


КНИЖКА 5-6 МАЙ-ЮНИЙ 1942 34-та ГОДИШНИНА 

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ 
МЕСЕЧНО СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗЪ 

ЗА ТУРИЗЪМЪ, ПЛАНИНАРСТВО И СКИОРСТВО 

ИЗДАВА ЦЕНТРАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 

РЕДАКТИРА БОЖИДАРЪ СТОИЧКОВЪ 

• 
СЪДЪРЖАНИЕ 

Щастливецътъ - Иванъ Н. Ивановъ 

Мальовица - Каменъ Черневъ 

Охридъ - Захарий Жандовъ 

Охридъ - Александра Монеджикова 

Каменнит1. р1.ки на Витоmа - Борисъ Недевъ 

Епитафия - Никола Миронски 

Св1.тътъ на морето - Коста Траяновъ 

Горит1. въ Пиринъ - проф. Николай Стояновъ 
Госnодинкини скали - Павелъ Делирадевъ 

• 
ИЗВЕСТИЯ 

Списъкътъ на промtнениri; наименувания на мtстности, р.tки и върхове 
Съюзни вести 

Какво ни даватъ клоноветt 

Туризъмъ и пж.тища - Тотю Брънековъ 

Status praesens - Д-ръ Ив. Попивановъ 

Книжнина 

Редакция у,11. Листоnадъ № 4, София, тел. М 3-24-94. Администрация уя. Позитано .М 6, 
София, тел. .Ni 2-75-89. Пощенска чекова см'kтка М 672. Годишенъ абонамент~ яв. 50 
за ч„еиове, .nв. 65 за сродни дружества и читалища, и лв. 100 аа иечлеиове. Иализа 
rо.1.ишно въ 8 книжки, две отъ които двоАнн. Ваканционни месеnи IOJIИA и aвrycn.. 



БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ 
ОРГ АНЪ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗЪ 

ИЗДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 

' 
Редакторъ БОЖИДАРЪ СТОИЧКОВЪ 

ГОДИНА XXXIV МАЙ-ЮНИЙ 1942 КНИЖКА 5-6 

Изминаха 45 zодини отъ деня, въ който Алеко:. Константи1-ювъ - Ща
стливецътъ остави този свrьтъ. 

Единъ рrьдъ1<ъ синъ на нашата земя усмrь опакото и zрапавинитrь на 
живота и въ противовесъ на нищетата показа на дrьлничяитrь хора пл,тя 
къмъ божествения поредъкъ и предвrьчн,ата красота на майката-природа. 

Ако на нашъ, човrьшки езикъ щастието означава нrьщо, то е - да се 
сб,У~дне едно прозрение, да се оплоди една идея за достойни дrьла и за по-съ
вършенъ и радостенъ животъ. 

Алеко наистина обезс.мърти името си на щастливецъ, защото по свrьт
литrь дири на неzовото прозрение се утвърди бълzарската обществена съвесть, 
а бродничеството изъ планинитrь и преклонението предъ чара на бълzарската 
природа израстна до масово движение. 

Заченатъ въ благороdния поривъ на zолrьмото сърдце на Щастливеца, 
орzанизираниятъ български туризъ.мъ действително израстна въ едно мощно 
обществено движение съ чистота и твърдость на идейнитrь си начала, неиз
мrьнно вrь_vни на съкроветштrь въжделения на своя духовенъ създатель. 

Въ шеметния ходъ на днешнитrь исторически събития и върховни изпи
тания, преклонението предъ паметьта на Алеко не бива да отмине безъ 
обещание да пази.м.ъ като светиня неzовитrь завети и неzовия призивъ къмъ 
приоблачнитrь висик.и. Нека ceza вложимъ повече усилия и жертви въ дrьлото 
на орzанизирания бълzарски туризъмъ, като zo запазимъ на висотата, 
която той достигна, и ако не можемъ да продълж:имъ въ досегашния раз
дrьръ нашето идейно и материално строителство, то поне да zo запазимъ 
непок.,у..тнато до онова, нека се надrьваме, близко време, когато ще закипи 
отново усилена строителна дейность. 

Отъ плодоветrь на това дrьло тепърва младитrь български поколrьния 
ще :~,,на да се закърмяватъ съ 'tиста и света обичь къмъ упорита, но безшумна 
и безответна обществена служба. 

Съ този обетъ и съ тази съкровена вrьра, нека сведе.ма низко чела предr, 
свrьтлата па.четь на Щастливеца 1 

ИВАНЪ Н. ИВАНОВЪ 



М А Л ь о в и Ц А 

Ед инъ самъ човtкъ дойде при скалата и каза : 
- Азъ съмъ художникъ и ар1истъ, nрофесоръ и 

ученъ, ето ме равенъ до теб"},. 
- Азъ съмъ камъкъ сухъ и твърдъ или земя 

влажна и бnrата. Това, че си худоЖНИJ(Ъ ти nакъ си 
мс1лъкъ предъ ме1:е. .., 

- О nриродо, кой накара гражданина и селяка 
или войника и козаря надъ твоитt бездни да блtд
неи? Кой накара катерача и nоета no твои11; чуки и 
подъ твоит1; nръсnи rробъ да п рси? - Това с,_ мъ 
азъ, майстора„чов'tкътъ. 

- Поэнавамъ те отдавна. Отвtки ти на охолст
вото си rосnодгрь. За тебъ малко еж романит'В; ти 
нападашъ изъ зае.ада или rмtло съ остра сабя вли
зашъ ьъ свада; вдиrашъ барикади или падашъ rордо 
за нБкакъвъ кумиръ; жинtешъ въ палати и мислишъ, 
че оня, който те е създалъ, чака отъ тебъ roJtмo 
дtло и на щеславието дълго nочить давашъ. Ти ме 
r.педашъ само отдалечъ - отъ rолtмит'В рtки. Пон·ь
коrз само съ много трудъ и съ много страхъ no мал

китt nж теки до бtлитt води уморе1-1ъ стиrашъ ти. Но 
пакъ ме rледашъ само и рисувашъ, nриказвашъ или 

n11 сень за мене ntешъ, но живота ми дълъrъ не nо
знавашъ ти. 

- Познавамъ те жесто1-· а. Веднажъ no вла}f,. ната 
скала дойдоха двама и въ твosi'Ja сtнка коваха день 
и ношь. Прекараха въ др1;мка на площадка малка 11 
на другия день nакъ коваха. По твоя черенъ камъкъ 
nъ.аз·аха тъ катъ твоит1; мъr1111, Висока II коваrна 
б'Вше ти, но за връща1-:е не мисл'Fха тогава т'h и стиr„ 
наха на край стената - гдето нtма nо-натат1-къ. Па
дали с.ж. мнозина, но тия двамина не уби тогава ти. 
Колко мжчна е била борбата и колко страхъ II смъ
лость поч,>вствуваха тия, които проnастьта чакаше на 

всtка крачка - а nсбедата 61; толкова високо! Уби
вала си често, но кого си nустнала не е малъкъ, а 

мълчи ... Не тамъ, но въ улей твой единъ, затрупа 
ти жестоко едина. На друrъ единъ, за когото сн ку
миръ била II съ твърда сила ти самата 61; дарила, 
който би казалъ за тебе най-възторжени слова - въ 
тъмна нощь съ твоя ледъ студенъ отне nръститВ му, 
отне му и nъсеньта. На тоя мой друrарь, о камъкъ 
черенъ, nодиrра се ти . . . Тсой друrарь ли е чо
въкътъ? 

- Моитt таi'ни скряти еж въ т1;зъ северни с·rени. 
Колко с1онове откръхнатъ съr дца и очи на хора nре
дишни nодъ удара на чука, що съ твърда ржка кли

нове забина. Това не чувашъ ти. И зиме II лъте кате
рятъ се по менъ кози, сърни и ти и съ безразсждна 
см'В;юсть на троянскитt стрелци наnадатъ на боrоветt 
ми скалата Но тая скала е неnрист.жnна като хубава 
жена и малцина пуска тя; а лазятъ я и трима нейни 
nобратими : бурит1; на Орловеuъ, лавинит1; на Злия 
зн.61- 11 дивечътъ на Ловниuа. Вие търсите, усъщамъ 
азъ, да откраднете хубавица1 а Елена - тайната мosi. 
Не зла съмъ азъ за хора бедни, за простия човtкъ и 
сърната. По менъ овчари има и въ пръснати колиби 
живъятъ кротко хора скромни. Съ мою1; 1ъмни гори 
и високи поляни на много свtтъ азъ хлtба давамъ, 
но плашишъ ме, майсторе-човtче , кога въ група 
голtма по менъ забродишъ и скалитt ми sаnочнешъ 
да р) шишъ. Въ началото ги идваше самъ и бtше ве
лвкъ - равенъ на менъ и виждаше красота въ само

тата; азъ се разкривахъ nредъ 1ебъ съ нtжностьта 
на влюбена жена , защото наистина те обичахъ. Ти 
бъше красивъ като Еоrъ, но суета1а те nоrуби, Ти 
слtзе nри тъзи, които никога не 61;ха възмечтали ви
синитt, за да ги подмамишъ. Ти имъ разказа тай. 
нитъ, които бъхъ довърила само на тебе. Поведе и 
тt хъ нагоре къмъ върха, но вмtсто да ги възвисишъ, 
ти самъ се nринизи; смъси се съ тъхъ. Дойдох1е то-

-

Тая др~жl(а що БUЖдашъ на гърлото на l(Ърчага 
61Ьше рв.ка, обвита около шията на .сюбима. 

о. х. 

гава съ м1-:сrо ви~,.:0 1 е , маruv.ни и динамитъ и отъ най
хубБвит-t ми скали направихте ча1<ълъ. Лази се отъ 
менъ ти, дръз1<0 tюв1.че, смири се и мълчи! Моятъ 
1<амънъ е сторъ и черенъ като тибетски богъ и на 
до;,11ната той е rосnодзрь. Навремето роди си единъ 
r.·есия, на l-!e 1 о 01 крv.хъ азъ много тайни, но и днесъ 
оше cr жаr.яrамъ за това. Въ неrовитt св'tтли очи се 
влюби най-хубава, а ми мома - скалата. Когато му 
се синъ роди нарече го Петъръ, което значи камъкъ 
и 01ъ него попска да сътвори човtчеството ново. На 
мнсrо хора мо1111; тайни каза II на децата дори раз
прави, че nакъ на камъкъ тt. ше станатъ. Извадиха 
тогава камъкъ отъ морето, извадиха го отъ дъното на 

коралово море, гдето nодъ деветь хиляди метра ми

лиони години потискала и мокрила го е вода и тоя 

намъкъ като го строшиха отв,'"1\тре бtше сухъ ••. Въ 
неговата старость видtха свtтъ предишенъ учени ; 
въ ~-:еrовото мълчание мждрость вtчна чуха поети ; 
въ неговата чернота художници хиляди цвtтове от

криха - тоя кам,къ 61; нъкоrа будното око на мо
мъкъ. Другь едииъ отиде на планината и отъ деветь 
хиляди метра високо откърти камъкъ и каза : по ска
лата, гдето м.,,лчно се задържа капка дъждъ и nрахь, 

гдето слънцето не с, ига, азъ чухъ пукота на животъ. 

Ска.пата бt сътворена сякашъ отъ хиляди малки сж
щества, живtли щ~еди милионъ години въ миръ по 
кичести поля, .-а слънчеви nрозорuи оградени въ бръщ. 
лянъ, отъ вrемето вкаменили се сега ... Отъ тая ска. 
ла от•,рти той глава на хубава жена, 

У мене има мълчание и почивка и на мж.д
ростьта азъ въчна млздость давамъ. По бtлитt води 
и стръмнитъ ска,111 най-nивна nъсень и най-мждри 
слова ще ти разкажа; съ дtла различни на моrжщата 
еселена духътъ ти ще разбудя азъ. Идвай само, Ко
гато си самъ ше те пазя, защото и азъ б'Вхъ като 
тебе. Съ твоv.11; другари ще те сръщамъ горе и само 
тамъ лрv.1<г~вайте за менъ. Когато си долу ти можешъ 
да ра6отишъ ь за хл1;6а да се трудищъ. По мегдани 
,ъ хората скромни да дружищъ, Но за моит1; тайни 
ни10 дума , че може тебъ да осмъятъ или трудътъ 
имъ да смутишъ, по Мt: НЪ съ кирни и лопати имане 

да затърсятъ. 

- Ти чее10 си добра II на мнозина чудна сила ти 
дарявfшъ. Лрrдъ тебъ сега съмъ азъ малъкъ и сми
ренъ. Предъ твоята красота и сила навеждамъ се 11 
мълча. По твоитt каменни поля и nptcnи отъ малки 
тичали по тебе , като :мжме вис·tхме по севернит't ти 
стени, а като стr.рци - nсдъ твоята сtнка и миръ и 
сладка смърть ще търсимъ. И винаги и нова II друга 
си ти. И друrъ кумиръ имахме сжщитt мжже, но ни
кой не остава вt.ченъ като тебъ. И ти си имашъ го
сподари - знамъ: времето , което те руши. Но недей 
да страдашъ no рухнали скали. У тебъ видъхме само 
сила и много честь. На прахь и каль ли ще да ста• 
нешъ? Отъ то,а ли се боищъ? Или на ахатъ? Затова 
ли то1J козъ гордо ти стоишъ? Като хубавъ черноземъ 
ше дарявашъ хлtбъ и плодове на хора скромни и пакъ 
сее-щена ще си ти, или ще красишъ корона на кра„ 

лица горда и nакъ красива ще си ти. 

. . л г~рдз;а;. ~р;си·ва· ма;ьо·ни~а· и. д~е~ъ ·с~рч~ 
мълчалива. Нейната геоложка история скоро ще опише 
нtкой м.nадъ ученъ, но и вие художниuи, поети и 
учени стари, погледнете я отблизу, вижте я отъ слън . 
чевата площадка на заслона, когато слънцето я топли 

Виж1 е я отъ зжберитъ на Орловеuъ въ свирела буря 
или издигната до безкргя, когато се катерите по нея. 
Скалата на Мальовица е майка на nланинари. По нея 
се зараждатъ алпинисти, тя ше роди и хималайuи. 

КАМЕНЪ ЧЕРНЕВЪ 



Сн. Др1:.нков-ъ 

СПОРЕДЪ ЗАХАРИЙ ЖАНДОВЪ 
' 

Има мtста, които ние посещаваме въ опредtлено време 
отъ годината и тt за насъ еж неразривно св~зани съ се

зона. Есеньтэ като че ли най-добре допада на планинския 
Самоковъ, зимата - на долината на Искроветt, пролtтьта 
- на Розовата долина, а лtтото за менъ е запазено за 
Охридъ, 

И сега, когато топлото лtто е вече настжtшло, ми

съльта ми ме пренася въ Охридъ - слънчевиятъ Охридъ, 
какъвто го видtхъ единъ хубавъ юнски день. Като че ли отъ 
паметьта окончателно еж се заличили мжкигв на човtка въ 
ботуши, който разполагайки само съ день и половина, пух

тещъ отъ горещина, се катери по тревата и стръмнитt 
улички на Самуиловия хълмъ и този на Св. Климснтъ, или 
лудешки тича къмъ края на града за да зърне при зал·взъ 

манастирчето Св. Иоанъ-Канео. Всичко това е забравено -
спомнямъ си само лазура на езерото, роаовосинкавата Гали

чица сутринь, светещия Св. Наумъ, слънчевото сияние на 
Подградецъ съ хребетитt на Мокра планина, или ·залtза на 
Ябланица съ лъскавитt блестещи ивици върху езерото предъ 

Струга. Кривитt рибарски улички сжщо не еж забравени, 
както и схлупенитt черквички, така многобройни тукъ, а 
еж.що така и старейшината на Охридъ - стариятъ чинаръ. 

На насъ, хората обичащи простора, облацитt, планин
скитt хребети, Охридъ не може да не допадне, неможе да 
не ни вземе завинаги въ п.r1енъ. Ние бtгаме отъ градоветt, 
но стариятъ Охридъ съ идеалната си рамка - езерото и пла
нинитt, които го заобикалятъ - съ тишината си, съ историята 



си, не е градъ, поне въ сегашния смисълъ 

на думата. Даж~ кжпещитt се въ прозрач

шпъ води на езерото, или гребещитt съ 
спортни лодкн младежи, колкото многоброй
ни и да с.>1;, не развалятъ картината. А б-1,
литt петна на платноходкитt така добре 
отиватъ съ синия цвtтъ на езерото. Но все 

пакъ проститt рибарски лодки, съ руситt 
лиuа на рибаритt, най-много подхождатъ 

на обстановката. Оставенитt да се сушатъ 
мрежи на брtга, като че ли еж нарочно 

поставени, за да 1-1аправятъ още по-хубаво 
ющналото на издадената въ езерото отвес

на скала манастирче Св. Иоанъ или окра

сятъ стариныитt кжщи на рибаритt до 
тtхъ, построени 110дъ самото "!анастирче. 

100 

Охридь 

• 

сн. Жандоsъ 

Рибарскитt улички пъкъ въ дtсно отъ 
пристанището еж толкова разновидни съ 

криволиченето си и съ малкитt си и голt
ми старинни кжщи 1 Tt понtкога взиматъ 
формата на тунели. Едни отъ тtхъ след
ватъ успоредно на брtга на езерото, а дру

ги, обратно се потапятъ направо въ него. 

Къмъ тая i:очерн·вла старинность, амфитеа
търътъ отъ кжщи, слизащъ отъ хълма на 

Св. Климентъ, като че ли идва за да де
пълни всичко което липсува. 

Дори и хората тукъ не нарушаватъ 

хармонията. Tt еж простичко облtчени ри
бари, а тtхнитt жени и деца - истински 
чада на Охридъ. На едно мtсто тt прости
ратъ мрежи на самата фасада на най-стара-



та черква тукъ Св. София, а на друго -
и3вършватъ домашната си работа, Руситt 

имъ деца, съ пъстри дрешки, играятъ и3ъ 

уличкитt или пристанитt, кждето рибари
тt завър3ватъ лодкитt си. 

Шумътъ, въпрtки веселитt ш11.чи на 

слънцето, като че ли е 3абраненъ тукъ, 

толкова всичко трtбва да върви 3аедно. 

Но кжде е простора, кжде еж облацитt, 
езерото, планинитt? - Сигурно не между 
тия старинни издадени кжщи, прикриващи 

небето, или малкитt отвори къмъ е3ерото, 
ограничаващи погледа къмъ него. За този, 

който е билъ въ Охридъ, тt еж и тукъ, тt 
се чувствуватъ навсtкжде - между кри
витt улички, на върховетt на хълмоветt, 
въ отворитt на кжщитt къмъ е3ерото, 
даже тамъ оrъ кждето не се вижда нищо 

отъ тtхъ. Tt лежатъ въ въ3духз, въ ста
ринностьта на града свър3ана съ природата. 

Охрндскнтt.,:сеtткнн О t;H . Жандовъ 

Настояваме ли, обаче, да ги почувствуваме 

по-осе3ателно, бе~бройни еж открититt 
мtста, откждето могатъ да се видятъ; тол

кова много еж, че и3борътъ само би ни 
объркалъ. Въ всtко отъ тtхъ откриваме 
нова 1<расота, ново настроение, бихъ ка3алъ 
ново ра3нообра3ие въ багри и форми. 

Спирамъ се на едно отъ тtхъ, на най

отдалеченото но най-хубавото, поне 3а мене. 

Тамъ, кждето шумътъ съвършено Jiипсува, 

кждето спойката на водата съ сушата 

е най-живописна, а погледътъ има всич

ко каквото желае. Спирамъ се на скалата 

надъ малкото манастирче Св. Иоанъ. 

Скалистиятъ носъ въ лtво, съ послед
нитt кжщички отъ града, не по3волява да 

се види самия градъ, а еж.що така ни спа

сява отъ новия булевардъ съ хо1:елитt. и 
подкастренитt си дървета. 

Сt.дамъ значи непремtнно на и3rрtвъ 

101 

, 



гр, Охрнд1, 

или залtзъ на тая скала и поrлеждамъ на
около. 

Какво е предъ менъ - езерото. Мана
стирчето, скалитt и рибарскиrt кж.щи меж

ду тtхъ еж. въ краката ми. Нtма нищо, 
което да прtчи на погледа ми къмъ езе

рото, а кубето съ изкривения отъ времето 

кръстъ и малката камбанарийка на мана

стнрчето се подаватъ само за да ни под

сетятъ, че еж. едно цtло съ всичко, което 

ги заобикаля. 
Езерото на мtста е съвсемъ спокойно, 

на други малко развълнувано, ако въобще 

тия сутринни или вечерни нагъвания мо

гатъ да се нарtкатъ вълни. Това дава вър
ху повърхностьта му до безкрая тъмни и 
свtтли ивици. Но какво е бе&краятъ? За 
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едно езеро отъ рода на Охридското, той е 
друrиятъ му rубещъ се на 30 клм. брtrъ, 
но за менъ той продължава - отначало . 
съ сиянието на огрtнитt отъ първитt лж.
чи на слънцето кж.щи на Подrрадецъ и 

кулата на Св. Наумъ, господствуваща надъ 
езерото. Безкраятъ продължава съ зж.беритt 
на Мокра планина задъ Подградецъ, а задъ,.. 
Св. Наумъ съ последнитt склонове на сра
внително по-спокойната Галичица и пода

ващитt се такива на Суха гора. Какво е 
вадъ тtхъ - продължението на Македон
скитt и Албански планини, които само 
въображението ни вижда, а надъ всичко -
хубави лtтни облаци, за които нtма нужда 
отъ романтичность за да почувствуваме, че 

това е най-доброто допълнение къмъ всичко. 



Премtстенъ влtво, погледътъ следи по

тапящитt се стръмно въ лазура на езерото 
склонове на продължаващата насамъ Гали

чица. Тия южни скл<JНОве еж. доста оголени, 

но сутринь тt добиватъ особена прелесть, 
обагрени ОТКЪМЪ върховетt СЪ червено-рО• 
зови слънчеви лж.чи, които съ неосветенитt 
отъ слънцето мtста, останали тъмно си

ни, даватъ чудесно съчетание на цвtтове. 
Къмъ това ако прибавимъ мисъльта ни за 
така желанитt извори на Дринъ и мива
нето на последнитt въ езерото при Св. 
Наумъ, можемъ да напълнимъ сърдцето си 

съ впечатления. 

Вдtсно Мокра планина на свой редъ 
спуска стр1мно склоноветt си въ езерото, 
за да б.ж.де замtнена следъ това отъ Ябла-

• 

Сн. Жандовъ 

ница, тука още сравнително низка. Послед
ната, продължавайки на северъ, оставя езе

рото да свърши при Струга, като по този 
начинъ се отвори мtсто на излизащ„та отъ 
тукъ р. Дринъ. 

Хребетитt на Ябланица се очърта
ватъ като декори. Тогава облацитt, вече 
черни, съ свtтълъ ореолъ отъ пробиващи
тt ги лж.чи, еж. необходимото украшение 
на тази наситена съ свtтлина картина. 
И когато всичко това преминава презъ 

безбройнитt нюан.:и на синия цвtтъ, слабо 
обагренъ оrъ огненочервенитt облаци,задъ 
които си е отишло слънцето, тогава се за

губва и силуетътъ на кривия кръстъ, по
казващъ силата, съ която ни привлича 

тозн градъ. 
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Панорамнченъ нзгледъ на Охрндъ 

СПОРЕДЪ АЛЕКСАНДРА МОНЕДЖИКОВА 

Охридъ заема най-хубавото и най-поетич
ното мtсто въ нашето отечество. Той е раз
nоложенъ на единъ двуrлавъ ридъ - отъ 

едната страна се простира Охридското езе

ро, а отъ другата - полето, което е раз

кошна градина, изъ която виятъ сребърни 
ноди - планински потоци, които напояватъ 

овощни градини, ниви и ливади. 

На източната часть на рида е нашата све

тиня, черквата п Св. К11иментъ ". Сж.щинскиятъ 
rрадъ е разnоложенъ амфитеатрално на 

юrъ до самитt езерни брtrове. Охридъ зае. 
ма rолtмо пространство: съ една улица се 
протака покрай езерот(I, а съ друга - къмъ 

полето. Но срtдищната му часть остава въ 
крепостьта, кждето се намиратъ древнитt 

паметници. 

Охридъ е старъ, прастаръ rрадъ. Кал

даръми покриватъ кривитt му улички, които 

водятъ въ различнитt махали, сгушени около 

черквитt, чиито наименувания носятъ. 
Най-живописното мtсто въ 1·рада е „Св. 

Иванъ Канео", откждето се открива чу.в:на 
1·ледка къмъ манастира п Св. Наумъ ", кац
налъ на една висока канара надъ езерото, 
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въ nолитt на велнчествената Галичица. Най
уредена е махааата „ Търсия". 

Стопански Охридъ е западналъ. Поради 
сръбски rнетъ по-виднитt семейства еж се 

изселили и доста кжщи клонятъ къмъ 

разруха. 

Населението му (11 х. ж.) се заниыава 
съ аемедtлие, риболовъ и аsнаяти. Htкora, 
кожухарскитt произведения отъ Охридъ еж 

се ценtли по rолtмитt турски пазари и еж. 
се изнасяли и вънъ отъ полуострова. Сега 
Охридъ е околийски градъ. Има гимназия и 
рtзбарско-иконопйсно училище. 

Охридъ - най-живописниятъ rрадъ въ 
Македония - е древната Лихнида, nрезъ 

която е минавалъ пжтьтъ на императора 

Иrнатия. По онова време Лихнида, на
вtрно,. е имала своя форумъ, своитt общест
нени сгради, паметници и игри. И нъ този 

rрадъ еж rорtли жертвеници предъ олтаритt 

на римскитt богове •.. Но Римъ може да 
посочи подобни станции по много мtста на 
древния културенъ свtтъ, кж.дето еж. мина

ли неrовитt легиони. 

• 



За насъ, обаче, Охридъ е единственъ, 
неповторимъ и вtченъ. Вtкове минаватъ, а 
значението на този градъ все се усилва. Со
лунъ ни даде двамата братя Св. Кирилъ и 
Методий, които съставиха славянска аз
бука и преведоха на славянски словото Бо

жие. Но тtхното дtло щtше да пропадне, 

отнесено отъ буритt на исторически съби
тия, които се разиграватъ въ земитt на тtх
ното проповtдничество - Моравия. Дей
ностьта на тtхнитt ученици въ България 
закрепи българската държава като само
стойно цtло и спаси южното славянство 

отъ претапяне, Охридъ е споменъ на тази 
творческа духовна дейность, която не за

гина, устоя срещу всички врагове и съ тече

ние на вtковетt получи неочаквано голtмо 
разпространение между славянското хри

стиянство, каквото разпространение не мо

гатъ да достигнатъ и най-успtшни военни 
набtги. 

Охридъ пази свети останки отъ Първото 
българско царство. 

Въ Охридъ работи Св. Климентъ, който 
трtбваше да утвърди християнството и да 
разпространи писменостьта. Между намt
ренитt старини, тукъ въ това славянобъл
гарско царство на Климента, което се е про-

Сн. Рунтовъ 

стирало далече на западъ въ днешната ал

банска земя, е надписътъ на камъкъ за по
кръстването на князъ Борисъ I - Михаилъ. 

Следъ като Климентъ станалъ епископъ, 
както казва житието. . . ,, сжщиятъ благо
вtренъ царь Симеонъ пустна за управитель 

и неговъ замtстникъ Наума, неговиятъ съ
работникъ. И този създаде този манастиръ 
(манастира Св. Наумъ) на изхода на бtлото 
езеро." 

Епископъ Наумъ донася въ Охридъ всич
ко, което бt изработила и усъвършенству
вала въ езиково, книжовно и духовно от

ношение Преславската книжовна школа. То 
се слива съ дейностьта на Св. Климента, 
епископъ Велички. Охркдъ става съкровищ
ница, отъ която се разливатъ по цtлата бъл

гарска земя и далечъ отъ нея дароветt, 

сътворени отъ българския гений по онова 

време. 

Оrъ запазенитt черкви можемъ да сж.
димъ и за значението на града Охридъ още 
отъ времето на първото християнство. Ста, 

ринната черква „Св. София" се намира въ 
равнината, притисната отъ малки кж.щички. 

Строена е въ XI вtкъ. Въ нея еж. ставали 
изборитt на Охридскитt архиепископи. Въ 
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'ПОстройката и еж в;:tэли мраморъ и пор

фиръ, чудесно украсени. 

Черквата „ Св. Климентъ" е съ високо 
кубе, Тя паэи мощитt на светеца, поставени 
въ орtхова ракла, работена вещо отъ двама 
дебърчани. Архиепископскиятъ престолъ въ 
таэи черква е работенъ отъ седефъ. Цtлата 
вжтрешность на черквата е била написана 
съ древна живопись, эаличена отъ времето 

и отъ страшнитt духовни поробители. 

Въ Охридъ има и други черкви: ,,Св. 
Димитъръ", ,,Св. Богородица Каменска" 
,, Св. Константинъ и Елена", ,, Св. Врачъ", ,, Св. 
Никола Чудотворни" и „Св. Богородица". 

Дохождатъ други времена. Иэточната 

часть на българското царство става жертва 
на вжтрешно раэложение и на вражески 

напэденин. Всичко жизнено, всичко дейно, 
се оттегля на эападъ, сплотява се около 

трона на Самуила и эапочва борба эа жи
вотъ съ Виэантия. Отъ времето на Запад
ното царство еж останали въ Охридъ части 
отъ крепостни стени, които говорятъ за 

подвиэитt на тоэи славенъ български вла
детель. По това време Охридъ е билъ седа
лище на духовния глава на българската 
черква. 

Приемницитt на Самуила продължаватъ 
борбата съ Виэантия откжслечно, разеди
нено. Най-после, Западното царство пада въ 
ржцетt на Василия II. Той запаэва голtма 
часть отъ правдинитt на боляритt и, най
важно, эапаэилъ Охридската българска ар
хиепископин. Подъ това наэвание тя про

сж.ществува седемь и половина в-вка. Есте

ствено, Охридъ е ималъ предимство предъ 
другитi; градове като престоленъ градъ на 

българската архиепископия и станалъ та
ково важно черковно ср-вдище въ виэан

тийската държава, каквито еж. били Цари
rрадъ и Антиохия. 

Преэъ турското робство гръцката духов
на властъ се старае да премахне всички спо

мени отъ онова славно минало. 

Минаха вtкове. Охридъ вае най-дейно 
участие въ черковната борба. Охридъ роди 
rригоръ Пърличевъ (поч. 1893 г,), който 
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на поетически конкурсъ въ Атина получилъ 
първа награда эа поемата „Сердарьтъ", на
писана на гръцки. Въпрtки похвалитt и 
обещана стипендия, която му откривала ши

роко вратитt эа творческа дейность въ 
Гърция, Пърличевъ се връща, эа да служи 

на своя скжпъ Охридъ. Съ поемата „Пада
нето на Охридската патриаршия" той въэ
върналъ къмъ родното много заблудени 
глави, които се гърчеели. Пърличевъ става 

учитель, добива rолtми връэки съ народа, 
комуто служи. Автобиографията му, напеча
тана следъ смъртьта му, е изпълнена съ 

трепетни страници отъ живота на охридчани 

преэъ време на черковната борба. Охридъ 
се бори противъ гръцката духовна власть и 
дава своитt жертви, като останалитt бъл
гарскитt срtдища: Търново, София,. Само
ковъ, Скопие, Тулча. 

Когато веднажъ се намtрите въ Охридъ 
и хвърлите погледъ отъ върха на Св. Кли
ментъ къмъ езерото, което оттукъ се об. 
гръща на три четвърти, когато насреща, 

на растояние 25 ю,м. видите какъ блtщука 
манастирътъ „ Св. Наумъ", вие се чувству
вате смаэани отъ величието на неговото го

лtмо ,минало и эавинаги свърэани съ този 
градъ и съ вълшебното му еэеро. 

Ето какъ ни предава впечатленията си 
отъ Охридъ писательтъ Ненчо Илиевъ: 
„Езерото се вълнува тихо и напtва тжжна 
пtсень, тж.жна и проточена като българскитt 
народни пtсни .•• Дълго се сбогувахме съ 
величествената гледка. Камбаната на „ Св. 
Климентъ" съ отмtренитt си эвонове на
руши безмълвието на крепостьта, надъ ко
ято отъ вtкове витае духътъ на царь Са
муила. Оrромнитt, порутени · стени на тави 
крепость очъртаватъ размtритt на Колиэея. 

ГРАДЪ ОХРИДЪ СЪ ПРИСТАНА 

СН. САВИНОВЪ 

• 





Охрндъ Сн. Жандоаъ 

Всtки камъкъ тукъ е паметникъ, всtка пе- ска речь, На нея сладко пtятъ вълнитt .•• 
дя земя - история и всtки зидъ разказва на нея енергично говорятъ развалинитt ... 
за славно минало, за българския Римъ. Нtщо неизказано мило, нtкаква невидима 

Чрезъ безмълвието на старитt порутени нишка, безконечна и безсмъртна, по-стара 

крепости и храмове вtковетt разтварятъ отъ вtковетt, се е протегнала, и вие yct-
древната българска история, пълна съ борби, 

бури и величие. 

Отвсtкж.де лъха топлата и жива българ-

щате,\че ви свързва нераздtлно съ тия гран

диозни развалини и съ този вълшебенъ зе

менъ рай". 
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БОРИСЪ НЕДЕВЪ 
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Може би най-силно впечатление ви пра

вятъ онtаи грамади отъ каменни блокове, 
които се срtщатъ на толкова много мtста 
по Витоша. Подобни натрупвания на ка
менни блокове има и по други наши пла
нини, но никжде тt не еж. така ясно и кра
сиво развити, както по спретнатата софий

ска планина. За тtзи каменни рtки ние 
искаме да кажемъ нtколко думи, още по

вече, че тt еж. твърде честъ предметъ на 

разговоръ на софийскитt туристи и често 

пж.ти твърде погрtшно тълкувани. 

Скалнитt материали, които еж послу
жили за образуването на каменнитt рtки 
по Витоша, еж сиенитни. Каменнитt бло
кове иматъ различни размtри - съ диаме

търъ подъ 1 м. до такива, чийто диаметъръ 
достига много метри. Въ повечето случаи 
тt еж надъ 1 м. и повече, и правятъ впе
чатление на грамадни блокове, безредно 
натрупани въ вдлъбнат11.тt части на плани

ната. Формата имъ е заоблена, въ едни с;1у
чаи по-продълговата, въ други - по-кълбо

видна, като има и такива съ най-нещэавилни 

очъртания. Общото впечатление, което 
остава у наблюдателя е заоблената, почти за, 
кржглена форма. Гледани отъ далечъ, както 

казва Ж. Радевъ, тt представляватъ буйно 
запtненъ планински потокъ, устремилъ се 
стремглаво надолу. Нtма, наистина, по-кра

сива картина отъ тази на каменнитt рtки, 
когато се наблюдаватъ отъ нtкоя височина 
при изгрtвъ или залtзъ слънце. Тогава по
крититt съ жълти лишеи каменни блокове 
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изпъкватъ ясно, издигатъ се единъ надъ 

другъ, за да завършатъ високо горе, зао

биколени отъ гората или ясно · очъртаващи 
се на синьото небе. 

Каменнитt рtки, както казахме, еж. много 
типична проява на Витоша. Тамъ тt еж. 
много разпространени и нtкои покриватъ 

грамадни площи, Най-известниятъ потокъ 
отъ такива сиенитни блокове, безсъмнено, 
е този, поэнатъ подъ името Златнитt мо
стове. Неговото име се дължи, по всtка 
вtроятность, на жълто-златистата багра, 

която тtзи грамадаци иматъ, Жълтитt ли
шеи, така много разпространени по камъ

нитi; тамъ, еж. причина за това. А, може би, 

името ще може да се свърже съ златонос

нитt пtсъци, които и сега, по-надолу, по 

течението на Владайската рtка, се изпол
зуватъ за добиването на злато. 

Грамадацитt на Златнитt мостове пред
ставляватъ една широка и буйна каменна 
рtка, съ странични клонове, проврtли се 
като езици въ хубавата смърчова гора между 
Черната скала, хижа Витоша и Даутовъ
връхъ. J{ъмъ Златнитt мостове се спуска 
друга каменна рtка, идваща отъ хижа Едел
вайсъ - хижа Фонфони, подъ Владайския 
Църни връхъ. Тя е не по-малко красива. 
Сжщо така голtма и красива е каменната 
рtка по долината на р. Струма, между 
Черни връхъ и Скопарника. Около Камен
ното здание, по Боянската рtка, по южни
тt склонове на Витоша, надъ с. Кладница, 
подъ хижа Алеко, както и по много други 



мtста, каменнитt рtки заематъ не малки 
площи и всtка една има прелестьта на хао

тично разхвърляни блокове, на изтърколили 
се отъ околнитt върхове скали. 

Видимитt размtри на тtзи каменни рtки 
се движатъ въ различни граници. Дължи

ната имъ достига отъ нtколко десетки до 

стотици метра, а нtкои дори до километъръ, 

Широчината имъ е еж.що различна, като 
достига до нtколко стотинъ метра. Нt
кои отъ тtхъ еж. съ почти еднаква дължина 
и широчина и бихме могли да ги наречемъ 
каменни езера, Както по красота, така и по 
размtри, най-ве,шчествени оставатъ Злат
нитt мостове. Не напраздно тt еж. били 
любимото мtсто на народния ни поетъ Иванъ 
Вазовъ. Такива еж. тt и за насъ. 

Това, обаче, на което искамъ да спра 
вниманието на читателитt, е произходътъ 

на каменнитt рtки. Мнозина наричатъ тtзи 
образувания морени. Моренитt иматъ, както 

знаемъ, ледниковъ проиэходъ. Като имаме 
предъ видъ спорния въпросъ за заледява

нето на Витоша, името морени съвсемъ не 
подхожда. Сж.що така не трtбва да свър
зваме начина на образуването имъ съ този 
на сипеитt, които се спускатъ по склон,:;

ветt на нtкои стръмни витоюки върхове, 
напр. Каменъ дtлъ, Рtвньоветt или Черни 

връхъ. Материалитt на сипеитt еж. взети 
отъ по-високи мtста. Напуканата и извt

трtла скала по тtви върхове, поради те
жестьта си, пада надолу, натрупва се и 

образува сипеитt, чиито кж.сове иматъ срав
нително много по-малки размtри и еж. 

обикновено съ много по-заострени рж.бове 
и върхове. 

За образуването на витошкитt каменни 
рtки, струва ни се, много убедителни еж. 
следнитt факти. Нtкои наблюдения, до
стж.пни и за не много добре запознатитt 
съ геологията туристи, биха могли да ни 
помогнатъ много. Ще се спремъ, отъ друга 
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страна, на изследванията на Ж. Радевъ1) 
които еж, изглежда, най-правдоподобнитt. 

Основната маса на Витоша е еруптивна 
скала, главно сиенитъ. Колкото и твърда и 
здрава да смtтаме една скала, все пакъ, тя 

се подава на действието на редъ фактори, 

които, въ края на крайщата, ще я разбиятъ. 
Това раздробяване и измtненне на скалата 
наречено извtтряване, става·най-силно тамъ, 
гдето атмосфералиитt действуватъ непо

срtдствено. Това е повърхната часть на 
скалата. Масата на скалата (сиенитътъ) из
глежда не навсtк.жде еднакво компактна, 

напълно еднаква по съставъ и, поради това, 

не е еднакво твърда и устойчива на извt

тряването. На много мtста, гдето може да 

се наблюдава скоро оголена скала, като 
напр. по мtстностьта наречена Бtли брtгъ, 
надъ Златнитt мостове, или по новия п.жть, 
който върви отъ Златнитt мостове къмъ 
„ Офелията ", по п.жтя къмъ хижа Алеко и 
другаде, се вижда сиенитната скала, много 

раздробена и превърната въ едрозърнестъ 
пtсъкъ, Но между пtсъка има гнtзда, ядки, 
които показватъ много по-rолtма здравина, 

яки еж и много мжчно или почти никакъ 

не се разбиватъ. Тtзи гнtзда отъ по-здра
ва материя еж приблизително овални и въ 

много случаи се отдtлятъ отъ пtсъчната 

маса съ по-тъмни кржгли ивици. Извtтря

ването е засегнало известни сиенитни бло
кове. Денудационнитt процеси работятъ за 

отнасянето на почвената покривка надъ 

основната скала, тя се показва и тогава за

почва отнасянето и на разрушения извt

трtлъ межnублоковъ материалъ, и на по
върхностьта оставатъ каменнитt блокове, 
които образуватъ каменнитt рtки и езера. 

Но образуването имъ, може би, е про
текло и по следния начинъ. Грамадната по

връхна скална маса на планината,. вслед

ствие пакъ на атмосфералиитt, се напуква 

и разпада на голtми заострени скални бло-

1) Има ли следи отъ дилувиално 

заледя в а не по В и то ш а - Жеко Р а

д е в ъ въ сп. на Българската академия на нау

кит1;, кн. XXXIV. 
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кове. На много мtста ясно личатъ съседни 
скални кж.сове отъ най-различни размtри, 

които съвпадатъ единъ къмъ другъ, като 

очъртанията на изпъкналата часть отъ еди-

еня блокъ влизатъ въ очъртанията на вдлъб
натата часть отъ другия блокъ. Междината 
между двата „дъщерни" блока може да 
бжде по-малка и тогава съседнитt р.жбове 
на двата блока еж обикновено по-остри или 
пъкъ междината е по-голtма и тогава р.ж

боветt - по-загладени. Това е твърде ха
рактерно и говори за действието на атмос

фералиитt, които за по-краткото време не 
еж. могли да заоблятъ отцtпенитt части 
на блока или съответно, за дълготрайното 

действие, което е довело до разширяването 

на междината и силното заобляне на бло
коветt. 

Нека не се забравя още и следното. 
Най-типичнитt и съ най-заоблени блокове 
каменни рtки се намиратъ въ низката часть 
на витошкитt долини. Текущата вода, по
ради ударната си сила, чрезъ свличане на 

твърди материали, по-дребни и по.едри, е 

заоблила така напуканитt и откж.снати скали 
и е допринесла з.а оформяването на камен

нитt рtки. 
Въ всtки случай, казва А. Panek, камен

нитt рtки еж. сигурно доказателство, че 

високата повръхнина въ този поясъ на пла

нината не е била заледена. Ако бtше про
тивното, ледътъ щtше да ги извлtче и да 
оголи и изглади на тtхното мtсто заоблени 
гърбища, 

Така че, като заключение ще кажемъ, 

каменнитt рtки, които се намиратъ по 

гърба на Витоша, не еж. нито морени, нито 
сипеи, но образувания на извtтрителни и 

денудационни процеси, действували върху 

основната сиенитна скала на планината. Ка
меннитt блокове не еж. довлtчени отъ дру
гаде, но еж. образувани на самото мtсто 
отъ разрушаването на скалата, която тt 
по-рано общо еж. образуRали. 

Това еж най-чуднитt и красиви и, като 

че ли, вtчни паметници на планината на 

Алеко и Вазова. Безмълвни и тежки, тt ни 
привличатъ и учудватъ. 



ЕПИТАФИЯ 

Презъ дни когато, търсейки 

самотата, попаднете тамъ горе, 

въ внсинит1., где царството е на 

дивата коза и на орлит1., ще ви

дите вий гробъ самотенъ, устоя

ващъ на сн1.жни бури и на л1.

тенъ зной. 

- Не питайте чий е той ? 
Почива тамъ тозъ, що в1.чно 

търсеше въ св1.та щастието, кра

сотата; съ любовь комуто б1. пре

пълнена душата. 

- Не питайте кой е той ? 
Не се молете за спасението му, 

защото съ своит1. мжки въ жи

вота земенъ, изкупилъ е вече той 

блаженството задгробно. 

Посадете само на гробамуедел

вайси - емблемата на в1.чна мла

дость - на жаждата за победа 

нова въ планината - на стреме

жа къмъ висинит1.. 

- Такъвъ б1. той ! 
Посадете анемони, съ цв1.тътъ 

на езерата- планинскит1. очи. 

- Такива имаше и той! 

Посадете нарциси - т1. кри

ятъ въ себе си тжгата, а тя 61. 
неразд1.лна съ него. 

Или посадете момини сълзи. И 

когато наесень в1.търътъ орони 

б1.лит1. цв1.тчета, то т1. ще за• 

м1.стятъ неизплаканит1. сълзи на 

единствената, която обичаше той. 

МИРОНСКИ 

Изъ Мальовншкия дtлъ на Рипа 8 
сн . Д-ръ Мнновъ 



Познато лн ти е морето съ неrовата nрелесть н ве

личие? Чувствувашъ ли обаянието на бесбрtжння му nро

сторъ и необятна ширь? Тръnнешъ ли nредъ страхотната 

му мощь, коrато е бурно и мtта оr~,омни талази ? Тогава 
то nрилича на нt1<ое чудовы1..е, 1<ое10 се бори, бие се 

само съ себе си и реве см1'рпю ранено I Замирашъ ли 

отъ умиление и възторrъ, коrато е сnокойно и припича 

на тайната завеса, nокриваща незнайното, далечното, 

nредъ 1<оето смирено навежда.:е rлава? Унася1ъ ли те 

кроткитt му вълни въ своята чудна, неземна ntсень 

и олива л.и се д) шата ти отъ тtхната в1.лшебна музика? 

Въобще, жив1..ешъ пи съ неговия тайнственъ и лоетиченъ 

»ивотъ и носишъ ли неrсва1а бурна сждба? Защото „а 

живtешъ съ морето ще рече: да имашъ широка и не. 

обятна душа като н, ro, дълбока като nриказнитt му 

бездни и най.Еече бо1ата и пълна съ съировища, каквито 

то крие въ себе си! 

Не rори ли с,рдцето ти отъ щастие и наслада въ nре

красното лtто •рай морето, коrато nодъ знойнитt лжчи 

на слънцето . в1.лнитt nрииждатъ и отхождатъ лениво . 

Въ бе~ сnиренъ itrъ тt ту rалятъ брtга и си шеnнатъ 

една на друга вtчната изnовtдь за об11чь, ту rнtвно се 

удрятъ и разбива1ъ въ облаци пtна, за да връхлетятъ 

отново сще по-лудо? Не си ли nредста ьsшъ тоrа>а мо

р ето, какъ npoтtra рлще и те вика въ свои1t обя1ия? Ще 

отидешъ ли ? Защо не I Че, какво по-хубаво отъ това: 

да слtешъ душата си съ неговата велика и необятна 

д} ша; да затрептятъ въ нея най,звучнитt струи и да 

забие сърд~;ето ти съ бодрия рИ1 ъмъ на нестихващия без

край I Или зиме, когато приказни rирл.янди отъ ледени 

дантели украсятъ бptra и малкн вълни поддържатъ ntн

JIИBa лента, не чувашъ пи, какъ тt съ 1ихъ, сподавенъ 

wелотъ разказватъ страшната приказка отъ вчера, 1<оrЬто 

еж. били rолtми, бързи, rнtвни, черно-зелени и сякашъ 

nокрити съ nпастъ сажди и масло. 

Но ето, че тая приказка тутакси започва отново ! 
Студениятъ севернякъ надува съ всички сили nлатната 

на дълrитt кервави буреносни облаци и въ миrъ кипна

лата морска ширь се превръща въ безброй водни nланини 

и долини. Небето каточели е слtзло низко надъ 1Ъхъ, а 

бурята бушува и реве отъ необикновена, нечувана болка. 

Картината е поразителна! Нали ? Азъ незная дали имашъ 
дни изживtни край море. Ала ако имашъ такива, ти, 

която и кой10 да <И, сигурно копнtещъ по ония чудни 

изгрtви, когато слънцето или луната изnлаватъ изъ 

rлжбинитt на морето? Защото ражданията на деня и 

нощьта, никжде другаде не еж тъй величествени и омайни 

както тукъ ! А разходкитt по водата и бptra, когато де

немъ, като nотокъ отъ разтопено злато, се сипе свtтлина 

надъ морето и когато шепота на вълнитt те унасятъ въ 

днвенъ полусънь до забрава и блаженство I Или когато 
п·всеньта на моряка долетtла отъ нtкжде се слива съ пt

сеньта на вълнитt и глъхне далечъ въ кржrозора, като 

замиращъ акордъ на влюбена душа! Да, всичко това ни

кога не се забравя. 

Можеби пъкъ за тебъ е чуждо и непознато морето. 
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Черно море 

Тогава чуй онова, което ще ти разкажа ! Каква no-roлtмa 
красота и по-приятно настроение за човtка, да бжде сед

налъ, да речемъ, на брtга въ часоветt на знойна пладня 

11 да гледа високото лазурно небе, което нtкжде далечъ 

се слива съ морето въ взаимна цtлувка. Околовръстъ 

иrраятъ луди разноцвtтни багри, които образуватъ жива 

плетеница, а отъ гл~"Кбнинитt на водата лъха свежесть и 

прохлада. По гладката огледална повръхность на морето, 
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Марио Жековъ 

ту петна отъ пурпуръ и лазуръ се мtнятъ всtки мигъ, 

ту rолtми свtт ли елмази и кжсове отъ златn пилtе не

видима ржка ! Мноrоликата rиздость на небето се отразява 
съ всичкото сн великолепие! И предъ дивния видъ на 

тоя живъ пеilзажъ единъ вtчеиъ, но несбжднатъ блtнъ, 

единъ копнежъ по нtщо неизживtно и велико, което 

мами душата като очитt на любима, те обхваща и ти се 

иска да литнешъ съ полета на волнитt чайки. 

А знаешъ ли колко чаръ има въ бtлитt нощи, коrато 

морето се кжпе въ лунния блtсъкъ, когато въ цtлия про

сторъ се разлива сладостна нtra, а фосфорнитt вълни 

танцуватъ и пtятъ недоизпетата си пtсень. И щомъ по

гледа съзре ярко очъртаната сребърна пжтека на луната, 

която води къмъ rptilнaлитt кржгозори, нашиятъ духъ се 

слива съ вtчностьта и става едно цtло. Защото да почув

ствувашъ морето въ себе си, да се срастнешъ съ неговата 

п'hсень, това значи да не живt.~шъ, а да горишъ въ кър

вавитБ пламъци на морския зал-tзъ или да се кж..пешъ въ 

течното сребро на лунната морска нощь. И когато ду

шата ти е изтерзана и угнетена отъ живота, когато се 

нуждае отъ н'Бжни ласки и топли слова, въ тихит'В ча

ровни нощи край морето тя ще намtри толкова успо

коение и нови сили за борба, колкото не може да има 

другаде, а въ морскитt бури ще види своята собствена 

сждба ! 
О, ела съ менъ сродна душа На морето, душа, която 

живtешъ въ бури! Следвай ме изъ моя пжть и азъ ще 

ти изплета вtнецъ отъ неувtхващи цвtтя за него! Тия 

цвtтя еж наil-красивитt мигове изживtни въ съзерцание 

и размисълъ върху поезията и живота му. Но не мисли, 

че азъ ro познавамъ напълно и че ще ти ro опиша такова, 
каквото е въ действителность. Никой досега не е описалъ 

морето само за себе си! Келерманъ го рисува ведно съ 

бptra. Джекъ Лондонъ - съ живота на моряка въ кораба. 
Пиеръ Лоти - съ сждбата на рибаря. Оскаръ Уаilлдъ -
съ спомена на жертвитt що взема. И най-сетне Жулъ 

Вернъ - съ силата на човtшкия духъ въ своето безсилие 

да го опознае и победи всецtло. Когато го съзерцавамъ 

отъ бptra, азъ стоя омагьосанъ надъ неговата бездна. И 

тукъ, както отъ нtкoil връх-ь, погледътъ обгръща кржrо

зора, но въ планината той е по-ясенъ и nо•воленъ, а край 

морето е блуждаещъ и озадаченъ. 

Тамъ, човtкъ се чувствува победитель, защото погледа 

му е устременъ къмъ висинит1; и е по-близу до небето, а 

тукъ, той е стихийно окриленъ, но е отлравенъ къмъ тъм

ната бездна, забулена въ вtчната си тайна или къмъ без

крайната синя пустиня. Морето крие своето художество 

11ъ водитt си и погледа трtбва да се стреми надолу, за 

да го намtри. Това художество, което е навсtкжде и ни

кжде, се чувствува при всtки ударъ на сърдцето. На

истина, колко загадъчно и дивно е морето ! Тукъ лжчезар
но, тамъ тъмно, всж.де неговиятъ видъ пл1шява стихийно, 

властно! И когато е бурно и когато е тихо, то всtкоrа 

буди удивление, очудване въ насъ и остава неотразими 

впечатления въ душата ни. При буря въ морето нашиятъ 

духъ е настръхналъ, а съзнанието ни е потиснато и угне

тено. Но когато е тихо, човtкъ каточели му става близъкъ 

по душа. 

Спокойното море изглежда безпредtлно като небето. 

И както небето ни се вижда пеnостяжимо, защото е да

лечно, тъй и морето го чувствуваме властно и непобедимо, 

защото ни е непознато и чуждо. Въ сжщность неrовиятъ 

животъ не е чуждъ на собствения ни животъ. Напротивъ, 

той е близъкъ и родственъ на нашето сжществуване. J3ъ 
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неrо ноtа нt.що, което живtе у човtка. Това е вtчното 

движение, непрестанната борба! Освенъ това кръвьта ни 

има състава на неrовата вода, а бурната му неспокойна 

сждба, е сждбата на човtка ! Нима човtкъ не е сжщо 
така осжденъ да разбива вtрата и надеждитt си въ твър

дата скала на раз~чарованието, както се разбнватъ въл

нитt му въ бptra? Не буди ли плачътъ на морето чувство 

за собственитt ни страдания и rнетъ ? Да, морето жнвtе 
свой собственъ животъ, който по сждба е сходенъ съ тоя 

на човtка. 

Все пакъ, то не е символъ H(I радость и сбжднати 

желания, а на съкрушени надежди и разбити мечти. 

Въ неrо преобладаватъ буритt и тайнственостьта, потъ

нали въ непроrледенъ мракъ ! Ето защо, ние твърде малко 
познаваме сами себе си. Свикналитt, обаче, да общуватъ 

с. неrо, виждатъ въ проявитt му своята участь. И ко

rато е кипнало презъ време на буря, и коrато спи умо

рено своя кратъкъ, кошмаренъ сънь, тt tтърсятъ въ сжд

бата му частица отъ себе си. Затова предъ тtхъ морето 

се разстила не като нtшо мъртво, заспало, а като раз

мирно царство на змеювитt, на Посейдонъ и неrовитt си

рени. Отъ всички природни картини, живиятъ морски пей

зажъ влияе най-силно върху нашата душа. Преди всичко, 

той предразполаrа повечето къмъ размисълъ и съзерцания, 

присжщи на слабитt хора, а силниятъ човtкъ на новото 

време, който завладt морето и въздуха и стана rоспо

дарь на свtта, всtки день мtри силитt си съ всесилната 

природа. 

Нито равнината, коята има своя чаръ, нито дори пла

нината, която увлнча нашия духъ въ стихиенъ устремъ 

къмъ висинитt, моrатъ да се сравнятъ съ морето по 
своето моrжщество, по своята мждрость и поезия. Единъ 

излетъ по неrовитt китни брtrове, осеяни съ 6удни rра

дове и села, или нtкое пж.тешествие по неговата rрждь, 

е най-ценното бродене, чрезъ което човtкъ влиза въ ду

ховно единение съ всемира. Затуй всtки любитель на при

родата трtбва да види вълшебния му образъ и да почу

ствува чаровната му мощь, па тоrава да умре ! Посеще
нието на морето остава св'kтълъ споменъ за една съвър

шена и непостижима картина, пъпна съ животъ и красота 

Рибарскитt подкн на охрндчани 
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и една божествена симфония, която човtшкиятъ езикъ ие 

е въ съ състояние да предаде. Само оня, който е изгу

билъ способностьта да вижда красотата, да чува съзву

чието на тоноветt и да се опиянява отъ съвършенството 

въ свtта, само той не бн пожелалъ да види и опознае 

морето. 

За менъ то жнвtе въ съзнанието ми като омайна 

приказка, като дивенъ сънь. И тоя сънь на яве, и тая 

приказка безъ думн, които мн rоворятъ за чудни сказания 

и легенди, ме водятъ въ оная непозната, баснословна страна, 

която е прародина на живота. 'Tt ми rоворятъ сподавено, 
дълбоко, скрито, както душа на душа rовори за щастието 

и любовьта ! Отъ тамъ изrрtва слънцето и луната и тамъ 
се сливатъ ведно небето и земята. И въ тая страна цари 

безсмъртна красота. Тя е нзворъ на съвършенството въ 

свtта. Въ нея се ражда свtтлината отъ мрака и покоя 

отъ бурята. И все пакъ вннаrи е въ мракъ и никоrа не

знае, що е покой I Непрестанна борба е нейниятъ животъ 
и вtчно движение е съдб4та и I А това е самото море, 

което е моето вtрую и свtтая светихъ на душата ми. 

Защото, морето стана моя мждъръ учитель. Морето ме 

научи да се боря ! 
Море на нашия буренъ животъ, изпълненъ ту съ 

радости и наслади, ту съ скърби и rорчивини I Преди да 
те видя, ти вече бtше въ мене I Преди да те почувству
вамъ близу до сърдцето си, ти кипtше въ кръвьта ми, 

като младо неприкипtло вино. И азъ те оnожавамъ 1 
Любя те. като величието на роднитt планини, съ хай

душкия повtй на тtхнитt леrендарни rори и rордитt 

чела на шеметннтt имъ върхове; като диханието на туч

нит t; поля и хлtбородни равнини, съ тихия звънъ на 

хлопатаритt и медения кавалъ на овчаря. И азъ те оби
чамъ още затова, че ти създавашъ въ менъ творческа 

мисъль, окриляшъ духа ми съ вtра въ бждещето и въл

нувашъ мозъка ми съ жаждата за познание 1 Обичамъ те, 
както обичамъ родната земя, защото тя е иераздtлна 

часть отъ тебе, а ти си кръвь отъ кръвьта ни и плъть 

отъ плътьта ни ! Ти, ти, nредвtчно, възлюбено, родно море 1 

КОСТА ТРА51Н0ВЪ 

сн. Жандоаъ 
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Години подъ редъ старото поколtние 
на бълrарскитt планинари е гледало въ да
лечина издигащитt се на хоризонта назж-
9ени върхове на Пирина. Като вtчно милъ и 
близъкъ, но непостижимъ блtнъ ги е при. 
вличала легендарната планина. Живъ спо
менъ за тtзи изживtни чувства още звучи 
въ думитt на туристическия ни химнъ. 
Днесъ Пиринъ се намира тамъ, кждето му 
е мtстото : по срtдата на бълга реката земя 
и отъ задоблачнитt скали на Елъ-Тепе, до 
кждето стига погледътъ, се ширятъ про

стори, надъ които се развtва българскиятъ 
трицвtтъ. 

Не напраздно народната пtсень възпtва 
Пиринъ-планина, Въ каменнитt гърди на 
Пирина никога не е престанало да тупти 
свободно сърдце и „подъ дебелитt сtнки" 

на пиринскитt гори винаги "юнацитt еж 
намирали подслонъ". И днесъ подъ сtнче

ститt. шатри и между стройнитt дървени 

колони на тt.зи гори лъха тържественость, 

като въ свещенъ храмъ на свободата. 

За познавача на природата пиринскитt 
гори иматъ и друга прелесть: тt нагледно 

отразяватъ богатството и разнообразието 
на македонската природа. Северо-източнитt 
склонове на планината, надъ Разлогъ и Бан
ско, еж покрити съ иглолистни гори. Въ 
миналото тtзи гори еж. слизали чакъ до 
Места и още днесъ въ долината на тази 

проф. НИКОЛА СТОЯНОВЪ 

рtка еж запазени дървета отъ черенъ боръ, 
остатъци отъ бившата гора. Черно-борова 
гора още покрива мtстностьта „ Чернакъ", 
близо до Разлогъ, въ съседство съ изве. 
стнитt карстови извори. Такива горички 
растятъ и въ Неврокопско. 

Тъмни и сtнчести с.мърчови гори покри
ватъ долината на Дамяница и други мtста. 

Tt отблизу напомнятъ горитt на далечния 
северъ, а еж близки до тtхъ и по приро

дата си. Свtтлитt и стройни гори отъ бrь
лия боръ изпълватъ долината на р. Сжрчал
лиица по слънчевия юго-вападенъ склонъ на 

Пирина. Гордостьта на Пиринъ еж обаче 
неговитt чудни гори отъ черната .мура, 
този споменъ за старата растителность на 

миналитt геологични времена. Грамаднитt. 
пирински черни мури еж едни отъ най-кра

сивитt нашенски дървета. Къмъ тtхъ при

надлежи и известната „ Байкушева мура•, 
растяща въ околностьта на старата хижа 

„Бъндерица·, но сега за съжаление силно 
повредена. Не по-малко интересни отъ 

научно гледище еж и бrьло-.муровитrь 
гори, подобни на които растятъ само въ 
Хималаитt. 

Величествени и недостжпни, тt нtкога 
еж закриляли прочутото „царство на Сан
дански" въ долината на Мозговица, кж
дето еж опожарени преди 20 години отъ 
злосторническа рж.ка. 
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Най-диви и непроходими оставатъ и до 

днесъ пространнитt пирински 1СЛе1Сови rж.

сталаци, вtренъ подслонъ на дивитt звt
рове. Все така непроходими и гж.сти, нt
кога тt еж бранили подстжпитt къмъ сво
боднитt пирински върхове, Надъ клека
шитt на Биндерица, скалнитt зж.бери на 
,,Дончовитt караули" зорко бдятъ надъ Раз
ложкото поле. Незабравимо ми е впечатле
нието, което изживtхъ, когато съ група 
чужди планинари, се натъкнахме въ клека 

при Поповото езеро (Папазъ-гьолъ) на от
давна избtлtлъ човtшки черепъ, споменъ 

за нtкоrашнитt епични борби въ недрата 
на Пиринъ. 

Тъмни кж.драви бу1Саци слиэатъ по юrо
западнитt склонове на Пирина. Всрtдъ бу

ковата гора, подъ Предtла показватъ мt
стото, кждето на времето си е станало про

чутото пленяване на Мисъ Стонъ. Хубави 
букови гори растятъ и при хижата „ Веле
битъ ", този символъ на духовенъ съюзъ 
между два братски народа, изнесли поот
дtлно, но съ общъ неукротимъ духъ бор
бата за свободата си, 

Въ юrо-западнитt поли на Пиринъ, въ 
долината на Струма се усtща влиянието на 
южната природа на Бtломорието. Тамъ на 
по.закж.танитt мtста се срtщатъ вtчно зе

лени храсталаци отъ парнарr,, грипа (Phil
lyrea) и 1Сunарисовидната";хвойна, а еж.що 
горички отъ чинари. Нtкои отъ топлолю
бивитt южни растителни видове навлизатъ 
дълбоко въ пиринскитt долове. Tt растятъ 
подъ чудноватитt живописни скали при 

Мелникъ и още по-нагоре при еж.що та
кива чудно-хубави скали край с. Кърланово, 
кждето върху стръмнината почива прахьта 

на Тодоръ Александровъ и кждето витае 
духътъ му, моrжщъ и величественъ, като 

планината, всрtдъ която той е намtрилъ 

последната си почивка. Пиринскитt гори 

тихо шепнатъ надъ този наполовина изо

ставенъ гробъ и въ шепненето имъ като че 
ли се чуватъ евангелскитt думи : ,, Нtма 
по-висока любовь отъ любовьта на онзи, 
който жертвува себе си за друrитt •, 

Пtсъчннцнтt край гргдъ Мелннкъ 8 сн. Рунтовъ 



• 

Охрндското езеро 

Шумни звънливи поточета огласяватъ съ 
ромоленето си пиринскитt гори презъ лt
тото; въ тtхъ често се мtрка сребристата 
пастърва; съ тtхъ се надпреварватъ гла
советt на горскитt птичета. Весели и бодри 
кервани отъ туристи лъщатъ по пжтечкитt 

къмъ скалиститt върхове, по които расте 

примамливиятъ и хубавъ но, уви, толкова 
вече унищоженъ еделвайсъ. Но зиме Пи
ринъ е „люта и страшна". Дълбоки прtспи 
покриватъ скалиститt му хълбоци и понt
кога съ гръмъ се срутватъ по стръмнината. 

Дърветата лtгатъ като тръстика подъ на
тиска на въздуха, предъ стремглаво движе

щата се снtжна маса. Планината трепери 
отъ сътгесението. И тежко на пжтника, из-

Сн. Божнноаъ 

ненаданъ зиме всрtдъ Пиринъ отъ внезапна 
лавина. Повалени, изтръгнати съ коренъ и 
изпочупени дървета и разхвърляни каменни 

блокове означаватъ после пж.ти, по който е 
минала лавината. Опустошения отъ „снt. 
говалъ• еж обикновено явление въ пирин
скитt гори. 

Когато пжтувате по долината на Струма 
и при гара „Извори" предъ васъ се из

прави стройната и величествена, назж.бена 
верига на Пиринъ, помислете и за онзи 
своеобразенъ и малко познатъ животъ, 
който тече въ недрата на тази планина. Тя 
тогава ще ви се види още по-хубава и по
привлtкателна, 
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Скалнтt на Орлооецъ 

1 -

сн . Д-ръ Мнновъ 

• 

ПАВЕЛЪ ДЕЛИРАДЕВЪ 

Между седловината Кобилино-бранище и спускащитt се отъ 
нея противоположни потоци, отъ южна страна, и китната Говедарска 

котловина, отъ северъ, е проснатъ единъ отъ най-красивитt и най

мощнитt рилски рътове. Срtдището му е заето отъ великанитt По
пова-капа, Купенитt, Еленинъ-връхъ и Мальовица. Отъ северната 
страна на ръта еж. разположени стж.паловидно множество езера, сгу

шени въ скалисти коритища (циркуси). Подъ Мальовица е едно
именната хижа - гостоприемно rнtздо ва смtлитt планинари, дошли 
тж.дtва да се катерятъ по шеметнитt върхове. Още по-величественъ 

и страхотенъ е Купенския дtлъ, когато ro гледаме откъмъ Рилския 
манастиръ. Мж.чнопроходностьта на Купенитt (поrрtшно наричани 
отъ нtкои Рупитt) и увлtченията на младитt планинари еж. ставали 
причина ва нtколко злополуки. 

Западното крило на Купенския дtлъ се губи къмъ мочурищата 
на Пазаръ-дере, а източното завършва съ скалистъ откосъ надъ 
Лtви Искъръ и образува лtвото рамо на романтичния му проломъ 
надъ споменатата Говедарска котловина. Този откосъ и каменнитt 
rрамадаци надъ него еж. наречени отъ мtстното население Господин

кини скали. За тtзи красиви скали" се е запазило следното тъмно 
предание: 



• 

Изъ МапьовJ.1ШКИЯ дtлъ 

сн. Д-ръ Миновъ 

Отдавна нtкога въ селото Мала-църква 
живtло заможническо семейство съ две де

ца, Господинка и Милчо. Братътъ билъ по
възрастенъ съ три-четири години. 

Още невръстно момче, Милчо станалъ 

овчарь, По-рано помагалъ на баща си, а 
като поотрасналъ, самъ поелъ бащината си 
гега и сJляхъ и цtло лtто прекарвалъ по 
тучнитt рилски пасища надъ Самовилския 
кладенецъ. 

Отъ гривоокото момиченце израсла строй
на като топола и пъргава рилска хубавица, 
по която залитали селскитt ергени. По 
нея се зазiшвалъ и бейскиятъ синъ, който 
често идвалъ въ село по бащини работи: 
кога десетъкъ да прибира, кога яйца и ко
кошки да отнесе въ Самоковъ. На кладе
неца ли е Господинка, и той ще се навър

та наоколо и ще подхвърля младежки за

качки; добитъка ли изкарва тя, и той ще 
вика и дяка. Пъкъ и Господинка не била 

... -.•· .. . . 

дипъ равнодушна къмъ него: бейскиятъ 

синъ билъ хубавъ и добъръ ,..омъкъ. 
Селскитt ергени започнали да завиж

датъ щ1. бейския синъ. 
- Трtбва да го пр~чукаме - шепнt

. ли помежду си младежитt - иначе той ще 
примами и отвлtче селската хубавица ! 

- Ще го пречукаме, ала лошо ще си 
патимъ, Скжпа е турската кръвнина. Ще 
съсипятъ селото ни за едно глупаво момиче, 

добавяли по-благоразумнитt и по-равно
душнитt къмъ Господннка. Тогава да 

идемъ на Валога и да разправимъ всичко 
на братъ и Милчо. Той е разуменъ мо
мъкъ и ще събере ума въ главата и. Че 
хичъ бива ли единъ турчинъ съ наше пла. 
нинче да се задtва? 

Всички момци одобрили това предло
жение. Речено-свършено. Отишли и sа
вари,1и Милча на закуска. Безъ много зао
бикалки му надумали защо еж дошли. 

119 

-, 



- Иначе ще пребиемъ турчето 1 - пакъ 
се заканили момцитt. 

Слушалъ Милчо и не смtялъ очи да по
вдигне и погледне връстницитt си. Тежъкъ 

камъкъ паднэлъ върху младитt му гърди. 

Обещалъ да приказва съ сестра си и я 
вразуми • . 

Вироглава е Господпнка, но е добра, 
мислилъ си Милчо. Но ако тя се навърта 
въ селото, ергенитt ще пребиятъ турчето, 
а турцитt ще зачернятъ цtлото село. А 

момцитt еж луди глави и ще го направятъ. 

Съ подобни т жжни мисли Милчо не зас
палъ цtла нощь и никакъ не се сtтилъ за 

своята Митра, която и на сънь и на яве не 
излизала отъ главата му. 

На другия день дошла Господинка да 
донесе хлtбъ на брата си, Намtрила го за
мисленъ надъ високитt скали, що се спус

катъ надъ Лtви Искъръ. 
Извадилъ Милчо самунъ хлtбъ и отр1;

залъ малъкъ краешникъ. Развързалъ овчар
ската си чанта и измъкналъ похлупкитt съ 

сирене. Хапналъ залъкъ, но той се спрtлъ 

на гърлото му. Притъмнtло му предъ очи
тt. Въ полузабрава, той вижда какъ сел
скитt ергени убиватъ бейския синъ, а следъ 
малко цtлото село гори. Заради Госпо
динка ... 

Унесенъ отъ тtзи страхотни видtния, 
той скочилъ и вмtсто думи и молби блъс-

-
налъ сестра си съ всичка сила и тя поле

тяла въ бездната. Следъ нея поискалъ да 
скочи и Милчо, но се сепналъ и падналъ 
по гърба си. 

Никой не видi.лъ какъ и защо скочила 
Господинка отъ високитt скали. Всички по
мислили, че тя сама се хвърлила предъ 

страха да не я отвлtче бейскиятъ синъ. Са
мо Милчо знаелъ тайната. За да спаси се
лото си отъ разорение, блъсналъ въ ямата 

единствената си и свидна сестра. 

Камъкътъ върху младата мжжка rрж.дь 
станалъ още по-тежъкъ. Като люта усой
ница страшна мж.ка загризала братово сърд
це. Изпърво Милчо дирилъ утеха въ кава
ла. Селяни и селянки често го виждали 
подпрtнъ до голtмата скала, унесенъ отъ 

тжжнитt звуци на медния кавалъ. 

- Тжгува за Господинка ! - се поне
сълъ общъ шепотъ изъ селото. Като че 
и него нtма да го бжде, прокобявали се
лянкитt. 

Наскоро Милчо забtгналъ нtкж.де. Хай
дутинъ станалъ. И повече нищо не се чу
ло за него. 

Поради тази печална случка, отвеснитt 
скали надъ Лtви Искъръ и досега се име
нуватъ Господинкини скали, а камъкътъ 
около който се навърталъ братъ и, още се 
нарича Милченица или Милчова скала. 

Краnн.Мврковнn куnн край Прнnеn.., 



МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНОТО ПРОСВЪЩЕНИЕ 
l{омисия за наименуванията съ народностно 

и обществено значение 

ЗАПОВоДЬ 
№ 2186 

Въ изпълнение на чл. 3 отъ закона за наименуванията 
съ народностно и обществено значение 

за сведение и изпълнение отъ страна на заинтересува

нит1; прот. решения № 24 отъ 2 мартъ 1942 год., № 26 отъ 
6 мартъ 1942 година, No 27 отъ 9 мартъ 1А2 rод. и № 28 
отъ 11 мартъ 1942 година на комисията за наименува

нията съ народностно и обществено значение при Мини• 

стерството на народното просв'!;щение (чл. 2 отъ закона 
за наименуванията) относно даденитt нанменувания и 

пренаименувания на географски мtстности въ Царство 

България, както следва : 

1. Дунавски бр1,гъ 

1 •• Кара боазъ•, м'!;стнос1ь между Искъръ и Вит11, 

става .Черно поле". 

2. ,.Елията", мtстность източно отъ гр. Русе, става 

• Побр'!;жие". 

II. Дунавска равнина 

3 .• Marypa", височина между Б'!;ло1·радчикъ и Кула., 

става „Рабишка могила". 

4. ,,Дели-орианъ ", гара въ Изт. България, става .по

лесие". 

5 .• Търновъ-табия•, височина въ Шуменското плато, 

става вр. ,, Търновъ дtлъ" .. 
6 . .,О вата", по горното течение на Провадийската 

рtка, става "Овче поле". 

7 .• Стана-баиръ", ридъ, южна граница на Дели-ор

манъ става, "Ридъ Стана". 

8. ,.Дикили-ташъ", мtствость до Бtленското езеро, 

с_тава "Побити кам.ъни". 

9. пАвренско плато", южно отъ Варна, остава "Аврен
ско плато". 

10 .• Кара тепе•, връхъ на Авренското плато, става 

• Черни връхъ•. 
11 •• Франгенско плато•, северно отъ Варна, остава 

.,Франгенско плато". 

12 .• Узунъ кумъ•, пhсъченъ плажъ северно отъ Варна, 
става .Златни п'!;съци•. 

13 .• Канара дере' притокъ на Провадийска, става 

,,Каменица 11 • 

14 .• Ири дере•, д'!;сенъ притокъ на Провадийска р'!;ка, 
ставs. ,.Крива р'kка". 

15 •• Ана дере•, д'!;сенъ притокъ на Провадийска р'!;ка, 
става „Г лавница ". 

16 .• Демиръ баба• рtка, тече къмъ Тутраканъ, става 

,,Крапинецъ•. 

17 •• Ишикли• р'!;ка, тече западно отъ Добричъ, става 

• Суха р'!;ка •. 
J 8 .• дуранколашко блато•, на Черноморския бр'!;гъ, 

става .Блатишко блато•. 

19 .• Карталско блато•, на Добруджанския Черномор
ски брJ;гъ, става ,Орлово блато•. 

20. ,,Балчишка тузла ", Балчишко блато, става „Бал
чиnша солница". 

21 .• Калиакра•, носъ на Черно море.остава .Калиакра". 

111. Стара планина 

22 .• Кадж боазъ•, проходъ въ западна Стара-планина, 
става .Б'!;лоградчишки nроходъ•. 

23. ,,Кадж.-боазка" планина, става „Бабинъ носъ". 
24 .• Арабаконашки проходъ" става .Бuтевградски про

ходъ". 

25 .• Илдъзъ Табия •, връхъ въ Етрополска планина, 

става вр. ,,Звездецъ". 

26 .• Амбарица", връхъ въ Троянска планина, става вр. 
.в. Левски• . 

27. ,.Юмрукъ-чалъ", връхъ въ Стара-планина, става 

,. Фердинандовъ nръхъ". 
28 .• Сарж кая", връхъ съседенъ на Юмрукъ-чалъ, 

става вр. ,,Жълтецъ". 

29 .• Мара Гидикъ•, вр . въ Калоферската планина, 

става вр .• Русалка•. 
30 .• Проходътъ•. вр. съседенъ на Мара Гидикъ, става 

вр .• Русалийски проходъ•. 
31 .• Кадемлия", връхъ въ Калоферската планина, става 

np. "Триглавъ•. 

32. ,,Мазалатъ" става вр. ,,Зли връхъ". 

33 •• Чуфадарица•, ридъ между Карлово и Калоферъ, 
става „Равнецъ 11 • 

34. .джендема•, мъстность северно отъ Ка,1оферъ 

става "Пъклото". 

35 .• Карловски Сучурумъ" става .Карловски водо

падъ". 

36 .• Климашъ", ридъ между Б'!;ли и Черни Витъ, става 
пЛ'kствица " . 

37. ,Чифутъ• връхъ въ Шипченска планина, става 

вр. ,,Исполинъ" . 
38. ,.Узана", връхъ въ Шипченска планина, става вр. 

.Вътро поле•. 
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39 .• Бузлуджа", връхъ въ Шипче11ска планина, става 

вр .• Хаджи Димитъръ•. 
43. ,,Тузлукъ", область въ Ст.-план., става „Сланикъ". 

41 •• демиръ капия", между Ср1;дна и Източна Стара 

планина, става „Вратникъ". 

42. "Сакаръ Балканъ", въ Източна Стара планина, 

става „Лиса планина". 

43 .• Коджа Балканъ", въ Източна Стара планина, 

става .Маторъ•. 

44 .Дервентски проходъ•, въ Източна Стара планина, 
става „Търговишки nроходъ". 

45 .• Чаталъ Балканъ", въ Източна Стара планина, 

става „Удвой планина". 

46 .• Гольма Камчия" рька, става р .• Гольма Тича•. 
47 .• Луда Камчия" рька, става .Луда Тича". 
48 .• лонгосъ", мьстность по долното течение на Го

лtма Камчия, става „ЛонrъТЪ4', 

49 . .,Чифте дере", р1;ка въ Източна Стара планина, 

става р . .,Двойница•. 
50 .• Хаджи дере•, рька въ Източна Стара планина, 

става .Хаджийска рька•. 

51 •• Каябашко блато•, рька въ Източна Стара планина, 
става р .• Свьто блато". 

52 .• Байрамъ дере" рька, притокъ на р. Камчия, става 
р .• Веселиновсна 11 • 

IV. Задбалкански поле1·а 

Срtдногорие и Маричина низина 

53 .• междерликъ•, ридъ който д1;ли Казанлъшко отъ 
Сливенското поле, става .Межденикъ ·. 

54 .• Сува планина", на юго-западъ отъ Пиротъ, ·става 

• Суха планина". 
55. ,.Джурджева глава", връхъ на Виаличъ планина, 

става „Гьоргева глава". 

56 .• Кара баиръ", юженъ клонъ на Ихтиманска Срьд
на гора, става n Черни ридъ ". 

57 • • Солу-Дервентъ• става ,Моминъ проходъ•. 
58 •• Солу,дере", притокъ на Марица, става .момина 

рька•. 

59 .• Еледжикъ•, връхъ въ Ихтиманска Срьдка гора, 
става .Бенкорски•. 

60. .медетъ•, притокъ на рька Тополница, става 

• Буковица•. 
61 . .,Сакара• връхъ на сж.щинска Срь.11на гора, става 

,,Плешивецъ•. 

62 .• Кара сиври•, връхъ на сж.щиitска Срьдна гора 
надъ Хисара, става .Черни Острецъ". 

63. ,,Арта Кая•, връхъ въ Източна Ср1;дна гора, става 
.Заi!чи връхъ•. 

64. .Дервентски проходъ" при Стара-Загора става 
• Старозаrорски проходъ". 

65 .• камчийска планина" става Тичанска планина". 
66 .• Бешъ бунаръ", връхъ въ Камчийска планина, става 

.Изворецъ•. 

67 .• Бакаджици", височини източно отъ 51мболъ, става 
.r ледкит1;". 

68 .• Кара баиръ", височина ю.-з. отъ Бурrазъ. става 
.Върли бр1;rъ•. 

69 •• Бакарлъкъ", ридъ ю.-з. отъ Созополъ, става .Медни 
ридъ•. 

70 .• Сиври бsиръ·, връхъ въ Малка Аi!тоска планина, 
става .Острица •• 
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71. .Баякьоi!ско езеро" западно отъ Бурrазъ става 

.Бурrазко езеро•. 

72. .,Мандренско езеро", юrо-западно отъ Бурrазъ, 

остава .мандренско езеро". 

73 .• Бандера ", главенъ връхъ на Коньовска планина, 

става „Виденъ "'. 
74. ,.Бандера'4, най-високъ връхъ на J1илевска планина, 

става вр. ,.Милевецъ"'. 

75 .• Парамунъ• планина юrо-източно отъ Трънъ става 
• ,.Стража планина". 

76 .• Тумба", вр. на планина Черна гора Брtзнишк.о, 

остава • Тумба•. 
77 .• 51стребацъ• планина северно отъ Сурдулица става 

.51стребецъ •. 
78 .• Ели дере", притокъ на Марица, става .Чепинска 

рька• 

79. ,.Чая", притокъ на Марица, става „Асеновица". 

80 .• Олу дере", притокъ на Марица, става ,Величка.• 

81. ,.Суютлийска" и „Сазлийска", притокъ на Марица, 
става .Ракитница•. 

82 .• Рька Азманъ • ,Ново-Загорски притокъ на Сазлийка 
става „Блатница"'. 

83 .• Чобанъ Азмакъ• рька става р . .,Овчарица". 

84 .дуванъ дере", львъ притокъ на Сазлиilка, става 

р. ,.Соколица.• 

85 •• Азмака", львъ притокъ на Тунджа, става р •• мо
чурица•. 

86. .Марашъ •, львъ притокъ на р. Азмака, остава, 

р. ,,Марашъ". 

87. ,.Азмака·•, дьсенъ притокъ на р. Тунджа, става 

р. ,,Калница••, 

88. ,.Карабунарска рька", львъ притокъ на Срьдецка 
р"tка, става „Голtма р'kка•• . 

89. ,.Факийска рька" влива се въ Мандренско езеро 

остава „Факийска р-Вка~•. 

90 •• ,Аланъ Кайракъ" при Дяволското блато става „дя

волска рtкан. 

91 . .,Сакаръ планина•с, става „Бранница!', 
92 . .,Биюкъ кале'\ връхъ на Сакаръ планина, става 

,,Вишеrрадъ·•. 

93 . .,Лервентски височини", става „Равноrорие". 

94. ,,Нишанан, връхъ на Светиилиенскит1» височини, 

става „Белем.•·. 

95. ,,Кале баиръ•~, връхъ на МанастирскитЪ височини • 
става „Градищен. 

V. Македонски масивъ 
Македония и Тракия 

96 • .,Деве баиръ", проходъ между Кюстенднлъ и Крива 
паланка, става „Велбж.жкн проходъ" . 

97. ,,Султанъ тепе", врахъ въ Осоrовска планина, става 
,,Царевъ връхъ". 

98. ,.Мусала.11 , оръхъ на Рила, остава „Мусал '. 
99. ,.Ай Гидикъ'', връхъ Рила, става t,Мечи връхъ11 • 

ICO „Ai! Гидикъ", проходъ въ Рила, става ,,Мечи 

проходъ". 

101 . .,Йозола", рндъ и връхъ въ Срьдна Рила, става 

,,Вжзелътъ' 1 • 

102 . .,Кара Аланица", ридъ и връхъ въ Срьдна Рила, 

става ,,Черна поляна 11 • 

103 . .,Джендема", ридъ и връхъ въ Срьдна Рила, става 
..Рипецъ", 



104. ,.Паранrалица", ридъ и връхъ въ ю.-з. Рила (ю.-з. 
дtлъ), става . Равникъ"-

JО5. ,,Манчу 1 , връхъ въ Изгочна Рила, става „Манчо11 • 

106 . .,Юрушки чалъ", връхъ въ Източна Рила, става 

.,Овчарецъ". 

107. ,,Налбантън, вр. въ Изт. Рила, става „Ковачъ11• 

108. ,,Чадъръ тепен, вр. въ Изт. Рила, става "Шатъръ". 
109. ,,Белмекенъ", вр. въ Изт. Рила, става „Бtли воъхъ1". 

110. , ,Чамкория", склонове на Рила, става „Боровецън. 

111. ,,Джаферица 1\ връхъ въ Родопит'k, става „Славъ11 • 

112. .,Балабаница '\ Б'Вловска планина, става „Ра

ковица". 

113 . .,Албакъ", ридъ въ западнитt. Родопи, става „Бо
жевецън. 

114 . .,Аранъ чалъ", връхъ въ Западнитt. Родопи, става 
,,Черновецъ" . 

115 . .,Сюткия", връхъ на Западнит1; Родопи, става „Го• 
л'kмъ и Малъкъ Воденъ11 • 

J 16. ,,Соуджакъ'1 , връхъ въ Родопитt, става Студенецъ11 • 

117. ,.Къркария", аръхъ въ Зап. Родопи, остава „Кър
кария1'. 

118 . .,Баба баири", ридове южно отъ Пазарджикъ, става 
, ,Бесапарски ридове". 

119. ,.Баташки карлъкь•· връхъ въ Зап . Родопи, става 

,,Баташки снЪжникъ''. 

120. .,Семеръ Аланъ", връхъ при с. Батакъ, става 

,,Селдова поляна". 

12!. ,,Семиэа'', връхъ при с. Fiатакъ, става "Дебелецъ". 
122. ,,Картъла 11 , връхъ при с. Баl'акъ, става „Орловецъ' '. 

12! . .,Калъчъ Бурунъ", връхъ при с. Батакъ, става 

,,Остри носъ11 • 

124. , Гюлушъ чалъ", северно отъ Доспатъ, става . 

.,Сребренъ". 

1 ~5. ,,Беглика", мЪстпость въ Баташката планина ,остава 

,,Беглика". 

126. "Ташъ бояза'', м'hстность въ Баташката планина, 

става „Каменъ nроходъ'". 

127. ,,Турна чаиръ", м'kстность въ Баташката планина, 
става „Жеравица•·. 

128. ,.Дженевран, м:Бстность въ Баташката планина, 

остава ,,Дженевра". 

129. ,,Гьозъ теr1е", иtстность въ Баташката планина, 

става „Ви4енt1ца''. 

130, .,Дамлн.. дере", л1;въ притокъ на Вн..ча, става „де. 
ВИИСIСа рЪка .•• 

131 • .,Орта колу", и1;стность западно отъ Чечъ, става 

,.Ср1;дни д1;лъ · •. 

132 . .,Кара балканъ", Родопски д1;лъ между Вн..ча и 

Чая, става 11Чернатица". 

133. ,,Каинъ чалъ", връх„ оть който извира Вж.ча, 

става „Буковикън. 

134 . .,Широколн..жки Карлъкъ", вр, южно отъ с, Ши· 

рока лн..ка, става „Орфей". 

135. ,.Переликъ", централенъ връхъ на РодопитJ;,остава 
, ,Переликъ". 

136. ,.Ай-чалъ", връхъ на юrо-западъ отъ с. Чепеларе, 
става „Мечи чалъ" . 

137. .,Пилафъ-тепе", връхъ западно отъ с. Хвойна, 

става ,.Червенъ". 

138. "Чилъ•тепе", връхъ източно отъ с. Чеnеларе, 

става „Пр'Бсnа". 

139. ,.Караианджа", връхъ С.•З. отъ rp. Смолянъ, става 
,,Мурrавецъ". 

140. ,,I<0кезъ.теnе 11 , връхъ въ с .. изт. Родопи, става 

,.Сини връхъ''". 

141. ,.Еръ-Кюприя", Чукуркьоска рtка, става „Скална 
мостъ". 

142. ,,Аида", връхъ въ С t" в.-Изт. Родопи, става „Меч
ковецъ••. 

143. .,Кайнадинъ", ридъ южно отъ Смолянъ, става 
, ,Изворецъ". 

144. ,.Куртъ кале" връхъ ю.-зап . отъ Свиленrрадъ, 

става „Шейновецъ". 

145. ,,Тазъ-тепе'•. връхъ ю.-з. отъ Свиленградъ, става 

,,Лобътън. 

146. ,,Кара тепе", ридъ при Садюна планина, става 

.,Черни връхъ". 

147 . .,Кара-тепе", връхъ между Крумовrрадъ и Ивай

ловrрадъ, става ,1Свети връхъ". 
148. нlОртан, връхъ въ ю.-и. Родопи, отъ него извира 

Арда, става „Ардинъ uръхъ·•. 

149. ,,Кара тепеи, връхъ с ·И. отъ Златоrрадъ, става 

,,Зли връхъ". 

150. ,~Ченrене хисаръ'\ връхъ въ ю.-изт. Родопи, става 
,,Грамада•· . 

151. ,.Сарн.. Яйла", планина северно отъ Златоrрадъ, 

става „Жълти дtлъ". 

152 . .,Елидже", връхъ въ Сарж Яйла, става „Вt.тре

никъ". 

153. ,,Гюмурджински Карлъкъ",връхъ на ю.-и. Родопи, 
става „Орлиц::1;''. 

154, , ,Гюмурджииски Карлъкъ· • планина, става „Сн1;ж. 

никъ·'. 

155. ,,Маказа". проходъ отъ Момчилrрадъ за Гюмур

джина, става ,,ПролЪзътъ'' . 
156 . . ,Думанлн..-даrъ", ридъ източно отъ Маказа, става 

,,Мъrленикъ''. 

157. ,.Юркиденъ даrъ", ридъ и връхъ ю.-и. отъ Мом

чилrрадъ, става ~,Стръмни ридъ". 

158. .,Кара даrъ", ю.-и. отъ Крумовrрадъ, става „Черна 
планина". 

159. ,,Келебекъ", планина северно отъ Дедеаrачъ, става 
,,Пеперуда••. 

160. ,.Чобанъ дагь·•, планина западно отъ Дедеаrачъ

става 11Овчарица'-. 

161 . .,Ахж-Челеби", область по горна Арда, става „Гор-
на Арда". • 

162. ,.Султанъ ери", область съ ср1;дище Моичилrрадъ. 
става „Царичина 11• 

163. , , Сейдлеръ", область съ :ср1;дище Круиовrрадъ, 

става ,,Воларско". 

164. ,.Кара олавъ", височина северо,източно отъ Ксан
ти, става „Моичилъ планина••. 

165. ,,Чалъ", височина с.-з• оть Ксанти, става „Руянъ'1 , 

166. ,.Чалъ ,11аrъ", иасивъ ме,кду Драмско и Прова

дишко поле, става ,,Пресиянъ планина". 

167. ,,Чамъ дере", л1;въ прнтокъ на Арда, става „Бо· 

ровица.'· 

168. .,Сютлийка" , д1;сенъ притокъ на Арда, става 

р. ,,Крумовица". 

169. ,.Бурrазъ дере" д1;сенъ лрнтокъ на Арда, става 

р. ,.Върбнца". 

170. , ,Казълъ дели дере•·, д1;сенъ притокъ на Марица, 

става р. ,.Луда р1;ка" . 

171 . ,.Акче хисаръ" л1;въ притокъ на Казъкъ дели дере• 
става „Бма р1;ка". 
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172. ,,Куру чай" вяива севъ БоруrЬОJIЪ става „Сушица". 
173. ,,ФурJ1и чай" южно отъ Гюмурджина става „Тър· 

нава''. 

174. ,,БуруrьоJ1ъ", езеро межди Ксанти и Гюмурджина, 
става „Бистонско езеро". 

175. ,,Елтепе'\ най-високъ връхъ на Пиринъ, става 

,,Вихренъ". 

176. ,,Мангьръ тепе" връхъ на Пири~~тава „ПоJ1е• 

жанъ''. 

177. ,.AJ1a Бурунъ", пирински връхъ сев. отъ Мелникъ, 
става „Пъстрецъ''. 

178. ндаутовъ връхъ11 , пирински връхъ юго-эалЗДНо 
отъ гр. Разлогь, става „Гърбецъ11• 

179 . .,Папазъ чаиръ· • седJ1овина надъ Неврокопъ става 

,Пресланъ''. 

180. ,,Паnазъ гьолън, Пиринско езеро, става „Полово 
езеро". 

181 .• Хамбаръ ташъ" Пирински връхъ става .Хлевенъ• 

J S2 .• джанrаJ1ъ" Пирински връхъ става .rолецъ•. 
183. 11Алутинъ" пирински връхъ става „Връхъ Бутинъ• . 

184. ,,AJJИ Ботушъ" пирински връхъ става .Гоцевъ 

uръхъ•. 

Н:5. ,.Сенrе.11ова планина" клонъ отъ Пиринъ става 

• Рупелъ n.~анина". 
186 • • Шарлия• юrозанаденъ KJIOHЪ отъ Пиринъ остава 

.ШарJ1ия•. 

187. • Али Баба• най-високъ връхъ на ШарJ1ия планина 
става .Коевецъ" 

188. ,С1sрски боздаrъ• става .Змийница•. 
189 .• Харосанъ rьоJ1ъ" най-високъ връхъ въ· С1sрски 

боздаrъ става .Варовитецъ". 

190 •• Драмски боздагъ• става .Мраморица•. 
191 .• Гюреджишки проходъ• между с. Зърнево и Драма 

става „Зърневски проходъ". 

192 . • Кушница планина• става .Кушница •. 
193 .• Пилафъ тепе" наii-високъ връхъ на Кутннца 

става „Дионисъ". 

194 .• Кара баиръ" при Орфанския заливъ става .люти 

ридъ• 

195. ,.Чайази" при Орфанския заливъ става„Устието". 

: 95 . .,Кара баиръ планина" западно отъ rp. Кавала 

ста ва „Морунецъ" 

197 .• Антиста• р·вка, лtвъ nритокъ на Струма, става 

.Драматица• . 

198 .Беязъ тепе• северозападно отъ гр. Пехчево става 
.Б·вли ридъ". 

199 .• Влахина nJ1анина• на юrъ оrъ Осоговска nJ1анина 
става „Пастуша ... 

200. .,Кадийца" връхъ на Влахина планина става 
.Огр1sякъ•. 

201 .• Джама• Rръхъ на МаJ1ашевска пJ1анина става 
.,Ильовъ връхъ". 

202 .• Чена1<ъ тепе• връхъ на Огражденъ става .Ограж. 
денецъ". 

203. ,,Калабакъ" най~високъ връхъ на Бtласица става 

.Радомиръ". 

204 .• Тумба• връхъ на Б1sJ1асица пл. остава • Тумба•. 
205 •• джели Кранъ" връхъ на Б·власица nJ1анина става 

.свtтленъ·. 

206 •• демиръ Капия" Вардарска става .Просtкъ• 
207 .• Дова Тепе• седловина между Круша и Бtласица 

пл. става ,.Оброкъ". 

208. ,,Бешикъ nланина'4 става „Боrданска планина". 
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209 •• Бешииско езеро" става .Боrданско езеро". 
210 •• Рехина• рtка остава .Рехина". 
211. ,Плавушъ пJ1анина• остава ,Плавушъ планина•. 
212. ,Сърта• юrо-западно отъ Щипъ става .Ридътъ•. 

213 .• Люботрънъ• ;връхъ на Шаръ планина остава 

,,Люботр11нъ•. 

214 •• 51куnица• западно отъ Вардаръ става .51ковнца 
планина'4• 

215 •• Караджица• западно отъ Вардаръ става .Кошу

тица11. 

216. ,.Даутица ПJ1анина" западно отъ Вардаръ става 

,Давиднца •. 
217. ,.СеJ1ечка планина" западно отъ Вардаръ остава 

,,Селечка планина". 

118 .• ИJ1анджи връхъ• източно отъ rp. ВеJ1есъ става 
.,Змияръ•. 

219. ,,Нидже планина" става 11Ниджа планина • . 

220 .• Каймакъ чаланъ• най-високъ връхъ на Ниджа nл. 
става 11Бойникъ". 

221. ,,Биrла планина" остава „Биrла планина'\ 

222. ,,Дешатъ планина" остава 11Дешать планина". 

223. ,.Демиръ Хисаръ" (БитоJ1ски) става .Жел1sзница•. 

224. ,.Пелистеръ" остава „Пелистеръ" . 

225. ,,Битолска планина" става „Баба планина" . 
226 •• ,Крушовска ПJ1анина • остава .Крушовска nJ1анина •· 
227. ,.Докса планина• става .Неrушка пJ1анина ", 

228 . .,Дурла• връхъ остава ,ДурJ1а". 
229 . .,Кара тепе ' височина при Дойранъ става .Пл1s

венецъ'1. 

230. • Фенrари• най-високъ връхъ на о. Самотраки 

става „Гледецъ". 

2.ЗJ •• Ипсарионъ• най-високъ връхъ нр о. Тас~съ става 

,,Висецъ". 

232. ,.Мариово• область въ Македония става „Мо
риово". 

233 .• Родопи" планинска область въ Ср1sдна България 

остава .Родопи· . 

Министъръ на народното просв1sщение : Проф. ЙОЦОВЪ 
Гр. Lофю1, 15 юний 1942 гад. 

о Настоящата книжка излиза като двойна възъ 
основа наредбата за икономия на хартията. 

• Въ миналия брой е допустната грtшка въ 
името на Монеджикова, а именно отпечатано е 
Анна вмtсто Александра. 

• Въ изпълнение на една хубава традиция 
Централною настоятелство устрои презъ аrита
цнонния месецъ на организирания български 
туризъмъ - на 29 май т. r., rontмo публично 
събрание въ Военния клубъ на сто,1ицата, на 
което съюзниятъ председатель Д-ръ Божке Ко· 
вачевски говори върху творческото дtло на 
българския туризъмъ, а членътъ отъ Ц. н. и 
председатель на Българския алпнl!ски кпубъ 
r. Василъ А. Радевъ обрисува величествения 
образъ на плаяинитt на обединена България. 
Беседата бtше съпроводена съ нtколко отбрани 

• 



серии свt.тливи картини отъ наl!-прекрасиитt. 
кжтове на пашитt. планини. 

• На 20. 6. 942 въ салона на Академията 
на иаукитt., отъ името на Германо-българското 
д-во въ София, говори д-ръ Ерихъ Еллеръ 
отъ университета въ Мюнхенъ, на тема .Ха
рактеръ и битъ на българската природа и на 
българина". Tol! прожектира повече отъ 250 
цвt.тни диапозитиви отъ цt.ла България. 

Сказката, съ извънредно преrледнитt. диапо
зитиви, предизвика живъ интересъ всрt.дъ при

сжтствуващитt. и сказчикътъ бt възнаrраденъ 
съ много аплодисменти. 

Д-ръ Еллеръ е държалъ повече отъ 60 сказ
ки въ Германия за България и се очърталъ 
като голtмъ приятель на България. 

Затова ласкавитt думи на проф. Алексан
дъръ Станишевъ, председатель на Германо-бъл
rарското д-во, който откри сказката, намtриха 

пълното одобрение на аудиторията. . 
• Българскиятъ алпийски клубъ е наелъ 

своя канцелария на бул. Дондуковъ No 22. 
Канцеларията е отворена всt.ки день отъ 

11 до 13 ч. и отъ 18 до 20 ч., презъ което 
време тамъ има и длъжностно лице. Телефо
нътъ на канцеларията е 2-20-73. 

Предвижца се съставянето отново на излет
нитt бюлетини, а при възможность, и издава
нето на тримесечнитt. известия и годишника. 

Клубни членове еж натоварени да завеж
датъ съответно библиотеката, музея и диапо
зитивната служба на Б. а. к. 

Всtки петъкъ Клубътъ урежда въ помена
тата канцелария срещитt си, на които се пра
вяrъ и проекции на диапозитиви. 

• На 16. VI. 42 r. бt. патронниятъ' празд
никъ на хижата Симеонъ Князъ Търновски на 
Бурrазкото туристическо д-во въ мtстностыа 
.Отманлиl!". На тържеството присжтствуваха 
повече отъ 500 излетници отъ Бурrазъ, които 
бtха превозени до хижата съ моторни кораби. 
Тукъ присжтствува и кметътъ на града г. Пръв
чевъ, представитель на началника на гарнизона 

г. подпо11к. Димитрсвъ, цt.лото упрпвително тtло 
на туристическото д-во, управителнитt тtла на 
д-во .Самосъзнание• и .Милосърдие", младеж
ката група „Свежесть •, а еж.що така и члено
ветt на Бургазката търг. инд. камара, които 
бtха дошли съ автобуса на • Трудъ и радость". 
Отслуженъ бt молебенъ отъ свещ. Петъръ Ка
раrьозовъ отъ с. Росенъ, следъ . което бt из
пълнена разнообразна литературно музикална 
програма. Говори председателыъ на д-вото г. Др. 
Драгановъ. Кметътъ на града r. Пръвчевъ отбе-

ляза въ паметната книга следнитъ мисли : .да 
работимъ съ ентусиазма на туриститt. значи 
въ близки дни да се поздравимъ съ постижения, 
които ще ни отличатъ като културни човtци•. 

• Клонътъ отъ Б. т. с. ,,Родни Балкани" -
Варна е устроилъ презъ последнитt месеци 
следнитt беседи, успешно изнесени отъ друже
ствени членове и съмишленици на туристиче

ското дt.ло : 
1. Крумъ Кънчевъ - Географскитt назва

ния по Българското Черноморие. 
2. Емануилъ Мутафовъ На гости въ 

Охридъ. 
3. Димитъръ Симеоновъ - Оп, Видинъ до 

Русе. 
4. Коста Траяновъ - Рtка Дунавъ и морето. 
5. Борисъ Инановъ - На пжть къмъ Кавала. 
6. Д-ръ Георrъ Кезеръ - Изъ германската 

природа и култура. 

7. Илия Антr,новъ - Значението на туризма. 
8. Емануилъ Мутафовъ - Пое1ъ и природа. 
9. Д-ръ Стефанъ Стояновъ - Фантазия на 

природата. 

10. Д-ръ Георrъ Кезеръ - Слънчева зима 
въ Германия., 

11. Борисъ· Ивановъ - Слънчева страна 
Кавала и островъ Тасосъ. 

12. Димитъръ Симеоновъ - Отъ Варна до 
островъ Тасосъ. 

Сжщиятъ клонъ е събралъ между членоветt 
си 1,100 лева за подаръци па български и гер
мански войници и съвмtстно съ Б. т. с •• Дев
ненски извори• - Варна е билъ прожектv.
ранъ филма • Борба за Хималаитt •, чистиятъ 
приходъ отъ който, на сума 3,151 лева, е билъ 
внесенъ за пострадалото население отъ Видин
ския край. 

Б. Р. Похвална е идеята на .Родни балкани". 
Оше по-похвална ще бж.де, ако ржкописит1, на 
тtзи сказки бждатъ изпратени въ редакцията 
ни, за да ги направимъ достояние на_ всичкитt 
членове на Съюза. 

• Едно голtмо число наши по-млади писатели 
еж ревностни планинари, които обхождатъ зи~iе 
и лt.те нашитъ планини и описватъ тt.хната · 
неповторима красота съ рtдка обичь и вещина. 
Софийското туристическо д-во Алеко Констан
тиновъ, в1,рно на своитt високи културни тра
диции, уреди на 17. Il/. 942 г. въ салона на 
Учителската каса, при безплатенъ входъ, Вечерь 
на планината, на която писателитt Ст. Чилин
rировъ, К. Константиновъ, Ас. Разцв1,тниковъ, 
Хр. Миндовъ, Дим. Пантелеевъ, Боянъ Болrаръ 
и Д. Гундовъ прочетоха откжси отъ свои про
изведения за планинит1, ни. 

Отъ името на еж.щото дружество, на 18 
мартъ, въ салона на Учителската каса, проф. 
Никола Стоявовъ държа сказка на тема .Ос
тровъ Тасосъ•. Сказката бt придружена съ 
свtтливи картини. 

• Туристическото дружество .Равни-чалъ", 
Костенецъ, е имало на 19 априлъ годишното си 
събрание.За председатель е билъизбранъr,Кулинъ. 
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ТУРИЗЪМЪ И ПЖ ТИЩА 

Пжтищата еж кървоноснитв сждове на кул
турата, казано въ най-широкия смисълъ на ду
мата. Затова пжтищата, въ всичкитв си видове, 
еж така стари, както и човtчеството. Тtхното 
количество, естество, разположение, на,1равле

ние и пр. еж се обуславяли и обус11авятъ отъ 
културнитв нужди, отъ стопанскитв изисквания, 
отъ военната стратегия на дадена страна или 

държава. а напоследъкъ и на група държави и 

въ зависимость отъ това, т-в еж твърде различни. 
Ако разгледаме старит-в пжтища. отъ които 

и въ днешно време има още следи, ще видимъ 

че дори н-вкои от1, т-вхъ наново добиватъ сж
ществено значение, още повече като се разгле

датъ т-в въ международенъ масщабъ . 
У насъ, въ България, старит-в лжтища не еж 

много. Т-в, обаче, строени предимно още въ 
римско време, еж имали преди всичко военно 

или стопанско предназначение, Бидейки изклю
чително шосеенъ типъ, като изключимъ кон

скит-в пжтеки, по които сжщо се е развивалъ 

единъ значителенъ трафикъ, старит-в пжтища 
еж минавали по добре подбрани терени, които 
еж гарантирали една голtма трайность и из
държливость. 

Въ по-ново време пжтищата се разнообра
зяватъ и по този начинъ даватъ възможность 

за прекосяване на земната твърдъ по н-вl(олко 
начини. Въ зависимосrь отъ това, въ рамкитt 
на българската държава, различнит-в пжтища въ 
наше време еж : пешеходни пжтеки, конски пж
теки, коларски пжтища, шосета, автомобилни 
пжтища, ж. п. линии, въжени линии, въздушни 

пжтища, ръчни водни пжтища и крайбрtжни 
морски пжтища. 

Това разнообразие на пжтища дава възмож
ность да се подучи една сложна мрежа отъ раз

лични съобщителни съоржженш1, която, добре 
замислена и проведена, позволява да се отиде отъ 

една до друга точка на страната. Но нашата стра
на. жив-вла сравнително кжсо време свободенъ 
животъ, който да и даде възможностъ да прояви 

не само интересъ, но и условия за широко за

мислено и целесъобразно строене на пжтища, 
не може да се похвали, че има или поне че е 

с~ожено правилно началото на една пжтна мре

жа, която, осжществена, да може да гарантира 

максимално оползотворяване на съобщителнит-в 
съоржжения. Освенъ това, тази мрежа не е ска
чена на достатъчно м-вста съ мрежит-в на съсед
нитt държави и по този начинъ не отъ вс-в
кжде е удобно да се вл-взе въ България. 

Недостатъцитв на нашит-в пжтища отъ всич-

126 

ки категории и видове, но предимно на сухозем

нит-в, могатъ да се систематизиратъ главно по 
следния начинъ : 

а) Недостатъци при планирането. Tt се из
разяватъ главно въ недостатъчно проучената 

необходимость, теренъ и пр. на пжтната мрежа. 
Затова не р-вдко виждаме да се изоставятъ из
вестни пжтища и,,и пъкъ т-в да не се използу
nатъ достатъчно. 

б) Недостатъци при изпълнението. Не рtдко 
нtкои пжтища еж строени съ гол-вми наклони, 
остри завои, недостатъчно здраво, и по този 

начинъ, за да се избtгне опасностьта отъ ката
строфи при увеличеното движение, се правятъ 
варианти съ малъкъ наклонъ и широки завои. 

в) Недостатъци за администрирането. Благо
дарение на това, че много селища у насъ про

мtнятъ значението си - стопанско, търговско, 
административно и пр. - не р-вдко едни пж
тища замиратъ, а други се оживi;ватъ. Освенъ 
това, въ нtкои области пжтищата излизатъ ра
диално отъ административния центъръ и за да 

се отиде отъ едно селище въ друго е наложи

телно почти непремtнно да се минава посте
пенно презъ този центъръ, а други съставятъ 

една гжста мрежа, която позволява да се отива 

отъ селище въ сел1-1ще, безъ да се налага мина
ването презъ административния центъръ. Освенъ 
това, често пжти между околия и околия или 

область и область липсува достатъчно скаченость 
на пжтищата, която би позволила по-лесното 
съобщение помежду имъ. 

г) Стратегически недостатъци. Въ миналото 
на тия недостатъци се е обръщало значително 
внимание и не рtдко голtмитt пжтища въ древ
ностьта еж били предимно съ военни цели. Трtб
ва да отбележимъ, обаче, че и напоследъкъ и 
недостжпнитв планини се кръстосватъ съ стра
тегически пжтища, фактъ, който е ссобено це
ненъ отъ туристическо гледище. 

д) Недостатъци при туризма. Предметътъ на 
настоящата статия ни кара да обърнемъ по-го
лtмо внимание на този пунктъ. И наистина, 
България, бидейки една страна съ великолепни 
природни условия за туризъмъ, се нуждае отъ 

една пжтна мрежа, която да дава възможность 

за леко, бързо и удобно посещение на разнитt. 
туристически обекти. За жалость мноrо малко 
отъ пжтищата иматъ предвидъ и задоволява

нето на културната нужда да се пж.тува, опоз

нае и изучи страната, било отъ българитt, било 
отъ чужденцитt, чието посещение би създало 
условия за повдигане материалното благосъстоя• 
ние на известни селища. 

Не само че пжтищата, съ огледъ на туризма, 
не еж ориентирани добре, но липсува и удобна 
връзка помежду имъ за да може придвижва

нето, напр. съ автомобилъ, да става сигурно. 
Освенъ това, една подобна връзка би дала въз
можность да се пжтува безъ връщане, като, 
освенъ това, и ако пжтя би билъ проученъ и 
съответно трасиранъ, би се дала възможность 



да се видятъ или посетятъ ие малко забележи
телни туристически обекти. 

Техническитt неудобства на нашитt планин
ски пжтища, макаръ и не строени специално за 

туристически цели - малки радиуси, rолtми 
наклони, лека или никаква настилка, стръмни 

неукрепени и незаградени брtгове, никакво 
поддържане и пр. - еж една голtма прtчка за 
развитието на модерния туризъмъ у насъ и 

нека се надяваме, че постепенно, съ течение на 

времето, тt ще бждатъ отстранени. Досеrаш
нитt планински пжтища - проходи, междусе
лишни пжтища въ планинитt, пжтища за мана
стири и хижи, ж. п. линии и пр. - се използу

ватъ все повече за туристически цели и разви

тието на туризма налага вече строежа и на 

специални туристически пжтища. Тия пжтища 
безспорно ще иматъ за задача не само да от
веждатъ до нtкой обектъ, но и да даватъ въз
можность да се виждатъ гледки особено инте

ресни за туриститt. Такива пжтища, за обща ту
ристическа радость, вече се явяватъ на бълъ 
свtтъ, обаче, тt все още еж или много малко 
и кжси, или еж недовършени или еж съвсемъ 

откжслечно явление. Все пакъ, не можемъ да 
не отбележимъ, че тt еж обнадеждваще начало. 
И трtбва да подчъртаемъ, че този родъ пж
тища биха имали у насъ голъмо приложение, 
тъй като страната ни изобилствува съ планини, 
които биха разкрили хубостит1, си за много по
широкъ кржrъ отъ хора. 

Въ това отношение туристическитt органи
зации могатъ да бждатъ особено полезни като 
изработятъ единъ планъ и програма за тури
стическитt пжтища у насъ. Последнитt, нало
жени на вниманието на съответнитt държавни 
власти, могатъ да бждатъ реализирани сигурно 
не особено трудно, тъй като много отъ тъхъ 
ще съвпаднатъ, или най-малкото ще бждатъ 
близки съ други категории пжтища - обстоя
телство, което ще позволи да се наложатъ тt 
по-леко въ общата държавна програма за строе
жа на пжтищата у насъ. 

ТОТЮ БРЪНЕКОВЪ 

STATUS PRAESENS 

Ограниченията, които военното време нало
жи въ материалния животъ на хората, доведоха 

до значителни ограничения и въ тtхнитi; ду
ховн11 интерес11. Независ11мо отъ промtнената 
линия па духовния животъ на народитt въ 

Европа, хората, специално у насъ, при nхнитt 
твърде оrраничен11 материални възможности -
заживtха повече съ своитi; всtкидневни rр11жи 
и изоставиха много отъ привичкит-t и нави
цит-t, които въ спокойнитt мирновременни ro-

ДИНИ имъ даваха ВЪ3МНОЖНОСТЬ да водятъ ПО· 

пъленъ и по-смисле11ъ духовенъ животъ. Тtзи 
хора не еж се пром-tт,ли: духовната жажда у 
nхъ е може би сжщата. но сега имъ липсува 
важната материална предпоставка, чрезъ която 

тt преди успtваха да осжществятъ една без
спорно богата и разнообразна духовна дей
ность. Сега животътъ е суровъ и ги принуж
дава да пестятъ всичко каквото могатъ да 

иматъ - въ името на най-жизненитi; имъ 
нужди. 

Отъ тона гледище, членоветi; на Б. т. с. не 
правятъ никакво изключение, защото тt nроиз
хождатъ отъ всичкитt слоеве на народа и сле
дователно носятъ общата народна сждба. Като 
изключимъ нtкои по-голtми градове, кждето 
има все още хора, чието досегашно благо
състояние имъ дава възможность за по-спо

койно сжществуване и днесъ, въ всички други 
градове - особено въ по-малкитt - органи
зационниятъ животъ на всички идейни друже

ства отбелязва явенъ упадъкъ. Причинитt, сле
дователно еж. ясни: оскждицата въ материал

ния животъ и промtната въ духа на народа, 
като последици на войната. При тази нова и 
неблагоприятна перспектива, ние имаме задъл
жението да преценяваме възможноститt на 
съюзнит-t клонове и съобразно съ тtхъ да 
опредtляме общата си програма. Ние не мо
жемъ и не трtбва да очакваме това, което бt 
достигнато въ б.'lизкитt години на възходъ и 
творчество. 

Ние трtбва да имаме ясенъ поrледъ за н-t
щата и безъ да се увличаме въ недостижими 
за сега задачи - да си поставимъ само една 

ясно опредtлена и единствена цель : npucno• 
собяване К'ЬМ'Ь военновременния животъ. Това 
е, въобще, днесъ лозунга на живота/ 

Какъ това приспособяване ще бжде осжще
ствено, това е задача на Върховното съюзно 
управление, което има достатъчно възможности 

сполучливо да я разреши. Едно е може би отъ 
всичко най-важно - идейната връзка между 
членоветt да б.жде удържана презъ всичкото 
това критично време. Запази ли се тя, запазена 
е душата на нашето движение. Тукъ съюз
ното списание, което отъ година на година се 

укрепва все повече, има да играе най-важната, 

а може би и единствена роля за сега. Затова 
съ всички срt.аства, дори за смtтка на други 
дейности на Ц. н-во, нБ'Ьлгарски туристъ" ще 
трrьбва да остане факела на българската 
туристическа мисъль въ усилнитrь години, 
които живrьемъ и здравата идейна врмка 
между членоветrь на Б. т. с., които може би, 
дълго време не ще иматъ възможность да об
щуватъ помежду си. 

Никога животътъ не е върв-tлъ по права 
възходеща линия. Ние ще го следваме при 
всичкитt му колебания съ пълната вtра въ на
шата идейна стабилность и съ надеждата, че 
спокойното и свtтло бждеще ще дойде! 

д·РЪ ИВАНЪ ПОПИВАНОВЪ 
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