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АСЕНОВГРАДЪ 

За тридесеть и първи пжть български
·~ ъ туристи ще се събератъ на ,редовенъ 
конrресъ въ града на славния Царь 

Аrенъ, сrушенъ въ недрата на ки:тна Ро
;tопа и въ близко съседство съ истори
чески и скжпи за българското племе .:ме
не: Асенова крепость и Бачковская ма
настиръ, кlriдето ще се чертае тази го

дИl!З бждещето развитие на нашия съюзъ. 
Все съ по-голtма вtра въ живота и 

въ смисъJ1а на съюза ни, иие очакваме 

конгреса-съборъ и ·тая година, по-силно 
проникнати отъ идеята за служене на 

туризма и народъ, по-ободрени отъ си
J1ата н голъмото значение на съюза, за
щото конгресътъ е и равносмtтка на на
шнта дейность. Той ще бжде и начало на 
внушителни мзнифеС'тации, които ще по
кажатъ колко е израсъJ1ъ туризъмътъ въ 

своя орrанизационенъ животъ на реаJ1но 

творчество и поJюжителни резултати. 

Съюз1-тятъ конrресъ има своя ДЪJI· 
бокъ смисъль, преди всичко, като по
rледъ къмъ бждеще·то, като конгресъ, на 
на който ние изявяваме своето вtрую 

и прибавяме нови вtнци къмъ дtлото на 
българския туризъ~1ъ. Нашнятъ ко11-
1·ресъ не е само день на чнсто органи

зационна сплотеность, на привързаность 

къмъ планината и нейнитt красоти. · Той 
и'vla и дълбокъ смисъль като изразъ на 
идея, като изразъ на .оня творчески духъ, 

който въ продължение на четиридесеть 
години оживtвя и крепи организацията 
ни. Съ такъвъ ентусиазъмъ, съ та.кава 
в-tра, съ съзнание за работа, . въ името на 
родния туризъмъ, тръбва да осмислимъ 
нашия копrресъ, за да бжде образецъ на 
творчество и туристско съзнание. 

Така само най-хубаво ще осмислим:ъ 
и своя организационенъ животъ, ще ое 

издигнемъ въ очитt на обществото, 
което трtбва да види въ наше лице на· 
родни творци. 

Да крепне вtрата, да пребжде д·\;лото 
на българския туристъ. 

Довиждане на събора! 
Дим. Басмаджиевъ 

·- прецседатель на клона „Безово" -
Асеновrрадъ, 
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ТРИДЕСI'!.ТЬ ГОДИНИ ЮНОШЕСКИ ТУРИЗЪМЪ 

На 17 и 18 юлий въ Русе - люлката 
на юноц~еския туризъмъ въ България -
Юношескиятъ Туристски Съюзъ ще че
ствува тридесеть години отъ основава

нето на първото юношеско туристско 
дружество „Дунавъ" (тогава „Геолоrъ") 
въ Русе. · 

Трtбва човtкъ да е изrубилъ всtкак
ва способность да се въодушевява отъ 
велики и красиви нtщ·а, за да не при
ветствува съ възторrъ този r,олtмъ н до

стоенъ праздникъ на българския юноше
ски туризмъ. 

Триде€еть години „Дунавъ"I И три
десеть години вече юношески туризм~! 
Кому не· овлажняватъ .. очитt при споме
я~ за rодинитъ на туристката младость, 
когато съ в'hрата въ високи и красиви 
идеали българската младежь отвърна ли
це отъ падение·то на нашия животъ и се 

отправи по свtтлия друмъ на туризма, 
считайки че това е единствениятъ пжть, 
който ще · изведе и пострадалата Родина 
къмъ по-радостни кржrозори? 

Кой не си спомня rодинитt на по
тъмнялото българско небе, когато всtки 
мислtше, че сждбата . е казала послед
ната си дума противъ България и когато 
С,.МО младежьта едничка ИЗДИГНа знаме
ТО на една нова вtра и нови надежди? 

Следъ като сждбата прэ:ти на българ
ския народъ най-rолtмото изпитание, 
което може въобще да постави история
та на единъ народъ, българската мла
дежь не би могла да намtри по-щастливъ 
пжть къмъ извеждане на своя животъ 

къмъ по-обещаващи· хоризонти. И тя го 
намtри въпрtки всички противодействия, 
които се сипtха щедро отъ всички стра· 
ни и въпрtки голtмата обезценка на 
всички духови.и ценности на българщи
ната. 

Отъ това време на падение, българ
ската младежь спаси себе си - и съ то 
ва България - отъ отчаяние, покруса и 
уrнетеность и съ възторга, присжщъ на 

всtка младежь, приrърна дtлото на ту
ризма, за да изкачи и духовно върхове

тt на националния подемъ и оттамъ на-

чертае новитt. Пll'iтища на българската 
общеС'твеность. 

Неоценимо високо е значението на 
юношеския туризмъ въ живота на Бъл

гария следъ войната. Стара истина е ве· 
че, че нtма младежъ съ буденъ духъ и 
живо сърдце, който да не е миналъ презъ 
редоветъ на ЮТС и тамъ да е ок:У>па.1ъ 
J ушата и духа си въ животворния по · 

демъ на новата вtра и новия животъ. И 
още по-стара истина е, че ние не бихме 
могли да си представимъ какво би стана
ло наистина съ българската младежь и 
днешна България, ако ЮТС не бt раз
творилъ широко пжтищата къмъ този 

възходъ и кжде би намtрила тя опора 
за тежката борба, която наследството на 
бъларската история и остави. 

Но - това сж разсжждения, а фак
титt сж такива, че можемъ само да се 
радваме, като българи и като туристи, и 
въ деня, когато се празднува тридесет

годишнината на юношеския туризмъ въ 

България, да го поздравимъ отъ все 
сърдце и да пожелаемъ и въ с,1едиитt. 

тридесеть години ЮТС да пребжде като 
стражъ на живtещитt въ българската 
младежь национални и културни въжде

ления. 

Може би никога туристическия по:.~
дравъ „Здравtйте" не е отправянъ съ по
rолtмо право къмъ една младежь, чийто 
взори сж насочени къмъ върховетt на 
България и може би никога бълrарскитt 
туристи отъ редоветt, на БТС не биха на
м-врили по-добъръ поводъ да стиснатъ 
ржцетъ на своитъ млади другари и имъ 
пожелаятъ щастлива и плодовита дей· 
ность за общото благо на българския ту
ризмъ. 

Въ деня, когато въ Русе младежкитt. 
rJ1acoвe ще ечатъ отъ възторгъ и ще 

пt,ятъ химна „Балкани", заедно съ ехо
то, което ще идва отъ възрадванитъ 
български планини, ще долита и поздра· 
вътъ на бълrарскитъ туристи: 

Здравtйте, юноши-туристи! 
С т. Поп овъ 

Поправки, Въ миналия бр. 5 на списанието, въ статията на r. Г. Георrиевъ за 
Пиринъ nланин1, на стр. 143, редъ 18, лtва колона е пропуснато името на берлинския 

проф. Албрехтъ Пенкъ. На стр. 144, редъ 12, лtва колона е пропуснатъ върха Голtма 

Каменица. 
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СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 
Но n ъ с ъ ю з е н ъ к л о н ъ. Презъ м. 

юний, nъ Сухиндолъ е основано тури
rтическо дружество „Росина", което 
е прието отъ Цен,тр. Н-во за клонъ на 
с'!>юза. На новитt ратници за българския 
туризмъ редакцията пожелава успtшна 

денйость и дълъгъ живо'тъ. 

Съборът ъ на Б Т С. ХХХI-ятъ съ
боръ на БТС ще се състои презъ днитt 
24 и 25 юлий въ Асеновградъ при след
ната програма : 

23 юлий - пристигане и посрещане 
на съборянитt. 

24 юлий - откриване на събора и за
седания, вечерьта туристска вечерь въ 

Ловния домъ. 
25 юлий - завършване до обtдъ за

седания:та на събора и започване на 
rледсъборнитt излети въ Родопит1r. 

Централното настоятелство е издало 
окржжни № № 11 и 12 по събора, въ 
които е опредtлило дневния редъ и дава 
обяснения по сжщия. Броятъ на делега
титt отъ клоноветt тази година ще над· 
мине цифрата 200 и това ще бжде най
многолюдния съборъ на съюза досега. 
Разчита се, че числото на гоститt ще 
надмине сжщо 300, така че Асеновградъ 
ще има възможностьта да посрещне чув

ствителенъ брой ту,ристи презъ днитt на 
събора. 

Гоститt и делегатитt ще пжтуватъ съ 
рf:ално 500/о намаление, като на връщане 
може да се пжтува и отъ гаритt Момчи
ловградъ, Кърджалий, Пловдивъ, Пеще
ра, Сараньово, Якоруда, Лжджене, Се· 
стрима, Бtлово, Кръстецъ, София, Дуп
ница, Рила и Изворитt (Симатлий) съ 
доплащане на разликата сжщо съ 500/о 
намаление. Билетитъ - които ще се из
дава·гъ срещу бележка обр. 14 и лична 
карта - важатъ на отиване о·тъ 21 до 24 
юлий вкл., а на връщане о;ъ 25 юлий до 
9 августъ вкл. 

Следъ събора ще се състоятъ нtколко 
излети изъ Р,одопитt. 

Из ъ о т ч е т а н а Б Т С. ЦеН'Грално· 
то настоятелство на съюза е отпечатало и 

разпратило на клоноветt отчета на съю· 
за за времето отъ ХХХ-я до ХХХI-ия 
rъюзенъ съборъ. Отъ отчета личи, че 

1. Къмъ 31. XII. 1937 година, съюзътъ 
е увелнчилъ състава си съ нови 10 клона 
нли достигналъ общия брой 71. Като се 
прибавятъ къмъ тtхъ и основанитt и 
възобновени презъ първата половина на 
настоящата година 3 клона въ Момчилов
ци, Пещера и Сухиндолъ, съюзътъ брои 
понастоящемъ 74 клона, най-голtмиятъ 
и.ставъ, който е ималъ отъ основаването 
си досега. 

2. Броятъ на членоветt сжщо е уве
,1иченъ внушително. Отъ 4632 редовни 

членове къмъ края на предната отчетна 
година, къмъ края на изтеклата 1937 г. 
Т'Б Cll'i Се увеличИл'и СЪ 948 ИЛИ C11'i ДО• 
стигнали цифрата 5.580 отчетени членове 
къмъ съюза. Къмъ К./!оноветt броятъ н,а 
членоветt е достигналъ 7313 души. 
Броятъ на членоветt юноши сжщо по
казва увеличение отъ 405 на 516 или об
щиятъ брой на редовнитъ членове къмъ 
съюза на 31. XII. 1937 г. е билъ вече 
6.096! 

3. Броятъ на държанитt сказки и 
реферати е достигналъ 57. 

4. Излетната дейность показва необи
чайно голtмо увеличение. Общия:тъ брой 
на уреденитt излети възлиза. на 1532 сре
щу срtдно 900 презъ последни'f"t годи· 
ни, а участницитt въ тtзи изле·ти еж се 
увеличили ,отъ 13.000 на 32,.269 души, кое
то сочи на една грамади~ туристическа 
дейность. 

5. Хижестройството е продължило съ 
увеличенъ темпъ. Презъ о'тчетната и на . 
стоящата година еж били открити З но
ви хижи, продължилъ е строежа на за· 

rючнатитt по-рано 7 хижи, които пред· 
стоятъ да бждатъ довършени презъ на
с'тоящето лtто и е започнатъ строежа на 
други 7 нови съюзни хижи. Съ тtхното 
изкарване, съюзното хижно имущество 

достига вече цифрата 50 постройк}I. въ 
планинитt . . 

Поради общото увеличение на излет
ната дейность, увеличенъ е и броятъ на 
хижнитt посетители, които еж 52.482 дУ· 
ши срещу 41 хиляди за пред:1ата година. 

6. Презъ настоящата година най-сет· 
не е започната общата съюзна марки
ровка съ първия и е·тапъ въ Мусален, 
ския дtлъ на Рила планина.' 

7. Списанието „Български Туристъ" е 
привършило ХХ!Х-та си годишнина съ 
3644 абонати и е навлtзло въ ХХХ-та 
си годишнина, презъ която броятъ на 
абонатитt е достигналъ вече 4200 и по
ради това списанието се печати въ ти

ражъ 4.500 екземпляра. 
И презъ изтеклата година съюзътъ е 

издалъ художественъ туристски кален· 

даръ, който е пласиранъ въ 3000 екзем
пляра. 

8. Презъ изтеклата година съюзътъ е 
посрещналъ две групи чужденци - гости 

отъ Седмоградския Карпатски съюзъ и 
отъ Хърватското планинарско дружество 
въ Загребъ. Вънъ отъ това, гостъ на 
съюза е билъ именития английски алпи
нистъ, водачъ на хималайскитt експеди· 
ции, г. Хюгъ Ржтледжъ. 

9. Финанситt на Съюза показватъ на 
всеобщо увеличение и затвърдяване. 
Приходитt възлизатъ общо на сумата 
368.698 лева, (предвидено е бил,о да по
стжпятъ 375.000 лева), а разходътъ 4t 
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възлtзълъ на сумата 350.617 лева. Най
голtмото приходно перо е отъ членски 
щ•ос;ъ,. което е възлtзло на 275.214 лева. 
и съ това е надминало съ 25.214 лева 
пр~д~иденото, а най-голtмитt разходи c.v; 
З(I r;юдържане 1-1а съюзната канцелария -
о(Sщо 115.439 лева, и за издаването на 
с~:~ис~нието - 13.4.277 лева. 

, 10., f1pe31, идната година БТС ще 
прззднува своя четиридесетгодишенъ 

юбщ~е_f!, по 1.<ойто случай Централното 
настоятелство изJщза съ докладъ, който 

11µедвиждз устройването на юбилей111 из
;южба и издаването на юбилеенъ сбор
никъ. Юбнленщпъ съборъ ще се състои 
в1. София, а 110 сJJучай юбиJJея, съ съюз
ни сръдства · ще се построи високопла
нински засJюнъ на вр. Дамга, наимено
щщъ на голtмия съюзенъ деецъ Д-ръ 
Кр. ДрончиJJовъ. За всичко това, · Цен• 
1 ралното настоятелство предвижда единъ 

доnъJJннтеJJенъ бюджетъ отъ 275.000 лева. 
Въобще отъ цtлия отчетъ личи голt

мип възходъ на съюза въ всъко отноше
!!Ие и неговото устремяване къмъ рааре, 

шаването на голtмитt въпроси зз бъл
гz.рското планинарство. 

Събор а на Ю Т С. Презъ днитt 16 
--18 юлий въ Русе ще се чествува триде· 
сеп одишнината на юношеския туризмъ, 

по който поводъ тазигодишния съборъ 
на Ю1 С ще се състои въ този градъ. Отъ 
страна на Централното настоятелство )Це 
прис,у,тствуватъ като представители на 

сыоза, г. г. Ст. Поповъ, секретарь на 
съюза и Ив. Ламбовъ, председатель на 
С. К. К. На юбиляритt юноши-туристи 
Редакцията тюсвещава отдtлна статип, но 
и . на ' това мъсто ги приветствува съ за
сJiуж·еното юбилейно празднен.ство. 

Хижа „Мозговица" . . На 29 май 
сыозниятъ председатель г. Ив. f?аевъ б-в 
въ Свети-Врачъ, гдето се състоя търже
ствено наг.раждаване отъ полскип пъшю

мощенъ - минис.търъ на , учас,ницитъ въ 
спnсителната акция за полския самол~тъ. 

8·1, връзка съ това е решено да се по
строи една хижа-паме·тникъ на лобното 
мъсто , 1Мозr()вица", за .която цель се уч
редява nри БТС комитетъ въ София и 
Краковъ. 

3 а с е да н и е н а А с о ц и а ц и я т а. 
Въ пъовитt дни на юлий въ Прага се съ
стоя з~седание · на Съвета на Асоциацип· 
та на с.~авянскитъ туристически друж,~
сriза, на кое.то О'ГЪ страна на Б гс при· 
с;,а~;твувс)ха съюзниятъ председате ,11, г. 

v)да!iя „ Раевъ, съюзниятъ кзсиеръ r. П. 
Хаджиевъ и членътъ на Ц. Н-во г. М. Ку
SQвъ,., 

irf'p е з ъ ·м. май н. r., съюзниятъ се
кр~·rарь 1'! Ст. Поповъ !Iредприе вторага 
си' обикол1<а по съюзнитъ клонове въ Се0 

венра Бы1гария, при която посети клоно-
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нтъ въ Червенъ-бръrъ, Плъвенъ, Ло
вечъ, Търново, Дръново, Русе, Варна, 
Провадия, Шуменъ, Търrовище, Г.-Оръ
ловица и Габрово. 

Н а 22 м а й т. г. въ Пазарджикъ се 
състоя традиционното чествуване па

метьта на Алеко Константиновъ, придр-у
жено съ поклонението на лобното мtсто 
кждето еж били положени вънци и пър: 
жани подходящитъ речи. Отъ страна на 
БТС присжтствува съюзниятъ секретарь 
r. Ст. Поповъ и представители на 5 съю:~
ни клона. 

Среща в ъ „С как а в и ц а". На 12 
н 13 юний въ хижа „Скакавица" - по 
покана на дупнишкитъ туристи - се съ
с-гоя среща на клоноветъ отъ ю. з. Бъл
гария. Тази среща занапредъ ще стане 
по сжщото време традиционна. На тази

годишната среща прсижтствуваха пред

ставители на клоноветъ отъ София 
AJl!·кo, Радомиръ и Горна-Джумая. Отъ 
с~рана на Централното настоятелство 
прис;i;тствува съюзниятъ секретарь г. Ст. 
Поповъ. На срещата бtха разгледани 
въпроси около постройката на високо
планинския заслонъ Дамга, маркировката 
на Дупнишка Рила и дневния редъ Еа 
r.редстоящия съюзенъ съборъ. Следъ сре
щата една гол·tма група се изкачи на 
върха Дамга, за да опредtли мъсто за 
постройка на съюзния заслонъ и се спръ 
скс·нчателно на северозападния склонъ на 

Д<1мrа съ лице къмъ Пазаръ-дере. 
Начиная отъ първи юний н. г. канце

дарията на съюза се премъсти въ новото 
съюзно помъщение на улица „Позита1ю" 
.No о, кждето занапредъ тръбва да се от
правя и всичко, отнасящо се до редак

цнита на списанието. 

Къмъ всички, които еж заинте
ресувани въ преуспtването на 

българския износъ и тtзи, които 
по чисто благородни подбуди же
лаятъ да бж.датъ полезни на едно 
голtмо дtло, Експортниятъ ин

ститутъ се обръща съ молба, да 
изпратятъ въ канцеларията на Ин

ститута разни стопански снимки, 

които ще илюстриратъ въ худО· 

жествена форма процеса на про

изводството и резултатитt отъ 

всички продукти, които ражда 

българската земя. 

отъ Експортния институтъ 

ул. "Гр. Игнатиевъ" No 2 



клоновъ животъ 
А с е н о в г р а д с к и я т ъ к л о н ъ отъ 

БТС „Безово" е ималъ на 5 априлъ т. г. 
годишно събрание, на което е избрэлъ 
ново настоятелство, конс·титуирало се 
както следва: председат·ель ,и. Басма
джиевъ, подпредседатель А. Констан
т1~новъ, секретарь Ил. Кр. Савовъ, ка
сиеръ А. п. Ивановъ, домакинъ Г. Сла
всвъ, А. Тодориновъ; съветници - А. Ко
вачевъ, и д-ръ С. Янковъ; контролна ко
мисия -;- А. Минковъ, К. Коджабашевъ, 
Ив. Раи~въ: хижестроителенъ комитетъ 

А. Минковъ, А. Тодориновъ, Т. Лас-
ковъ, Г. Янковъ, К. Коджабашевъ К 
Стефковъ и Н. Балабановъ. ' · 

Новото настоятелство си е поставило 
задачата да работи усилено за успi3шно
·ю изнасяне на ХХХI-я редовенъ съюзенъ 
съборъ. 

Клонътъ „Е л ъ-т е п е в ъ Б а н с к о , 
въ годишното си събрание на 10 априлъ 
е избралъ ново настоятелство, конституи
рало се така: председатель Л. Иконо

мовъ, подпредседатель Б. Голевъ, секре
тарь К. х. Радоновъ, касиеръ А. Коловъ, 
домакинъ Е. Бизева, К. Стефановъ; чле
неве - В. Колчаговъ, И. Ушевъ; контрол
на комисия - Г. Голевъ, Н. Борисовъ, Е. 
Ушева. 

Бургаски .ятъ клон. ъ „Стран
д ж а" на 4 май т. г. сжщо е избралъ но
во настоятелство, все отъ изпитани и 

предани на дi3лото туристи, въ следния 
съставъ: председатель Д. Драгановъ, под
председатели П. Ивановъ и Р. Мирчевъ, 
секретарь Д. Кутлевъ, касиеръ Ив. · Въл
ковъ, пом. касиеръ К. Малушевъ, дома
кинъ Ст. Г. Ивановъ, съветници: Ст. 
Станчевъ, Р. Жечковъ, К. Гецовъ; кон
тролна комисия: Н. п. Стефановъ, К. Ив. 
Грежовъ, Ив. п. Жечковъ. 

В а р н е н с к и я т ъ к л о н ъ „Д е в -
н е н с ки из в о р и" на 27 мартъ т. г. е 
избралъ ново настоятелство, конституи
рало се както следва: председатель А. 

Петровъ, подпред. Ив. Бъчваровъ и М. 
Ulекерджиевъ, секретарь Б. Воден.ича
ровъ, касие.ръ Хр. Станчевъ, домакинъ Д. 
Капитановъ; съветници: Л. Николовъ и 
П. Българановъ, стопански коми·тетъ: Л. 
Бъчваровъ, Ив. Бончевъ и К. Траяновъ; 
контролна комисия: Х . Ганевъ, Т. Дон
чевъ, И. Чолаковъ; дамски комитетъ: Е. 
Иванова, 3. Йорданова, К. Шивачева, Р. 
Ганева, Р. Сжбева. 

Врач а н ски т i, тур и с ти, по слу
с.лучай агитационната седмица, еж уреди

:'И, съвмtстно съ клона на Ю. Т. С., кой
то е празднувалъ 25-годишния си юби
J1ей, утро, въ което еж чествували свои
тi, дарители, начело съ дi3до Мичо. 
Презъ седмицата еж били у.редени сжщо 
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добре посетени забави и сказки, на кои
то подпредседательтъ на клона отъ Б т 
С. и П. Чолаковъ-Славински, еж говор~л~ 
за туризма. Седмицата, при общъ енту
сиазъмъ е завършила съ хубавъ изле·тъ 
до манастир~ ,,св. Иванъ Пусти", на връ
щане отъ които еж били произнесени въз
поменателни речи за великия поетъ-ре
волюционеръ Хр. Ботевъ. 

Габровски я т ъ клон ъ „У за на" 
на 20 мартъ т. г. е избралъ следнитi, ту
рис·ти за ново управително тi3ло: преде. 
К. Пенчевъ, подпредс. Илия П. Тимевъ, 
секретарь r. Ст. Поповъ, касиеръ В. Кал
цуневъ, домакинъ В. Димитровъ, зав. 
и?лети П. Шандурковъ; съветници Ст. 
Григоровъ и Р. Райковъ, заведущъ сек
ция „Малуша" Д. Морвякова; стоп. коми
тетъ: арх. Н. Кротевъ, Г. Минковъ, Г. То
тевъ; контролна комисия Б. Кехайовъ, М. 
Ив. Пенчевъ, Ил. Лулевъ. 

Г о р но-О р '13 х о в с к и я т ъ к л о н ъ 
,,Камъка", въ общо'Го си годишно събра
ние, състояло се на 28. III. т. г. , е избралъ 
ново настоятелство: председатель К. Док
торовъ, подпред. Р. х. Рачевъ, секр. Е. 
Геранлиевъ, касиеръ К. Бацюювъ;о съвет
ници Н. Абаджиевъ, А. Славчевъ, Б. Кум
пиковъ; контр. комисия Н. х. Неновъ, Г. 
Д. Дожровъ и Ив. Бакърджиевъ. 

Клонътъ на Б. Т. С. въ Елен а „Чу
м е р II а" е избралъ на 7. IV. т. г. новото 
си н-во: преде. Хр. Л. Бояджиевъ, под
пред. Ст. Кръстевъ, секр. Хр. П. Хри
стовъ, касиеръ Ив. Катрафиловъ, дома
кинъ Р. Ив. Градинаровъ; членове С. 
Стояновъ, М. Драгановъ, й. Панайотовъ; 
контрол11а комисия: М. Н. Кисьовъ, Хр. 
Радковъ, й. Узуновъ. 

Въ общото си годишно събрание на 
17. IV. т. г. Карнобатскиятъ 
к л о н ъ отъ Б. Т. С. е избралъ ново на
стоятелство въ следния съставъ: председ. 

Ат. Караивановъ, подпред. Б. Желi3зовъ, 
секр. r . Хардаловъ, касиеръ Т. Ангеловъ, 
зав. излетитi, и домакинъ Ст. Христовъ; 
ч.~rенове - Ат. Русчевъ, Б. Дечковъ, В. 
Колевъ . 

Централното настоятелство на Б. Т. С. 
съ скръбь н.аучи, че касиерътъ на кар
нобатскиятъ клонъ Славъ Жековъ е по
чиналъ презъ мартъ. Прекланяйки се 
предъ паметьта му, нека обещаемъ, че 
ще следваме неговия отличенъ примi3ръ 
на беззаветна слуба на туристическитi3 
идеали. 

Клонътъ на Б. Т. С. ,,Р а в н и ч а л ъ" 
в ъ Костенец ъ е избралъ на годиш
ното си събрание ново настоятелство: 
председ. А . Ив. Кулински, подпред. А. 
Дановъ, секр. Л. Т. Гуцалски, касиеръ 
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Вл. П. Ионковъ, библ.-домакинъ Л. Кере
мидаровъ; съветници Ив. Доцева, К. Ку
линска, Т. Гарвановъ; контролна коми
сия: А. Стойчевъ, В. Зашевъ, Ив. Стоевъ. 

Новоизбраното настоятелство на Л у -
кови т ски я к л о н ъ „Златна Панеrа" 
има следния със·тавъ: председ. Д. Ив. Зла

тевъ, подпред. П. Видински, секр. Ив. Н. 
Дюлrеровъ, касиеръ Ив. Кирковъ, дома
кинъ Р. Босолова, зав. излети Т. Бейкова; 
членове: д-ръ Ив. Дуневъ, П. Чобановъ; 
контроJrна комисия: Цв. Мик,овъ, В. Пет
рова, Хр. Казаковъ. 

Отъ 15 до 22 май Пер н и ш ки я т ъ 
клон ъ Г о л о б ъ р до" е изнесълъ ус
пъшно агитационната седмица, като е ,ор
ганизиралъ единъ изле·тъ-среща до Зе
менския манастиръ и друrъ до хижа Се· 

JIИмица въ Витоша. На първия общото 
число на участницитъ отъ всички околни 
кл,онове е било 250 души. На 18 с. м. е 
била инзесена отъ проф. д-ръ Ст. Пет
ковъ сказка на тема: ,,Защита и разумно 
използуване на природата". Съ радос·ть 
тръбва да се отбележи, че усилията на 
пернишкитъ туристи за запазване на мо
ренитъ около хижа Селимица, еж се 
увt.нчали съ пъленъ успъхъ. Софийскот,о 
районно лесничейство е обявило периме
търа имъ за строго охрани·теленъ. 

П а з а р д ж и ш к и я т ъ к л о н ъ отъ 
Б. Т. С. ,,Белмекенъ" на 10 мартъ е из
бралъ ново нас11оятелство, конституирало 
се така: преде. Т. Мумджиевъ, подпред. 
Н. Мариновъ, секр. Ил. Илиевъ, касиеръ 
Т. Петровъ, зав. излети Т. Симеоновъ, 
дом.-библиотекарь И. Бехаръ; съветници 
В. Влаевъ и Ив. Анrеловъ; контр. коми
сия Т. Абаджиевъ, А. Клисурски, Р. Бен
басатъ . 

Агитационната седмица въ сжщия 
hлонъ е била проведена твърде успъшно, 
1\иТО е започнала съ народенъ из:rетъ и е 

завършила съ чествуване деня на Алеко. 

Пловдивски я т ъ к л о н-ъ на Б. 
Т. С. ,,Калояновъ връхъ" въ годишното 
rи събрание на 15 май т. r. е избралъ 
с леднитъ туристи за ново управително 
тt.ло: председ. Н. Г. Тодоровъ, подпред. 
Д Костовъ, секр. А. Тодоровъ, касиеръ 
О. М. Георrиевъ, домакинъ Сп. Д. Те
невъ; съветници Хр. П. Буневъ, С. Ю. 
Бенбасатъ, К. П. Константиновъ; контр. 
комисия Д. Никовъ, Н. Дунковъ, Д. Ча-
къровъ. · · 

Р. у с е н с к и я т ъ к л о н ъ „Приета" е 
избралъ на 27. XII. м. r. следнитъ тури
сти за ново настоятелство: преде. П. Ца
чевъ, подпред. К. Димитровъ, секр. Вл. 
Георrиевъ, касиеръ Ив. Димитровъ, до
ш1кинъ т: Станчевъ, зав. излетитъ Д. 
Ивановъ; съветници Н. Алексиевъ и Ст. 
Дончевъ. 
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.. С о ф и й с к и я т ъ к л о н ъ отъ Б. Т. 
С. ,,Планинецъ", въ VП-то си годишно 
събрание на 11. IV. т. r. е избралъ ново 
настоятелство, конституирало се както 

следва: председ. Ил. Грънчаровъ, под
председ. Д. Дянковъ, секр. Д. Талевъ, ка
сиеръ С. Станевъ, домакинъ Ив. Петковъ. 
зав. излети В. Гърличковъ; съветници r: 
Томеровъ и К. Антоновъ; контр. коми
сия Ив. Варадиновъ, Ив. Партиновъ, Ив. 
Стояновъ. 

Въ изпълнение на програмата за 
културна и просвъ·тна дейность, настоя
телството на С т.-З а r о р ски я т ъ клонъ 
отъ Б. Т. С. ,,Сърнена гора" е решило, 
съвмъстно съ клона отъ Ю. Т. С. ,,Верея" 
да се образува комитетъ за постройка 
паметникъ-барелефъ на Алеко Констан
тиновъ. Като се има предъ видъ благ.о
родната инициатива - увъковi,чаване па
метьта на нашия общъ патронъ, Ст.-За
rорскитъ туристи съ право разчитатъ на 
моралния и материаленъ интересъ у 

гражданството. 

Новото настоятелство на Ха с к о в
с ки я клон ъ отъ Б. Т. С., ,,Аида", из
брано на 10. IV. т. r., е констлтуиран.J 
така: преде. Д. Анrеловъ, подпредс. А. 
.дтанасовъ, секр. Д. Илиевъ, каснеръ Б. 
Димовъ, домакинъ В. Върбановъ; съвет
ници: Т. Цаневъ и Т. Бижевъ, к-.Jнтр. ко
нисия: М. Кючюковъ, П. х. Тоневъ и К 
Тончевъ. 

Ш у м е н с ки я т ъ к л о н ъ отъ Б. 
Т. С. е избралъ на 7 мартъ т. r. ново 
н-во: преде. Ил. Силвестриевъ, подпредс. 
В. Хлъбаровъ и Д. Ранчевъ, секр. Ж. Зи
.z;,ароnъ, касиеръ Р. Русевъ, домакинъ П. 
Малушевъ, Хр. Симеоновъ; съветници: 
Б. Абаджиевъ и Е. Бончевъ, зав. из.1ети 
В. Иордановъ, домакинъ А. Цвътановъ, 
техн. ржков. хижестр. М. Чолаковъ; 
контр. комисия: Ив. Бабачевъ, Б. Тър
говски и И. Поповъ. 

На 3 юлий сжщиятъ клонъ освети 
своя домъ-хижа въ мъстностьта Хисаря _ 
край Шуменъ. На този актъ се е извър
шило и откриването на положената въз

поменателна плоча-релефъ на трагично 
загиналия м. r. тъхенъ секретарь К. Ав
рамовъ, чието име ще носи и хижата. 

На 10 априлъ т. r. Я м б о ,'1 с ки я т ъ 
клонъ отъ Б. Т. С. е ималъ годишно съ
брание, на което е било избрано ново 
ннстоптелство, конституирало се с така: 

преде. Т. Тодоровъ, подпредс. Ив. Д. 
Ивановъ, секр. К. х. Радоновъ, касиеръ 
А. Натанъ, домакинъ-библ. й. Гантевъ; 
съветници: Д. Панковъ, Н. Бакалова, Ч 
Пантевъ; контр. комисия: Ив. Иконо
мовъ, Ив. Шишковъ, Ст. Стойковъ; из.r.. 
комисии: Ив. Търпановъ, А. Натанъ, Н. 
Бакалова, Д. Панковъ, Ч. Панчевъ, й. 
Гандевъ. 
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ВЕСТИ 

Б о р б ат а за Е в е р е с т ъ. Споредъ 
съобщения въ ежедневната преса, пър
виятъ пристll'iПЪ на тазгодишната ан

глийска експедиция върху Еверестъ мо
же да се смt.та вече като пропадналъ 
~,апълно поради лошитt. атмосфер:ш ус
:ювия. Прекалено ранното наст;у;пване 
на монсума е осуетило всt.ка възмож-
1юсть за изкачване на върха. Въпрt.ки 
тази несполука, р;у;ководнтелитt. на ек
спедицията възнамt.рява·тъ да предприе
матъ втори опитъ за изкачване на вър

ха . Понастоящемъ членоветt. на експе
дицията с;у; се ,оттеглили въ базисния ла
rеръ и чакатъ оправяне·то на времето. 

На н г а-Па ,р б ат ъ. Както съобщих
ме въ бр. 2 стр. 44 на списанието, въп
рtжи ,миналогодишната катастрофа на 
Нанrа-Парбатъ, rерманскитt. алпинистки 
срt.ди предприематъ презъ настояща'та 
година нова атака срещу мжчния осем

хилядникъ. Тазигодишната експедиция 
се води пакъ отъ Паулъ Бауеръ, създа
тельтъ на германската хималайска опит
ность и традиция, който вече за пе·ти 
нжть е въ борба срещу хималайскитъ 
п1:.рвенци и който миналата година се 
притече съ аеропланъ на помощь за за

rиналитъ другари подъ Нанrа Парбатъ. 
Членове на експедицията cl\'i: отъ с·тари· 
тt. познати на Нанга Парбатъ само д-ръ · 
Ули Луфтъ, единствениятъ останалъ 

живъ отъ миналогодишната експедиция 
и Фрицъ Бетхолдъ, останалия живъ 
следъ катастрофата подъ с;у;щия връхъ 
r:резъ 1934 г. и авторъ на прекрасния 

филмъ за Нанга Парбатъ, а нови участ
ющи c;v;: Лудвигъ Шмадереръ, единъ 
отъ най-именититъ понас·тоящемъ нt.м
ски алпинисти, който миналата година 
изкачи за втори Пll'iTЬ хималайския кра
савецъ Сищюлху, Стефанъ Цукъ, чието 
име стана известно следъ завоеванието 
на първия двехилядникъ въ далечната 
r)гнена земя, Х. Ребичъ - най-д:обриятъ 
тиролски катерачъ понастоящемъ, Х. 
Рутсъ, Ролфъ фонъ Клингешпергъ и ка
то лъкарь д-ръ Балке отъ Берлинъ. Гер
мания отново изпраща цвt.тя на своята 
алпинистка младежь. Дано тя да бll'iдe 
по-щастлива. 

Споредъ съобщенията, които радиото 
редовно предава, експедицията е достиг
нала въ края на юний лагеръ IV (гдето 
стана миналата година катастрофата) и 
въ предстоящитъ дни ще атакува върха. 

За пръвъ П<УiТЬ въ история-rа на бор
бата за Хималаитъ, експедицията е при
дружена и отъ разузнавателенъ аеро
план1?, който изнася храна н 'Говаръ. С;v;
що така за първи Шi'iТЬ е възможно ра
дио-съобщенията н,а експедицията да до· 

стигнатъ отече,:твото още въ сll'iщия 

день. Благодарение посрt.диичеството на 
аероп:~анната радио-станция, Е в р о п а 
чрезъ сn::>итt станции и вестницнтt. знае 
още Сi\'iщ1та В ·~черь какъ е протекла бор· 
бг.та подъ върха презъ деня . По-рано 
ьснчки съобщения е трt.бвало да бll'iдатъ 
r:редавани чрезъ преносвачи до Срина
гаръ и отъ тамъ за Европа, което е 
траяло 7-8 дни. Сега не .само новинитъ 
отъ планината стигатъ с;v;щия день въ 

\:вропа, но и на борцитt. горе могатъ 
своевременно по обратн;ия Пll'iTЬ да се 
предадатъ всички сведения за времето. 

Австрийскиятъ Алпийски 
к л у б ъ, елитната нt.мска алпи!-!истка 
организация с;у;що е преминалъ изцt.ло 
въ редоветt. на Нt.мския Алпийски 
съюзъ и съ това обединяването на всич
ки алпийски организации подъ егидата 
на бившия Германо-Австрийсr<и Съюзъ 
може да се счита като завършено. Ав
(трийскиятъ Алпийски Съюзъ е зане· 
сълъ като своя зестра известната хижа 

Ерцхерцогъ йоханъ, която се намира на 
3465 м., само нt.колко · стотинъ м~тра 
подъ Гросглокнеръ и се счита за най
високата хижа въ Източннт·в А.'IПИ. 

К о и r .Р е с и. Годишнитt. конгреси на 
Хърватското Планинско Дружество на 
Италианския Алпийския клубъ и Герман
ския Алпийски Съюзъ ще се състоятъ 
презъ днитъ 20 май, 11-13 септемврий и 
реел. 16-17 юлий съо·тветно въ Загребъ, 
Комо и Фридрихсхафен1,. Конrресътъ 
на Международния Алпийски Съюзъ ще 
се състои въ края на месецъ авrустъ въ 

Прага, когато и ще се чествува 50-ro· 
дишнината на Чехословашкия Туристски 
Клубъ. 

Германскиятъ Алпийски 
С ъ ю з ъ притежава и секции извънъ 
отъ Германия въ Чехия, Лихтенщайнъ и 
Чили. Секцията въ · Чили има вече чети· 
ри _ хИЖ!-\ построени. въ Андитt.. 

Инсбрук ъ е билъ избранъ отъ р;у;
ководителя на германския спортъ и ал

пинистика фонъ Чамеръ ундъ Остенъ за 
„rрадъ на германското пл:анинзрство" и 
въ него за въ - бждеtце ще бll'iдатъ съ· 
срt.дQточе1111 всички рll'iководни служби 
на Германския Алпийски съюзъ. 

,.Планински вестникъ", ор
ганъ на Словенс1юто планинско друже· 

ство е ,, пос13етилъ двойната пролътна 
' кню~ка на Дофинето, Kll'iдeтo една ГРУ· 
па словенски тур1-1сти е успъла да иэка· 
чи най-високитъ върхове: Ла Мейжъ, 
Рато, Баръ дез'Екренъ, Пикъ Кулиджъ 
и пр. 
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НАША БЕЛЕЖКА 
На 7 юлий - когато колит-в и на на

стоящия брой бвха вече отпечатани -
въ бр 728 на в. ,,Днесъ" нt.кой писател
ствующъ събратъ препечатва едно съоб
щение за литературни кражби отъ бр. 5 
на сп. ,,Изкуство и критика" (въ което 
се твърди, че стиховет-в на Иванъ Рил
ски въ бр. 5 на „Български Туристъ" 
Cli'i кражба отъ Димчо Дебеляновъ) и 
коментира факта съ закачката, че ре
дакторитt, на списание·то не познавали 
българската поезип. 

Съ анонимни герои полемики не во
димъ. По сжщностыа на въпроса има 
да забележимъ следното: 

Списанието „Бълг. Туристъ" е спе
циално туристическо и затова неговия·тъ 
редакторъ ·rр-вбва да отговаря на осо
бени условия . Въ последнитt, 15 години, 
напр. редактори еж били: Д-ръ П. П-вевъ 
(юристъ), Вас. Захариевъ (художникъ), 
Ив. Велковъ (археологъ) Ив. Ставревъ 
1учитель) и Д-ръ Б. Ковачевски, юристъ, 
какъвто е и сегашниптъ редакторъ. Ни

кому не ще дойде на умъ отъ т-взи хора 
да иска ц-влостно познаване на българ· · 
ската поезия, тъй като ние не искаме 
отъ нашf!т-в поети и вестникари да 
знаятъ точно всички подробности около 
живота въ планинитt, и затова имъ про
щаваме ежедневнитt, невежества, съ кои
то еж пълни съобщенията имъ за хима
т.айски експедиции и вс-вкакви плани
нарски предприятия. 

И въ този брой има пом-встени сти
хове отъ сжщия сътрудникъ Иванъ 

Рилски. Редакцията ще бжде благодар
на, ако н-вкой много гол-вмъ познавачъ 
на българската поезия ни посочи т-вх
ния истински произходъ. 

Ние си имаме друга работа въ пла· 
Ш\НИ'Г'В. 

с т. поп о в ъ 

НАШИ ПОКОЙНИЦИ 

t СТОЯНЪ НОНЧЕВЪ 
почнналъ на 23. IV. т. r. 

Умрt, тъкмо когаТ'о тр-вбваше да жи
вtе, защото имаше това право и желае
ше животъ - бвше синтезъ отъ неоце
ними качества и добродетели, б-вше про· 
J1tтно цв-вте, което искаше да благоу
хае .. . Жестока сждба! Презъ времето, 
когато зюмбюли, нарциси и люлякъ бла
гоухаятъ, тя о·ткжсна единъ животъ тък

мо въ неговата прол-вть - животътъ на 
нrrшия мноrообиченъ и нивга незабра
внмъ приятель Стоянъ Нончевъ. 

Отиде си, за да не се върне никога 
при своитt. колеги и осирот-вли учени
ци въ Врачанска·та мжжка гимназия. 

- Отиде си, за да не се върне нико
га и при насъ - приятелитt, му туристи 
при Врачанския клонъ „Веслецъ". 

Стоянъ Нончевъ обичаше туризма и 
бt.ше деенъ членъ. Въ сегашното ново 
настоятелство на Врачанския ююнъ „Ве
слецъ" той бt, избранъ и за съgетникъ . 
Отрасълъ въ София, кждето е завър
шилъ и физико-математическия факул
тетъ, той често е гостувалъ на Витоша, 
Люлинъ, Рила и Балкана, затова и тъй 
страстно обичаше планината. Обичаше 
той Враца и Врачанския балканъ, като 
извеждаше често на излети ученицитt, 

·изъ него или организираше излети за 

начинающи екскурзианти до к р а с и в и 

мtстности. 
Всички тжжимъ и скърбимъ за доб

рия приятель и турис·тъ Стоянъ Нон
'!евъ, когото една лека простуда тъй 

неоч1:квано ни отне. Въ насъ, обаче, за
ьинаrи ще пребжде св-втлиятъ споменъ 
за него, чиито духъ витае надъ роднитt, 

балкани и ни зове: отъ природнитt, кра· 
соти - къмъ красоти въ жив,ота! 

Оп, в р а ч а н с к и т t, т у р и с т и 

Никола Божиновъ прави снимкитв си съ 
апаратъ „Лайка", филмъ „Перуцъ" 

Но в и я т ъ адресъ на Съюза и списанието е: 
Позитано, 6 

Печатница ~КНИПЕГРАФЪ" Б. А. Д. - София 
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Централнитrь Родопи и конгреса на Б.Т.С. 
отъ Д-р'Ь Василъ Пп,евъ 

Конrресътъ на Б. Т. С., който ще се 

състои това лiно въ Асеновr,радъ, дава 

една изключителна възможность на тури

сгитt не само да надникнатъ въ огром

ния лабиринтъ на дивнитt Родопи, да по

сL тятъ нrвкои отъ тtхнитъ ръдко красиви 

курорти (лътовища) и области, да в :1-

;1ятъ тtхнrитt чудеса, единствени . не са

мо въ родината, но и да се нара '1.Ватъ 

на рt.дката краоота, пленителното спокой

t твие, чистата поезия, конто лъхатъ отъ 

китнитъ имъ върхове, безкрайнит1> би::а 

и долини, девственитt лесове, чуднитt. 

1н:щери, весели селища, мило и приветно 

население. 

Не се съмняваме, че Асенов,радскиятъ 

ююнъ „Безово" е взелъ инициатива за 

r„рrанизиране на удобни и евтини екскур

зии, които да дадатъ възможность всt.кн 

сrюредъ разполаrаемит·в сръдства и вре

ме да направи своя следконrресепъ из· 

,'lетъ по-интересенъ и разнообразенrь, об

хващащъ за възможно по-юi'iсо време, 

бсзъ rолt.ми усилия, повече обекти. Мое

то желание е да помена бt.rло тt.зи по

сJ1еднитt. въ Uенrrралнитt. Родопи, които 

особено заслужаватъ вниманието на ту

риста, като дамъ кратки бележки за тt.хъ. 

Ассновrрадъ, разположенъ непосрt.д

ствено въ скута на преднитt. Родопски 

ВLрИrи, въ себе и близката си околность 

11ази ценни исторически паметници, по

сещението на които е лесно и разкриватъ 

като на дланъ историята отъ последни

т'h десетина вt.ка. Стариннитt. черкви въ 

а на 2¼ ч. е Бачковскиятъ манасти,ръ 

,,С в. Б о r о род и ц а". Всички представ
ляватъ жнвъ интересъ не само поради 

своитt. живописни мt.стоположения, но и 

поради своето ценно историческо значе

ние. Особено последниятъ, който може 

.'!есно да се посети и съ кола по пави

раното вече Чепеларско шосе, е извън

редно интересенъ. Презъ престоя посе

тете сжщо костницата и аязмото IВЪ хуба

вата мъстность „Клувията". Манастирътъ 

е построенъ презъ 1080 r. отъ Гриrори 

Пикорианъ, сдинъ отъ византийскитъ уп

р.~вители на Пловдивската крепость. При 

посещението на манастира „Св. Петка" 

трt.бва да се видятъ и хубавитt. карсто

ви извори подъ него, които протичатъ 

отъ кухинитt на Чаушевското плато, из

в<:-стни подъ името „40 извор а". 
Непосрt.дствено надъ града се изди

r2тъ двата интересни върха: Р у е н ъ 

(1560 м.) и Б е з о в о (1517 м.), които от

криватъ чудесенъ поrледъ надъ ц'hлото 

Тракийско пол-е. Изкачването изисква 4 
ч. Шi'iть. Хубавитt. гори, студенитt води 

и прохлада ви възнаrраждаватъ за мал

китъ усилия по изкачването. Отъ хори

зон!Га на тt.зи два предни върха не из

бъrва островърхата Дервишка могила и 

Буюкъ бонаръ на Сакаръ планина, цt.,7/а 

Срt.дна гора, Стара-планина, почти отъ 

Мурrашъ до Чумерна и части отъ Uен

тралнитt. Родопи. На 20 минути отъ пър
вия (Безово) е страхотната „Ч е р в е н з 

стена" (1515 м.) издигаща се почти отвес· 
града, близкостоящитt. до него манас·ти- но надъ Клувията, а започващото отъ 

ри и крепости, нt.кои отъ които иматъ тукъ високо плато крие твърде интерес-

написа!:)И вече историята си, привличатъ 

интереса и на най-индеферентния. ,,А с е

н о ват а крепосtь", която всt.ки е 

длъженъ да посети, отстои с~мо на 25 
мннути по шосето за с. Яврово; при раз

r.'!ежданего и прочетете и надписа, който 

е билъ унищоженъ отъ станимашки·тt. 

гърци, но възстановенъ на сжщата скала, 

б,,аrодарение на това, че е билъ снетъ и 

запазенъ отъ Каницъ още преди осво

бождение·то. На 1¼ ч. сж манастиритt.: 

,,Света Пет к а" и „С вети Кир и к ъ", 

НIИ пещери, каквито еж „Т о п ч и к а", 

подъ в: Бучето, ,,Л е ден и к а", въ мt.ст

ностьта Марциrаница. Посещението ю,1ъ 

изисква 4-5 часа. Подъ двата върха има 

хижи, но с1м-) Руенската е удобна. Отъ 

в. Руенъ по билото за 4-5 часа все по 
равенъ пжть окиченъ съ свежи борови, 

букови и елхови гори, се догонва лt.тови

щето „Б t. л а-Черква", което си оста

ва най-хубавото отъ високопланинскит'h 

въ България. 

За да се проникне въ сърдцето на 
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, ЦентрiJлниrt Ромт,и, в:~, J!J!вс,венитt ску

тове на които се криятъ наij-красивит в и., 

интересни обекти, трtбва да се предпо
чет·е п;v;туването отъ Асеновградъ наго-

филето на 10 клм. е тучната Хвойненска 

котловина. съ се.,.ата: Хвойна, Го.1tмо 

Паве,1ско, Малева и Орtхово. Съ авто

мобила може да се отиде до с. Оръх-ово 

рс по долината нар.Чая съ ав·томобили. . за 20 минути, което е непосрtдствено въ 
Минава се презъ с. Бачково и м·1,насти- политъ на в. ,,Пер с е н к ъ" (2074 м.), 

ра, като на 25 клм. се догонватъ прочу
тигЬ по своята лtчебность „Н ар е ч е 11-

сюr бани", модерно инсталирани съ мно

го приятна (300) лtковита вода. Безъ ни
какъвъ рискъ туристътъ може да вземе 

б:шя, за да изпита приятното освежите.'!

но действие на последната. Наблизо е и 

. Соленото изворче" (20 м.), което е про

чуто като най-радиоактивно на Балкан

скшr полуостровъ (1100 кюри). Все по де-
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подъ запад,ния склонъ на който се нами

ра хижа Персенкъ (2½ ч. отъ селото), а 

на юго-нзтокъ отъ него „Ч у дни т t, 

м о сто в е" (Е р ъ К ю при я) с„ едно

именната хижа (на 3 часа отъ селото). 

!lрезъ единъ хубавъ лътепъ день сво

бс-дно може да се обикоан: отъ с. Орt

хово, Чуднитъ мостове, съ хижата, в. 

Персенкъ, х. Персенкъ, обратно с. Орt,

хово за 8 часа шь·ть, отъ които само 4 

Чуднитi; мостове сн. Савовъ 



~1аса нагорнище. 

Впечатленията, които се получаватъ 

С'ТЪ „Ч у дни т t. мост о в е" (Еръ Кю
прия) C'l'i незаличими. Двата моста, рабо

тени отъ Великия архитектъ на вселената 

въ различни стилове, отстоящи на едно 

разстояние отъ 50 м. единъ отъ друrъ, ви 
с,майватъ съ своята rрандиозность, въл· 

шебни линии, пленителна красота. Tt. не 
се отдаватъ нито на описание, нито на 

ЧС;тката на художника, нито на обектива 

на фотографията. Особено при слънчевъ 

дt..нь действуватъ магически върху душа· 

;·а на културния човt.къ и създавать ми

стично настроение. Третиятъ мос·тъ е на 

J½ клм. по-долу все по сжщото дере и 
еж нужднм 2 часа за посещението му. 

Отъ приветната хижа при Чуднитt. мо

стове всt.ки остава доволенъ, защото ви 

предлага много удобства. Отъ тукъ пж

тьтъ до върха е все презь хубави боро

ви и елхови гори. За 2 часа се достига 

в. Персенкъ тепе, който открива наисти

на безбрt.женъ хоризонтъ. Алиботушъ, 

Пиринъ, Рила, Стара планина, Срt.дна го

ра и з/4 отъ обширнитt Родопи се виж

датъ ясно. Спущането кънъ х. Персенкъ 

е много приятно (1112 ч.) все по удобенъ 

стариненъ ш,,ть въ великолепна елхова 

r upa. Спущането до с. Орtхово отъ хи

жата трае 2-2½ ч. Много по-инrере

сенъ е пжтьтъ ,отъ хижата за Бtла

Черква "(4-5 ч.) или презъ с. Ситово - с . 

Бойково (5 ч.), кжде·го ще намtрите по

стоянно автомобили за Пловдивъ . 

Този, който е на Чуднитt мостове ИJIИ 

1,а в. Персенкъ, ако разполага съ време, е 

за предпочитане все по бйлото на югъ 
;,а посети съседния масивъ „Карз-Бал

канъ" (1810 м.) за 3 часа, много живоriи
сенъ съ хубавитt гори и тучни ливади. 

Спущането отъ тукъ за ЧeneJ1ape е само 

1½ часа. Откриватъ се предъ васъ и 

с.~еднитt две възможности: все по било

то за 6 часа да се догони известното ве
че „Пампорово", добре организира

но високо J1tтовище подъ в. ,,К а р а

манджа", на който е новата кокетна хижа 

,.Студенецъ" ; или да се спустне презъ с. 

Бърбово (3 часа) въ с. Широка-лжка, за 

да може следния денrь да изкачи истин

с~,.ия центъръ на Родопитt. - Широколlil· 

шкиятъ Карлъкъ" (2188 м.), недалечъ отъ 
който е хижата „Переликъ". Изкачването 

на Карлъка е истинско удоволствие. На 

1112 ч. с с. ,,Г ела", разпо.~ожено на една 

сбширна тераса и има чудна прилика съ 

nрочутитt. Тироли. Двуетажнигt бt.ли 

кжщи на това китно село сж np ьснати на 
групи (махалички) до с. ,,Стиклъ", срtдъ 

тtхъ стърчи училището и новата черква 

съ висока · островърха камбанария. На 

юrъ изведнажъ стръмно се издиrатъ три 

върха надъ 2000 м., окичени съ тъмнозе

;1ени елхови гори. Единъ часъ надъ се

J,ото въ едно почти сухо дере се крие 

единствената по рода си „Л е де н, а п е

щера". За намирането и е нуженъ во

дачъ, защото пжть·тъ не е маркиранъ. 

11резъ най-rорещитt. и сухи лt.та тя 

;:ма най-много J1едъ и то още при вхо

да. Интересни еж нейнитt сталактити и 

с1 алаrмити отъ ледъ, които, поради _нt.

кой страненъ законъ на природата, сж 

тс.>1кова по-многобройни, колко·то по-го

рещо и по-сухо е лtтото. На 1 ½ часа 

пжть вс= презъ боровата гора нагоре 

къмъ върха се достига великолепната 

мъстность „Б а ш ъ-о да и ц а", отъ която 

на б.1изо часъ отст,ои самиятъ в,. ,,К ар

лъка", който е известенъ като Чепелар
скЕ, Широколi'i'iшки и Смолянски. Нt.ма 

споръ, че гледката отъ този връхъ на 

Родопитt. е най-просторната. Въпрtкн 

нtколкократнитt ми изкачвания при най

благоприятно време за наблюдение, не 

(. ъмъ моrълъ да забележа блестящата 

нвица на Бtломорската повърхность и за

това ми::ля, че не е възможно да се ви

ди морето отъ тукъ. Въпрtки това, въ 

бЕ.збръжния хоризонтъ, който се откри

ва отъ тукъ, ясно се виждатъ почти цt.

литt Р о допи, планинитt. на о. Само

траки, о. Тасосъ, дори тtзи на Ат о н ъ, 

П а р н а р ъ Д а r ъ, Б о з ъ Д а r ъ, Ал и 
Б от у ш ъ, ГД и р и н; ъ, Р и л а,. С р t. д
н а г о р а и Б а л к а н а отъ Мургашъ до 

Чумерна. Погледътъ не може да се н.1-

сити на безкрайната панорама, която, на

редъ съ възхищението, ви учудва съ 

своята грандиозность. 

Пжтьтъ отъ тукъ на изтокъ е извън· 

редно приятенъ и интересенъ, край вър

ха „Калъчъ Бурунъ" се догонва 
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Пампорово 

за 1 часъ в. ,.Переликъ" (2174 м.), 

подъ който е едноимената туристич~ска 

хижа. Отъ тукъ една много приятна Шri· 

т(ка води все по билото за граничния . в. 

„С и ври Да r ъ" (1887 м.), но за цельга 

се изисква наличностьта на позволително 

· и водачъ. Много по-интересна и красива 

е пжтеката отъ Переликъ все на изток~:, 

съ едно малко спущане въ прохода „М е

з ар ъ-Г иди к ъ", . койт,о поради своитв 

изобилни и хубави води, добре запазен,1 

мtста отъ вtтроветt, е много удоб~нъ 

зс1 нощувка дори на открито. Отъ дв~т·в 

страни на ·юзи проходъ еж остана11ит1:, 

отъ римско време развалини отъ укр ~п

ления на остритt връхчета край пжтя, из. 

вестни подъ имената „Т у р л ат а". Тукъ · 
е· минавалъ най-краткиятъ Шi'iТЬ меж
ду Пловдивъ и Бtломорието. Ощ~ все на 

изтокъ по билото, прехвърляйки мас,ша 

,,Ар н а у т ъ К а б а" за 11/2 часа, се спу
щате на прохода „Е ш ек ъ Кула", Kll'i· 

дето и сега м;.шава шосето Смолянъ -
Девинъ. Все въ . еж щата посока по билото 

до Пампорово (в. Караман1джа) се про-

сн. Савовъ 

красива „Б у к о в а планина" (Ардаш· 

лж). За предпочитане е да вземете ста· 
рата турска гранична пжтека, която вър. 

ви все по било·то и извежда на самия в. 

Карамг.нджа. Но и северната пжтека пре

сича чудесни живописни мtста, минавайки 

край чудесни студени извори съ хубаза 

Jieкa вода, отъ които най-rолtшиять 

,,Студенец ъ" (Баш ъ Бунар ъ) е 

~:аптиранъ и доставя водата за Чепелар· 

ския водопроводъ съ почти идеално де· 

стилирана вода. П а м п о р о в о е ·вече 

1върде познато лtтовище, съ удобенъ 

хотелъ-пансионъ въ една прелестна мtст

ность съ пъстри ливади, окичена отъ бу

кова, елхова и борова гора. На 1/2 часъ 
с в. Караманджа съ приве·тната хижа 

.. студен е ц ъ", която ИСТИН!СКИЯ'l'Ъ ту

ристъ не може да не предпочете. Мtсто· 

то на хижата е добре избрано, защоrо 

пr,едставлява чудесенъ изходенъ пунктъ 

въ нtко,1ко направления, независимо отъ 

удобствата и красотата, коИТI) притежа

r•а. На изтокъ, все по билото, еж: Роженъ, 

Имаретъ дере, Ени ханъ тепе и пр.; на 

стира огромната велнче_ствена и мн·JГО западъ - Шi'iтьтъ, по който сте дошли 
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Водопади надъ Бачковския манастиръ 

(описанъ вече), на северъ Чепеларе от

стои на 2 ч., а НJЗ северо-западъ презъ Аи

чалъ, Кара-балканrь за Персенкъ; на югъ 

за 2¼ ч. се tпущате въ гр. Смолянъ и пр. 
Предпочитате ли съ автомобилъ да се 

отзовете отъ Асеновrрадъ въ . Ченедар,: 
(55 клм.) или П а м п о р о 3 о (65 кt1ло

метра) отдава ви се много лесно да по

сrтите деко единъ не по-малко пр~.~е

стшъ край отъ Родопит !;. Догонвате ::!а 

2 часа отъ Чепеларе хубавата мt.стность 

„Р о ж е н ъ" презъ ceJio П .р о г л е д ъ 

или за 1 часъ отъ Пампорово, еж

щата мt.стность, а отъ тамъ на l 1/2 часа 
еж посдеднитi; съ зелеnь губеръ, залt.ти 

съ слънчеви Ш'i'iЧИ по,1яни на ., ~ у р д· 
жовия пожарлъкъ", въ срt.дата , -1а кnит11 

е голъмата чешма „Момина вода", н~ 

сн. Морфовъ 

която човъкъ не може да се напие. Още 

- 11/2 часа пжть все по билото и достигате 
мt.стностьта „И ма р е 'ГЪ дере". Една 

спокойна планиНlска рt.ка протича по цt.-

1юто почти протежение и поддържа осо

бено свежа цt.лата растителность на то

зи край. Отъ южнитi; краища на тази ви· 

сока терг.са се откр,шатъ просторни глед

ки къмъ южнитt. Родопи и Бъломорието. 

Ако биха могли да се създадатъ удобни 

съ-общения, Имаретъ дере скоро ще се 

развие въ първостепенно високопланин

ско лt.товище. Недалечъ отъ тукъ е ве

J!Ичествениятъ царски връхъ „Ч и л ъ те

пе" (2100 м.), отъ . който каточели един

ствено по това огромно било би могло 

да се забележи блt.съкътъ на Бt.лото мо

ре. За това е нуждно тихо яс~о време безъ 
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голъми изпарения въ ранна утринь. По 

неговитъ склонове се намиратъ най-ху

бавитt, девствени гори на РодопиТ'в, как

то и най-голъмитъ екземпляри елхови 

д1-рвета. На още 1½ ч. севсро- източню отъ_ 

него е не по.малко интересниятъ връхъ 

,;Е ни х а н ъ те п е" (2000 м.) Съ своята 
стройна, конусовидна форма той привJIИ

ча погледа отъ всъкiУiде. Отъ него се на

блюдаватъ съ свободно око джамиитъ и 

минаретата на rp. Одринъ. Забележите

J1енъ е още и съ обилната изворна вода 

1ючти на самия връхъ. Тукъ ежегодно пра

вятъ мноrолюденъ съборъ мохамеданитъ 

IYrъ цълата околность и колятъ курбанъ. 
Продължите ли п'о сiУiщото било ще пре

съчете добре s.алесения масивъ „К а р а

кол а с ъ", за да достигнете „А р па 

Гидикъ" и „Инкая", КiУiдето ще 

срещнете „Т Q пол о в ски я п р о ходъ". 

Недилечъ е крайниятъ връхъ на билото 

„К ек е з ъ" (1538 м.), за да се любувате 

н отъ този край на тракийското по,1е 

и източнитъ Родопи. Спущането въ с. 

Тополово (Асеновrрадско) или въ Бо

рисовградско е 2½ ч., но предпочетете 

.'IИ Асеновrрадъ, ще тръбва да се аър

нете на Инкая, презъ с. Еръ-кюприя и 

Чаушевското плато, за да го догоните, 

~ащото този ПiYiTb е много ПО·ЖИВОПИ· 

сенъ и приятенъ. Ако времето не ви поз

~:оли да отидете по-далечъ отъ Чилъ

Тl'Пе юш решите да се прибирате на връ

щане, като тръгнете рано сутриньта отъ 

Имаретъ-дере предъ първия връхъ, по 

билото на заnадъ (Калъчъ-бурунъ), взе

мtте дъсната ПiУiтека, за да продължите 

ПiYiпr си по· билото на „Р ад и на п л а

н и на", на объдъ ще бiУiдете предъ в. 

П а ш а л и и ц а (говедарника), . а като 

продължите все пь СiУiща·та ПiУiтека и въ 

мъс·пюстьта „КумиН1а", вземете лъвия 

п;,,;ть (тукъ винаги презъ лътото има хо

ра по планин·ата), следъ 3 ч. ще се спуст
вете въ Нареченскитъ бани, отъ к11одето 

постоянно има кола автомобили за Асе

Ровrрадъ . Цълиятъ п11оть е много живо· 

писенъ и приятенъ, макаръ и малко дъ

.~ъrъ. Срещу това ще приключите излета 
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си съ великолепна освежителна баня. 

Ако н·вкой се заинтересува за мъсто

н~хождението на прочутото въ древ

ность1 а светилище на Д и о н и са, ще 

тръбва отъ в. Карлъкъ да се спустнс 

1,ъмъ „Т ри r р ад ъ-r ь о з ъ тепе" к11о

дето .•:юбопитството му ще б11оде напъл

но задоволено. За връщане отъ този 

край нека предпочете: rp. Девинъ презъ 
с Лъск,ово и х. Персенкъ (8 часа), който 
е много по-красивъ и прия 1 енъ цли да се 

прехвърли къмъ Не в р о к о п ъ презъ 

Доспат ъ. 

Който иска да види най-девств.енитъ 
к;,,;тове на Централнитъ Родопи, а едно

времевно и много-интересни, ще тръбва 

съ :штомобшrъ да се отзове въ гр. Смо7 

,1 я II ъ. Съ сiУiщата кола да продължи 

презъ с. Тозъ-бурунъ до с. Арда отъ к11о

дето най-напредъ ще посети Че н r е не
х и с ар ъ, едюiъ чудесенъ угледенъ 

нръхъ, отъ който се разкрива цълото Бъ

поморие като на длань. Да се любува и 

на съседния масивъ К у ш л ар ъ д а r ъ 
(2177 м.), посещението на който е въз

можно само съ позволението на нашитъ и 

гръцкитъ военни власти. Отъ тукъ на за

п,,дъ предстои посещението на най-дива

та область въ цълитъ Родо'iш,_ известна 
подъ името „Ч е ч ъ". Ще започнете съ 

преминиване на ~убавата огромна гора 

, Ш з ба ни ц а", великоленпата мъст

l'Ость „Ч а и р а", за да посетите посл.едо

вателно с. Кес·тенджикъ, презъ Д ю ш е къ 

де р е с. Наипли, отъ тамъ с. Триrрадъ, 

t'Ъ „Въртопа", с. Муrла съ обилния 

буенъ изворъ. Отъ тукъ може да изкачи

те Б. К а р л ъ к ъ, за да продължите по 

с,писанитъ вече посоки. 

Отъ Смолянъ може съ автомобилъ да 

се отиде презъ с. Паласъ до пропускател

ния постъ надъ него. Тогава, пакъ по ст

щия начинъ може да се посети Кушларъ 

;1 агъ или да се вземе билото на изтокъ 

за в . До б р е в ъ в р ъ х ъ (Ел е д ж и к ъ 

1500 .), като всичкото време се любува

те нз гледката къмъ Бълот-о море и поч-

1 и за единъ день да догоните последната 
гара на Кърджалийска·та линия. 



Бачковскиятъ манастиръ· 
отъ Рад. К. Л,ьваковъ 

Втора въ България народна и вtрска 

светиня е Бачковскиятъ манастиръ „Св. 

Богородица". Приютенъ въ нед1ра·та на ве

личествено възправящитt се въ н~ебесата 
чаровно-хубав11 Родопи, той стои на вър

на стража предъ олтаря на родината е'ГО 

вече цtли осемь вtка и половина. А край 

Rero шуми величествената Чая-Асеница 

(АJ!тънъ-дере), шуми - ту страшна и 

буйна, като литнали къмъ страшни бое

ве и победи множество бранници, · ту ти

ха и спокойна, като тихия животъ на 

отруденитt родопски планинци. И раз

правя за страшни боеве, за чутовни под

визи на свои и чужди герои, за прирав

нени съ земята корави твърдини, за опо

жарени мирни селища, за тжжни плен

ници и мрачни победители. Подъ гальов

ния повtй на вечерника тихо потрепватъ 

.;нетата на старитt чинари край светата 

сбитель и нашепватъ чаровни сказания за 

величаво минало. И възкръсватъ свещени 

образи: на бранник11 отъ далечна Грузия, 

съзналъ тежката грtховность на минало

то си и пожертв.увалъ несмtтни богат

ства, за да въздигне „хубавъ и велико-

лепенъ манастиръ", въ който да намtри 

покой поне следъ смъртьта си отрудено

то му тtло; на царственитt герои Ка,'!оя

на, Иванъ Асеня 11, Иванъ Александра; 
на светителя народенъ Па·триарха Евп1-

мия Търновски и на хилядитt още без

именни народни труженици, отдали сили, 

богатства и животъ за благото на родъ 

и вtра. 

Манастирътъ се намира на 10 клм. 

южно отъ гр. Асеновградъ, край шосето 

Асеновградъ - Чепеларе, до малкото 

баJrкаР.ско село Бачково. Разположенъ е 

на широката пола на масива „Бранище", 

върху н1.когашната „Ян:ова". На западъ, 

отвъдъ ръката, е красивиятъ връхъ „Св. 

Троица" (,,Св. Духъ") съ млада и хубава 

широколистна и иглолистна гора. На се

~:еръ - ,,Дойкюво барце" (може-би „Дой

кова баирчина"); на изтокъ - грандиоз

ниятъ масивъ „Безово", а като вънецъ 

надъ всичко околно се издига „Червена

та скала". 

Основатель - Григорий акуриянъ, гру
зинецъ или погрузинченъ арменецъ (спо

рсдъ Ана Комаи~-nа) - високообразованъ, 
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енергиченъ и дълбоко религиозенъ чо

въкъ, зэемащъ високъ воененъ постъ въ 

БизаН!I'ИЯ. llакуриянъ ще дз_ е билъ не са

мо безстрашенъ· воинъ, религиозенъ 

'' , .'мжжъ, но и човъкъ съ поетична , душа, 
щомъ е можалъ да избере таков·а кра
сиво мъсто за своя манастиръ. Свършилъ 

е земното си поприще въ боя съ печене

rитt, презъ 1086 година при с. Бълятово, 

· Пловдивско, дето падналъ убитъ. 

Основанъ презъ 1083 година, манасти
рътъ е билъ предназначенъ изключител

но за грузинци, като само но·тарътъ му е 

можелъ да бжде ромей (rръкъ), който 

,,да 1юди изобщо сношенията на манасти

ра съ свътскитt, власти", тъй като въ ду

ховно отношеНtие не е билъ подчиненъ 

на никоя църковна власть. Впоследс·твие 

rърцитъ се настанили въ него, безъ, оба

че, ,,българскиятъ елементъ да е оску

дъвалъ въ него", кактQ бележи лътопи

сецътъ. Презъ време на въковетt, мана. 

стирътъ е бивалъ ту въ български, ту въ 

гръцки ржце, докато най-после въ 1894 
годИНI\ братството на манастира пожела 

да мине подъ ведомството на Св. Синодъ 

на Българската православна църква, кое

то и с·тана. 

Бележит о с ти: Кат е д р а ;i на т :i 

църква „Св. Богородица", оть 

1604 година, съ най-rолъмата манастир

ска светиня - чу до·творната икона н1а 

Майката Божия. Тая икона е много стара, 

дори има предание, че е рисувана отъ св. 

Лука. Презъ 1310 r. тя е била украсена 

отъ двама братя грузинци - Игнзтий и 

Атанасий,- както гласи rрузинскиятъ над

писъ върху ризницата на св. икона. Тая 

икона и сега е на голъма почить между 

населението, както това е бивало и презъ 

въковетъ. Предъ нея мноrострадалниятъ 

български народъ е изплаквалъ мжкитъ, 

страданията си и тамъ е · укрепвалъ въ-ра
та си за свъ·тли бжднини, надеждата за 

свободенъ политически животъ. Ц ъ р к -
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в г. та-гробница - единствената оцъ

Jtъла постройка отъ времето н:1 Гриrория 

Пакуриянъ. Ценни сж въ нея образътъ 

на Иванъ Александра въ притвора на 

църквата, образитъ на основателя на ма

настиря Григорий и н~а брата му Апасия, . 

н сжщо и фрескитъ, които представля

натъ rолъмъ интересъ за византийското 

изкуство, понеже сж единствени, запазени · 

(,тъ 12-и въкъ. Други паметници отъ този 

въкъ досега нъма. (Проф. Мийе, визан~ 

тологъ). М il на с ти р ски я т ъ музей, 

дето се пазятъ множество религиозни ре

.1икви ·- художествено изработени сре

бърни и златни мощехранителници съ 

св. мощи, кръстове, различни църковни 

сребърни сждове съ позлата, емайлъ н 

скжпоценни камъни; старинни църковни 

книги въ сребърна и златна обковка; 

църковни одежди съ високо-художестве

но везмо и украсени съ бисери. С т а р и н

н ат а манастирска трапезария 

съ хубава дълга мраморна маса отъ 1601 
година. 

Въ последно време, Бачковския·тъ ма

u~стиръ се посещава твърде много и отъ 

любителитt, и поклоннищ;тt, 'на красивата 
българска природа, защото наистина е 

единъ бисеръ върху скжпоценната диа

дема на Родопитt. 

Разкошнитt, буйни млади гори, които 

покриватъ склоноветъ на околниТ'h въз

вишения, изобилната студена и вкусна 

вода, която постоянно тече изъ множе

,ството гърла на манастирскитt, чешми н 

унася въ сладъкъ блънъ и мечтателность 
презъ ·тихитъ свътли вечери, хубавиятъ 

здравъ плаюшски въздухъ, омаята на 

п.чанинската самота, чарътъ на тъй славно 

изнизало се минало на тая старина, ми

.етиката и светостьта на мtстото - това 

r,редлагз на множество-rо свои поклонн"t

ци, посетители и почитатели Бачков

с1шятъ манастиръ „Св. Богородица". 
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По Родопскитtь върхове 
отъ Янтай Ковачев1, 

ПЕРСЕНКЪ 

Напустнахме общината въ Забърдо. 

Ами че какво ще правимъ тамъ? Теле

фонъ безъ кредитъ, община безъ секре

тарь-бирникъ, разсиленъ безъ цензъ, 

безъ възрасть и безъ ръстъ, даже кметъ 

нtмаше никакъвъ тамъ. На всtки случай 

съставиJ<1ме му единъ задоченъ актъ, за

дето б·вше д:опустналъ и стопанската, и 

паричната, и финансовата криза да се 

ширятъ най-свободно низъ Шi'iТЪ и надъ 

п.ьть по селото, карайки женитt да пре

датъ по две на една хурка ..• 
Има да си , пати . тоя кметъ за разсил

ния, де'то обърнахме : внимание тамъ го

ре и за всестранната криза. Нека,, 

Сега трt.бваше да гонимъ Еръ-кю. 

прия. Вие мислите, че азъ съмъ употрt.

билъ неправилно думата гощ1мъ или че 

ще трt.бва пакъ да се изтег,лятъ ушитt. 

на коректора, или . .. на редактора. Вие, 
коl{то знаете, че Еръ-кюприя не е зая.къ, 

ни сърна, а един.ъ коскоджамl{ти камъкъ, 

тежъкъ ст,о хиляди милиона килограма! 

А азъ продължавамъ да дър,жа на тая 

дума неотстжпно и ето. по кои съобра

жею-1я: 

Пър11иятъ българо-мохамеданинъ изъ 

селото, когото срещнахме, ни каза, че до 

Еръ-кюприя И'rf.З саатъ и половина. 

Прието. Саатъ и половина - вървt.хме 

го. Срещнахме другъ събратъ - бъ:71га

рс-мохамеданинъ, питаме . rq . . 
- До Еръ-кюпр11я ли? :_ каже. Два 

саата. 

- ? ... има си хасъt 
Предл,ожихъ да се върнемъ и не спо

мtнаваме никога името ни на Еръ-кю. 

r:рия, ни на Персенкъ -i-амъ нt.какъвъ, 
който по· време лутането ни кой знае 

пъкъ нэ. кжде бt.ше се отправилъ безъ 

.знанието юа географитt, коl{то бt.ха го 

пост.авили тамъ и само тамъ - на , севе
_ро-западното. крило . на Родопитt. .• А кой 
. да б'h . на мqе ~CTQ, ,а~? .знаеше, че Еръ
кюприитt. бt.гатъ и Персе.1щитt..,,,- се 

. крият.ъ, никог,а не . би „СТ,ЗВ~Л1; · туристъ, 
естествено. 

. ,. 
На1;1-после стигнахме. Кt.ма и да .спо

менавамъ даже, че до Еръ-кюприя вър

въхме точно четири часа, защото, ако 

нt.кой отъ компанията чуе това, току 

вижъ се върналъ и заколилъ милость·та 

му, която ни излъга, че до Еръ-кюприя 

имало часъ и половина. После, хё 1': • • на 
другата гslR/.tнa едва науч_ихъ, _Чt .. ,нча
советt. i:ia бълrаро-мох!:iЮЬlданnтt. има.iiй 
1 очно по четиристотпнь ' минути ·еди· 
ниятъ. · Cтapfi ока! ··· , .. 

За l Е~-i~кюпрйя :какво .iцi ~ к1а.ж·а>:то~а 
е· едиГJI~ . грамаднеliши камён:осводоsъ, 
пропуст~аrъ ' ,·~ъ i ~о~шникiп-~~:Мео~е~~бе 
мостъ, който 'като небесна джrа: е ·раз-
( ' · · ( 1 ' r·· 
чtкналъ крака надъ дола, чието устие е 

·при Синитt.· ханч~та надъ хв·ой'iiа. Еръ· 
кюприя е ·още албумъ отъ · надписи . иа 
хора, дружества, евреи, куч·ета и каквото 

друго ти доде на ума. Възклицания, лю

бовни аф'оризми;J" удивите.JJни, въпроси

телни ,' И всt.каквити още препинателни 

энаци. Да благодаримъ ·на Бога и на 

дълбокомждрата природа, че на ка

мъкъ май мжчно се пише, ами ·току ~;~ижъ 

нt.кoir се запретналъ, та преписалъ .Биб

.1ията или нt.коя годишнина отъ Държа

венъ вестникъ. Иди после, та не се. на

с.:-~аждавай отъ псалми и укази! 

Когато Господъ ще прави ремон'тъ на 

з.емята и ще я ЧИСТJi. отъ хората, тия ми

кроб!-! на вселената, които гризятъ про

странството, времет~, стратосферата съ 

своя умъ, нокти, очи, телескопи, хиксъ 

.1il'iЧИ, · азъ ,ще го_ 1~осъве'твамъ да обърне 
_Ер~,-кюприя и . я изложи на валежитt. и 

екзогенитt., за ' да бжде измита отъ · т_ая 
човt.шка бливочь, която се казвн „куJJ-

_тура". . 
.Като к:1захъ такива голt.ми думи .за 

Ер:~,-кюприя, не хванахъ сла~а Бо~у · ~t.
,кого за ухото да го насила заведа· !~~·.,. 
,Р.~збира с.е, всt.ки трt.бва да си _стой сt\о

.·боденъ доt,1а, да си съблюд~в~ кpiiзrira . 
Jie ·му трМва на баиръ лозе! д. · ;к~ -'iblb-
• ( ~.: ,!': ., -~ ~ • • • 

го и щ1щ·о му. се . иска .;.~ .. я , вид!'f, . н€:ка 
вземе оная прочута картина отъ · прl)ф. 
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Симеонъ Велковъ, на която ~ръ-кюприя 

е украсена съ една дръпната - родопченка 

съ кобилица и бакъри на рамо. Съ 1·ле

дане само, то се знае, никога не ще , раз

бере, що ще тамъ тая родопчанка и съ 

кобилица отгоре, но . . . хайде да не из
дирваме много. Ако х:r:дожницитi, хо. 

дt.ха по Еръ-кюприитъ,' щъха да зная'тъ, 

че поне до тая не може да се отиде даже 

съ nраздни бакъри отъ никое село, безъ 

да се откжсне човъку рамото, ама нейсе! 

Какъ да е. Съ такива глупави разс.v;ж

дtния си замръкна аслж нашиятъ клубъ 

още въ Кара баиръ. А Кара баиръ не 

току така май се нарича Кара. Момчета, 

мръква. Не ще е цвъте за мирисане, ако 

отъ нъкоя бърлога ни изкомандува баба 

Мецана: - Р-р-р-р-я-у-у! Затова, на

nредъ! Ако ще паднешъ, поне на Пер

сенкъ падни! Тукъ Персенкъ, тамъ Пер

сенкъ, драпахме се по хълбока му като 

1'лисурци по Зли пролъзъ. Най-после 

се уловихме за пирамидата му. 

И какво! ПоКJiонъ на северъ! Il1anки 

долу! Хеее . , . нъкжде въ дре<!Jави-ната 

къмъ Пазар;:укикъ разнъжена Марица из
вива снага, цоrалена отъ последенъ слън

чевъ лжчъ. ржкат~ неволно се залепя на 

устнитъ ti праща цълувкн надалечъ. Ма
рица .. . Като червена нишf<а тя се пров
лича презъ снагата на майка мжченица, 
nрезъ толкова сърдца, надъ то.'lкова про· 

лъта кръвь . . . Ржката праща последна 
uълувка край конацитъ на Мехмедъ ага 

Тъмрашки, подъ темето на Модъръ те

пе. Краката еж подгънати на колъне. 

Мръкеа. Слънцето цълуна Белмекенъ 

и угасна. Мръква отведнъжъ, както на 

всички високи върхове. Като че ли небе

то се раздра и разсипа съ пълни шепи 

дрезгавина и черенъ въздухъ. Извед

нъжъ земята стан1а пуста и далечна. На 
изтокъ и западъ, на сев{Wъ и ,югъ -ся
кашъ не , живъеха никакви хора, не жи· 

нъе:ХВ --милиони. Отъ тамъ, отъ никжде 

не ,ее чуваше шумътъ на гъмжащата 

ТЪЛ(lа, На Пресата, на борбата За ЖИВО'ТЪ, 
:11:1 Jлъ~ и зрелища. Никакви избори, 

n~в~t71юции, изявления, парламенти, стач· 

н~. k!Ьлнеция не моrатъ да q.fУТЯТЪ покоя 
на исполщ-~ския старецъ. Никакви ... 
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Спустнахме се къмъ хижата подъ Пи

лафъ тепе, газейк,1 до пояср 'коприва и 

малинови ллантацю•. Ta?ifъ се гръхме на 

оrънь, ядохме, пъхме, спахме на голи 

дъски. Който не спа, rръхъ му на душата. 
Су.!J'риньта, съмнало недосъмнало, съ 

тракащи отъ сту дъ зжби 'се поздра!Jява,

мt съ гу-гутъ морrенъ, съ тържественъ 

цере~ониалъ вржчваме ключоветi, на 

,1еснйчея въ горския домъ, който н~и въ· 

рся:тно благослови съ една „ромънска" 33. 

рано накърнения сладъкъ горски сънъ и 

поехме римския пжть, който опасва Пер

сенка отъ западъ и северъ. На объдъ 

бъхме на Ченrене кьошкъ. Доядохме че

съна безъ . . . хлъбъ. 
Тукъ именно Рустемъ, младъ стриrачъ 

отъ Забърдо, изигра единъ такъвъ ну

меръ, за който и днесъ се държимъ за 

коремъ. Всички овчари отъ Забърдо стри

жеха овцетъ си на полянка·та предъ Чен· 

гене кьошкъ. Пожелаха да rи фотографи

раме. Рустемъ, щомъ видъ апарата, насо

ченъ къмъ стриrачитъ, захвърли ножи

цитъ и прилази като въ военно време 

задъ една хвойн1а. Тамъ, заврълъ глава 

като камилска птица r,ъ пъсъцитъ на Са

хара, стоя неподвиженъ и нъмъ, док:но 

с ~ свърши снемането. 

- ' Рустеме, дали ти майка заржча, или 

-1 и либе не дава, на кадро да се изва-

дишъ, уроки да те не хванатъ? Блазе ти, 

Рустемъ ! Ти си чистъ като водата на 

Ченrене1 кьошкъ, а очитъ ти еж ·като~ не

бето, което се оглежда въ тая вода. Ти се 

пазишъ отъ европейскитъ дяволии, кэ.кто 

трънитъ, които растатъ около извора на 

Ченrене кь,ошкъ, отъ кметовото магаре, 

което ... се пакъ ще ги яде като магаре. 
Ала сбоrомъ, Рустемъ. Ще те помня за 

всъкоrа. Ти и не подозираше, че друrитt. 

фотографирахме на мат,овото стъкло по 

_лJщ.са - нз друго, затова лежа задъ хвой

ната. Нищо. Но да имахъ стъкло бихъ те 

изфотоrрафиралъ колt,:н1ичилъ като н:~ 

рамазанъ задъ хвойната и безъ двоуме

ни~ бихъ те изкаралъ на тая газета, та 

никоrц уроки да те не хващатъ, и, ако си 

жененъ, ханъмката ти да те натири за

винаги отъ кжщата си, безъ да ти дири 

,,бошъ кия'тъ". 

Отъ Ченrене кьошкъ пжтьтъ свива на-



долу къмъ Върбово. Ние вървимъ по би

.110. Нt.кога и ние ще глед'lме да свиемъ 

надолу. Къмъ петдесеть, следъ петде

сеть. Сега вървимъ по било. До Побитъ 

камъкъ мръква. Ние вървимъ. Става роrъ 

тъмно. Улавяме се за р,vще, за раници, 

за. . . всичко и вървимъ по ужасенъ пла

нин'сю1 П/i\ТЬ. Водачътъ се сгромолясва 

еъ нъкой трапъ и докато извика „локва!", 

всички се нанизваме като шишъ на ръ

женъ. Страхотии. Всъки седемдесеть и 

седемь Пli'iти по седемь . се закле въ ума 

си, · пристигне ли дома да CK/i\Ca туристи
ческата си карта и чуе ли да се говори 

за излетъ, да се крие въ миша дупка ... 
Но ето Прогледъ. И сънь до втората 

тржба. А следъ това сякашъ нищо не 

е било 

КАРЛЪКЪ 

Единъ бъ Карлъкъ останалъ 

И той бъ въ могла йоттоналъ ... 
Н а р. п t. с е н ь. 

Само Карлъкъ ли? ... Лъжа! Ами 

Персенкъ, Лилъ тепе, Ченгене хисаръ? 

Ами Белмекенъ, Сютка, Кокезъ и не 

знамъ безъ помощьта на картата още 

кои висоти на майката планина? 

Не че съмъ си спомнилъ стиха на Ва

зова : ,,И ние въ тебе, майко, ще умремъ 

чужденци" - не, съвсемъ съмъ го вече 

отдавна забравилъ азъ него стихъ, но ... 
поиска ми се тоя Пli'iть, по липса на дру

ги врагове, да се наругая самъ сами, да 

~,,зоблича мързела си, да нахокамъ кра

ката си, които не Cli'i ме изкачили и до 
днесъ на Родопскитъ върхари. 

Нима е трудно да нападнешъ своето, 

да лъжешъ и да казвэшъ другиму „лъ

жецъ ", да си бълrаринъ и да казвашъ 

по двадесеть и четири Ц/i\ТИ въ деноно

щието съ отвращение „българска рабо

та", ,,българска управия", ,,български Пli'i-

1ища" и много, много още „българскн 

дrьлrарщини" ... 

Та и азъ. Студентъ съмъ си редовно 

по ... география. Чертая си безпоrр-вш
но хори-з-тrтали по Чимборазо, Килиман

джаро, Попокатепетълъ. Знамъ каква Гli'i

стота има въздуха на 8840 м. надморска 

при Монтъ Еверестъ. Какви вътрове ду

хатъ тамъ и ... какви цигари пуши екс
педицията на съръ Хенкълсъ. А тия близ

кости, които изброихъ въ начало и кои

то, взети въ свътовенъ масщабъ, еж тo.JJ· 

кова близо до менъ, колкото грапавини

т1, на носа до очитъ ми - тt.хъ не позна

вамъ. И ако съмъ само азъ - иди дой

ди. Злото е тамъ, че човъкъ по пр:-~рода 

е далекоrледъ. Кli'iсогледитъ, сиречъ хо· 

рата, които могатъ да виждатъ гредата 

въ очитt. си, еж толкова малко въ свъта, 

че числото имъ едва е ·достатъчно да се 

попълнятъ всички свободни катедри тукъ 

и тамъ. 

А и защо да давамъ поводъ на прияте

;штt. си да ми викатъ: 

- Ти, приятелю, не виждашъ по-дз· 

дечъ отъ носа си! 

Затова, чертая си азъ редовно „Кили

ма на Аджарозъ", уча си петрографията, 

с1.бирамъ си редовно вкаменt.лости, ши

ои и серпентини и ги мъкна въ раница

та дома. Но най-после всичко това ми до

тtrва до гуша, каточели съмъ се, както 

казва поговорката, товарилъ съ камъни. 

'I оя свътъ да не остане нt.що на мене? 

Или науката ще си напустне мухлясали

тt. кабинети да дойде да ме потупа по 

рамото и ми каже: 

- Браво, момчето ми, тэка те искамъ! 

Праздна работа е това, приятелю мой, 

ами хайде да се поразтъпчимъ ние на 

нъкli'iде, все едно, на изтокъ, или на за

падъ. Ето камънитt., които щ:юлt.тнитъ 

води довличзтъ предъ порта.та ни, идатъ 

отъ Чилъ тепе и ние не сме имъ до днесъ 

върнали визитата. Остави географията, 

но отъ етнографска точка това не е ред

но. Родопци минаватъ за гост-оприеменъ 

-и гостоходенъ народъ. Прочее, напредъ! 

Балкани, вдигайте се . . . т. е. спу

щайте се! 

Сега е модно да се ходи на изтокъ, да 

се пише за Палестина, да се търгува съ 

Индия, Китай и Камчатка, да се произ

вежда долна стока за ориента, ала ние ще 

с1аминемъ на западъ. Прощавай, роденъ 

край! . .. 
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Утре е Петровдень. Отиваме до Карлъкъ 

и утре вечерь се връщаме. Не струваше и 

да се прощава човt.къ за тОJiкова. Рани

цата е на рамо. Този пжть въ нея нt.ма 

ни една шиста - Боrъ да ги уб,1еше всич

китt.., отъ тt.хъ имамъ живи тиранти на 

· ·раменет-в си, та и на сънь ми се струва, 
че съмъ съ . раница, - а е пълна съ по

вечко нишести, яйцисти, сиренисти и . . . 
тихо моля, да ме не чуятъ отъ ложа № 45 

едно пахурче тантуристи. 

Сега е два следъ обt.дъ. Ние сме още 

на Роженъ. Карлъкъ се вижда, но 

ние ще трt.бва да ускоримъ вървежа, та 

ще ме извините, задето ще прекжсна опи

санието си. И така, довиждане читателю! 

Лекъ ни пжть ! 

Тръгваме петима. Петимни да се по

катеримъ по ребрата на престарf.лия Кар

лъкъ Хуронски (отварямъ скоби за мал

ко rенез:1съ: - Майката на Карлъкъ се 

казвала Система Хуронска, баща му Ар

хай - починали и двамата, а братовчеди

тt. му и въобще семселето имъ живt.е 

изъ Южна Европа и Северна Америка -
Вогъ да ги поживява!), да надзърнемъ въ 

грамадната му· уста, въ която, казватъ, 

имало ледъ о;гъ Неанъ Дертъ Ланско 

време, да се по~rешемъ на бt.лата му бра

да, която бръснt.лъ точно на Пет.ровдень, 

и да ... те тамъ ще видимъ какви още 
да-та и да-ти ще има да видимъ. 

Качваме се, забравихъ да кажа, на 

влака. · Ама какъ? Тамъ Н'БКой, ако се не 

лъжа се усмихва подъ мустакъ. За Боса, 

търпение, господа. У всt.ки родопчанинъ 

идеята за желt.зница е оживяла подъ 

;1ъжичката, та когато се помене глаго

.1ътъ „качвамъ" по инстинктъ и „родопска 

пр'инадлежность", С'ледъ него неминуемо 

следва „на влака". Мисля, че това не е 

гръхъ! А пъкъ и защо ние на свой редъ, 

следъ като бвхме тъй дълго време .1ъ

гани, да не метнемъ по априлски нъкой 

нашенски Съръ, който видишъ, се „ заси

лилъ съ чепиции и маникюръ нокти да 

проникне въ Родопистанъ за г.1асовце на

родни о·тъ предстоящитt. законодателни 

и да го накараме на гишето въ Пловдивъ 

да благоволи и разпореди само съ една

та половина на устата си: 
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- Моля, единъ билетъ за Девинъ ... 
а чиновничеството отвжтре да му от

говори: 

Блаrодаримъ! Не пушимъ въ ра

ботно време . . . 
Та качваме се, каззамъ, на влака, и 

моля по въпроса да не бжда прекжсванъ. 

Разквартирувахме се по двама покрай 

прозорцитt. и единиятъ на платформата, 

за да не пропустнемъ ни една забеле

жнте.11ность. 

Фиуу . . . фиууу! 
Какво има? - питаме кондуктора. 

Ханъ - казва. 

Нищо особено, значи. Дав'аме н1ареж

дане началнику влака да не спира. Има 

си хасъ! Представете си, че и влаковетъ 

почнатъ да спиратъ по ханищата! Мрък

нало. Влакътъ закъснt.лъ. Капналъ отъ 

умора. Изпо·тенъ. А въ хана претъпкано, 

нъма мtсто кжде да вържатъ влака. 

Но . . . не изминали и двеста метра, 

идва пи на ума, че пахурчето е вече 
праздно. Веднага сигналъ д'алармъ въ 

действие, влакътъ спира, кондукторътъ 

отъ ваrонъ въ вагонъ обяснява: ,,Тури

сти забравили важно обстоятелство въ 

ханъ едиkо.й-си -и прочее . . . значи .. . 
1,iпримt.ръ .. . . четири минути закъсне
ние -и -малко търпение". Докато събитието 

добие задължителната споредъ закона 

публичность, другарьтъ отъ платформата 

се завърна съ пълно пахурче танrгура „Ка

ра беля". Моля тия, които еж ходили 

презъ Европейската война въ Сересъ и 

пили отъ тоя гръцки амброзий, да спода

вятъ ВЪЗДИШКИТ'Б си по нt.какъвъ Н3· 

чинъ, едно, и, второ, да се съгласятъ, че 

въ особени с,1учаи влаковет-в могатъ да 

спиратъ и на нt.кои ханища . 

Продължаваме. Фиу фииктъ! 

Свирката прегасва. Влакътъ изпъва · сухо· 

жилия. Кондукторътъ пропt.ва сънли'во: 
- Побитъ камъкъ ! . . . 
- Да спре! - заповt.дваме. - Тукъ 

1\ма едно пожарище съ чудесни ягоди. 

Господь съставялъ актове на ·тия, кои10 

не се отбивали. 

Да бжде. И това 1!е е лошо. Слазяме, 
ядемъ, качваме се. 

- Фиу ... фитъ . . . фалитъ ... -
снирката нt.що се задавя. По нанадолни-



щето парата дошла множко. Кондукто

р·иъ сънливо пропt.ва: 

Държавна гора Ардашлж . . . Га

Тlръ Чолакови ... 
Близо до селцето Стойкитt., влакътъ 

нt;щu се повреди: полуось зацапана .. . 
ради11торътъ не отдt.лялъ амбриажа .. . 
или нtщо подобно тамъ търкане стзвало 

между шенкела и вакума. Съ една дума 

дяволски работи. Зарt.захме безцеремон

но тоя европейски червей и плюхме на 

Костурковитt. си кюселета, па поехме по 

щелt.зношвтната конска швтека. Друга

рътъ отъ платформата, познаващъ тия 

iv.-hcтa, пое ржководството на групата и 

отъ време на време подвикваше: 

- Село Стойкитt. ... Стойкитt. цен-
трала ... Кайковска махала ... Мърше-
вото ... Грашица ... Сулища .. . 

Спр'hхме въ Сулища. Особени НIЗУЧ

ни, филоложки и исторически интереси 

привличаха вниманието ни. Тукъ се е 

спиралъ нt.кога Марий Сула, важна исто

рическа личность отъ римско време, от

кждето е и името на Сулища. Впрочемъ, 

не държа много на тия си исторически 

настоявания, нито на това, че Марий Су

ла е едно лице или Марий е братъ на Су

.1а. О, далечъ отъ менъ мисъльта с1;, та

кава една теза да изкарамъ колоквиума 

си по римско право или география, все 

равно. Всtки е свободенъ да ме обори, 

особено, ако е той човt.къ кжсогледъ, 

сиречъ катедраленъ. 

Въпр'hки всичко, мина\Ваме ~ Сулища;. 

Нито се обадихме нt.кому, нито нt.какви 

проучвания, пазилъ ни Богъ, предприе

махме. Почнахме, въ буквалния смисълъ 

на думата, да гонимъ следното село Гела. 

Защото въ дълбоката клисура задъ Су

лища мръкна, а до Гела имахме още часъ 
Шi'iТЬ. Къмъ този часъ пжть ние приба

вихме часъ лутане безъ пжть въ тъмни

ната и сипеитt. - стана пристигане въ 10 
часа. Тъмнина рогъ. Чувалъ бъхъ за не
r:рогледния мракъ и преносенъ и буква

ленъ въ селата ни, ала поживи ме Богъ, 

да го видя. Сполай му! 

Преминахме с~лото Гела презъ сърд

цето му. Никжде свt.тлинка! Дюкянъ, 

хзнъ, та поне хотелъ или ресторанъ да 

имаше ... На отвъдния край на селого 

ни приюти въ плt.внята си бай Анастасъ 

Балабановъ. Той освt.тяваше съ вощени

ца залъцитt. на късната ни вечеря и рав

нодушно разправяше близкото и далечно 

минало на селото си. А какъ сладко раз

правяше! Устата му, басъ държа, се бъха 

п<:>омокрили при вида на сиренето, яйца ra, 
и варения агнешки бутъ въ последния 

часъ Нlа петровскитt. пости, прекарани отъ 

него ц домочадието му съ следнитt. ком

;бинации: сутринь - хлt.бъ и лукъ, .обt.дъ 

- лукъ и хл-вбъ, вечерь - хлt.бъ, лукъ 

и ... соль. Та, разправяше бай Анастасъ 
Балабановъ, не по-правиюю отъ проф. 

Балаба1;1овъ, за голt.мата градобитнина 

в,· зем.~ището, на която той самиятъ въ 

битностьта си училищенъ настоятель, от

крилъ и премахналъ причината, ала къс

но: децата въ училището се кръстели на 

западъ! Ей че аномалия! 

- Отивам:ъ, - каже, - въ училището, 

децата обърнати на западъ, се кръстятъ. 

Рекохъ - деца, кржгомте! Не раэбиратъ! 

Хеле ми се врt.за, та се издаралончихъ 

на Маноля даскмз, значи. Нейсе, оправи 

се тая работа, ама нали ни пра Св. Илия, 

та пушекъ дигаше ... като никога ... 
И наистина, Гела бt. бита него лt.то 

стъ rрадъ и свлt.чена съ пръстьта въ де

rетата. Зърното преди сърпъ бt. посt.то 

лзново и направо отъ класа въ земята. 

Спахме въ сламата на добродушния 

бай Анастасъ. И той спа при насъ. Иска

ше му се, види се, да прекара една нощь 

по-особена измежду всичкитt. десеh'ина 

хиляди негови нощи, една нощь „ала

франга" между откаче1ю отъ свt.та, тра

дициитt. и небето общество. Напраздно! 

Ние заспахме съ несдъвкани залъци въ 

уста, съ раници на rръбъ и шапки на 

глава. Въ два часа следъ полунощь, вода

чъ,тъ събуди дружин1э:та и ние lrloexмe 

стръмнитt. скатове на Карлъкъ. Филоло

rът'l, по.1овинъ часъ вървt. следъ насъ съ 

< а творени очи, ръмжейки против~ това 

ранно и безсмислено тръгване. За него 

бt.ше напълно недопустимо това, че слън

цето, което въ този моментъ се оглежда, 

ше надъ водитt. на Великия, та даже и 

Тихъ океанъ, оттатъкъ Филипинскитt. 

острови, щtло да ни изпревари и кац~Iе 

11реди насъ на Карлъкъ, които бt.хме спа-
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ли не н·вкжде изъ Тибетъ или Грузиния, а 

току въ петитъ на самия Кар,1ъкъ. 

Проблема ... , която не е лъжица за 
устата на филологията! Както и излъзе! 

Слънцето оттатъкъ Сахалинrь и Камчат-

1,а ни изпревари на Карлъкъ ! Когато ни 
сстанахJ нъкакви си нищожни ,сто метра, 

които въ равнината милоститt, ни може

ха да взематъ на единъ скокъ ( ! !), rолъ
~1иятъ червен ь кржrъ на слънцето пре

Г1 · На въ родиленъ гърчъ далечнитъ ве

риги на Източнитъ Родопи и ни загледа 

тжпо и безгласно като сомнамбулъ. И 

тазъ добра! Погледнахме го и ние съ 

такава тжпота въ погледа, защото езици

тъ висъха педя надолу отъ устата ни . . . 
Та ние нали не бъхме въ Тибетъ или 

Грузиния? Каква бt.ше тая! . . . Както и 
да е, да спи зло подъ камъкъ. Поне вър

въхме по източния склонъ, та видъхме 

и:;грt,ва преди объдъ, а не чакахме на 

западния склонъ кат,о Маркъ Твенъ, кой

тс,, съ извинение, видълъ изrръва въ ... 
два часа и половина следъ объдъ. Чо

вtшки работи! 

Карлъкъ е обширенъ, за да се изходи 

въ единъ день. Водитt, му Cli'i като ръз
лива армеена чорба, а тревиститъ дол

чинки на майката с1емя като любими паз

ви, за които лириката е изп,J,,ла толкова 

парливи строфи, изплакала толкова съл

зи, стопила милионъ сърдца. 

Тамъ, върху тия треволяци, може да 

се лежи по rръбъ и по очи. Може и да 

се спи. До втората тpli'iбa. Безъ да си 

рззпоредилъ нъщо около остатъкз на 

живо·та си, нито да си написалъ „Пса

ЛL•мъ на поета". 

И сега в:ека M!'f прости чита гельтъ, че ще 
го оставя на Карлъкъ.. Мъстото ми въ 

тия страници е точно толкова. А тукъ и 

нъма отъ какво да се бои човъкъ. Сега е 

лъто. Нощемъ на КарJiъкъ е топло както 

r:резъ януарий въ Пловдивъ. Затова пъкъ 
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нощемъ тукъ нъма въJiци: тъ слазятъ 

· къмъ Муrла, Горски до,1ъ, Чифте мезаръ 

да пазаруватъ отъ мандритt, овни и аr-

1 ·,ета - живо тегло. Денемъ изнасятъ сто

ката си на обширния Переликъ, rотвятъ 

я мусака, розбивъ и фрикасе съ яребични 

яйца и се препичатъ на слънце. 

Сутринь Карлъкъ е нападанъ отъ 
фьонъ . Фьонътъ нё е афионъ, не се ct.e, 
нито се яде. Той донася облацитъ, дере 

и по пирамидитъ и камънацитъ на Кар

Jiъкъ, събаря ги сJiедъ това по източния 

склонъ къмъ Гела, Kli'iдeтo по-топлиятъ 

ли, по-студениятъ ли, не помня точно, 

r,ъздухъ ги разтваря като захарь въ во

,'\а . Кой знае какъ става това, ала става. 

Както захван1ахъ, нtкой може би ще 

помис,1и, че ще правя научни изследвания 

на Карлъкъ и намъренитъ отъ единъ 

Смолянски аrрономъ тамъ лозови кютю

ци, отъ- соковетъ на които е бохемству

валъ презъ ерата си_ дtдо Карлъю„ Ро

допски съ „мt.стни спиртни пития и тю

тюнъ на дребно". Сакънъ, само такова 

не е желанието ми. Не дойдохъ да търся 

кпка.~итъ на прадtда ми въ ледницата на 

~:,,р.,;ъкъ, нито да ловя пеперуди, змии и 

гущери, дз пълня раницата си съ смо

лtстъ камъкъ, нито rлав[;-га си съ латин

ски названия. 

Азъ дойдохъ да изпtя „Бtлз съмъ, 

б·J;ла, юначе" тамъ, дето едничъкъ Кар

лъкъ бt останалъ неоrрънъ о·тъ момина 

).убость; да се надигна на пръсти и цtлу

на синьото небе; да се изтегна на зrмята 

rюдъ чистия небесенъ сводъ, да викамъ, 

да се веселя. Азъ дойдохъ да се смtя съ 

пълни гърди като лудъ, докато ... още 
не съмъ . станалъ уменъ и надут'!> като 

професоръ. 

Дойдохъ. И не искамъ да се връщамъ. 

Сбогомъ, читатеJш! Идете си сами по до

моветt . . . 
Сбоrомъ, сбоrомъ ! 



Изъ Родопа 
оrпъ Ат. Констант,а1f,овъ 

Дървари J:.Ж нахвърлили въ р. Сребри- ' 
ца около ттеть хиляди кубически метрц 

дърва за горене, които заприщватъ тtс· 

ното и KOP\ITO, трупзтъ се по камънац-итt 

И ПО брtга И ЩОМЪ Се набератъ повече, 
съ трtсъкъ поематъ ШfiТЯ си, все надолу 

къмъ р. Чая. Така превозва Сребрица 

дърва за горене. 

Едри помаци, сп;шили по камъня и ку

пищата дърва съ „канджи" въ ржце, бу

тrтъ, размtстватъ дървата, за да вървятъ 

надолу, Отъ далечината се чува провик

ване: ,,0-о-й, хайде на ручокъ" ... Ра
ботницитt оставатъ канджит-в, събиратъ 

се на поляната, кждето въ опушенъ ва

релъ се готви всtкидневното меню: варе

но царевично брашно. 

Надъ насъ, на една урва друг» помаци 

хвърлятъ дърва, конто сякашъ по улей, 

съ тракане, срtдъ облакъ отъ прахъ, 

плъзrатъ се и съ голtмъ шумъ падатъ 

въ рtката. Нtкой отъ работницит-в пtе: 

;;На меР-е ли се, Руса, сърдна и гнtвна, . 
на мене или на село?" 

Срсбрица влачи дърва. Ехото отглася 

пtсеньта, която до насъ достига _откжс- ' 
ж·нчо. Изъ въздуха се носи мири:1мата на 

варено царевично браш:~о или както го 
наричатъ „качамакъ". 

На поляната българскитt бурлаки 

обtдватъ. 

Да се отиде до Чилъ тепе не е труд

но. Отъ Юговскитъ ханове се пжтува пе

ша само 9 ч. до с. Манастиръ, единъ 

отъ изходнит-в пунктове за Чилъ тепе. Но 

може да се мине и презъ Тополовския 

проходъ, вр. Кекезъ, Ениханъ тепе и най

после Чилъ тепе. Ние избрахме пжтя 

презъ с. Юrово, по р. Сребрица та до с. 

М:анастиръ. Пжть·тъ е вtе интересенъ, 

разнообразенъ и красивъ, както всички 

пжтища изъ Родопа. Рtдко срtщаме хо
ра_. Сякюµъ нtматъ този добъръ обичай 

да ходятъ по ш;,;тищата. Тъзи, които срt

щ1tме, еж мН10rо учтиви, позд.равятъ и 

разговарятъ. 

Спахме въ чиста стая въ Манастиръ, 

но само нtколко часа. Рано сутриньта иа

шиятъ водачъ Сивко ни събуди,. за да 

поем~ къмъ Чилъ тепе, който отстои 

на. ;единъ часъ отъ селото. За не~астие, 

r;ppa мъгла .започна да се стеле по гър· 
6<1 на върха, заслиза къмъ насъ и ни 

с,~ви. Пжтьтъ се губи въ мрачината меж· 

ду · елитt. Ние газимъ висока тре_ва, про

мушваме се подъ нависн1алитъ клони, мо· 

1,:римъ краката си отъ утрин·ната роса и 

все- пакъ крач;-~мъ нагоре. Въздухътъ е 

чистъ, наситенъ съ ароматъ отъ ели, яго

ди, малини и хиляди незнайни билки. 

Изглежда, че на върха рtдко стжпва 

човtшки кракъ. Пирамидата е почти безъ 

подписи и дати, неискани автографи и 

ю;ициали на влюбени двойки, следи, кон

те, се оставятъ отъ разни посетители на 

г.риродата, наричани поrрtшно съ общо

то име туристи. 

Нtма родопчанинъ, който да не желае 

веднъжъ презъ живота си да види, па ма

каръ и отъ далек-о, Бtлот,о море. И мно· 

зина еж, които изкачватъ Карлъкъ или 

Чилъ тепе, само з;~ да удовлетворятъ "ГО-

' ва · свое съкровено желание. Хубавото 

· Бъло море, равнината покрай него, еж 
би.~и въ миналото изворъ на . блаrоден· 
ствие и щастие за жителитt на планина· 

та. На Димитровдень, селскитt кехаи, 

подъ звуцитъ на църковни камбани и 

пукота на кремаклии пищови, отвеждали 

на паша, на „зимове" хиляди овце къмъ 

Бtломорието. Абаджии, зидари, шивачи и 

всички останали разни занаятчии, напу

щали селата си и тръгвали на „тежка 

печалба". Тамъ прекарвали зимата, а на 

пролtть пакъ цtло село излизало да по

срrщне гурбет-шит-h, женитt да получатъ 

сю;,;пи подаръци, деца да видятъ бащитt 

си и девойки свидни „rальовници" ... 
Така е било ттрезъ старото хубаво време, 

когато Бtломорието хранtше Родопа. Та

ка е било, когато Mli'iжeтt се връщали съ 

кемеръ жълтици, ·товари подаржци и хра

ни: риба, фурми, смокини и „шекери". То

гава можеха планинцитt да се веселятъ, 

както трtбва: да чествуватъ деня на Св . 
Петра въ продължение на шесть дни, 

Илиндень - три дни, а на Роженъ - на 

„Паталей" да спятъ цtла недtля, безъ да 

195 



се върнатъ въ село, безъ писъкътъ на гай

да и кавалъ да спре, безъ да ?амлъкнатъ 

устата да пtятъ пtсни за з·ахринка, ху
бавица отъ Смилянъ, за Салихъ ага, Мех

медъ Синапъ, Момчилъ войвода, за 1/IOMa 

Яница и за потъналия въ мъгли Кар

JJъкъ. 

Днесъ родопчани Cli'i безъ прехрана. 

Нtма вече Бtломорие'Го. Закачиха се 

разнозвучни „чанове" подъ сайванта и за

чакаха ново време, за да ги окачатъ пакъ 

на витороги овии и· кози. Остана само ху
бгnиятъ споменъ за благоденствието и 

гс.лtмото желание да зърнатъ отъ нt

Kli'iдe Б-r,лото море. 

Не говорете на старъ родопча11инъ за 

равнината при Бtло море. Не му спом

няйте за хубавото старо време, за да не 

1-:апълни'те старческитt му очи съ бистри 

сълзи. Кажете му само, че днесъ Бtлото 

море н отъ Чилъ тепе не може да се 

види. 

Когато мъглата се вдигна, предъ 

насъ се откри чудна гледка: изпън'али 

синкави снаги, вериги отъ планини, по 

КОИ'ГО е гръцко-българската граница, за

държатъ мъr.'штt, които Cli'i растлани 

надъ Бtло море. Но морето не лъсна, въ

прtки очакванията ни. Сякашъ, за да 

оправдае станалата популярна пъ'сень, 

Карлъкъ е въ мъгла потъналъ. Кара

манджа, Пампорово, Роженъ отъ тукъ се 

виждатъ, сякашъ C1i'i на нtко,1ко кило

метри. По думитt на водача ни Сивко, 

подъ Роженъ, ей долу е Хубча, rордость

та на Родопа. До К1i'iдето погледъ стига, 

все зелено, на тумби елови гори и· до 

т-вхъ просторни ливади. Унесени въ глед

китt, стояхме още около ча~ъ и наскър

бени заслизахме, че не видt){ме морето, 
бавно заслизахме къмъ Имаретъ дере, 

отъ Kli'iдeтo се носtше равномtрното тра

кане на н.tкакъвъ моторъ на rатеръ. 

Посрещна ни съ силенъ лай едрото 
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куче Имаретъ, което сякашъ не е ви,,цд~-_ 
ло други съ Kli'icи гащета, та се хвърли съ 

т:~кова настървение върху ни. За радость, 

изкачи единъ отъ синоветt на Пtю Шиш-

1,,ановъ, собственикътъ на Имаретъ дере, 

и ни отведе въ една отъ вилитt, Kli'iдeтo 

ни отредиха стая, макаръ и безъ удоб

ства - но все пакъ подслонъ. На обtдъ 

прислужникътъ ни донесе пържена па

стърва, за да разнообразимъ безъ туй 

обеднtлото съдържание на раницитt ни . 

Имаретъ дере е мtстность, 6 часа 

иъ Чепеларе, 10 · часа отъ Югов
скитt ханове и единъ часъ отъ с. · Ма

Fастиръ. Но надали има нtкой друrъ 

К1i'iть въ Родопа, съ толк,ова прелести: об

ширни ливади, елови гори, студена · вода 

въ изобилие, потоци съ пастърва и въз

духъ, който навсъкli'iде въ планината е 

чистъ. Освенъ гатера и нtколко рибника 

за пастърва (мtстна, американскз и гер

мы1ска) пад'lли има нtщо друго, което 

би могло да се спомене' въ един:ъ „водачъ 

нз туриста" - папримt.ръ, ако става ду

·ма за забележителни работи. Но все пакъ 
най-забележителното остава това, че 

мt.стностьта е най-приятно съчетание на 

слънце, вода и въздухъ. 

Подъ предлоrъ, че разглеждаме и 

околнитt мtстности, н1Ие останахме още 

три дни. Любезниятъ стопанинъ, съ ко

гото бt.хме сподtлили самотата на този 

край, съ скръбь ни изпрати до Юрушкото 

гробе. До тамъ дойдоха и Сивко, на

шиятъ водачъ, и кучето Имаретъ, · съ 

което станахме приятели. 

Отправихме п·оследенъ прощаленъ по
г .r,едъ къмъ елитt., кацнали на Чилъ тепе, 

къмъ Имаретъ дере и „групата" изпра

щачи, намtстихме натежалата раница и 

презъ Момина-вода, поехме за Роженъ и 

Пампорово. 

Предъ насъ въ далечината стърчаха 

скалитt. на Караманджа 



Пролt.ть надъ f\сеновrрадъ 

Планинско утро 

Съ чело открито спр,ь на планината 
нощьта. И тамъ лице задъ Мусала 
закри, все още сребърна пола 
повлrькла въ стръмни пжть и езерата. 

Къмъ върха все - къмъ изгрп ва сърдцата 
туптятъ. Ей тазъ, ей другата скала 
да минемъ, сrькашъ че не е била 
Дано да изпревариме зората! 

И ето в1>рха. Спираме сцепен : 
грамадна кървива глава се гмурна 
на запада въвъ чернитrь въ ни 

Отсреща, изподъ вежди разведрени, 
засмrь се на площадката лазурна 
зората съсъ рубинови страни. 

Иванъ Рилски 

сн. Бож. Карастояновъ 
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По дефилето на Асеница 
отъ Василъ Димитровъ 

Обширната и ri'i'iстонаселена Родопска 

GбJiасть е свързана съ Сев. Тракия и БЪJ1· 

гария чрезъ дефиJiетата на ръкитъ EJIИ 

дере, Bi'i'iчa и Асеница (Чая), най-пъJiно

В()/J,Нат:~ отъ които е Bi'i'iчa, а най -интерес

на, съ исторически обекти и ннтензивенъ 

сrлищенъ животъ - Асеница. 

Ръка Асеница извира отъ високата 

(] 450 м.) планинска поля-н1а Роженъ 

родопскиятъ Сен ь -Бернардъ, кждето е и 

най-високата точка на Бъломорския про· 

ходъ, който свързва (езерна Тракия съ 

Бъломорието. 

Изворътъ е ·точна на 1430 м. надмор

с1-.а височина, въ карстова мъстность, 

каквато е ЦЪJ1ата околность и поляната 

Роженъ. ПосJiедната, загворена безоточно 

е;тъ всички страни, съ една площь отъ 

( У.ОЛО ~ди;-~ ь и ПОJIОВИНа кв. клм., играе 

рошrта на водохранНJшще за всички окол

ни извори. Отъ нея се храни rолtмиятъ 

срtднородопски изворъ Хубча, описанъ 

отъ Ант. Страшимировъ, тоя на Асеница 

и др. 

Общата дължина на р. Асеница отъ 

извора и до Марица, споредъ Ж. Радевъ, 

е 88.2 K JIM. при 14.60/о увесъ, Дефилето и, 

1 -:акто казахме, е богато съ исторически 

и поселищни обекти, които Ci'i\ привлича

JtИ вниманието на rолtмъ брой Шi'iтеше

ственици, ис11орици и естественици. То е 

било въ мина.1Iото и сега най-важната съ

с;бщите11на артерия за проникване вь 

вi'i'iтрешностьта на Родопитt. Обстоятел

с~вото, че още въ 1607 r. Полъ Люкасъ 
избира него за Пi'i'iтуванетq си в ь споме

натата планина, потвърждава думитt ни. 

Къмъ всички други особ~ности, ко;~то 

Ci'i\ правили това дефиле най-сгодната ар-
1 t рия за проникване въ Родопитt, трtб

ва да се прибави и още една, твърде важ

на и дори първенствуваща, имеНJно т:~я, , 

че изходътъ на Асеница къмь Северна 

Тракия е насоченъ точно к1;1мъ ,двата ·. ис- · 
торически и голtми тракийсКИ ·°' 'rРада ~ · 
Пловдивъ и Асеновградъ, играли rоь·рвен• 

спзуваща роль въ всйчr<и исторически епо

хи на българското, ви;антийсJото,' ' \ра; · ' . 
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1,1,йс1(0·1 о н още пс-р~~нни историч~ски 

r,ремtна. 

Специал,ю въ българскат;, история 

Асеновградъ (Станимака) съ добре из

вестнат а при него Асенова · крепость, 
презъ второ го българско царство не вед

нъжъ преминавалъ ту въ български, ту 

въ rръ11:(И, ту въ френски и най-после 

турски pi'i'iцe, се е смtтаJ1ъ отъ всички 

,,еrови владътелн за първостепе,;на кре · 

rюсть, отъ Кi'i\дето прекрасно еж могли да 

te спиратъ нашествията отъ полето къмъ 

п.:iаннната, f:\ отъ планината къмъ полето, 

с,тъ една страна, и, отъ друга, да се вла. 

д·kе надъ цълото население въ Северното 

Подродопие. Отъ това иде и името на 

Стаr~имака, значещо Нlа гръцки ,,'тtсно 

бранство". 

Пловдивъ пъкъ, до освобождението ни 

uтъ турцитt, дълги вtкове е билъ най

r олъмиятъ, най-оживениятъ и най - боrа

тиятъ градъ въ пр~дtлитt !-!а сегашното 

ни царство. Съ своитt прочути три*) хъл

ма, той е билъ оnрнличаванъ отъ римдяни

тt, на самия Римъ и се е rrолзувалъ съ б,1а

rоволението, симпатиитt и личнитъ посе

щения на мн'Jзина римски имперс.тори, 

които Ci'i\ го и наричали Тримонциумъ. 

.]остатъчно е iзъ тая кратка статия да 
с1rоменемъ, i-!e ~а Пловдивъ, изъ бе:;чис

.';енитt. паметници на миналото Ci'i\ изро

вени надъ двадесеть имена, всъко отъ 

кс,ито е било употрtбяван:о редици вtкове 

отъ населенията тогава. Най-употрtбява

нитt и известни отъ тtхъ Ci'i'i: Тримон

циумъ, Митрополисъ, Филипополи, Пул

пу дева и др., отъ най-последното измеж

ду които е произлъзло и днешното му 

име - Пловдивъ . 

Това първенствуваще негово мъсто въ 

древностьта, въ срtдновtковието и въ по

ново време се потвърждава и отъ мноru

то пжтешествия и посещения, правени на 

Пловдивъ презъ всички епохи отъ разчи 
пжтешественици и важни личности, най-

. последно. отъ които съ историческа стой
'-.1tость.е • 1Гv,ва на Ла~ар<r,1'\.НЪ презъ 1822 г. 

*) Въ сжщность седемь хълма, три отъ 
които ::абележими стъ вънъ rp 1да . 



Пловдивъ е С/i\Щевременно и срtдото

чие на всички шосейни и желtзоп/i\тни 

мрежи въ Южна България. Съ желtзенъ 

Пlilть и шосе той е свързанъ и съ Асенов

градъ, следъ който непосрtдствено почва 

дефилето на Асеница. Започне ли се Пlil· 

туването на юrъ отъ Асеновrрадъ по въ

просното дефиле, още въ първитt мину

ти окото попада на кацналата сякашъ ка. 

то ,орлово rнrвздо въ скалитt Асенова 

крепосп,, за която се отива по особено 

шосе, отдtлящо се отъ главното такова 

uще въ самия rрадъ. Въ самата крепость 

може да се проникне само пешкомъ по 

тtсна камениста Пlilтека откъмъ юrъ, а 

въ дtсно отъ входна·та П/i\Тека, само на 

нtкоj[ко метра е исторн 1ескиятъ надписъ 

отъ 1230 r., изрtзанъ н1а естествена кана

ра, съ съдържание: 

,,Въ 1230 r. Асенъ - царь на бълrа

ритt, rърцитt и други страни, назначихъ 

ссвастократоръ Алекси и съrрадихъ този 

rрадъ ... " 
Неудобното и старинно шосе, което 

извежда на крепостьта, продължава на 

юrъ, успоредно надъ главното такова и 5 
1,.~м. надъ Асеновrрадъ, близо до Бачко

во, дветt шосета се сливатъ. Отъ ·тамъ до 

Бачково оставатъ още 4 клм. широкъ и 

павиранъ Пlilть. 

Единъ клм. надъ с. Бачково, срtдъ 

широка и живопнсна поляна, огласяна отъ 

1uума на Бачковския водопадъ, е разпо

;южилъ старч~ската си изстрадала снаrп 

прочутиятъ Бачковски манастиръ, по

с·; роенъ въ 1083 r. отъ грузинеца Григо
рий Пакуриянъ - заемащъ висока длъж-

11ост1, при византийския дворъ и билъ 

към1: края на живота си управитель на 

Одрин~ката и Смоленската области. Уста

вътъ на тоя прочутъ въ цtлия пра

в,>славенъ свtтъ манастиръ билъ напи

санъ и р~дактиранъ отъ сс>мия осно

ватель, П•) подобие ,н1а устава на Цари

градския манастиръ „Все святи" и ут. 

върденъ отъ Ерусалимския патриархъ 

Ев·тимий, който биJiъ по това време въ 

полуострова. 

Въпрtки дългогодишната служба на 

Гр. П,шуриана при византийцитt и дъл

бокитt му лични връзки съ видни тогава 

лица, той заповtдаJiъ да вмъкнатъ въ 

сдинъ отъ членоветt на устава следното 

строго порlilчение: 

„Съветвамъ всички, които живtятъ въ 

манастира, и настоявамъ по най-решите-

1.енъ начиnъ, щото въ светия мой мана

стиръ никога да не се приема ни единъ 

презвитеръ ИJIИ мон1ахъ отъ rърцитt, ос· 

венъ единия писарь, който знае писане

то, и пр .... " 
Впоследствие манастирътъ неедно-

кратно е сподtJiялъ участьта на цt.-:ата 

разтърсвана отъ войни и грабежи окол

ность, попадалъ ту подъ властьта на rър

цитt, ту подъ тая на бълrаритt, франки

тt, турцитt, като многократно части отъ 

него бИJIИ разрушавани и опожарявани. 

I.а,лиятъ, обаче, нито веднrъжъ не е за

триванъ. 

ПосJiедна негова слава е твърдение

то, че тукъ е заточенъ и умрtлъ въ 1 Ю2 
r. бълrарскиятъ патриархъ Евтимий*), км
дето следъ смъртьта му, споредъ Лов

чанския сборникъ, Clil продължавали да 

живtятъ двама отъ неrовитt ученици. 

Десеть километра юrо-западно отъ ма. 

настира, по дефилето на Асеница е разnо· 

аожено малкото, бедно и остан,ало назадъ 

въ културно и блаrоустройствено отно· 

шен,ие сеj[це Нареченъ, неразполагащо 

ннто съ работна земя, нито съ гори или 

други източници за поминъкъ. Овощар· 

ство, бубарство, общо земедtлие и ко

зарство , изхранватъ съ Mli\Ka население

то му. Името му, обаче, се разнася дал~чъ 

нзъ цtла България, па и вънъ ,отъ rра

ницитъ и, отъ едноименнитъ баНJи, нахо

дящи се на 5 клм. южно отъ село·то пакъ 

въ дефилето на ръка Асеница, известни 

съ своята втора по радиоактивность въ 

цtJia Европа вода, отъ която получаватъ 

н,щtJiения ежегодно хиляди страдащи отъ 

нерви, стомахъ, ревматизъмъ, нервни 

сърдца и др., дошли изъ всички краища 

на България. 

Бивша собственость на Пловдивската 

постоянна комисия, а сега държавна, На

реченскитt бани Clil добре обзаведени съ 
1•.,:.одерно банско помъщение, басейни, ин

сн;даци;,1 и душове, постоянно разширява-

1м, вследствне растящия ежеrоднQ при-

*) Ст. Станюшровъ Известия на 
Бълr. историч. д-во, кн. XIV-XV, стр. 127. 
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ливъ на посетители. Сега тамъ се строи 

rолъма военна почивна станция за нуж

дитъ на болни военни чинове, а частната 

инициатива е построила надъ 50 модерни _ 
вили, хотели и ресторани, които презъ 

цълия пролътенъ, лътенъ и топлоесененъ 
сезонъ гьмжатъ отъ посетители. Съ пра

nо Нареченскитъ бани духовито Ci'l'i наре
чени отъ самитъ посетители „Резиденция 

на всички чукнати", защото тукъ идатъ 

нсрвнобо;1ни отъ всички краища на стра

натz. 

Малко по-на югъ отъ главното банско 

11 селнще се намира покрай шосето „Со

леното изворче" съ най-радиоактивната 

вода измежду нъколкото извори тукъ, 

при което, обаче, нъма бански сгради, та 

водата му сега служи само за пиене н, 

пълнена въ бутилки и дамаджани, се раз

насн и продава изъ всички градове, ма· 

каръ съ намалена, вследствие излi'l'iчване

то на еманацията и, цълебность. Въ неда

J1ечню б,;а;деще при това изворче ще из. 

никнатъ сгради и удобства, които ще по· 

зволятъ използуването на водата му, как

то за пиене, така и за кжпане. 

Нови десеть клм. по дефилето отвеж

датъ въ широката, живописна и ос·вяна 

с" безброй овощни дървета и орtхи, 

Хвойненска котловина по името на най

бJiизкото до шосето с~ло Хвойна, въ 

гънкитъ на която Ci'l'i разпол•Jжени :нне: 

Павелско, два пжти по-rолъмо 01ъ Хв(,Й· 

на, .'v\алево, покрай идещата от~,;ъмъ Пер· 

сенкъ р·вка и Оръхово, разположенu въ 

се.мото подножие на Персенкъ, и Модьръ

тепе - 11 четиритъ чисто български .:~ла 

съ трудо.JJюбиво, жилаво и предприtмчи

во население, отличили се преди и :л•~дъ 

ос.вобождението НIИ отъ турцитъ съ го.:гв

мото си ученолюбие и жажда 3'1 про

св1,та. 

Тукъ въ Павелско е идвалъ Петко 

С лавейковъ следъ освобождението ни с. ъ 

с11на си Пенчо, да събира звънки и Ti'l'iЖ· 

ни родопски пъсни, ала поради заболява

нето на Пенчо, момче още тогава, се 

върналъ въ Пловдивъ, безъ да изпълни 

начертания си за вi'l'iтрешностьта на ~о

допитъ маршрутъ. Хвойненската кот,1ови

на е разширена поради събирането Н<> 

триТ'h ръки: Павелска - отъ изтокъ, Асе-
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юща - ::нъ юrъ и Оръховска - отъ за 

падъ, по която извива и единственот1 

шосе за коритото на Вжча, прехвърлящu 

билото между Персснкъ и Модъръ на 

близо 1800 м. надморска височина. 
Хвой,-1енската котловина, съ своята 

7:Ю м. надморска височина, е последниятъ 

поясъ, !ia югъ отъ Пловдивъ въ Родо
пи1 ·в, к,у;дето виръятъ оръхътъ, лозата, 

тютюнътъ, царевицата и всички видовt 

овощни дървета. Непосръдствено надъ 

сс,лищата се чертае черната гранична ли

нv.я между широколистнитt. и иглолистни 

r· ори, които лазятъ, както по склоноветъ 

на Персснкъ, тъй и по тия на Пашалиица 

югоизточню отъ Павелско, а Ci'i'iЩO и по 

двата склона вече на дефилето до Чепе

Jiаре и южно отъ него чакъ до Смо.пенъ 

(Пашмакли). 

Вследствие на това, Хвойненската кот

лс пина е ПОСJlедниятъ северенъ пун.ктъ 

пъкъ на Сръднюродопието, въ който 

развита горската индустрия, най-вече въ 

чисто горското селце Оръхово. 

Отъ тукъ нагоре шосето се вие пакъ 

п,1 стъсненото, както надъ Асеновградъ 

дефиле чакъ до Чепеларе, отстоящо 2(! 
клм. южно отъ Хвойна, разположено въ 

nисоката 1140 м. надъ морето Чепеларска 
котловина, имаща вече напълно високо

планински видъ съ обрасналитъ си скло

нове само съ иглолистни дървета и съ за

облени и преливащи се единъ въ друrъ 

р~;дове и долчинки, прошарени живопис

но отъ ливзди, ниви и тучни пасбища. 

Чепеларе, съ близо 4000 д. н.аселенне 

сългари и незначигелна часть бълг. моха· 

1;1едани, има напълно физиономията на 

малко планинско градче съ добр(I благо

У( тройство, интензивенъ стопански и ду

ховенъ животъ, обратно пропорционални 

на голъмото отстояние отъ голъмия градъ 

~:ъ равнината (75 клм.). 
Било въ миналото следъ освобожде

ЕШсто ни околийски центъръ, 'l"O и сега не 

е лишено отъ ония учреждения и придо· 

бивки на околийскитъ градове: Районна 

горска инспекция съ голъмъ районъ, об

хвзщащъ Чепеларскитъ, Девински, Смо

:1ш,ски и Златоградски гори, две лесни

чейства - ревирно и общинско, околий

ско инженерство, - всички съ собствени 



у .ь.обни сгради, повечето въ алпийски 

стилъ, Земедtлска и кооперативна банка, 

Ветеринарна лtчебница, Реално училище 

съ добре обза!Зеденъ панс110нъ и най-бо

гата въ цtлата Родопска об.'!асть библио

lсI<а и др. Само до преди нtколко годи

ни въ него имаше агентура на Народната 

банка и мирово сждилище. 

Плодъ на добра общинска политика 

C.i\ rрамадниятъ общински домъ, дванадt

сеть кил,ометровъ водопроводъ отъ изво

р:-! Студенецъ подъ върха Караман,джа, 

е.11ектрическо освt·тление съ първа въ 

Бългr.рия коолеративна водна електр. 

централа, приложенъ нивелационенъ и 

канализационенъ планъ. 

Това сравнително добро б.11агосъстся. 

ние, благоустройство и стопанско ожив

Jiснис се дължатъ на обстоятелството, Чt 

с,тъ 40 години насамъ Чепсларе е центъръ 
на горската индустрия въ Ср-hднородо

нv.ето, кждето въ добре уреденитt му 

5 дtскорtзни фабрики се обработва въ 

фасониран ь видъ .почти ц·!,лиятъ суровъ 

добивъ отъ горитt въ Чепеларско, Смо

лянско и Девинско съ стойность годишно 

надъ 50 ~, .. ·•пна лева. 

Пжтьтъ къмъ югъ 
сн. Н. Божиновъ 

Третиятъ следъ гороползуването и ско

товъдството поминъкъ тукъ е лtтовни

чеството, въ Чепеларе и околнитt. му се

J!ИЩа - Прогледъ и Пампорово, кждето 

1:дватъ презъ лtтото почти всички пре

бивавали въ началото на сезона въ На

реченскитt бани, тъй като банското лt

чсние идеално се допълва съ почивката, 

кс.я·то отрудениятъ ,отъ живота · и вс·tки

:•~а:вието организъмъ намира всрtдъ про

с1 орнигt, ливади въ околностьта на Че

пеларе и подножието на Караманджа, 

Чилъ-тепе и Карлъкъ. 

Въ Чепеларската котловина се разчле

нява и самата долина на Асеница въ нt

колкото и притоци на западъ, югъ и из

токъ, които изпълзяватъ вече къмъ 

главното вододtлно било вжзелъ 

между Асеница; B?i'iчa и Арда. 

Накрай нека споменемъ и за дейното 

и стегнато Туристическо дружество 

,.Чилъ-тепе" въ Чепеларе, което съ р·!;дка 

за н2шата действителность пъргавина и 

сржч:юсть, построи само въ продълженt1е 

на едно лtто красива и удобна хv.жа въ 

пnдножиетtJ на в. Караманджа, на стой-

1·,у:ть близо 100 хил. лева. 
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ВсрtЬдъ красивumtЬ дебри на Карлъка 
отъ В. Карев'Ь 

Презъ миналото лъто, по инициатина

та на свещеницитъ отъ Широка-J1/i'iка и Co
JII'Щf1, въ мъстностьта Чорика се построи 

малъкъ параклисъ и се положи начало нс.1 

новъ съборъ, каквито изъ Родопитъ ста

Батъ много често, особено презъ ;rътото. 

Безспорно, тоаа е една иницшпиоа 

похвална, едно нач;,,:нание, което н:шъки 

1 ръбва да пр.:>сli'iществува, едно ку,!тур-

1ю и християнско дъло, предъ което 

тръбва да се прекJюнимъ. Не само защu

то параклисътъ ще бli'iдe мъсто, Kli'iдeтu 

хората ще възнасятъ своитъ молитви 

къмъ Всевишния, но тукъ тъ ще се .1,0-

бувзтъ и 1-11а природата. Тукъ тъ ще 

иыэтъ р·вдкото щас'l'ие да вкусятъ отъ 

плодовстъ и, които тя въ изобю1ие ни 

предлага. Тукъ тъ ще . разбератъ колко 

ыногобройни и неоценvии кр:.соти крие 

въ себе си. Тукъ нг.й-после тъ ще се 

нf1учатъ да я обичатъ, да я възнасятъ въ 

култъ 11 да станатъ нейни редовни посе

тнтелн .. . 
Такива мисли се въртъха из„ гJ1авата 

ми, когато гледахъ, че мнозина се го·,· 

въх::~ д:1 посетятъ нювия съборъ и то още 

отъ вечерьта. 

Това бъха не само ентус1азиран,1 ш1 а

дежн и почитюели на природата Между 

тi~хъ личаха и по - възрастни хора, които 

не скриваха радостьта си, че за единъ 

дснь поне ще се освободятъ отъ многu

бройнитъ си грижи и ядове. Азъ cli'iщo не 

можехъ да скрия радостьта с"!. Виждахъ, 

че ю1 rересI,.тъ къмъ природата и къмъ 

1.-•ейнитъ омайни и пленитеJrни красоти 

все повече се повишава, а това още по

вече ме радваше. 

С ле.и,ъ _ проливенъ дъждъ, който се из

о:па с:ледъ объдъ, първата група въ 

която бъ.хъ и азъ, замина. Спръхме на 

щ1лка почиака въ Со.тrища, въ кръчматз 

на б~й Калина . Тукъ ни настигнаха и 

;,, руги и компанията ни се уве.1ичи. С;1 едъ 

кра·тъкъ престой, продължихме. Пli'iтьтъ, 

доста много разкаJiянъ, чувствително -~ч · 

тру днш:rшс дви;~; сн11ето ни. но, унесе!-!Н 

uъ забавни разговори, не сътихме ка·i{ъ с.

изкачихме. Бъше се стъмн~ло . вече. Отъ 
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дале11ъ още забелязах~1е слабата свът,1и

на, която отразяваха прозорцит·I, на хи

,I,3 Пере;1 ~,;къ . Бъхме вече сп1гнали. Дорн 

се: чуваха и оживени разговори. Следъ 

мигъ, на вратитъ ни посрещнаха засмt.

нитъ лица на дошли rъ пре,щ н,асъ. Tt, 
Ct' радваха, •re нъма да бli'iдатъ сами и че 
нощьта ще се прекара по-весело. 

Неотдъхнали още отъ тежкия Пli'iTЬ, 

1 1;,ватъ и ни ' каняfъ да отидеwъ при па
р,клиса, Kli'iдeтo друга коwпания, не по

маJiко весела, е въ постоянно оча:шане 

на все повеч·~ и повече посеrите.~и . Раз

бира се, ·нъмахме нищо противъ. Пока-
11ата прнехме съ готовность и тръгнахме 

безъ каквито и да било приготовления, 

пс неже параклисътъ re на\шра на не повt:
Ч,> отъ I клм. въ ю. и. посока. Тамъ обстз
новкат;J бtше много интересна. На го

.тh ~rъ буенъ огънь, малко въ страни отъ 

I\ърквс.та се печеше чеверме. OкoJio огъня 

5-6 души съ зачервени лица и свtтнали 

ечи водъха твърде оживенъ разговоръ. 

На наше·то „добъръ вечерь ", отговориха 
м1-1ого любезно и ни посрещнаха на крака. 

Р,r;кувахме се ·:ъ всички и седнахме. Р:~з

гс,ворътъ продължи все тъй интересенъ. 

I {адпреварваха се кой по -занимателни ис

тории да ни разказвя, докато да се опече 

чевермето. Къмъ полунощь, когато раз

говоритt бъха въ своя р,>.згаръ, ни под-

11е -:оха печеното, сложено Н<'. елови клони. 

Разбира се, апетитътъ на всички бtше 

!:Оста много изостренi,, затова ни изглеж

даше много вкусно. Не липсваше и винце, 

Почерпих~. ни нtколко Пli'iTИ за здравето 

на майсторитl,, коиrо Cli'i строили пара

к.пнса. 

Но К')1· зто звуци r 1, на три родопски гай

ди заоглашаваха н1зи -нощна 1 ишина, коя
то л:осеrа съ нищо не е н,арушавана, ,к

r.евъ съ лая i-,a овчарскитl, кучета и съ 

(,.~ъенето на многобройнитъ стада, ние 

тръбваше да си върв..~мъ. На другия ,1ень 

ни предстоеше работа. 

r.ърн~х~1е се въ хижата и кой Kli'iдe 

намъри, се унесе въ сладка дръмка. На 

сутриньта, кога го с 1ънчевитъ Лli'iЧИ ra
.. ·:-t,,xa вече З?.СП3 ·1итъ ни лица, усътихъ. 



че нъкой ме тегли за крака. Това бъха 
вай-р,шобуднитъ, тръгнали отъ Ши,Jока

:1жка въ тъмни зори и идващи да ни сва

рятъ, когато още спимъ. Следъ тt.хъ вто

Г•И, трети, четвъртл ... пристигатъ все 

на групи, докато е още ХJ1а.цно. Минrаватъ 

р,сички презъ хижата. Разпитnатъ, раз

r леж.цатъ внимателно и просто не могатъ 
да изкажатъ впечатленията си. 

По объдъ, обwирната поляна около 

параклиса почернъ. Толкова много хора 

имашеl Всъки се учудва, всъки се възхи

щава! 

,,Какво хубаво м·l,сто! Каква хубава 

гледка!" - еж думиг\; на всtки, който 

Устово 

идва за първи пжть. 

,,Това е мtсто само за отдихъ, почив

К.J и съзерцание" - добавятъ втори. 

„Ту1<ь е земенъ рай!" допъ)!нятъ 

·;·рети. И всички се движатъ, разглеждатъ 

н не могатъ да се нагледатъ. 

Следъ обtдъ на широката поляна се 

зави китнv родопско хоро. Всъки играе 

uтъ nce сърдце_ Нъма умора, нъма почив
ка. Така, чакъ до залъзъ слънце, когато 

започн«'<а ·да си разотиватъ. Отиватъ си, 

1ю всички весели и доволни. И досега 

сще разправятъ за хубавия съборъ на 

Чорика и за чуднитъ прелести на Кар

;Jъкъ. 

сн. Н. Божиновъ 
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Бараби 

Кога надъ mcixumrь гори, 
Догарятъ сетнитrь зари; 
А веЧ,ерьта блаженна тръпне, 
И въ планr~ната всUЧ,tЮ сглъхне 

На сетн1~тrь отломю~ - сетенъ звукъ, 

Отъ нажеженитrь скали 
Отеква се - долита тукъ. 

~·ьсъ Ч,укъ подъ гаснещи лжли ломятъ 
Унесени въ свещений трудъ бара6и. 
Живота тягостенъ изпълватъ тrь съ блаженство и сладость. 
И, може би, тукъ тrь намиратъ пълна радостъ. 

- -ЗлоЧ,естъ барабъ ! 
Така азтлrьйвашъ ти подъ мжка в,ьЧ,на: 
- Съсъ тежъкъ трудъ, 
Та искашъ да наситишъ мжката сърдеЧ,на. 
- Трудъть mri святъ -
Той, нека ув,ьнЧ,ай живота ти съ красота, 
Следъ морна дна - надъ морната земя. 

Роженъ 
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рисунка Б. Деневъ 



Дhвинсно сн. Н . БожиноЕЪ 



въ Родопитi; Зима и лi;то сн. Н. Божиновъ 



flсенова крепость 

Родопитrь като излетенъ обектъ 
отъ Антонъ Кова~tевъ 

Родопитt. еж едни отъ най-интересни· 

гt планини въ нашето отечество. Тъ съ

четаватъ въ себе си всички хубости, кои

~ о ни дава природата. Остри зжбчати 

върхове съ алпийски характеръ, диви 

проломи, широки била, обрасJIИ съ мека 

а.щийска растителнос·ть, обградени съ 

буйни кичести гори, тъмни долове охлаж

;tани отъ бистри поточета, подхранващи 

rсвнлив11 ръкички, скачащи отъ ·камы<ъ 

на камъкъ. разказващи на любителя ту

р11стъ легенди за планинеца, бранещъ 

своето отечество отъ вt.кове за посега

телство върху езикъ и в-вра, Голи чука

ри и рит,ове, обезлесени и измити отъ 

вода, китни котловини, сгушени ме,кду 

стръмни спускове и много още други раз

нuобразности криятъ въ своитt. недра 

1<расивитt. Родопи. Ето какво предлага 

на туриста тази тъй богата и разнообраз

~iа планина въ панорамно отношение. 

Родопитъ, като часть отъ Рило-родоп

с1шя мас,шъ, иматъ сжщата. възрас~ъ и 

с-бразуване. Свидетели на всички събития 

разиграли се презъ разнитt. 

епохи до днесъ, тt. не еж 

геологични 

претърпt.ли 

,•:~•квито и да еж външни промt.ни. Не ще 

Cl' спнраыъ върху орографията, rео;ю

rията и генезиса на Родопския масивъ, 

защото мисля, че ще се отклоня отъ те

мата. Като излетенъ обектъ, Родопскиятъ 

масивъ е единъ неизчерпаемъ източникъ, 

и11тересунащъ едн,акво учения и туриста. 

Пунктове, които ще ни послужатъ за 

предприемане на излети изъ вжтреш

ностьта на Родопския масивъ, еж много. 

Такива можемъ да посочимъ: Костенецъ 

баня за Белмекенъ, Бt.лово за Юндола. 

Лжджене, в. Сюткя, Пещера, Батакъ, Ба

ташки Карлъкъ, Асеновградъ и още мно

ГL• други. Отъ всички тt.зи ще се спра на 

Асеновградъ, кждето е опредtлено ·да 

с.тане съборътъ на IБ. Т1. С Не Ще\ бiilдe 

безинтересно да поrоворимъ какво 

представя Асеновrрадъ като обектъ за 

туриста, отъ кждето ще предприема изле

т .. : изъ вжтрешностьта на Централнитъ 

Родопи. Китно хубаво градче, сгушено въ 
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поJ!ИТЪ на Централнитt. Родопи, К.Уiдето 

излиаа ръката Чая изъ вълшебния пpo

JlOMu за да влъе своитъ води въ ръка Ма

рица. Асеновrрадъ е желано мъсто на ту

рнета отъ к.Уiдето ще прави своитъ набъ

ги изъ Родопитъ, за да ги обикне следъ 

1,ато ги опознае, да му станатъ любимо . 
мъсто за почивка и отдихъ. Ще се спра 

на най-интереснитъ излети, които могатъ 

да се предприематъ отъ Асеновградъ. 

ЕДНОДНЕВНИ: 

Асеноuградъ - манастира Св. Петка. 

Тръгва се по шосето за село Тополово и 

на края на града при старитъ гробища се 

с,тдъля въ дъсно широкъ ПifiTЬ. Вземайки 

този ПifiTЬ и минавайки презъ лазя ra, 
следъ половинъ часъ сме при политъ на 
планината, следъ едно двадесеть минут

но изкачване по крива камениста ПifiTe

кa, минаваща презъ низкостъблена гора, 

сме въ манастира. Манаст:1рътъ датира 

отъ по-стари вреена, но е възобаовенъ въ 

началото на XIX въкъ. Презъ робсrвото 

е служелъ за хранилище на бъю арския 

t: :3 ИКЪ. Билъ е посещаванъ отъ Василъ 
Левски, за основаване на революционенъ 

кl,митетъ измежду братята. Служи 

дпесъ като курортно мъсто. Северно подъ 

111аю1стира се слиза по Поповото дере въ 

м-встностьта „40 извора". Мъстностьта но
си името си отъ многото карстови извори, 

1..оито извирать и еж на брой повече отъ 

40. Из')билието на водата и оръховитъ 
сънки я правятъ желанrо мъсто за отдихъ 

и почивка. Връщането става по Тополов

ското шосе. 

АСЕНОВГРАДЪ - ГОНДА-ВОДА - в. 
БЕЗОВО - в. ЧЕРВЕНАТА СТЕНА 

Отъ Асеновградъ, презъ желъзния 

~ю.стъ, поемаме покрай дt,сния бръrъ на 

р. Чая, Пжтьтъ ,о'твънъ града криволичи 

r,o стръмния бръгъ на р. Чая и при Кору
дере (Сух,ото дере), което е безводно, за

вива на изтокъ, следъ 10 минути прави 
1-ювъ завой на югъ, отъ тукъ нататъкъ 

до Гонда вода е маркиранъ и Пifiтьтъ се 
IL 

изкачва по едноименния хребетъ. Гонда-

пода е красива мъстность, обрасла съ бо

рова гора. Има построена лътна детска 

почивна станция. На 15 минути по една 

тъсна пжтею1, която минава презъ гжста 
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борова гора, сме въ хижа „Безово", която 

~юже да подслони повече отъ 20 из.~ет~-г..r

ци. Непосръдствено до хижата къмъ се

веръ води друга п111.тека следъ 7-8 минути 
завива на югъ и следъ едно 40-ми:нутно 

у~шрително изка_чване сме на в. Безово 

(1232 м.). Отъ върха се открива велико
.rепна гледка: на юrъ Cifi в. Старъ бунаръ 

(1517 м.), в. Инкая, а въ дъното в. Кара

куласъ, на западъ Чепеларскитъ балкани, 

в. Персенкъ, Бъла Черква, Руенъ. а на 

северъ се простира Тракийс1юто поле, въ 

дъното на което се очертава величестве· 

нгта Стара планина. Слизаме на юп, отъ 

върха въ една котловинка, обрасла съ 

хвойнови храсти. Въ южната и страна 

една Пi'fiтека води презъ Гificтa борова 

l'Opa и се изкачва следъ 40 мин,ути на в. 

Червената стена (1509 м.). Тукъ гледка

тu е сжщата: въ дъното подъ нея лежи 

Бачковскиятъ манастиръ. Връщането мо

)1,е да стане по описэ.ния пжть или пъкъ 

по дерето, което се о·ткрива подъ са

мия връхъ на западъ . Следъ едно труд

нс: и опасн') слизане отъ 1½ ч. сме въ 

мъстностьта „ Клувията" и отъ тамъ въ 

манастира. 

АСЕНОВГРАДЪ - БАЧКОВСКИЯ 

МОНАСТИРЪ 

Тръгва се отъ Асеновградъ при же

лъзния мостъ. Взема се на юrъ по ули

цата, която върви по лъвия брtrъ на ;). 
Чая, излиза се извънъ града. Отъ главно

то шосе се отдъля въ дъсно друго, кое

т ) води презъ Асеновата крепость за ма
настира. Главното шосе лifiкатуши по 

край р. Чая и следъ 2 часа ходъ присти
гаме въ с. Бачково, чии·ю жители се эа

нимаватъ · съ дърварство и съене на тю
тюнъ, следъ ¼ часъ сме въ манастира. 

Пжтуването е за предпочитан~ да б.Уiде 

пеша рано сутриньта, съ което ще н,и се 

даде възможность да се любуваме на 

красивото дефиJ1е при всъки завой - то 

ни предлага все по-хубави и разнообразни 

rrанорами. Павирано до самия манастиръ, 

не ще бждемъ обезпокоявани отъ прахъ. 

Ссвенъ пеша, може да се отиде съ бричка

Кl'Ла HJIИ отобусъ. Вториятъ Пi'i'iть за ма

настира е презъ Асенова крепость. Взема 

се въ дъсно шосето, изкачваме се и следъ 

пс•ловинъ часъ сме въ крепостьта, дати. 



раща отъ XIII въкъ. При нея шосето се 

рr.здъля, едното води на дъсно за с. Яво

рово, а другото въ лъва. Поема:v~е второ

то и слизаме следъ ¼ часъ при моста на 
р . Луковица. Тукъ то се събира съ пави
р :,ното шосе; следъ ¼ ч. по нег,о можемъ 

да се отклонимъ въ дъсно и по старото 

шосе, което се изкачва и върви по скл,о

нс,ветъ на сттускащитъ се хребети. То на 

много мъста е изровено ,отъ свличащитъ 

се порои и е прек;v;сна·то. Въ замъна на 

тr , в а , то е краснво и приятно за п;v;туване. 

Отиванет-о до манаст~ра е по-удобно да 
стане презъ горния п;v;ть, а връщането 

ПО ДОЛН':15!. 

АСЕНОВГРАДЪ - МАН. ,,СВ. КИРИКЪ", 

С. Л13СКОВО, С. ЯВОРОВО, В. РУЕНЪ 

Тръгва се отъ Асеновградъ, презъ 
д·1 рвения мость прн Военния клубъ и по

край детския домъ, поемаме на западъ, 

1-:злизаме на края на града и по п;v;тека

та, която върви на лъва отъ дерето, се 

изкачваме, като минаваме нъколко парак

;;иса, правимъ почивка до параклиса св. 

Илия, уталожваме жаждата и следъ мал
ко изкачване по стръмната п;v;тека сме 

следъ 40 минути въ манастира Св. Ки
J)ИI<ъ. Подновенъ е къмъ началото на 
XIX въкъ. 

Следъ кратка почивка, употръбена въ 
разr.'!еждане на манастира, поемаме п;v;

теката въ лъва на · юrъ, изкачваме се по 
стария п;v;ть - Римски типъ и при аяз

Мl ТО завиваме на западъ. П;v;теката въ 

лъва граничи съ ниви, а въ дъсню се про
стнра храстовидна гора, прошарена съ 

·, укъ таме борови и други по-висоюi бу
Jюви и тополови дървета. Следъ ¼ часъ 
п;v;теката, минаваща ту покрай ниви, ту 

презъ гората, се изкачва на каменистата 

мъстность и се спуща при село Лъскаво. 
Село Лвсково е малко, жителитi, му се 
ззнимаватъ съ кюмюрджийство и малко 

земедълие. Отъ Лъсков,о п;v;тьтъ минава 

по край селото и при параклиса се раз

,шоява. Дъсният ;ь поема по планинското 

шосе, а J1ъвиятъ - покрай дерето се из- • 
изкачва нагоре. Той е по-к;v;съ и не е из

мс,ритслен ь; отъ дветi, му с1 рани, с.лед ь 

като изкачимъ малкото дере, минава 

презъ нивитъ, събира се наново съ шо

сето и ни отвежда въ село Яворово . П;v;

тьтъ Лъскаво-Яворово е ¼ ч. Село Яво

Р'JВО е малко планинско село, въ което ту

рнтътъ може всъкога да намъри храна 

за запасяване. Отъ село Яворово, край 

черквата поемаме на югъ, после завиваме 

на западъ, п;v;тьтъ е стръменъ и каме

ш; стъ, следъ ¼ часъ сме подъ върхъ 

Руенъ (1321 м.). Отъ тукъ п;v;тьтъ л;v;ка

туши подъ върха и следъ ¼ часъ сме 

при хижата, която е подъ самия връхъ 

въ западната му страна. Хижата още не 

е напъ.11но обзаведена, предстоящо е осве

щr ването и. Цълиятъ връхъ е обрасълъ 

съ хубава борова гора. Близо при хижа. 

та, при кореr1итъ на кичестъ букъ извира 

бистра студена вода, която разхлажда 

ис;морения туристъ. Връщането може 

да стане по с;v;щия п;v;ть. При село Яворо

во има и друrъ интересенъ п;v;ть. Слиза 

се подъ селото, поема се стариятъ п;v;ть за 

Пловдивъ и на около 2 клм. при голilмия 
завой слизаме на изтокъ до мilстностьта 

,,Процепа". Грамадн!а мраморН\а канара, 

която следствие на атмосферилитъ, под7 
помогнати отъ земе·тръса, е разцепе

на на две съ 2-5 метра широка пукна
тина, до 100 м. дълга и отъ 1-30 метра 
дълбока. Въ дъното се откриватъ пе

щери, бездни и ями, много м;v;чни за из

с,1tдване. Подъ „Процепа" има хубави 

ливади за почивка. П;v;теката слиза надо

лу покрай дерето и следъ ¼ часъ сме 

в1., село Богородично (Паная). Чисто бъл-

1 · арско село, жителитъ му се заН1имаватъ 

съ лозарство, овощарство и съене на тю

тюнъ. Подъ селото източно п;v;тьтъ про

д1- лжава къмъ Асеновградъ, близо до се

лr -то п;v;тьтъ се раздъля на две - Jiil
виятъ минава презъ лозята, нивитъ и с. 

Долно.Воденъ, заселеню съ бъжанци -
Асеновградъ. Дъсния·тъ покрай сухото 

езеро изкачва се презъ една борова гора, 

к;v;дето се губи, слизаме къмъ Горно

воденското дере и презъ село Горно-Во

денъ, с;v;що заселено съ бъжанци, сме въ 

f\сеновгр:щъ . 

МНОГОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ 

А с е н о в ·г р а д ъ - с . Ч е п е л а р е . 
Отъ Асеновrрадъ се тръгва съ автомоби-
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.~итt. на агенция „Задруга" при пл. Тра· 

кия. Всt.ки день има редовно пжтн,ическо 

съобщение въ 10 ч. пр. обt.дъ. Цената на 
единъ билетъ е 110 лева. При групово 

пжтуване, по споразумение, може да се 

намали. Автомобилътъ тръгва въ 10 ч . 

пр. обt.дъ, минава презъ село Бачково -
Бачковския манастиръ, село Нареченъ, 

н,ай-бедното село въ Родопитt., Наречен· 

скитt. бани, известно лt.товище за нерв· 

но-болни, село Хвойна, разположено на 

Хвойненската котловина, отъ кждето мо· 

rатъ да се предприематъ до близки и по· 

далечни околности много излети. Жите· 

ю-~:тt. на селото се занимаватъ съ дър· 

варство, земедълие, овощарство и съене 

на тютюпъ. Автомобилътъ про,цължава 

нрезъ Хвойна за село Чепеларе, което 

с,тстои на 55 клм. отъ Асеновrрадъ. Пm· 
тьтъ до село ЧепеJ~аре J1жкатуши покрай 

µ. Чая, кжде ПО·НИЗКО, кжде ПО·RИСОКО, 

при всt.1си и.зминатъ завой се откриватъ 

все по-нови и нови прелести, скалисти 

(Т,ръмни брt.rове, полегати склонове, об· 

расли съ буйни гари, красиви малки сгу

шени к-отловини, заобиколени съ остри 

JJърхове. Поrледътъ съ жадность въз· 

приема тt.зи разнообразности и свидно ни 

е да го откжснемъ отъ тt.хъ . Нощуване 
1,ъ Чепеларе може да стане въ хотелитt., 

които еж добре уредени, съ 20-30 леза за 
легло. Групи моrатъ да нощуватъ въ 

1 нмназията. Отъ Чепеларе можемъ да 

предприемемъ много излети. Шосето про· 

дължава на юrъ къмъ Смолянъ (Пэшмак· 

ли) ,и на 7 клм. е малкото китно селце 

Проrледъ, 35 КNiЩИ, което остава въ дъс· 
но отъ шосето. То е курортно и л·ъте с 

препълне:Iо отъ лt.туващи. На юrъ ¼ ч. 

отъ него по шосето е красивата кот.дови· 

на Роженrь . Тукъ е началото на р. Чая. 

Роженъ· представя една китна.. и изпъ· 

с,·рена съ разнообразни планински цвt.тя 

естествена лива'"'а. На самия върхъ въ 

южната страна еж останали знаци и постъ 

отъ едновремеш·ната бr.лrаро-турска rpa· 
ница. Отъ тукъ се открива гледка на юrъ 

къмъ селата: Горното и Долно Дерекевu, 

У стово, Райкова, Смолянъ, задъ които 

се синt.ятъ планинскитt. вериги, навлиза· 

щи в-:, Гърция, а r1a изтокъ поrледътъ се 
спира предъ Момина вода, на западъ най-
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маНJджа (1800 м.). При с. Проrледъ, при 

гатера се отдt.ля старо шосе и с,1едъ 1/~ 
чакъ нано,зо се отд·hля въ дt.сно П.i'iтьтъ 

за Пампорово, курортно мt.сто, кждето c;v; 
rюстроени пан-:иони, хотели, въ които 

нсt.коrа ще намъримъ вкусна храна и чи· 

сти легла. Отъ Пампорово по удобна п;v;· 

тt~ка се отива до извора Студенецъ, надъ 

нtro е хижа „Студенецъ", стопанисвана 

С•ТЪ Чепеларското туристическо друже· 

ство. Отъ хижата до в, Караманджа е 

около 20 м. Отъ Карама1-щжа се открива 

кр2сива гледка. На изтокъ се _очертава 

Чилъ-тепе (2001 м.), Мурджовъ пожаръ 

(1800 м.), а на юrъ планинскитh вериги и 

върхов~ се rубятъ въ Гърция, на западъ 

б.;шзо до насъ се изпрt.чва в. Голt.мия 

1,.арталъ (1900 м.), задъ когото въ дъното 

се криятъ Пашмаклийскитt езера, сrуше· 

ни между пъстроцвt.тни зелени ливади и 

ниви. Отвеснитt. скали, които се спущатъ 

надъ тt.хъ се оrлеждатъ въ синитt. имъ 

води. Около Караманджа има много вър

хове и красиви мtстности, които можемъ 

да посетимъ: държавната гора ,,Ард::~ш

лж", ,,Ешекъ куласъ", в. Соколка, Ками· 

лнтt. и Сакаръ-кая, подъ която извира 

ГС'JI-tмиятъ кар<.:товъ изворъ „Хубча". От ь 

село Чепеларе можемъ да предприемемъ 

много излети до Имаретъ дере. П;v;тьтъ 

:>оди пр~зь село Проrледъ, махалата Ка· 

р1:.маница, на изтокъ се изкачва и по край 

връхъ Калъчъ-Бору (1870 м.), по билото 

на Момина вода, Юрушкитt. гробища и 

Буржовъ пожаръ. Красивата ДОj!Ина на 

Иr.r.аретъ дере се пои отъ едноименната 

рt.1шчка, чиито брtгове еж равнитt. ,,и-

1,ади, обрасли съ мека, сочна, зелена тре· 

на, заграден;.~ отвредъ съ коронисти елхо · 

ви дървета. Отъ Имаретъ дере слиза!>1е по 

·сечениеrа на рt.кичката и въ дtсн,о на· 

влизаме въ буковата гора -- Кадънъ· 

букъ, задъ която се крие селоrо Мана· 

стиръ,_ жителитt. на което се занимавзтъ 

малко съ земедtлие, скотовъдство и би

чене на дърва. Приспиваме въ селото, и 

рапо су rриньта преди изrръвъ на слънце 

сме на в. Чилъ-тепе (2001 м.), отъ К<'i\детп 

ще наблюдаваме rолитt. очертан;.~я на из· 

точнитъ Родопи, а нейде въ далечината 

проблесватъ минаретата :1а СуJrтанъ-Се· 



Хижа „ Руенъ" 

лимовата джамия въ Одри:1,ъ, като пале

щи искрици. Връщаме се по сll'iщия пll'iть. 

В. К а р л ъ к а. Поемаме Пll'iтя и преЗ1, 

с1:лото Стойкитt, което отстои на 2 часа 
стъ Чепеларе, образувано отъ н·вl(ОJ!Ко 

махали, жителитt на които се ззнимаватъ 

съ бичене на греди и дъски и малко земе

;:,.tлие, сtятъ картофи и ръжъ. Отъ село

то, покрай в. Турлата, интересенъ, п-)не

же е всрtдъ широка котловина, прили

ч~щъ самюrтъ той на купа сtно. Легенда

та говори, че на върха е имало l(репость, 

която при обсаа;ата се е предала следъ 

пре1с11'iсване на водопровода, откритъ отъ 

зажеднtло магаре. Оттукъ нататъкъ 

пресичаме стръмни дерета и съ посоl(а 

на западъ минаваме покрай махалитt 

Селища и Гела, отъ кll'iдето, почва труд
ното изкачване за Карлъка. Високъ 2187 
м., откри'-<а ~::,11едка, която захласва погле

да; на югъ Cll'i rl\'ic1итt гори на Ешекъ

куласъ, Шабане~ца, задъ която се тъм

н·вятъ Южнитt Родопи, на западъ Баташ

кн Карлъкъ, а зацъ него с. Сю·тка; въ 

дъното нейде се очертава величествениягь 

Пиринъ съ Али Ботушъ, на северо-западъ 

Ьълмекенскиятъ ридъ, а на североизтокъ 

Персенкъ, Кара Балканъ чакъ до Черве

нс:та стена; погледъ·тъ търси да открие въ 

синевината Тракийската равнина. Подъ 

самия Карлъl(Ъ въ северозападна посока 

на половинъ часъ е пещерата Ледениr<а. 
До Карлъка се отива за 7 часа. Добре е 
да преспимъ въ Мах. Гела и рано сут-

риньта да се възкачимъ преди изгрtва 

на с.-1ънцето на върха. Отъ тукъ по рав

ното било на югъ презъ в. Пере,1икъ за

виваме на изтокъ и презъ Ешекъ-куласъ, 

Ардашлж се връщаме въ Чепеларе. 

АСЕНОВГРАДЪ - С. ЯВОРОВО - Б1'~

ЛА ЧЕРКВА - В. ПЕРСЕНКЪ 

О1ъ Асеновградъ по описания пжть до 

в. Руенъ, продължавамf': на западъ презъ 

Кара.мандра, излизаме на шосето Плов

д1шъ - Бъла Черква. По шосето по

край Юрукъ-Аланrь и презъ мtстностьта 

Студенецъ, кждето тече много студена 

вода, се отправяме за Бtла Черква (1580 
мtтра). Ман::1стирътъ има стаи за нощув

ка, а около него c;v; пръснати изъ елхо
R:;та гора десетки красиви вили на п,юв

д1шски граждани. Пжтьтъ Асеновrрадъ -
Бъ.11а Черква е 8 часа. Следъ нощувката 
rit·eмaмe п;v;тя за в. Персенкъ. На 15 ми
нути южно отъ манастира, при Го,1ъмата 

прtспа (1583 м.), п;v;тьтъ завива на за

падъ, следвайки маркировката, минава 

м-!sстностьта Башъ-мандра, в . Боровско 

(]560 i1.), Коткитъ, в. Св. Илия (1700 м.), 

в. Модеръ тепе (1992 м.); стигаме хижа 

Персенкъ. Въ хижата моrатъ да прено

щуватъ повече отъ 60 душ:-~. Освенъ хи

жата, има .'!есничейски домъ и rатеръ, Ki'i'i· 

дето въ краенъ случай моrатъ да се 

приютят-:, останалитt. безъ подслонъ. П;v;

п;v;ть се изминава за 6 ч. Рано сутриньта 
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п1J стария римски пmть, следъ всъки нъ

кuлко крачки сръщайки бистра студена 

вода, се изкачваме на в. Персенкъ (2080 
метра) за 40 минути. Отъ върха се откри
ва красива гледка. Родопскиятъ лабиринтъ 

се o•rep rава напъJ1но и погледътъ не 3Hiat: 

отк;v;де дз почне набJI1одението си. На из

токъ виждаме в. Безово, в. Червената 

стена, в. Чилъ тепе, на югъ: в. Кара бал

канъ и въ дъното: в. Караманджа, на за

падъ: в. Карлъка и едва надникващитt. 

задъ него върхове, на северъ: я. Модеръ 

тепе, Тъмръша и Пловдивското поле. Въ 

,пжнитt. му по,1и погледътъ се спира на 

•ry днитi, естествени мостове Еръ-Кюприя, 

ксито следъ половинъ часъ слизаме да 

1,осетнмъ. До тt.хъ е построена хубава 

хижа, на която сега се възлага задачата 

да 11риеме всички онt.зи любители на при

~юдата, кои·то тукъ при нея ще наблюда

пасъ съ часове въ захласъ нер;v;котвор

ния чуденъ скулптуре:нrъ паметникъ на 

вt,коnет1; рзб•)тенъ отъ най-ве.r.ик.1я 

скулпторъ - природат·а, дt.ланъ отъ пън

.,;ивитъ води на р. Бръска. Ненаснтили 

ощ·~ любо:~нание'I'о, ще тръбва да се въз

качимъ и п:>емемъ п;v;тя по край в. Глу

хитъ камъни, по Чelire:нe кьошкъ (1986 м). 
Кара бат,анъ (1800 м.), Рибницитt,, з:з да 

с,тидемъ следъ 5 часа въ Чепеш:ре, отъ 
к;v;дето ще правимъ нашит-в набъги изъ 

Родопз. При в. Ченrене кьошкъ можемъ 

да се от:<.l!онимъ на дъсно презъ :. Бре
зенъ, слизаме въ Беде:н1скитъ бани отъ 

к;,;,л.ето поемаме п;v;тя за Широка-л;v;ка -
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будно, чисто българско село. Отъ Широка 

Jrжка можемъ да отидемъ на в. Карлъка. 

Връщането стаdа по сжщия пжть. 
Мога да изброя ощt десетки излетни 

сбекти изъ Родопитъ, но мъстото не м11 

11озволяна да сторя това. За всъки и1лет

никъ, който миL.Iи да прекосва Родопитъ 

зз повече дни, не е з.11е да има предвидъ 

и н-hкои нrвща. Може да бжде спокоенъ 

презъ време на излета, че не ще бiУiде 

обсзспокояванъ отъ неприятности. Ро

допското население е гостоприемно, ус

.~ужлияС' и винаги е на разположение на 

r, ж·тника. Мжчно можемъ да се заrубимъ, 

~:'!щото пос·тоянн:о сръщаме говедари, ов

чари и работници по нивитъ, ливадит·в и 

rорнтt., които съ удоволствие ще ви по

кажатъ пmтя, разправ-ятъ нъкои легенди: 

за даденото мt.сто, кждет,о отивате. 

Да опозн,аемъ Родопитt., все още сла

бо познати за българския туристъ. Да 

прекоси!l<Iъ тъхнитъ недра, долове и урви 

и се изкачимъ по красивитъ била, да 

зърнемъ отъ облитъ върхове сишпъ во

ди на Бtло море. Да сгрt.емъ душитt, на 

родопс:,ото население съ нашето поd!IЦе-

11не , 1<ато имъ д:окажемъ, че се интересу

ьаме за тъхъ, и не ще престанемъ да с(· 

· боримъ за идеала имъ Бъло морt:, койн, 
е идеалъ за всинца ни. 

Посещението на Родопитъ може да 

с.1·ава презъ всъко време на годината. 

.Най-удобни месеци за скиора Cli'i м. януа

рий и февруарий, а за туриста - юлий н 

ы:rус·тъ. 



Родопснн нжщи сн. Н. Божиновъ 

Леzендарниятъ Смоленъ 
omr, Петr,рr, Ан. Мариновr, 

Наричаме го тъй не само поради ле· 

гендата за неговитt. езера: какъ нъ-

1,ога младъ овчарь стадо пасълъ и за

хнърлилъ гегата си по пъргавъ овенъ 

и тя потънала въ езерото; какъ следъ 

време при голt.мия изво;:1ъ Хубча, три 

часа далеч~ отъ тамъ, мала мома платнu 

б·lолила и пам в рила гегата, изхвърлена 

отъ водата; какъ следъ това овчарьтъ 

вдиrналъ годежъ и сватба да прави за 

Ci'i'iщaтa тая мома въ с. СокоJювци и при 

влизане въ дома и намt.рилъ гегата надъ 

ю,;щння прагъ, взелъ, разглобилъ я, изси

палъ отъ кухината и купъ жълтици и об

дарилъ богато своята невъста, опредt.ле-

на му по тоя начи:нъ отъ Сi'i'iдбата. 

Но го наричаме тъй, защото природа

та и околностьта му изобщо Ci'i'i леген

дарнl-1. 

И наистина, ако се изкачи човъкъ на 

r:ръхъ Букова планина, западно отъ исто

рическата Караманджа или на Голt.мия 

картълъ, както се нарича той отъ м-встно

то население, и погледне на югъ къмъ 

Смолянската котловина, предъ него се от-

1,р11ва една пр:1Казно хубава долина, об

r· радена съ най-чудновати скали, чукари 

и гирлянди, канари, като дъно на наве

дснъ котеJiъ, прилИЧf!О на поле, прошаре-
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но съ множество вади, ш;,тища и пле

тища. 

Това е негли „Рамаданъ бегово поле". 

А въ срtдата му има р·азвалини отъ 

стари постройки. 

Това сж негли „Рам,зданъ беrови са

раи". 

Моля, . читателитt да ме извинятъ, то
ва е случайно съвпадеНJие и едва ли има 

н'hщо общо съ известната Страшимировн 

легенда, понеже тая терасовидна равнина 

не е нищо друr,о, а известното Смолянско 

свJrачище, а- разв-алинип по срi;дата му 

Clfi старо християнско селище, разрушено 

при нашествието на турцитt. Тоrзна на

сеJн•нието му е помохамеданчено и засе

лило сегашния rp. Смолянъ, а потомцитt 
му сж сеrашнитt родопски помаци, ахря

ни, или по най-новому бълrари-мохаме

щ1н11. 

И~!-гереr.но и рtдко природно явление 

представлява това поле-свлачище. Тукъ е 

станала рtдка драма въ природата, CJI(;· 

щ•тt, отъ която се наблюдаватъ и до 

днесъ. Н·вкоса нивот,о на цtлата тая ко

т.rювин·а е било по-високо, наравно съ 

с колнит·t върхари, чуки и канари, но въ 

н·tкое далечно геологическо време тая ма

са, богата c-i. подпочвена вода, пtсъкъ и 
тиня, се раздвижила и потеглила надолу, 

като се изтърбушила и задръстила рtч

нсто корито чакъ 'до с. Райкова. Тогава 
се образували въ високитъ каменни рак

ли, горе пр;,~ орловитъ гнъзда, днешнитъ 

смолянски езера. Около рзвнината пъкъ 

се оголили и останали да стърчатъ висо

ки канари и камъНJИ съ най-чуюювати и 

разнообразни форми и фигури: ,,Сокол

uа", ,,Невъстата", ,,Стражътъ", ,,Кокоша 

стена", ,,Турлукъ" (фр. кула), ,,Черноока", 

Голъмата и Малка стена и др. 

Всички тt, надвиснали надъ града 

Смолянъ като върни стражи, мълчаливо 

стоятъ и пазятъ ревниво всtки своята 

легенда ето СТОЛ'ВТИЯ и ХИЛЯДИJI'ВТИЯ НJа-
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сrмъ, безъ да помръднатъ или се измъ

ш,тъ 

Подъ тъхъ еж минали много народи и 

uарства. 

Предъ тъхъ сж се изредили много 

исторически събития. 

Около Т'ВХЪ Cl!i се подвизавали много 
народни герои и воини. 

Всички тt едногласно вещая·тъ: 

Приказки за вехти времена 

И пtсни за стари войводи. 

Достатъчно е да споменемъ: 

Мамч1tлъ войвода, воленъ · родопски 
uарь отъ Бъло море до Караманджа; 

Деспотъ Славъ, съ седалище Доспатъ; 

Мехмедъ Синапъ, първи борецъ за на

родни правдини и свободенъ животъ; 

Салихъ-ага, войвода и деребей, гордъ 

и самомастенъ управитель, който за мал

ки простжпки наказвалъ жестоко, а за 

голъми, хвърлялъ отъ прочутия Смолян

ски водопадъ въ подножието на неговия 

нриказенъ замъкъ. Чувствувалъ се бъл

н,ринъ и затова съ измама билъ убитъ 

отъ турцитt въ Гюмюрджина; 

Петко Войвода, разв11лъ байракъ изъ 

Родопа, и на край го закопалъ на връхъ 

Кокоша Стена въ протестъ на „умната" 
европейска политика презъ 1879 годин,а; 

Салихъ паша Сиврия, откритъ защит

никъ на бълrаритt, мохi!медани и хри

стияни, поrребанъ въ Енуздере, и други. 

Всички тия родопски герои Clfi закър

мени съ волния духъ на приказнитъ смо

:шнски скали. 

Това е то леrенщарниятъ rрадъ Смо- . 

J, янъ. 

Който туристъ е дошелъ до Чепела

ре и Караманджа и не е видtлъ Смолян
скитt езера и тая чудна природа и ска

~и, той е видtлъ сзмо половината отъ 

1 ова, което е трtбвало да види, или по

право надзърналъ е само отъ прага на 

тзя чудно хубава градина, погледналъ е, 

па се е върналъ ! 




