп. 1Бълг.а,рски прегледъ, •ГО!д. VI, 
,кн. 10), нека по,гледне бистрата разпtнена рtка 
по:дъ водениrцwrъ, д:е110 на ширина повече отъ 50 
м., ,има тя 1дълбочи~на по-голtма отъ 40 •см. ". Идея 
за голtмото количество вода ни даватъ и две
тt вади на воденицата, които при ширина •около 
10 метра и,матъ воща дълбока до половинъ метъръ. 

Д& до1бавимъ при това водата на дваrга отвора: 
единиятъ 4 метра широкъ и другиятъ 1единъ и по
ловина, и во.дата на двата улея на -гепавицата. Въ 
различни времена на годинаrrа количество,то на 

изворнатаJ вода варира между 1 ½ и 2½ ку,биче
ски метра въ секунща". Презъ пролtтьта на 1923 
год. азъ имахъ възможностьта да видя изворитt 
на Пане.га така силно наводнени, че водата на 
рtкаJта бt 4 лж11и повеч,е, отколкото е нормал
ното и ко,личество. Ес11естнено е, ч·е за тая вода 
трtбва да има мtсто по1дъ земята. При това по
неже водата е силно варовита измиватъ се отъ 

нея, изъ подъ дълбочинитt на земята, стотици 
тона варовикъ всtка година и се из,на~сятъ на по

върхностьта на земят-q. 

Че край подземно110 течение на Панега има 
грамадни пещери, за това свиде11ествува и след

ниятъ отбелязанъ отъ професоръ Иширковъ въ 
цитираната вече негова ·статия фа:ктъ. ,,Въ 1867 

год. на връхъ Сllасовъ день заведнажъ 
замлъкнали кречеталата на воденицитt 

и сепналµ воденичари и гости. Кога из

лtзли извънъ воденицитt, то водата 

спр·tла да тече, и ръката се преобърнала 

на-локви пълни съ риба. Хората се спу
снали да ловятъ риба, но Мулла Мутишъ 

отъ Ловечъ, който управлявалъ тогава 

воденицитt на Абдула бей Ловчелия, не 

допусналъ да сторятъ това, за да не 

разгн·tватъ още повече Бога. Подиръ 8 
часа водата потекла наново и тъй много 

както по-рано. Отъ този день нататъкъ, 

всtки Спасовдень еж клали доскоро кур
банъ . . Н·tма съмнение, че това инте

ресно явление, което изплашило толко

ва много жителитt край Панега, се дъл

жи на нtкое продънване въ подзем-

нитt канали на Панега, и за да се на

пълни образуваната празднина и до

стигне водата на ново стария си 

пжть, еж били поrгрtбни цtли 8 ча,са". Били еж 

необходими значи 8 часа за да се напълни тая 
предполагаема празщнина съ вода. А зна~е ,се, че 

Па,нежкия изворъ дава срtдно 3 куб. метра вода 
въ секуrнiда, т. е. за 8 ча:са, равно на 28,800 се
кунди, ще даде 86,400 куб. м. вода. Съ тая ,вода 

ще се напълни една празщнина най-малко ½ клм. 
дълга, 80 метра широка и 25 м. висока. Азъ съмъ 
дълбоюо убеденъ, че тая празднина ,е много по

,голtма и че такива празщнини има множество въ 
незнайния по\д.Зе1ме,нъ панежки миръ. Въ тоя под

з1еменъ миръ ще може да с·е навлtз,е само презъ 

пропастьта „Бездъненъ пчелинъ", защоrго извора 
на Пане.га представлява еtдинъ воденъ сифонъ, 
юойто затваря долния отворъ на прещполагаемата 

пеще'Р'а:, въ която още ,никой не е навлtзълъ. Бж

дещитt изследвания ще покажатъ доколко тия 

продположени:я еж върни. 

Въ мно,го ,еiтъ наш,и:тt пещери, ,стенитt и та
ванитt еж украсени съ стотици и хилЯJди сталак-
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tити и сталагмити, , юоито съ своиri разнообразни 
'и красиви форми при'даватъ особена крас,ота и 
чудноватость на тия пещери. 

Въ пещерата „Мещеникъ" напр. тия сталак

тити еж ,въ вищъ на тънки кам·енни пердета, въ 

в'Идъ на разкошни дра.пери и 1балдахини спуска
щи се отъ та:вЗJна ,на: пещерата на 5 до 1 О м. дъл
жина. При у,дряне върху тtхъ съ помощьта на 

камъкъ тt из:даватъ дълбоки звуци прилични на 
камбаненъ звънъ. Нt1юи туристи, които посеща
ватъ по-честю тая пещера, на,гласяватъ :Хармо

нични, приятно звучащи акор:ди, чрезъ у:дряне 

Леденина - Враца 

върху тия сталактити. Не матю такива най-чуд
новати и •елегантно нагъНа'Ги драперии има и въ 

пещерата Лещеникъ при Вра'Гца. Въ голtмата 
пъкъ суха пещера надъ ,гара Лакатникъ сталак-
11ититt се ,спускатъ .отъ тавана на,долу до 12 ме
тра дължина и докосватъ даже дюшем·ето на пе

щерата или пъкъ се съе1диняватъ съ братственитt 

имъ стала·rМlити и образу:ватъ високи д◊ 12 м. го
тич,ески колони, които подпиратъ свода на вели

коле·пния храмъ на тая пещера. Въ пещераы при 
с. Лжджене въ Родопитt, сталаrми·штt като ис-
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тинска• ki:lмениа гора стъ1рчаri, rio дюшемето, а 
надъ тtхъ се спускатъ остри ,сталактитИI отъ най
красива форма и направа. Посетителя на тая пе
щера и на, пещерата Леденика не може да се НJа
гледа на тая толкова разно.образна и чудновата 

украса на тия пещери. 

Най-често тия ст,а•лактити и сталагмити еж 

съ кафява окраска. По нtкога, обаче:, тt еж снtж
но бtли или пъкъ бйстри, прозрачни като •че ли 

еж направени отъ стъкло. Въ пещерата при с. 
Боснекъ на з,ап. склонове на Витоша:, тамъ сто
тици гжсто нареlЦени е!П:инъ до д:ругъ и тънки 

като моливъ, прюзр·ачнщ отчасти кухи сталактити 

се спускатъ отъ тавана надолу и ког,ато ,ги освt
тиме съ а,цетиленюва'Га лампа, тt като стъкленитъ 
украшения на ,моtдернитt електрически полиJ11еи, 

разсtйватъ е:щна особена млtчно-бtла с,вtтлина. 
При докосване до тtхъ тt много лесно се чупятъ 

и съ стъкленъ звънъ с.е 1разбиватъ върху камен
ното дюшеме на пещерата:. Не мога да не приз
ная, че човtкъ застаналъ предъ тия бизарни тън
ки и крtхки сталактити, неволно ,бива ибладанъ 
отъ желанието да зама•хне съ ржка или бастунъ 
и да изпочупи дес,етки отъ тtхъ, просто така за 

удоволствИ1е. ,И такова варварско у\l!.ово·лствие се 

извършва з,а жало,сть масово въ нашитt пещери. 
Въ спомен.агата Боснешка пещера за щастие тия 

сталактити еж мжчно досгжпни и ч•овtкъ по 1ко
ремъ трtбва да ое провира изъ тtсни кални дуп

ки, з,а да дости1гне до тtхъ; обаче, азъ не вtрвамъ 
тt да изтраятъ тамъ за дълго време. Въ Л~жен
ската пеще:ра пъкъ е Иlзвърше,ню едно го,лtмо све
тотаrгство. Тука презъ последнитt 3-4 ,години; еж 
изпочупени отъ низко културни и невежествени 

посетители, почти нс,ички извънредно красиви по

рано сталак1;И'!'и и сталагмити. Почти ,всичко как
во.то ,е могло да бжде счупено·, се търкаля тука 

по дюшем,ето на ,пещерата и човtкъ ·едв,амъ ми

нава по тия развалини. Върху дебелитt не,р,а,зру
шими колони дю1vе, личатъ ударитt на чукътъ или 

,на тежки камъни, съ коюю ,е ·била рушена чаро-в

ната окра,са на тая пещера. Навлtзълъ 1въ пе
щерата такъвъ ,е:динъ низкокултуренъ рушитель, 

тюй сле;11.ъ .като е на1чупилъ на парченца най-кр,а

сивиrгt сталактити, наблъсква ги въ джобоветt си, 
или пъкъ напълня съ тtхъ раницата с.щ безъ да 
знае даже з,ащо. Обаче, при излизането си изъ 
пещерата, при провирането •си изъ тtонинитt и, 
той е принуденъ да изхвърли голtма часть отъ 
тtхъ още въ самата пещера, а друга е1дна часть 
и,зоставя извънъ пещерата, защото ,му предстои 

дългиятъ поrгенъ пжть ютъ тамъ до с. Лждж,ене, 
дето ще . се :качи веч,е на трена'. Малкото на брой 
донеое:ни у дома парчета стала1кгити биватъ на

редени върху м,асата или вър•ху долапа, и следъ 

като тtхния приrгежатель имъ се нагледа, една 
две го.дини, и тt 6иватъ изост,авяни въ забрава 

или пъкъ захвърлени на боклука. Това е сждбата 
. ,на почти всичюи отчупе,ни, да не кажа крадени 
изъ пещеритt сталактити. Tt иматъ своя.та кра-
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сота, тt иматъ овоята цена,, само ко,rато еж вжтре 

въ пеще:рата, тамъ дето тt еж се образували, та,мъ 
дълбоко подъ земят.а дето ги е из·ваялъ и наре

дилъ така чудновато Твореца, само та:мъ тt иматъ 
своята привлекателно,сть и своята чаровнос,ть. 

Така ,е осквер1нена и „Хайдушката пещера" 
при ,гара Карлуково и то не отъ нервно-болнитt 
клиенти на Карлу1ювската лудоприемница, а отъ 
здраво мислящи, юба1че, нИ1Зкокултурни/ посети
тели на тая кра·сива пещера. Така е осквернена и 
пещерата Василица при 1Куниню, така,ва е оrгчасти 
и сждбата на пещерата Ле!I!Jеникъ при гр. Вратца, 
мЗJкаръ че туристич-еското друж1ество ~На тоя градъ 

по,лага голtм;и у,силия за да запази тая ценна за -
бележителность НЗJ -вратчанския кра,й. Достатъчно 

·е само да се хвърли е1динъ погледъ въ,рху ,напе

чатанитt въ тая статия картини за да с·е разбере 

какви не,опису,еми красоrги криятъ въ ое•бе си на
шитt пещери. 

Като ,се има гrредъ вИJДъ, ч,е за да нарастне 

единъ сталактитъ на 1 см. дължина .ое искатъ 10, 
20 даже и до 100 rюдини, като се има предвщдъ, 
че много отъ тия сталактити веднажъ отчупени 

изобщо нtма да порастнатъ, понеже пещеритt, въ 
които еж ~били нtкога образувани c,e,ra еж ;вече 
сухи, лесно ще се разбер,е какво варварство се 
върши изъ нашитt пещери. Презъ лtтот,о на из
миналата година, въ езер1наrrа пещера на Морав
ския карстъ, бt отчуП!енъ отъ група немирни по
с·етиrrели на пещерата е~динъ красивъ сталактипъ, 

юойто нооеше назвЗJНието „стражъ" и който съ 
велююлtпие висtше надъ ,входа :къмъ подзем

ното езеро. Цtлата ежедневна ческа преса •Ое за
нима ,съ ,стореноrго .варварс11во; отъ ,страна на 

всички туристически друтества .се ;вдигна повикъ 

наи-стро,го да бждатъ наказани злостюр.ницитt, 
макаръ че не можеше ,да ,се устано,ви дали 1Наро:чно 

или случайно ·бt съборенъ сталактита,. Възмуще
ние110 {:Гана още по-сиЛJно·, 1юогато с,пе,циалис11и ге

олози казаха, че тоя стдлактитъ нtма вече нико,га 
111.а порас11не тамъ. 1~олко ние още е,м,е далеч,е отъ 
пО1Доб.но съзнание за запазване красотитt на на
шето От,еч·ество ! 

Ако пещери като ,нашия Леденикъ, ка110 Ла
катнишката пещера, каrго Голtма Подлисца•, като 
Лждженската пещера би .с,е намирали ,въ нtкоя 
отъ по-културнитt западноевропейски държави, 

на тtхJнитt входо,ве ,би били nоста:вени ,врати, 

украсениrг-1, ,съ сталакти;ги мtста би били загра
дени съ парапети за да ,не се доюосва никой до 

тtхъ, посещенията ,въ тtхъ би били из:вършвани 
само ,п,0111.ъ надзоръ, както това е ,направено на 

мноло мtста въ Европа и Америка. Единъ законъ 
който би защи;гилъ т:ия наши ценности и при

ро,дJНiИ! паметницИ! се явява вече мног,о нале·жащъ. 

Мене м•е ,е страхъ, че пр111 нашитt у,словия тоя за

ко1нъ ще се яви чакъ тогава, юогато тия красоти 

на нашитt пещери ще ,б,ждатъ съвършено уни
щожени. 

(Следва) Д-ръ Иванъ Бурешъ 

BPF\ЦF\ 
По Ф. Каницъ 

Рtдко съмъ спалъ така добре въ моето пжту
ване, както въ чистия ханъ на Кръсто Сава, ржко

воденъ ,отъ една вдовица, нейния ·синъ и нейната 

дъщеря. Наново подкрепенъ, на другата сутринь 

излtзохъ оrгъ хана на главния площадъ въ Враца. 
То1ва бtше пъстра оригинална картина, достойна 
да бжде изобразена отъ единъ Hildebrand. Ка

фенета съ дървени балкони и съ вс.евъзможни 
фирм.щ, полу •ориенталски, лолу европейски пъ
стро нашарени каменни кжщи, и най-различни по 

архите,ктоника будки заграждаха площада. Це,н

търа тукъ :01бразува извисилата се нагоре, ква
дратна, чисто турска кула-часоrвникъ, д до 1Нея 

се изправ~ла грамадна тънка топола. На различни 
страни блtщатъ металнитt върхове на куполи на 
минарета и ч•еркви, о-блегнати на ·Стръмнитt и от
вес.ни вър}ювити ·скали, а на1Всtкжде една жива 

човtшка мжа отъ турци, българи, черюези, евреи, 
на:сtдали до стенитt. Въ тази 'Г о л t м а п и я ц а 
отъ къмъ западъ се влива голtмата пазарна улица, 
дето царува не по-малко буденъ животъ; защото 
Враца днесъ, както и нtкога е единъ отъ най-

голtмитt търговски градове на България. Свър
зана съ добри пжтища съ дунавскитt пристанища 
на Ломъ Орtхо•во, магазинитt на града се пъл
нятъ съ суроrви кожи, кози; ко,жи, восъкъ, медъ, 

вино. царевица, едъръ и дре,бенъ добитъкъ отъ 

к1,мъ Ба\llкана, които се товарятъ на Дунава или 
по·срtдствомъ конски кервани се прехвърлятъ от
татъкъ планината. Виното на Врачанс1<ата кааза 
принадлежи къмъ доста добритt качества и се про

дава срtдно по 3 пи,астра оката. Голtми количе
ства живъ добитъкъ се пренася 1въ живо състоя

ние за Ца,риградъ, о·ба!Че много дребенъ добитъкъ, 

агнета, кози с-е колятъ въ града 11 месото се про
да1Ва за смtшната цена 18 пари окаrга. Търгови
ята съ агнешки и кози ко:ЖrИ :въ каазата е доста 

значителна. Една Марсил,ска кж.ща само купува 
тукъ около 300 хиляди парчета на цена срtдно 
по 17 пиастра чифта,. Тази цена обаче въ по
следно време се качва, ,благодарение конкурен
цията ~а Вищински :агенm, които ~работятъ за 
Виена, а ·бълга,рскитt кози кожи еж превъзходни 
за ВСiИЧКИ видове обущароки ,стоки. 
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llокрай: коже!-lата фабрикаци.я 1въ Враца се 
търгува много отъ испански евреи съ коприна и 

конопъ. Годишно цълото производство на каазата 

до•стига до 10-12 хиляди оки конопъ и 1000 оки 
коприна. Отдълни селища като Хуювене и Карашъ 
произвеждатъ 1500-2000 ·Оки, други като Лакат
никъ са~10 100. Коприната се изпрежда изключи
т,елно въ малката при,ми,тивна работилница на Са
ломонъ Сапитай отъ София. Азъ сръщнахъ тукъ 
много български момичета заняти съ сортиране, 

изваряване и изпреждане на конопа, като така 

Кулата въ Враца фот. Пасковъ 

печелятъ дневно по 3- 4 пиастра, ( 140 крайцера= 
80-90 стотинки). Готовата копри,на еж продава 
за възане на дрехи ,въ Албания, а конопътъ отшза 
къ,мъ Търново и Одринъ, или чрезъ агенти · се 
продава въ Франция. 

На една осQбена сла,ва се ::радватъ въ uъла 
България и Тракия 1ююнджиитъ 1На Враца. Тъх
ниятъ най-прочутъ майсторъ за този моментъ е 

коюнджи Коце, синъ на единъ овчаръ. Азъ го на
мърихъ въ неговата ,скромна ра,ботилница, занятъ 
съ изработване JНа :розешг, ара'6ески, -листя и 'Клон
чета · на една 1юшница за плодове. Макаръ че Ко

це не '6ъше из,ра·ботилъ :нитq, най0малкюr моделъ 

56 

или рисунка, работата изглеждаше да стане ис
тинско майсторско произведение, толкова нъжно 

и съ чу1вство бъха изработени отдълнитъ части. 
Всички тъзи филигра~юви: предм1ети се пресмtтатъ 
споредъ теглото и иматъ опредълени цеН!и. Коце 
опредtляше тази цена на З½ лиастра за среброто 
и 2½ пиастра за работата на драмъ. 

Вследствие на една покана, заедно съ госпо
ди.нъ Ниша Брайковъ, учитель въ голъмото бъл
гарско градско училище, по·сетихъ богатия тър

говецъ Теодораки Ди,митрие,въ. Той ме посръщна 

сърдечно съ своята млада дъщеря и показа го

лъмо разбиране къмъ старинитъ. Въ неговата кра
сива кж.ща видъхъ главата на една антична ста

туя и еди.нъ о•броченъ ка,мъкъ, доне,се.нъ отъ Го

лъмо Пещене. ·Жилището •на Теодораки бъ обза
ведено съ единъ известенъ комфортъ. Възглавни
цитъ по стеJ-Iитъ бъха из1Възани съ вкусъ отъ же
нитъ съ пъстра вълна, дъ,рвенитъ тавани бъха 
тъ ръзба, а по полицитъ се редъха сж.до,ве отъ 

металъ или глина, ко,ито издаваха едно голъмо 

художествено разбиране на българитъ въ тази 

область. 
Намtрихъ и о•бластния представитель твърде 

много• занятъ; защото неговата кааза брои 95 отъ 
ме,нъ нанесе.ни селица, а на нашитъ карти стоятъ 

,са1мо 19·. Особено ,цеве1тьтъ :че1ркески ·:коло1нии1 

правили много неприятности. Въ градътъ, който 
има 2400 кж.щи (между тъхъ 50 татарски и 20 ци
гански), българскиятъ елементъ е извънредно 
силно зает ж.пенъ. Това може да се !Види отъ 7 -тъ 
християнски черкви срещу 4 джамии. Още по

малъкъ е мюсюлманския елементъ въ селата въ 

Врачанската кааза, дето пр111 64 чисто български 
и 8 ,смъсени с·елища, тръбва да -се пр1ибаватъ и 

черкескитъ коло.нии. Турчинътъ по такъвъ начинъ 
е съвършено изчезналъ въ каазата, макаръ че нъ
кога той билъ навсъкж.де тукъ. Това е много въ
роятно·, като с,е •вземе предъ видъ. , ч,е той като 

госпqдаръ навсt.кж.де с,е настанилъ по чифлици 

и кули„ Моето отдавна изказано мнение, добито 
чрезъ опита на пж.туването, с·е потвърждава: тур

чинътъ ,отъ дълго време отстж.пва отъ западъ 

КЫVIЪ ИЗТОКЪ. 

Въпреки това малцинство, на, турския ·еле
ментъ въ Враца, той е билъ достатъчно страшенъ 
за околностьта на града. И днесъ още ха•нътъ на 

Кръста Сава крие въ двора си заплашително една 
сръдновъковна турска кула, •отъ дето агитъ на 
страшния Юсуфъ паша отъ БеркО1вица, единъ съ
временникъ на Пазваноглу, пред;и години разна

сяли огънь и опустошение и въ най-затънтенитъ 
кра:йща ,на Искъра. Това е едн:а ужас.но кутио
обра1зна ,висо·ка и солид•на постройка съ малко про

зо•рци, .но затова пъкъ -съ повеч,е дупки за стрелба 

и покрити наведени балконч,ета, нагодени за за

щита. Днесъ кулата, свидетель на толкозъ жесто
кости, стои като споменъ на печални времена, на-

. пусната и изоставена всръдъ разкошна зеленина. 
Колко е страдала Враца отъ нападитъ на кърджа-
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лийтt ни разправя епископъ Софрони, който из 
бtгалъ ,отъ тъхъ презъ Балканскитt усои и презъ 
Плевенъ се отз,овалъ въ Влашко. ( 1799 г. ): ,,Мо
ята епархия бtше опустошена, селата изчезнали, 
кърджалийтt и Пазвантовитt хайдуци бtха ги 

изгорили, народътъ пръснатъ изъ Влашко и въ 
други страни." Че Софрони не е преувеличавалъ, 
затова ни свидетелствува едновременното описа 

ние на прочутия nжтешественикъ Пукевилъ въ 
своето л Voyage en Moree" за злосторничествата 
на кърджалиитt по Марица: ,, Мъртва тишина ца

руваше по нео,бработенитt полета,, и само тру

пове и изгорени селища се виждаха по пжтя. На
селението бt ,избtгало или бt станало жертва на 

дивитt звtрове" . 
Бtше обtдъ, когато се завърнахъ въ хана. 

Макаръ че августовското 
слънце страшно да го

рtше, подиръ пладне се 

отправихме по дефилето 

за Згориградъ. Преминали 
малката Палилула пtкътъ 
намалt. Последнитt кжщи 

достигатъ дори до ска

листата порта, отъ дето 

иде Врачанската рtка (тукь 
наречена Лtва). Старъ, 
обрасълъ съ мъхъ ви

адуктъ ни отведt на л·в
вия брtгъ. По кривата 

пжтечка скоро достигнах

ме единъ амфитеатъръ, де

то заднитt стени се изди
гаха все повече и повече. 

Отъ време още съ шумъ 

еж падали отгоре грамад

ни блокове и еж пълнили 

рtкичката. 

Свtтложълтитt ска-
ли на Врацата, които пле- Зrори rрадъ при Враца 

нява1·ъ · съ своята природна 
красота съперничатъ съ скалитt отъ Бtлоградчикъ. 

Мtстнитt жители минаватъ Згориградското 
дефиле съ известенъ ,страхъ. Споредъ преданието 
р,азгнtвения християнски богъ наказалъ измtната 
на последния български владетель Иванъ Стра
шимиръ по видимъ и чуденъ начинъ. Високо на 
К р а л ъ б а й р ъ, на дtсния бр·вгъ на потока, се 
вижда този Ива1нъ обърнатъ въ камъкъ, когато 

побегналъ и предалъ срамно. 'На турцитt своята 
страна. Но не само този коронованъ предатель, 

но и неговата дъщеря, кочиашъ, ,кола и коне по -
стигнало тази участь. Кърваво-червено блестятъ 
на това мtсто стенитt! Но трtбва да имате богата 
фантазия за да раз,познаете колесницата на този 

невъренъ царь. Преданието доказва истиностыа 

на народната мждрость. Vox populi, vox dei. 
(Гласъ народенъ, гласъ Божи). И наистина този 
последенъ ·български царь Иванъ Страшимиръ не 
само че предалъ автономния български патриархъ 

на гръцкия вс,еленски престолъ въ Цариrрадъ, не 
се унижилъ за известно време и станалъ васалъ 

на турци:тt. Korarro султанъ Баязидъ най -посж, 
превзелъ и Видинъ, изглежда че той избtгаль 
нtкжд,е къмъ Врачанския балканъ. Но· защо пъкъ 
преsданието смtсва въ тази измtна 11-1а царя и не
гсвасJ а дъщеря? 

Въ дъното на тtзи канари е Згориградъ, по
следния отъ тур,цитt излоренъ градъ на царя , Ви

сокитt нtкж.де до 9 метра стени могатъ да се про
следятъ до 250 крачки . Но като с,е остави на 
стра,на, че тукъ въ това тtсно мtсто не.може да 
сж.ществу,ва градъ, солиднитt зидове и други при
знаци гово,рятъ за ,единъ римски, по-късно визан 

тийски кастелъ, издигнатъ за отбрана на проход,1 

II близкия водопроводъ, които както нtкога , така 

по Каницъ 

и .:ега носи къмъ града хладната вода. Възможно 
е еж.що, императоръ Юстиниянъ да е поправиJiъ 
разрушената отъ варваритt крепость, и гукъ да 
с споменатата у Прокапи Вратица, едно име, което 
1-:акто забелезва и Лежа,нъ, наново се намира въ 

цнешна Враца. Съ сигурность може да се датира 

-0тъ българско време само бл,изкия монастиръ св. 
Недtля, разрушенъ отъ кърджалию:i, ( 1799 г.). 

Една врата, широка най-вече до 20 метра нн 
извежда на югъ, въ малка долина. Нисокигl; стени 
на прохода се ,гу,бятъ веднага, навсtкж.де стада, 
навсtкжде кози, които се криятъ между дж.бове и 
орtхи, а тамъ долу между тополи се оглася крече,

тало на вод:еница. Тамъ нtкж.де се прозърта и са-

МО'Ю село Згориградъ. • 
Нощыа бt настж.пила. Звездици поглеждаха 

вече надолу къмъ приказния балкански свtтъ, 
когато бtхме отново въ го1столриемната Враца. 

и . в. 
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СЛЪНЦЕТО, В15ТЪРЪ тъ И СНьГЪ Ть 

Горе, въ хижата почва новъ день. Макаръ 
полето да е почерняло вече, тукъ въ планината, 

владtе зимата. Бороветt. еж навtли рамена подъ 
те,жестьта на бtлото рухо. Тtхнитt върхове се 
откройватъ върху свtтлия · изтокъ като малки 

кръстчета и полюлявани отъ тихия утр,иненъ вt1 -
рецъ, като че ли търпнатъ отъ очакване на види

мия Богъ на деня и живота върху земята - Слън

цето. Златнитt отраж,ения отъ ржбоветt на далеч
нитt ленти - облаци предизвестяватъ неговигЬ 

тихи стжпки. Първитt му лжчи се плъзватъ върху 
бtлата планина и прогонватъ сtнкитt на боро
ветt. Така почватъ тихитt сини дни на плани
ната. Казвамъ сини, защото наистина тt еж та
кива. Небето въ низината, .каi о че ли има край и 
е низко,, а тукъ с,е чувства неговата безкрайна си

ня дълбочина, въ която е потънала малката земя. 
Предъ погледа ,се реiдЯтъ синитt ,сtнки, с,и,нитв 
планински вериги и синиrгt зжбери на тtхнигt 

върхове. 

Горе, надъ боронетt се простира ч,елото на 
планината. Ослtпителната снtжна покривка се 
стели надъ неr-о и преiдъ ,примре,юениятъ поrледъ 

се редятъ неrовитt диплИ\. Зимата е създала тази 
пустиня. Тя ни разкрива своето кжсо минало, 
свърза.но съ тишината на безвtтрието, съ дивия 

вой на буритt, съ щипещия студъ и наведенитt 
огнени лжчи на Слънцето. Много, -безбройно мно
го -снtжинки еж паднали върху изторtлата и по
жълтяла отъ лtтото и еоеньта планина. Понtкога 
снtгътъ е валtлъ на едри парцали и тогава вре
мето е било меко и топло, юженъ вtтъръ е вt.ялъ 
и затрупвалъ съ с.нtгъ падинитt. Други пжть е 

свирtлъ северния леденъ вtтъръ и т-огава снt
жинкитt еж били малки, дребни. Tt еж падали 
на земята, завивали еж лудо хоро, кръстосвали 

еж отъ връхъ до връхъ и заспивали, затрупани 

по1дъ новитt снtжинки, 1юито еж .се сипtли върху 
планината. Настжпвали еж тихи спокойни дни. 
Тогава сивитt облаци еж се свличали по планин
·скитt наклони и еж затискали долинитt и рови
нитt. Тамъ тt еж допирали до заснtжената з,емя, 
димътъ отъ куминитt се е смtсвалъ ,съ тtхъ и 

лютината му е щипt.ла въ очитt на хората. Сед
•мици мракътъ ,е ,стоялъ ,и rnе'Гилъ мирнитt жители 

на низината. А горе, презъ нощьта звездитt еж 
трептяли на небосвода, и Луната .е минавала меж
ду тtхъ. Ралицата е изпращала •брилянтнитt си 
лжчи и нtжната имъ свtтлина. дълбочината на не
бето и бtлотата на снtга еж се сливали съ тиши-
11ата на зимната нощь. Само доле, въ планинския 
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долъ, .еж се ч~вали 'Гихитt стжпки на ,буднитt 
му обитатели, които еж сновtли по гладката по
кривка и ,еж ,се събирали при палавия потокъ, 

рожба на планината, който безспирно лtе една 

отъ най-старитt пtсни на свtта, изпtта за пръвъ 
пжть отъ първия потокъ на земята, когато еж кап

нали първитt .капки дъждъ. 

Когато е идвалъ деня, бtлата снtжна по
кривка е била обсипана съ плочки отъ1 новъ 
скрt.жъ и лжчитt отъ Слънцето еж се изчупвали 
и отразявали въ тtхъ. Tt еж давали хиляди блt
съ,ци съ всичкитt ,багри на свtта. Много малко 

отъ свtтлината се е поглъщала, а по-голtмата 
часть ,ое е отразявала. И когато хората - дру
гари на планината бродятъ презъ нея, за .споменъ 

на тtхното посtщение тя ги пообгорява. И въ 
бронз-овия цвtтъ на лицата имъ -се крие пожела

нието на домакинята - планина за здраве и бод
рость. Слънцето се издига високо и по южнитt 
наклони снtгътъ се поразмеква, малки капчици 

вода плъзватъ по неговата повърхность. Деныъ 
е кжсъ и скоро следъ червения залtзъ, когато 
бtлитt сtнки на върховетt и гребенитt плъзнатъ 
върху облачната покривка на низинитt ИЩ:е но
щьта и нейниятъ студъ вледенява наново разто

пената снt.жна покривка. На другия день слънче
витt лжчи ое отразяватъ по огледално заледеоотt 
склонове. 

Ко-гато повtе вtтъра, той гони предъ оебе си 
леденитt. зрънца:, откъснат.и отъ одеждата на зи

мата. Tt се гонятъ, застигатъ и като вълшебни 
вtтрила се раз.стилатъ на завtтъ. Настжпватъ дни, 
когато вtтърътъ бучи и носи облаци отъ леденъ 
пtсъкъ. Това еж адскитt дни на планината. Буря
та не стихва и съ страхотенъ вой засипва всичко 

предъ себе си. Тогава вtтърътъ като опната стру
на трепти. Цtли хълмове отъ леденъ пtсъкъ се 
натрупватъ и надъ зжбе,ритt с-е на.двt-сватъ стра• 
хот.ни снtжни гребени. Тогава по отвеснитt се
верни склонове се натрупватъ прtспитt.. И когато 
•стихията се укроти и дойдатъ хубавитt дни на 
планината, слънцето огрtва една ледена пустиня. 
Сбитъ леденъ пtсъкъ покрива планината. Редица 
отъ вълни следватъ една следъ друга, вкоченtли, 
замрtли, като че ли вtтърътъ, като слtпецъ е 
преследвалъ незнайна цель и се спъвалъ въ рав

ната заснtжена пла.нина. 
Такава е зимата на планината. Бtсно бучене 

на бурята, нечуто сипене на снtгъ и свtтли -сини 
дни, потънали въ тишината на безкрая. 

П. Пауновъ 



ТУРИСТИЧЕСКА ПРОПАГАНДА 

Отдавна се чувства голtма нужда отъ изда
ването на ,единъ туристически -справочникъ -
нарж.чникъ за нашитt тури.сти. Тази нужда до 
день-днеше;нъ не ,е задоволена. Не че у насъ лип

сваха хора да извършатъ тая работа, не че нtма 

материалъ за да се направи нtщо подобно, при 

тоя т,емпъ на развиващия 1се туризъмъ. Но глав

ната пречка винаги е била lВЪ едно - липса на 

срtдства. Колкото за нуждата че се чувства -
това всtки ·съз·нава, ,о.ще по,вече тия които еж. по

ставени на чело на туристическата •организация и 

които трtбва да премълчаватъ на всtко запитване 

отъ страна ,на туристи или да отговарщъ на много

бройнитt запитвания отъ страна на чужди тури

сти и ,ор•ганизации. Не единъ пж.ть е изтъквано 
отъ наши българи, ходили на западъ, за това 

което е направено, тамъ и ·което се прави въ това 

направление з·а пропагандиране на 1уризъма и 

привличане чужденци въ тtхнигl, страни. 
Имало е -случай въ пжтнически бюра на за

падъ да липсватъ свед:ения само за България и 
да се обръщатъ къмъ очудения българинъ, който 
мисли че ний сме толкова извест,ни, че нtма 1Нужда 
отъ реклами, съ молба да пратимъ нtщо и.зъ Бъл
гария, за нашит-в бани и пр., защото има желающи 
допатъчно за изтока, но нtма кжде да се спр,а

•ЕЯТЪ. 

Всичко това е една гра:v1адна работа, изисква 
срtдства, които българския туризъмъ съ своитt 
скромни вноски мжчно би далъ. Въ др,угитt страни 
пропагандата чрезъ из·дания, албуми, плакати и 
др. -се извършва отъ държавата, тя е, която по

държа и пжтни"Iески бюра съ свой илюстровани 

органи. Туристически'Гt ,организации аьтатъ да 

слу?!{атъ въ тоя случай само като разпространи

тели или като спомагатели пр,и издаването на всич

ки пропагандаторски албуми ,и сборници. 

Предъ менъ еж. изданията на Чехословашкото 
минrистерст1во ,на желtзницитt., търговията и пр., 

списанието на Югославянско пжтническо бюро, и 
току-що излtзлия албумъ на Полското министеµ
ст,во на желtз.ницитt. Това еж. красиви, стегнати 
и изящни издания ·които съчетаватъ хубоститt, 

прелеститt и величието на тия страни. Съ това 
тt по,казватъ !На останалия ,свtтъ какво предста

вляватъ, какво въплощава тtхната страна и какво 

могатъ да видятъ у тtхъ чужденцитt. 

Не се страхувамъ, че това нача,10 бавно почва 
да си пробива пж.ть и у насъ, . Но то върви така 
бавно, безъ държа,ва'Га да проявява нtкакъвъ и,н
тересъ. 

Виждатъ се тукъ-таме вече плакати за Вар
ненския плажъ и реклами на френски езикъ·. Пж
тев-одителя на Чамъ-Кория-Самоковъ на българ
ски, издание на Самоковската община, листа з & 
с. Банки, и такива по крупни изда,ния на Българ
скитt Туристиче-ски дружества: пжт,еводитела на 
Пиринъ, на гр. Сливенъ, и това което можемъ до. 
намtримъ въ турисnическитt списа1Ния. 

Тази година Ц. н-во .на Бълг. Тур. д-во ще 
издаде ещинъ кратъкъ пж.т,еводитель-справочникъ 

специално за туриститt, коет,о ще бж.де началото 
на редъ други издания, пжте11Зодители и .албуми 

за планини и красиви мtста ,изъ България. Нека 

това .начало бжде подкрепено, за да се даде под
тикъ за бж.деща по крупна дейность въ това на

правление и стигнемъ поне въ малко онова извър

шено извънъ насъ. 

Миланъ Кузовъ 

съ „КРf\СИНЪ" ПРЕЗЪ ЛЕДЕНОТО· ·моРЕ 
(Отъ проф. Самоиловичъ, ржководитель на спасителната експедиция). 

Бtше 10 юлий. Лед:ораз6ивачътъ l{расинъ 
•едвамъ си пробиваше пжть презъ леденигl, маси 

и напред,ването вървеше -бавно. Мака,ръ и да зна

ехме отъ по-рано, какви мжчнотии ще срtщнемъ 
въ нашия спасителенъ походъ, но все пакъ, сеп. 

предъ самата действителность, изпитанието на ко

ет,о •бtхме подлоmени всеваше напълно основате

ленъ страхъ и въ най-надежд:нитt и самоувtрени 

между насъ. Обаче ние при-гежа·вахме едно нtщо, 
което ни подкрепяше и утвърждаваше въ цtлия 

'НИ пжть: това ,бtше съзнанието, че- ние трtбва 
да вър,вимъ напредъ и -само на1предъ къмъ поста

вената ц1ель и връщаJНет•о .ни означаваше гибель 
за изгубенитt въ ледения океанъ . . . 

Проч,ее този денъ ние решихме да изпратимъ 

тримоторния а1еропланъ Юнкерсъ, който разви-

ваше въ пъленъ х,одъ 900 конски сили. Неговата 
задача бtше отъ една страна да потърси и откри<: 
италиянската "рупа и а,ко е ,възможно да хвърли 

хранителни припаси и снаряжение, а отъ друга -
да изследва възможноститt за едно по-нататъшно 
пжтуване на Красинъ пр,еэъ лед!еното море . 

Берескинъ, геофиз,икътъ на нашата експеди

ция, ни предсказваше неблагоприят.но време. Той 
предреч•е мъгла, силни -атмосферни -смущения и 
вtтъръ. Но какво друго можехме да предприемемъ 

сега? Това бtше единствената възможность и ма

шината трtбваше да бжде пусната въ действие. 
Про'Ч•ее, скоро тя вече стоеше гото1ва за полетъ. 

Голъм,о количество горивенъ материалъ, снаря
жения, топли дрехи за ,рупата Вилиери - всичко 
бtше натоварено и пилотитt заеха мtстата си въ 
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кабината. Нt1юлко сърдечни р.жкувания и аеро

планътъ се издигна и полете къмъ ивтокъ, следъ 

като описа два кржга 1надъ насъ. Застаналъ на 
леда азъ наблюдавахъ стоманената птица, минута, 
две, дока110 най-после тя се изгуби задъ облаци
тt на хоризонта. Неволно ме обхвана едно тре
петно чувство на страхъ и т.жга при мисъльта за 

участьта, която можеше да сполети моитt дру

гари. Азъ ,оти:д,охъ веднага следъ това въ радио

станцията и запо,чнахъ възбудено да наблюдавамъ 

телеграфиста, който приемаше сигналитt отъ ае

роплана, -стараейки се по из,раза на лицето му да 

схвана характера 1На получаванитt радиограМ!И. 

Отначало идtха благоприятни иввестия: ма

шината прелетtла североизточната суха область 
на острова и достигюма къмъ Лей Смитъ, но по
ра.щи непрозирната мъгла тя не могла да открие 

групата Нилери; после тя се връща обратно ... 
минаха две минути въ мълчание и ние доловихме 

две думи, които ни накараха да изтръпнемъ. Това 
бtха думитt: Група Малмгренъ ... Луда радость 
ни обхвана, и бърже се предаде на цtлия екипажъ. 
Значи нашитt л-етци -бtха открили хората, които 
отда,вна всички смtтаха за измрtли . . . Оставаш~ 
н,и с·ега само да уз,наемъ к.жде еж тt, за да мо

жемъ да вземемъ пра,виленъ курсъ. 

Внезапно ,jiиe доловихме една нова дума, коя

то значеше за насъ много - Карлъ! Тя ни под
сказваше, че авияторитt еж забелязали групата 
Малмгренъ къмъ Карловюъ острови. Следъ това 
Чухновски ни из1вести, че се връща, обаче г.жстата 
мъгла не ще му позволи да спре машината близо 
до Красинъ и затова търси уд,обна станция на дру

го мtс110 . . . следъ това изв,естията отъ него се 

прекъснаха . . . 

Цtли четири часа азъ се вслушвахъ и въ наи
малкия шумъ. Нищо не се долавяше. Мога да ка
жа, че това еж най-дългиrгt часове презъ моя жи
вотъ. Мисъльта, че хора, съ ко,ито сме били заеднс, 
до сега день 1и нощь презъ нашия 1юходъ, с-ега 

летятъ заблудени въ безпредtлното пространство, 
изложени на страшна опасность, а може би пре
търпtли вече и 1Нtщо по-лошо - б-t,ше ужасно. 
Ще се видимъ ли отново живи и здра,ви, ще мо

)Юемъ ли да из,вестимъ нtщо за с.ждбата на намt
ренитt участници въ злополуч,ната италиянска ек

спедиция. . . Време-r,о л,етtше и ние все още не 

получавахме никакъвъ отговоръ1• 

Внезапно азъ за~белtзахъ по лицето на теле

графиста една. усмивка. - ,,Да, тукъ, получено!" 
И веднага той почна да записва нtкакви думи. Азь 
се спуснахъ къмъ него и наведенъ надъ раменетъ 
му, чета известната вече радиотелеграма на Чух
но.вски, въ която той да,ваше точно указание за 

мtстото, к.ждето се намираше групата Малмгренъ 
и моли Красинъ да потегли въ това направление. 

За щастие благоприятенъ вtтъръ бtше раз· 
движилъ последнитt дни л.еденитt блокове и ни ~ 
можехме свободно да продължимъ плуването къмъ 
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ивтокъ. Азъ дадохъ разпореждане до капитана да 
отплува къмъ Карловиrгъ острови. 

Движехме се ба,вно. Измtрването ни поставя

ше на 80° 54 минути северна ширина и 23" и 40 
минути източ1На дължина. Ние ра.ботtхме съ по

следни напрежения, ежеминутно трtбваше да из

мtняме посоката ту на една ту на друга страна, 

нагаждайки с1е споредъ проходимостьта на леде

нитt маси. Пуснати бtха въ движение и тригl; ма
ши,ни на парахода съ обща сила 10.000 конски 
сили. 

На 11 юлий подиръ обtдъ стиг.нахме нови 
заледени полета, които представляваха нова не

проходима преграда. Ние се принуждавахме да 

повръщаме назадъ на известно разстояние ледо

рушителя и като пускахме въ движение цtлата ма

шина съ нейнитt 10.000 ко·нски ,сили напирdхыс 
срещу леда. То1ва се по,втаряше по~гl;кога до три
десеть и ч,етиредесеть пж11и въ ча,съ. ТЗJка ни ,е~ва

ри паметния 12 юлий. 
Вече се приближихме до мtстото, което ни 

бtха посочили нашитt летци, но все още не вюЕ
щ:хме ·никаква следа отъ хора или човtшки посе
ления. Всички стоехме непрекъснато на покрив :~, 
вперили погледъ напредъ. На команда,нтския мостъ 
стоеше екипажа на парахода, обладани всички ол-. 

еж.щото ~рескаво напрежение ~и претърсваха съ 

погледитt си пространството отъ бtли заледени 

ПОЛЯ:. 

„Ето! Виждамъ ги! извика внезапно вториятъ 
капитанъ Брайткопфъ. Като че ли ел,ектрически 

токъ премина презъ всички ни. Наи,стина, ей тамъ 
се вижда нtкаква фигура! Единъ човtкъ, как;о 
явно можеше да се различи на бълата повърх
но1сть. Той се движи, маха съ р.жце и се опитна 
всячески да привлече нашето внимание. Красинъ 
смtни курсъ и тръгна къмъ него. Минаха нови 

часъ и Д1вадесеть минути и ние бtхме вече HJ. 

500 м. дале~чъ отъ ледената черупка, ·една малка 
ледена скала съ неравна повръхшо-сть и остри 

крайща. Върху нея с,е ,вижда две човtшки фИJГури. 
Първиятъ ·отъ тtхъ високъ и снаж·енъ, застаналъ 
срtдъ ледения блокъ правtше знакъ съ р.жце дl 
спремъ., боейки се да не би л,едорушительтъ да 
дойде много близко до малкото му убtжище и 

го разруши. Другиятъ леж,еше •неподвиженъ върху 
леда. На единъ съседенъ леденъ блокъ се виждаха 
простре1Ни чифтъ панталони съ надписъ направенъ 
отъ парцали: We need food. Zappi mariano. 

Красинъ спре. Стълбата б,иде пусната и на
шитt хора, въор.жжени съ вжжета, дъски и но
силки, слезнаха на л,еда. Пръ,въ ,се приближи Запи 

къмъ моя асистентъ Ивано,въ, Запи го прегърю: 
и току повтаряше на остъръ руски езикъ еднич

кото, което знаеше: руски карашо, руски карашо! 
Марияно, който лежеше задъ една защитна ле
дена стена недалечъ отъ него, сам0 с.е смtеше и 
простираше щастливъ ржце къмъ насъ. Когат ,, 

Ивановъ се приближи до него, последниятъ при
гърна краката му и започна бързо да говори на 
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француски, като изказваше хиляди пжти своята 

благодарность, показваше устата си и обясняваше 
съ знаци, че .е страшно гладенъ и искаше да яде . 

Сжщо и Запи повтаряше essen, e!'sen ! 
Кжде е Малмгренъ? питаше Ивановъ и сnжт

ни1цитt. 
Малмгренъ не е тукъ, Малмгренъ поч,ина! 
Както съобщава Ивановъ, него го е очудило 

облtклото на лежащия Марияна. Той е билъ на
половинъ полегналъ, наполовинъ коленичилъ въ 

една ма.т~~а В!дълбнатина на леда. 1Ко,ленетt му еж 
били съвсемъ голи, само едни чорапи е ималъ на 

краката си. Той лежалъ увитъ въ едно вълнено 
одеало, цtлото почти измокрено отъ разтопения 
ледъ. Utлот,о му облtкло се ,е състояло отъ едно 

кжсо кожухч1е и кжси, тъмночер,ни плетени панта

лони. Изсъхналитt му и костеливи р,жце еж били 
безъ ржкаВJИци; кожата му е ,била напукана отъ 
студения вtтъръ. ,,Въ ·изтощеното, болнаво за

червено л,ице, обрастнало съ кж.,са червеникава 

брада, съобщава той, блещtха трескаво тъмнитъ 
му, но живи и подв,ижни очи". 

Едва може да си представи човtкъ радостьта 
и щастието на тtзи хора. Азъ тръгнахъ къмъ 
тtхъ. Запи се още имаше сила да стисне ржката 
м,и. Марияна ое улови за ме,не _и искаше да ме 

пригърне. Неговото лиuе овtтtше съ у1смивката 
на човtкъ, който току що се е избавилъ оrгъ 
смъртьта и пакъ се е повърналъ въ живота. 

Азъ отведохъ Запи въ общата каюта и тамъ 
го сложихъ на едно канапе. Възбудено той почна 
да разказ1ва, ·какъ тt еж забелязвали въ днитt на 
изптание петь а•ероплана и ,е,д,ва нашиятъ, ше

стиятъ, ги е съгледалъ; тt прекарали 13 дена безъ 
хр21на и вече изгубили всtка надежда за спа·сени:е. 
Азъ го прекъснахъ и запитахъ: 

Кжде ,е третияrь? Кжде •е Малмгре.нъ? 
Малмгренъ умря преди ед,инъ месецъ, отго

вори Марияна. C'etait un homme - Той бtше 
истински мжжъ ! Отпадналъ той неможеше да 

продължава по-вече съ насъ и ни помоли да го 

оставимъ и да продължимъ пжтя си напредъ въ 

неизвестностьта. 

Единъ день следъ това ние все още го виж
дахме да ле·жи върху леда. Ние опитахме да се 
върнемъ, но той ни даде знакъ ,съ ржка да вър

вимъ напредъ. Не ни о.ставаше друго и ние тръг

нахме по посока на островъ Броокъ ... 

~-~~ 
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Отъ тукъ Красинъ продължи къмъ онова 
мtсто, кждето споредъ сведенията на Чита ди 
Милано се намираше групата Вилиери. 

Когато ние минавахме Фоинскитt острови, 
ние забелязахме две човtшки фигури, коит,о ни 
даваха знакъ съ ржце. Това бtха капитанъ Сора 
и холандецътъ ванъ Донгенъ. По,неже тt се на
мираха на сушата ние имъ сигнализирахм,е, че по

рано ще опитаме да вдигнемъ групата Вилиери, 

а после, на другия день, ще потър•симъ ,и тtхъ. 

Всичко, което ние преживtхМ'е въ т,ой бележитъ 
день, биде веднага протелеграфирано до 1всесвtт
ския помощенъ комит,етъ. 

На 12 юлий 10 часа и 15 минути вечерьта 
~:~омощникъ капитанътъ Лексдикъ забелязва въ 
лtво отъ мtстото, което ни бtше показано отъ 
Чита ди Милано, димъ върху леда - нtколко 111и-
нути по-·късно се виждаше яс.но ,единъ сваленъ 

аеропланъ, една палатка и хора наоко,ло. 

Не ·е ~възможно да се опише нашата нова р-а

дость, нашето щастие! Всички на палубата имахме 
празднично весели лица, като на •велико търже

ство. Всички бtхме озарени отъ щастие, изпъл
нени съ ,едно чувство, незабравимо и велико, отъ 
водителя на е·кспедицията до последния маши

нистъ. Ние бtхме .спасили отъ сигурна смърть 

крушеницитt отъ нещастния походъ на Нобиле. 
Красинъ заплува къмъ ле,да, на който се на

мираха италиянuитt, - спокойно като въ при
•станище възви той и спря, ·очакванъ отъ възро

денитt изследват.ели. Въ дtсно отъ него на леда 
стоеха Вилие.ри, проф( Бехунекъ и Трояни. По
нататъкъ се виждаше -една палатка, пре·дъ която 

подпренъ на ~кокили се крепtше Uикони. Не се 
виждаше само Бияни. Този вtренъ на дълга •СИ 
служитель, сега предаваше с•воята последна теле

грама: Красинъ пристигна. Ние сме ,спасени! 
Азъ слезнахъ на леда придруже1нъ отъ моя 

11систентъ. Пакъ поздрави, прегръдки, радость, ма
каръ и да ое срtщаха сега хора, които с1е виждатъ 
за пръвъ пжть въ живота. Никога азъ не съмъ ги 
познавалъ, както и тt мене не еж знаяли .. Петима
та спасени бtха отведени въ нашия корабъ . . . 

На 13 юлий падна гжста мъгла, така щото 
на 50 крачтш не се виждаше •нищо предъ насъ. 
Единъ •день по-рано тя би ни прегра:дила пжтя и 
'нtколко човtшки жи•вота щtха да .бж.датъ загv
бени безвъзвратно. 

с. в. 

~ 
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ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

Международната експедиция въ Хималаиr!; презъ 
1930 rод. - Преди извес1,но време геолоrътъ и алпи
нистътъ професоръ д-ръ Гюнтеръ Дюре1Нфуртъ, при
друженъ отъ же1На си, 1Напусналъ Цюрихъ, за ед1Но 
изкачване на Канхенюнга, грамадния план111нски ма
сивъ въ източнитъ Хималаи, втория по височина връхъ 
на ,свtта, на който човtшки кракъ още не е стжп
в.алъ. Въ тази експе.диция взематъ участие 10 души, 
представители на 5 нации. Изход;ниятъ пунктъ на екс
педицията е крайната ста'Нция на и~ндийскитt желtз
ниuи. 

Jlрофесоръ Дюр,енфуртъ очаква отъ това изкач
ване голtми геологиче-ски находки. Той използува три
тt последни години· отъ ,своето пребивание въ Uю
рихъ, за да подготви експедиuията. Дюренфуртъ ,далъ 
предъ представители на печата -сле.днитt изявления: 

- Тъй като отъ 1924 г. по политически и рели
гиозни причИJни бtше не,достжпе,нъ върхътъ Монтъ 
Еверестъ, rние ,се решихме да тръrнемъ къмъ вторин 
по височина върхъ на земнта, грамадния тронъ на Хи
малаитt - Канхенюнга. Задачата на нашата ек,спе
диция пре.сле1два три цели: първо - алпийско-1спортна; 
тукъ ое касае до единъ ,свtтове,нъ рекордъ. Втората 
uель е научrна: възrнамtрява ,се да ,се изучатъ земнитъ 
пластове тамъ, както строежа на главната планинска 

верига на Хималаитъ и да се направятъ снимки, както 
и да ,се rнаправи е.дна нагле,дна карта на utлат.а пла
нинска група. И най-се1,не - фотографиче,ско-филмова 
цель: очакваме въ това отношение богатъ ма:териалъ. 
Ние ,се rнадtваме и ,да изработимъ единъ филмъ, който 
да пред:ста1ви планината съ нейнасга в.еличественость. 

Ние не забравнме нито за моментъ ОП3Jсноститt, 
на които ,сме изложени 8,602 м. високо, на втория по 
височина върхъ! Затова тукъ трtбва .ца ,ое разчита на 
липса на кислородъ, поляре.нъ ,студъ до 30- 40 подъ 
нулата, чепи снtжни бури, . защото Хималаитt еж раз
дtлъ на климатическитt условия въ ,студената висока 
Тибет,ска равнина и горещата Индийска ,страна. Опа
сностьта отъ лавини е голtма поради голtмия на
клонъ. Ние ,се rнадtв.аме, че ще бжде възможно, щото 
три се,дмици ,следъ наше1'о тръгва1не, да можемъ да 

устроимъ базисния си ла11еръ на 5,000 м. височина. 
Ползувайки ·се отъ опититt на послещната експедиuия 
къмъ М. Еверестъ, 1ние :нагодяваме нашето снаряжение 

къмъ особе,нитt трудности на 1'ОВ•а изкачване. 
За да можемъ да посрещнемъ непредвидени съ

бития, ние всички не ще взем.емъ участие въ изкачва
нето. Половината остава въ базисния лагеръ, отъ кж
дето може да ни се изпрати помощь. Ние възнамt
ряваме, до края ,на оептемврий да се върнемъ обратно. 

Въ историнта rна изследването на Хималаитt 
иматъ особено почетно мt,сто двамата млади норвеж
ски алпинисти Рубенсонъ и Аасъ. Нtколко години 
пре1ди европейската война можаха да постиrнатъ у,с

пtхи въ този върхъ. На тtхъ ,се удаде да се изкачатъ 
на единъ съседенъ на Канхенюнга върхъ, високъ 7300 
метра. Що с.е 011нася до разно•скитt на тази ек,спе.ди
ция тtхъ ние изчисляваме до 15,000 марки за човtкъ. 
Къ~ъ това идватъ и разходитt за 250 индийски ра
ботници. Самъ азъ ,съмъ в-одачъ на ,експедицията, а 

монта жена ще бжде единствена дама въ тази експе
диция . 

Най-,сетне искамъ да опровергая ф3Jнтастичната 
приказка за снtжния човtкъ, която изпъква следъ 
последната английска експедиция за Монтъ Еверестъ. 
Тогава се твърдtше, че въ високитt области на Хи
малаитt има снtжrни хора, приказ1Ни, диви хора, които 

нtматъ никаква •свръзка -съ хората въ равнината, и 

които -сж опасни з,а експе,дициитt. Тtзи разкази ,се 
създ:адоха ,отъ трагичната сждба на участвуващитt въ 
тази експедиция, отъ кои·го никой не ,се завърна. В11 
този случай се касае до прикаа.ки, нищо ПQRf.!le,, 
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Туризма въ Франция. - Въ новото министерство 
Тардиьо има върхове,нъ комисарь по туризма. Тоя 
постъ ,oera е повtренъ на км.ета rна ,дижонъ - ,Гастонъ 
Жер,аръ. 

Туризма е единъ отъ важнитt отрасли за еко
номиче-ското благосъстояние на Франция. Презъ мина
лата rо,ди,на въ Францин е имало 759,359 туристи. Въ 
туй число не влазятъ англичанитt, кои-го 1сж минали 
презъ Франция ,на пжть за Швейцария, Германия и 
Италия. Повече отъ 400,000 англичани еж прекарали 
по нtколко дни въ Франция минавайки за другаде. 
Споредъ 1с11атистиче1скитt щанни 1всtки американецъ, 
който е дошелъ .въ фр,анция е оставилъ ,срt,дно 2.200 
долари. Америк,а1нци-туристи е имало по-,вече отъ 
200,000 души. За година напо-следъкъ въ •страната ту
риститt оставятъ срtдно 15 милиярда франка. 

Най-rол11мата пещера въ свъта. - Тя се ,намира 
въ Ново Мексико (Сев. Америка) и: е получила името 
К,арлсбадъ. 

Сега тя е предметъ rна е.дно изследване въ най
голtми размtри отъ страJна на американския уче,нъ 

мистеръ Франкъ Ер,нестъ tНиколсонъ. 
До сега еж успtли да проникнатъ въ пещерата 

само до 35 клм. дълбоч.и»а. Никол,сонъ ще вземе съ 
себе си провизии за три седмици. 

Пещерата ,Карлсбадъ ,се намира ,наоколо 50 клм. 
ЮЖ'НО отъ града ,съ сжщото име и на 64 клм. отъ Ель 
Пазо (Тексасъ), въ планинската .верига ,Гуадалупе. Тя 
е била открита преди 29 години отъ единъ ковбой, 
който, ездейки една вечерь въ подножието на пла

нината, се •спрtлъ изненаданъ, когато видtлъ, какъ 
отъ една опредtлена точка се издиr1налъ нtкакъвъ си 
сивъ облакъ. Когато ,се приближилъ, КQННикътъ забе
лязалъ, че облакътъ билъ образуванъ отъ прилепи, 
кои-го, излизайки отъ една скална пукнатина, излитали 

въ околностыа. 

Щомъ ковбоятъ съобщилъ за ,своето откритие, 
Америкаrн1ското \Национално географиче,ско дружество 
изпратил,о една експе.диция, която у,стан-овила, че тамъ 

имало не само е.цна единствена пещера, а цtла сис-

~
а подземия, издълбани отъ водитt въ хълбоцитt 
планината, въ предишни геологически епохи. Не 
ече отъ вхоt!].а на пещерата ,се намира една об

\llирн,а е,сте-ствена зала, дълга 4000 стжпки, широка 600 
исока 300. Въ много мtста се срещатъ басейни, 
ни ,съ прt,сна и бистра вода. 
Една втора по-отдалечена зала се удължава въ 

широкъ тунелъ, въ който първата експедиция, про
нюшала тамъ, продължавала да отива все напредъ и 

напре,дъ въ течение на шесть дни, безъ да у,спtе да 
стигне края, тъй ка,то ,се изпрtчила мна •стръмна 
стена; за прео,доляването на която липсвали нужднитt 
теХ!Нически ·срtдства. 

Изследвачътъ Никол,соrнъ ще бжде въ постоянна 
връзк,а lоъ в;ъrншна,та \станция поорt,,щствомъ безжи
ченъ телеграфъ и два телефона. Осве,нъ ,друrитt мо
дерни технически ,съ'оржжения, ,експедицията ще бжде 
снабдена ,съ вжжета за преодоляване на ,стръмнини. 

Американскиятъ rнауче,нъ свtтъ очаква ,съ голtмъ 
интере,съ резултатитt отъ проучваrнето на изполинска

щ пещера. 

Чужди туристи въ Италия. - Пре.ди .войната Ита
лия се посещаваше годишно отъ около 600,000 чуж
денци, които изразходваха въ нея ½ милиардъ пред
военни лири. Сле,дъ войнитt значителенъ брой чуж
денци идватъ тукъ отъ 1924 r. насамъ: 1926 r. -
кржrло 1,,120,000 души, които еж оставили 3,168 ми
лиона лири; 1927 - 1,070,000 чужде,нци ,еж изразход
вали 2,500 милиона лири; 1928 - 1,100.000 души чуж
деrнци еж вне-сли въ ,страната 2605 милиона лири. Сход
ни ,еж числата вtроятно и пр~з-~, 1~29 r.1 з:;1 к9ят9 ~tма 
още- официа.JЩи 1да.нни, 



ЮrоСJiавия като туристическа страна, - За отбе
лязване е, че презъ 1929 r. Югославия е била посетена 
отъ повече чужденци, отколкото презъ 1928 г. За 
Адрия това увеличение възлиза на 10%. Известнитъ 
морски бани въ Рагуза, на Адриатическото море, еж. 
били посетени презъ времето отъ 1 януарий до 30 1сеп
темврий 1929 г. отъ 31,901 души; за еж.щото време 
презъ 1925 г. гоститъ ,еж. били 19,920, презъ 1926 г. 
- 22,934, 1927 - 28,,969, 1928 - 31,087 души. ,Презъ 
1928 гоститъ -въ Рагуза еж. били 12,346 югославяни, 

7,600 германци, 4,003 чех·ословаци, 3,789 австрийци, 1,262 
поляци, 792 англичани и 412 унгарци. 

Сжщо и Загребъ е билъ посетенъ презъ сез()на 
1929 r. отъ множество австрийци, италианци, у,нrарци, 
чехословаци и германци - на общъ брой 6,728 души. 

Очаква се, че изготвениятъ вече проектъ за законъ 
за банитъ ще даде новъ тласъкъ на „ туристическата 
индустрия" въ Югославия. Той опредъля кои селища 
следва да се ,считатъ за бани и лътовища ползуващи 
се съ предвиденитъ въ зак()на облаги. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Организаторътъ на Пловдивския районъ r. Чор
бановъ е споходилъ клона въ С о п о т ъ на 19 януарий. 
Отъ 39 члена 16 еж. изправни, но се събиратъ и внос
китъ за останалитъ членове. Имали еж 3 излета. Мъст
нитъ условия не помагатъ за нъкоя особена просвътна 
дейность. Хижата имъ Ри ба ри ц а, не довършена 
напълно, се посещава добре. Клонътъ е направилъ 
една чешма. Списанието се получава въ 10 броя. Кло
нътъ проявява дейность, което ще има и стопанско 

значение за самия градецъ. Въ сравнение съ много 
други цвътущи градове родното мъсто на Вазовъ е 
направило много, което се дължи и на преданностыа 

къмъ дълото на председателя, сега пенсиониранъ учи

тель, на касиерътъ и на свещеника. Нека Сопотъ слу
жи за примъръ на подбалканскитъ градчета. 

- Клокыъ въ Карлово е посетенъ отъ организа
тора на 18 януарий. Клонътъ брои 120 члена. Реали
зирани около 30-40 излета. Уредени 2 сказки. Чув
ствува се rолъма нужда отъ спални, за която цель ще 
тръбватъ около 10-20 хиляди лева. Маркирани еж. пж.
тищата Каолово-Троянъ, Карлово-Хижата-Юмрукъ
чалъ-4Голъмото Пръскало-Калоферъ. Осве1Нъ хижа 
Юмрукъ-чалъ, притежаватъ и хижа Хубавецъ, - хи
жа, добре подържана и добре посещавана. Направени 
еж 3 чешми. Поправятъ пжтя за хижата. Отъ всичкн 
клонове въ Пловдивския районъ по своята организа
ция п ъ р в е н с т в о т о се пада на К а р л о в о. Цвъ
та на интелеrенцията и почти всички млади търговци 

еж въ дружеството. Клонътъ се ползува съ голъмъ 
авторитетъ между гражданството. 

Червенъ-бръrъ. - Клонътъ е ималъ общо го
дишно събрание на 23 февруарий. Има напълно из
правни 50 члена, получавано е презъ · 1929 г. 36 броя 
отъ списанието. Приходъ 9065 лв., разходъ 7040 лв. 
Презъ годината е уредена една добре посетена забава, 
която е принесла много за спечелване симпатиитъ на 
гражданството. Реализирани еж. 13 излета. Клонътъ е 
посетенъ отъ дружествения организаторъ отъ Ловечъ 
r. Ив. Рачевъ на 4 февруари т. r. 

Пловдивъ. - Годишното събрание се е състояло 
на 9 февруарий. Презъ 1929 год. клонътъ е ималъ 2:и 
члена. Реализирани еж. 13 еднодневни, 4 двудневни II 
2 повече отъ два дена излети. като еж. били посетени 
Бачковския монастиръ, хижа Юмрукчалъ, хижа Безово, 
Станимака и околностыа, монастиритъ Св. Георги и 
Св. Врачъ, Ловечъ, Костенецъ, Чепино, Мара Гидикъ, 
Чирпанъ и др. Клоцътъ е устроилъ на 7 декемврий 
1929 r. туристическа сръща, за която своевременно се 
съобщи въ списанието. 

Тlловдивъ. - Програма на лътнитъ излети презъ 
1930 година. 
8 Мартъ 

16 Мартъ 
23 Мартъ 
30 Мартъ 
6-7 Априлъ 

13 Априлъ 

- Станимака - Бачковския Монастиръ. · -, 
- Станимака - Манастира св. Петка. l 
- Асънова Крепость. 
- с. Перущица. 
- Сбирка въ Стара-Загора (сръща съ кло-

новетъ отъ Хасково, Чирпанъ, Харманли). 
- Стщшмака, мщ1астир1, св, Кири1<ъ, -~ .. - ~; 

18-19-20-21 
Априлъ 

27 Априлъ 
4 Май 

6 Май 
10-11 Май 

18 Май 

24-25 Май 

1 Юний 
8-9 Юний 

15 Юний 
22 Юний 
29 Юний 

6 Юлий 
12-13 Юлий 

27 Юлий 

- 1) Мадара, Преславъ; 
2) Белмекенъ. 
с. Вжча - Елек. Иентрнла .Вжча". 
с. Хисара, презъ с. Дуванли (разглеждане 
разкопкитъ). 
Монастиръ Св. Георги. 
Карлово, Хижа .Юмрукъ Чалъ" и едно 
именния връхъ. 

- Костенецъ (сръща съ София, Долна Баня, 
Пазарджикъ, Сестримо). 
с. Радилова гроба на Алеко, (сръща съ 
клоноветъ Бълово, Пазарджикъ, Сестримо) 
Станимака, Гонда Вода, хижа Безово. 
Видинъ (конгресъ 1930 год.); 2) Персенкъ 
(съ превозчи сръдства до Бъла Черква). 

- с. Катуница. 
- с. Кукленъ. 
- Раковски (сръща съ клоноветъ Хасково 

и Харманли!!) - мина .Марица". 
Кукленъ, Яврово вр. Руенъ. 
Бургасъ и околностыа 2) Юндола -
Чисто Тепе погледъ на Пиринъ. 
Гара Долене, Милюви скали (заедно съ 
клона Пазарджикъ). 

2-3 Августъ - Традиционенъ излетъ до .КалояноБъ 
Връхъ·. 

10 Авrустъ - Бойкова. 
17 Августъ - с. Сестримо водопада (сръща съ клоно

24 Авrустъ 
31 Августъ 

ветъ Пазарджикъ, Костенецъ, Долня-Баня. 
rp. Пещера, св. Константинъ. 

7 Септември -
Борисовградъ, връхъ Драгойна. 
Чирпанъ, връхъ Самодивецъ (Чирпанъ, 
Ст.-Заrора, Хасково, Харманли!!). 

14 Септември - с. Сотиръ. 
21 Септември - Красново. 
27-28 Септ. - Дьовленъ. 

На 23. II. т. г., Ямболскиятъ клонъ „Кабиле" отъ 
Ь. Т. Д., е открилъ агитационната си седмица съ една 
друг а р с к а с р ъ щ а за членоветъ и тъхнитъ го
сти, която е била много добре посетена. Сръщата е 
била открита съ изпъването на клоновия маршъ .Ка
биле" и други хорови номера, следъ което предсе
дательтъ г. Т. Тодоровъ е казалъ нъколко думи вър
ху туризмътъ въ България и е ,свършилъ съ апелъ 
къмъ rоститъ да се запишатъ членове на клона и да 
подкрепятъ морално и материално българскиятъ ту
ризъмъ. Отъ страна на гоститъ е отговорилъ г. С т а р
ц е в ъ, директоръ на фабрика • Тунджа", който е зая
вилъ, че става членъ на клона и че ще работи за пре
оспъването на родния туризъмъ. Веселието е продъл
жило до късно прзъ нощыа. 

По желанието на членоветъ и гоститъ, настояте.тr
ството е уредило на 2. III. с. r., по случай заговезни, 
в т о р а д р у r ар с к а с р ъ щ а, добре посетена, съ 
която е била закрита агитационната седмица. 

На тия сръщи еж били поканени председателитъ: 
на клонъ • Тунджа" отъ Ю. Т. С., на ловджийското 
д-во .Соколъ ", на гимнастическото д-во "Тракийски 
!01-ШКЪ" и IЩ Б , Ji, Морскц <,:rоворъ, 
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Резултатътъ отъ тази агитационна седмица е 
билъ повече отъ задоволителенъ: записани еж 24 нови 
члена и 6 външни · абонати на списанието „Б. Туристъ · ', 
като е реализирано 930 лв. чистъ приходъ. • 

Банския клонъ „Елъ-Тепе". - Хижата Бъндерица 
се ,стопанисва много добре. Построена е на 60 кв. м. 
и струва около 100,000 лв. Хижата ,е била посет,ена 
пр.езъ годината отъ 213 души. При нея има пристроена 
барака, която служи за кухня, ,съ в·сички кухненски 
сждове, което е отъ голъма полза за туриститъ, които 
посещаЕатъ хижата. Клона възнамеряв,а ,да строи нова 
хижа въ долината на р. Дамяница. При клона е била 
уредена и ,спалня, посетена о•тъ 249 души. Сжщо презъ 
лtтото е имало дагеръ на който еж лагерvвали 50 души 

Ловчански клонъ „Стратешъ". - Презъ отчетния 
перио\дъ е извършилъ ,след.нит-в работи: 

1Направена ,е една чешма въ мъстностьта „Стра
тешъ" до туристическия домъ. 

У,строени ·еж две вечеринки посетени много добре 
и е ур,едена една сказка съ диапозитиви. 

Зале·с.енъ е единъ декаръ з·емя съ 500 дръвчета 
въ района на дома, или всичко до ceril еж залесени 8 декара. 

Спалнитъ ,еж посетени отъ 362. 
Трудовата ~седмица е използувана отъ клона за 

работа на „Стратешъ" и около дома. 
Дупница. -,- Клонътъ на 21 де~кемврий 1929 г. 

уредилъ въ читалиш])ния саJюнъ .,,Голъмъ ,п,опуляренъ 
концертъ •СЪ танци". Посл,е,rщия ,билъ посетенъ много 
дюбре и продъткилъ \д•о ,су11р11шьта .На 2 февруарnй е 
уреденъ ,излетъ до ,с. Рила по случай ,ова'Гбжа на ту
р.иста-ч.л,енъ ,отъ настоят1ел1ство'!'о Никола Дикански. 
По,следния билъ посетенъ отъ 27 1изл,етници, •в,клю
ч:ит,елно цълото настоятеJ1ст1в•О. Въ ,скоро ~време ще 
се у.редrи туристическа среща съ под:,юдящъ .рефератъ. 

~ Кло1нътъ е уредилъ :на 16 мартъ вечерыа Ту
ристиче,ска сръща ,съ сказка отъ г. Ас. Меджидиевъ на 
тема: ,,Открив,ане и заJвладяване на полюситъ". Сказ~ 
ката била при~дружена съ свътливи картини. Пос,етена 
добре. Това е третата з~бава, която . клона урежда· 
презъ тази зима. 

Повдигане на зимната тиристина. - За повдигане 
на зимния туризъмъ Швейuаоскитъ алпийски друже. 
ства още отъ нъколко годинч правятъ всичко въз~ 
можно, за да сё усили и заздрави тази дейность. Между 
другото въ началото на зимата се държатъ uълъ редъ 
сказки, като се има пvедъ !JИдъ да .се засегнатъ сле1-

нитъ по-главни въпроси: 
1. Реферати върху облtклото и снаряжението, 

санитарни предохранителни мърки (планинска болесть;, 
замръзване. снъжна слъпота, слънчево - изгаряне, rлr 0 

черово изгаряне), типични нараняв.ания въ планината 
при пжтуване съ ски. 

2. Теоретически курсове върху планин,сюпъ оп~
i:тности поезъ зимата (лавини, глече1Jи, студъ и пр.)_ 

·3. Първа помощь при нещастни случаи, поенасяне 
на постоадалитъ. 

· · ,. 4. Ски курсове. 
5. Поаюи1.1ески курсове върху ориентирането r.ъ 

зимнитъ планини. . 
. ·fi. · длпi1йски ски : курсове . въ ·планината. 

· 7. Ски излети. 
8. Високо алпийски излети съ ски съ uель за за

познаване съ особеноститъ на високата планина, съ 
нейнитъ глечери, опасности и пр. 

С)_ Сказка върХJ зимни излети. , 
За да се даде по-голъмъ потикъ на зимния ту

ризъмъ и у насъ, и за да се изб·\;гнатъ нъкои гръшки, 
които могатъ да доведатъ до голъми и сждбоносни по. 
нъкога нещастни случаи, Б. Т. Д., Ю. Т. С. и Българския 
ски клубъ еж уредили редъ сказки върху проблемата 
на :шмния туризъмъ. 

СКРЪБНА ВЕСТЬ. - На 12 мартъ е починалъ въ 
Пловдивъ Марко Хр. Радецки членъ на Кар,ловския 
клонъ. Миръ на прахътъ му! 

_ ._ Редакторъ: Ив. Велковъ. 

ПЖТУВАНЕ. - Главната дирекция на жел1,зни
циrв е издала. Ьнр•жжно подъ № Х. 21 - 213 'отъ 15 
111. 1930 год., съ което се разреш:ава на членовет1. на 
Бълrар,ското туристическо дружество да шктуватъ по 
Б. Д. ж. съ намалени це,ни на rрупи най-малко отъ 
петь души за срокъ отъ 1 априлъ 1930 до 1 априлъ 
1931 година. 

КНИЖНИНf\ 

· ,,Полша", rолъмъ форматъ, луксозно издание, 124 
стр. съ мн•ого илюстрации и винетки. Цена 80 лв. ~ни
rоиздателство Хр. Г. Дановъ - София - · Пловдивъ. 

Осве.нъ библиотеката •състояща се отъ редица 
книжки ,върху Балкан,сюпъ държави, издание „Хе
iму,съ", г0}юзi 1Монеджиков1а: е написала напо·следъкъ 
ценна книга върху Полша, възкръснала •славянска дър
жава, 1юято държи да бж1де въ тъс1ни економически 
и културни връзки съ България. Тъзи връзки тя под
държа чрезъ Полското дружество за взаимна помощь 
въ София, което по •случай петдес.етгодишнината отъ 
освобождението на България, десетгодишнината отъ 
възобновяването .на Полша и четиредесетгодишнината 
отъ о•сно,ваването ,си издава книгата „Полш,а". Кни
гатЗJ ,се препоржчва ,съ предговоръ отъ проф. А. Ишир
ковъ и завършва съ статия отъ публицистката В. Зем
бжуска; ,,Четиредесеть годишенъ животъ на Полското 
дружество на Балканитъ". Това юбилейно издание на 
Полското д-во за взаимна помощь въ България ·1.'. бо
гато илюстр рано, а че чрезъ илюстрациитъ и ви
неткитъ читательтъ се запознава нагледно съ . архи
тектурата, историята, }l{ИВопис11та, гоадоветъ, индустри
ят,а . и носиитъ, курортитъ и банитъ и най-се"Гне герба 
на в:_ьзкръснала Полша. 
, Кщ1гата се nредшедствува .о.тъ , ка;рта . на .Полша,, 
така че всъки д'ори и най-малко сведущъ върху гео
графията на страната да може веднага ,да ,се ориен

тира. Написана е на_ :Лекъ и uвътущъ езикъ, 1\;!а,териа
лътъ е c:rporo разпр,едъленъ по единъ хубавъ и ,стеr
натъ планъ, като авторката умъло ни въвежда въ 
Полша съ к1Jаши исторически бележки отъ създава
нето и до днеШ1ния моментъ, следъ което вече спо
койно и равно ·НИ . описва днешна Полш·а, безъ 
д а пропустне нито е,ди~нъ моме1нтъ отъ обществе
ния, култур,ния, политическия и економически жн

вотъ · на тая славянска •стра'На. Особено обстойно е 
разгцеда,11а ' еко.номиче.скuя · животъ на Полша, дето по
дробно ни запознава •СЪ всички клонове отъ наоодното 
стопа'Нство, говори много за индустрията, описва пж
тища и т,,рговия и 1зrсичко това богато подкрепено съ 
статистиче,ски данни,. ка'Го съ ср,авнения посочва мъ
стото на Полша въ свътовното производств'о. 

Накрай разглежда Полша и по воеводства. дето 
особено подробно и живописно описва тnадоветъ, за 
които .дава · исторически ·сведения, ,ст,атистически :п.анни, 

1:1люстрации на паме11ниuи, дворuи, катедоали и об
ше,ствени сгоади съ ·данни - и ,статистики за селско 

стопанство, тъоrовия и · инду,стрия. Tal{a при краков
ското воеводство не прrопу~ска да ни опише много ин

тересно солниuитъ на „подземна" · Велика -и красивитъ 
му лътовища. 

Изобщо книгата на г-жа М·онеджико,ва е написана 
много добросъвес11но, много увлека,телно и интересно. 

Тя се ч.ете приятно катq единъ хубавъ романъ. 

СЪДЪРЖАНИЕ. - Д-ръ И в. 1Б у р е ш ъ, Красо
титъ на нашитъ пещеои и нуждата отъ тъхното запаз
ване; Ф. Каницъ, Bpaua; П. Пауновъ,, Слънuето, 
вътърътъ и ,снъгътъ; М. К узо ,в ъ, Туристиче,ска про
паганда; С а мои лов и ч ъ, Съ Красинъ презъ леде
ното море. Ве,сти и бележки. Друж,ественъ животъ. 
Снимки ,отъ нашиrв пещери. 

Прид1ворна печатиица 




