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ПО ПЛННИНИ И ВЪРХОВЕ.

МУРГАШЪ.

Две наши'планини сж най-много възпѣвани 
въ народнитѣ ни пѣсни. Тѣ сж Пирит и Мур
гашъ. И дветѣТпланини сж били свърталища 
на легендарнитѣ хайдути, които първи сж ди
гнали знамето на народната борба противъ ро
бията, противъ тежката за народа турска власть. 
Хубавата пѣсень, съ която днесъ възпѣваме 
Пирина, по-рано се е пѣяла и за Мургашъ:

Пустата Мургашъ планина! 
Много си, Мургашъ, хубава . . .

И тази хубава планина, която е била свър
зана съ борбата за народната ни свобода и да
вала подслонъ на юнаци, за която планина 
Любенъ Каравеловъ написа толкова пѣсни и 
разкази, като че ли е вече забравена отъ но- 
витѣ поколѣния. Рѣдко се чуватъ нейнитѣ 
кръшни пѣсни и още по-рѣдко се споменава 
нейното име. Но речемъ ли да отворимъ стра
ни цитѣ на нашата нова история, спомнимъ ли 
си за планинскитѣ юнаци, ето че изпъква и Мур
гашъ съ всичкото си величие и минала слава. 
Но ако легендарниятъ Мургашъ на хайдутитѣ 
е вече на изчезване, то сжщинскиятъ Мур-
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гашъ си стои все тъй гордъ и непоколебимъ, 
като стражъ на дветѣ хубави полета—Софийско 
и Орханййско. И ако сега туриститѣ рѣдко по- 
сещаватъ този величественъ връхъ, това се дъл
жи изключително на неговата отдалеченость 
отъ бързитѣ и евтини превозни срѣдства — 
желѣзницитѣ. Откъмъ северната страна на Ста- 
ра-планина до Мургашъ може да се отиде презъ 
Орхание, като се слѣзе на гара Мездра. А това 
значи да се изгубятъ нѣколко дена. По-леко 
достжпенъ е Мургашъ откъмъ Софийско по
ле, затова се посещава изключително отъ со
фийски туристи и такива отъ близкитѣ до не
го градчета Орхание и Етрополе.

*
Подъ името Мургашъ планина се разбира 

единъ дѣлъ отъ голѣмата Старо-планинска ве
рига межу пролома на рѣка Искъръ и Орха- 
нийския или Арабаконашки проходъ. Нарича 
се още и Голѣма планина. Но днесъ, когато 
говоримъ за Мургашъ, разбираме само личния 
и най- високъ връхъ на тази планина, издигащъ 
се на главното планинско било. Това бйло, по
добно на морската вълна, ту се издига къмъ 
небесата, ту се снишава къмъ полето. Възвише
нията образуватъ върховетѣ, а снишаванията 
— проходитѣ на дългата Старо-планинска ве
рига. Но освенъ съ проходитѣ, нашата голѣма 
планина е прорѣзана и отъ единъ дълбокъ про- 
ломъ, прорѣзъ, изъ който се промъква голѣ
мата рилска рѣка Искъръ.

I
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Едно такова възвишение на планинското 
бйло е и Мургашъ. Неговата височина, мѣрена 
отъ морското равнище, е 1688 метра. Надъ 
Софийското поле се издига съ повече отъ 1100 
метра, а надъ Орханийско — съ около 1300 м.

*
Отъ София за Мургашъ се ходи ло нѣкол- 

ко пжтя. По пжтя за Орхание може да се ми
не; като се напустне шосето задъ Искъра, презъ 
селата Челопечене, Батунецъ, Бухово и се пре
спи въ Буховския монастиръ; или презъ се
лата Столникъ и Елешница съ нощувка въ 
Елешниіикия монастиръ Св. Богородица.

Ако искаме пъкъ да използваме трена, трѣб- 
ва да слѣземъ на гара Новоселци и оттамъ 
презъ последнитѣ села пакъ да се възползува
ме за преспиване отъ гостоприемството на Елеш- 
нишкия монастиръ.

Отиването на Мургашъ и другитѣ задъ не
го красиви Старо-планински върхове — Свѣщи- 
пласъ и Веженъ, ще се улесни следъ постро
яването на желѣзопжтната линия София — Пир- 
допъ — Казанлъкъ.

За да избѣгваме прахуляка -на шосето, ко- 
гато решимъ да идемъ на гости на забравения 
Мургашъ, винаги предпочитаме желѣзницата 
до Новоселци.

*
Особено впечатление правятъ многото мо- 

настири въ подножието на Мургашъ планина.
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харчи грамадни срѣдства за залесяване и борба 
съ разрушителната стихия на пороитѣ.

Поради тази именно причина — неразумно
то изсичане на горитѣ — украсата на плани- 
нитѣ, сжщиятъ нерадостенъ изгледъ има и окол
ната мѣстность. Но колкото се изкачваме по- 
нагоре, толкова повече просторътъ се разши
рява и толкова по-ясно изпъква планинската 
девственость. Въ своитѣ високи и непристжпни 
урви планината брани по-сполучливо своята зе
лена плащеница. Свикнали съ високитѣ върхи- 
ща на Витоша, Рила и Пиринъ, леко възли
захме отъ тераса на тераса. И колкото се изди
гаме по-нависоко и повече приближаваме че
лото на гордия Мургашъ, толкова повече се 
убеждаваме, че не е за пренебрегване, че не 
така леко може да се достигне той и при на
шето безпрепятствено възлизане по неговитѣ 
рамена.

Нашиятъ пжть използува такова едно не
гово рамо между доловетѣ — дълбоки и стръм
ни — Казански и Глазаревъ. По голи поляни, 
намѣста закржглени и тревисти, другаде разя
дени отъ доловетѣ и съ озжбени камънаци, 
стигаме върха: една длъгнеста могила, господ- 
ствуваща надъ околния хаосъ отъ върхове и 
долове.

Откъмъ северъ планината е още по-стръм- 
на и по-красива: покрита е почти до темето 
си съ гжсти букови гори. Надолу, по всички 
направления, скрити въ гористия гжсталакъ,



се струятъ малки поточета, носящи все хубави 
и чисто български имена: Жерковица и Мет- 
ликовица, притоци на Стари Искъръ, Орля, Ко- 
сачевски долъ, Осеница и Чешковица, притоци 
на Мали Искъръ, и Ябланица и други нейни 
начални потоци, които подъ името Батулийска 
рѣка се вливатъ въ Искъръ, въ самия му про- 
ломъ при гара Реброво. И мжчно може да раз
берете, кой долъ накжде върви и кжде се отва
ря. Въ тѣзи именно потайни планински гнѣзда 
сж лѣтували и зимували легендарнитѣ борци, 
чиито подвизи-сж усилвали чара и таинстве- 
ностьта на този действително дивенъ кжтъ. 
Подъ насъ е малкото Орханийско поле, което 
изглежда като грамадно човѣшко гнѣздо всрѣдъ 
този пустошъ отъ планински вълни. Всрѣдъ 
него се бѣлѣятъ кжщитѣ на градеца Орхание, 
а около него е разположенъ вѣнецъ отъ села, 
сгушени въ планинскитѣ подножия. Сегашни- 
ятъ градецъ Орхание по-рано е било 'село и 
се наричало Самумджиево. Новото му име е 
дадено отъ Мидхадъ-паша, съ което се е це
лило да се възобнови спомена за султанъ 
Охранъ, единъ отъ основателитѣ на турското 
царство. Преди прокарването на желѣзния пжть 
презъ Искърския проломъ, главнитѣ съобще
ния ставаха презъ Нрабаконашкия проходъ и 
Орхание бѣ главна станция на голѣмия пжть.



За Мургашъ има запазено едно предание, 
за което поетътъ Николай Ракитинъ, родомъ 
отъ този край, написа едно хубаво стихотворе
ние, което започва така:

Вѣнецъ отъ голи стръмни върхове, 
Яла Мургашъ отъ всички е най-стръменъ. 
Въ едно предание презъ вѣкове 
За него е запазенъ споменъ тъменъ.

По-нататъкъ въ така украсеното предание 
се разправя, че нѣкога е живѣла мома, по ху- 
бость тя била мома за приказъ и за чудо.

Не слуша ни майкд, ни баща
И не веднажъ назадъ въ далечни друми 
Повръщала е годежари тя,
Отпращала съ едни и сжщи думи:

Че онзи момъкъ, който може тамъ —
. На най-високи връхъ на планината, 
Да я изкачи на гърба си самъ, 
Достоенъ ще й бжде за ржката . . .

Единъ, смѣлиятъ момъкъ Мургашъ се ре- 
шилъ на това тежко изпитание и полетѣлъ 
нагоре като хала, но кога да стигне на върха, 
струполилъ се мъртавъ на тревата.

Погребенъ билъ на върха въ гробъ дълбокъ, 
Но не умрѣла неговата слава:
За подвига му тоя връхъ високъ 
Мургашъ зове се още отъ тогава.
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*
Предъ насъ, право на северъ, стърчи вър- 

хътъ Вучи (Вълчи) градъ. Както виждате, мои 
малки читатели, тукъ и вълцитѣ иматъ посе
лища и то градове ...

Лжчевидно отъ Орхание излизатъ нѣколко 
шосета. На югъ по дола Бебрежъ се въздига 
къмъ прочутия Лрабаконашки проходъ шосе
то за София, което е свързвало по-рано сегаш
ната ни столица съ голѣмата часть на Дунав
ска България. Сега сношенията ставатъ съ же- 
лѣзницата изъ Искърския проломъ. Презъ то
зи проходъ, предполагатъ историцитѣ, билъ 
преминалъ и македонскиятъ царь Александъръ 
Велики, при завръщането му отъ похода задъ 
Дунава. Но особено зловещъ се показа Мургашъ 
и неговата планинска порта-проходъ къмъ вой- 
скитѣ на храбрия руски генералъ Гурко, кога- 
то наблѣгаха да преминатъ въ Софийско поле, 
за да завоюватъ София, бждещата столица на 
свободна България.

*
Изгледътъ отъ Мургашъ е единъ отъ най-ши- 
рокитѣ и най-красивитѣ. На вси страни ненагле
дни хубости: отъ Сърбия до Срѣдна-гора и отъ 
зжберитѣ на Рила до забулената съ лека мъгла 
Дунавска равнина — тази обширна площь е 
предъ погледа ви и не знаете, кое повече да 
гледате и на кое повече да се радвате. Но ако 
се случите на Мургашъ при лѣтна буря или
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зимна виелица — слизайте по-скоро отъ него
вото намръщено чело. Въ такива моменти той 
бѣснѣе като развълнуванъ океанъ. Тогава вре
менна закрила ще намѣрите въ гжстата му го
ра и то колкото по-навжтре въ нея, толкова и 
по-сигурни ще сте. Защото бурята по Мургашъ, 
не само че чупи клонове, но поваля и вѣковни 
буки отъ покрайнинитѣ.

Въ буковата гора, подъ самия връхъ, е за- 
пазенъ още единъ живъ споменъ отъ хайдуш
кото време. Между повалени гнили букове, 
затрупано често съ суха шума, едва чуто кло
кочи едно малко изворче. Това е Хайдушкото 
кладенче. Вмѣсто младитѣ хайдути, сега то пои 
съ хладната си и миришеща на гнила шума 
водичка изжеднѣли пастири и новитѣ поклон
ници на дивния Мургашъ — туриститѣ-пла- 
нинари, които му разнасятъ миналата слава и 
пѣятъ старинната му пѣсень.

Всѣка сутринь при ясно време азъ погле- 
ждамъ къмъ него и си спомнямъ думитѣ на моя 
старъ приятель Н. Ракитинъ:

— Н Мургашъ, катъ исполинска сграда, 
самъ въ приоблачнитѣ висини, 
озаренъ отъ заникъ слънце, цѣлъ пламти, 
сѣкашъ, жертвена голѣма клада . . .
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ЮМРУКЪ-ЧАЛЪ.

Между проходитѣ Троянски и Шипченски 
е включена най-високата часть отъ Старо-пла
нинската верига. Съ този си дѣлъ Стара-пла- 
нина много прилича на Рила и Пиринъ. Сжщитѣ 
шеметни и настръхнали върхове ; сжщитѣ без
дни и страхотии; сжщитѣ алпийски пасбища.

Всрѣдъ този хаосъ отъ върхове и долища 
стърчи величествено куполътъ на Юмрукъ-чалъ
— най-високиятъ връхъ на гордата Стара-пла- 
нина. Издига се на северъ отъ градеца Калоферъ
— родното мѣсто на великия български бунтов- 
никъ и пѣвецъ Христо Ботйовъ Макаръ и от- 
далеченъ отъ желѣзнитѣ пжтища и мжчнодо- 
стжпенъ, Юмрукъ-чалъ е единъ отъ най-много 
посещаванитѣ върхове.

Бившиятъ български царь Фердинандъбѣ 
голѣмъ любитель на планинитѣ. На Юмрукъ- 
чалъ се възкачи на 25. юний 1888. г. Въ честь 
на това върхътъ бѣ преименуванъ въ Фердинан- 
довъ-връхъ. Но това ново име не можа да си 
пробие пжть. Пакъ си остана старото съдържа
телно име.

Иванъ Вазовъ нарича върха Юмрукъ-чалъ 
и се е качвалъ на него на 28. юлий 1897. г. 
А българскиятъ историкъ К. Иречекъ го пише 
Г юмрукъ-чалъ.

И много още — знайни и незнайни — гости 
е посрѣщалъ и ще посрѣща старо-планинскиятъ
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първенецъ. Макаръ че не винаги е любезенъ 
и приветливъ.

Юмрукъ-чалъ се е изпрѣчилъ тъкмо на 
пжтя на студенитѣ северни течения. Затова и 
по него често лудуватъ бури и вали градъ. 
Особено страшни за пастири и туристи сж гра- 
душкитѣ. „ Сърдитъ е “ или „ ще се разсърди 
Юмрукъ-чалъ I“ —казватъ за такова време 
пастиритѣ. И бързо свалятъ стадата си на за- 
тулно мѣсто и дирятъ за себе си надвесни 
скали за подслонъ.

Такава една градоносна буря ни свари подъ 
Юмрукъ-чалъ презъ месецъ май 1923. г. Това 
годишно време е много ранно за високо-планин
ски възкачвания. За върхове, като Юмрукъ-чалъ, 
най-удобното време за излети сж месецитѣ 
августъ и септемврий. Тогава вѣроятностьта за 
хубави дни е най-голѣма, въздухътъ е най-проз- 
раченъ и гледкитѣ — най-широки и ясни. На
рочно ние искахме да посетимъ нашия прия- 
тель въ пролѣтното му настроение.

*
Отъ София тръгнахме група отъ петь ду

ши — все изпитани туристи. Пжтуването съ 
трена и съ автомобилъ отъ Пловдивъ до Кар- 
лово много ни отекчи. Привечерь времето се 
намръщи. Туристическата хижа .Юмрукъ-чалъ“, 
която карловскитѣ туристи построиха въ ба
сейна на Карловска рѣка, йебѣоще започната. 
Трѣбваше да преспимъ въ Карлово. Желанието
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ни да тръгнемъ рано сутриньта се осуети. По 
фурнитѣ нѣмаше хлѣбъ и трѣбваше да чакаме.

Свободното време въ Карлово използувах
ме, за да запознаемъ нѣкои отъ нашитѣ 
другари, които идваха тукъ за пръвъ пжть, 
съ историческитѣ спомени. На първо мѣсто съ 
споменитѣ за великия български апостолъ 
Василъ Левски, роденъ и ограсълъ въ това 
китно планинско градче. Малко по-назападъ отъ 
Карлово е Сопотъ — родното мѣсто на най- 
го лѣ мия български поетъ Иванъ Вазовъ.

Зърнахме и пѣнливия Карловски водопадъ, 
запазващъ и до сега турското си име „Сучу~ 
румъ“ — папаща вода.

Какво богатство отъ скжпи спомени съхра
нява въ подножията си гордата Стара-планина!

На разсъмване вече росѣше дребенъ пролѣ- 
тенъ дъждъ. Поехме стръмната пжтечка непра
во къмъ Дюзъ-чллъ (Равенъ-чалъ). Къмъ насъ 
се присъедини още единъ вѣренъ другарь — 
Балкапъ. Навѣрно не сте слушали такова име 
на лице, на човѣкъ. Имате право, защото на- 
шиятъ новъ съпжтникъ не бѣ човѣкъ, а едно 
красиво и едро гранично куче. Пазило нѣкжде 
границата. Презъ войната се присъединило 
къмъ карловскитѣ войници и се преселило въ 
тѣхната казарма. Но постоянно тжгувало за 
планината. И всѣки пжть, когато чувало сбор
ната тржба на туриститѣ, прескачало оградата- 
на своето ново жилище и радостно се присъе
динявало къмъ излетната група. Ние тржба нѣ
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махме и шумъ не вдигахме около нашето пж- 
туване. Но умното куче ни позна, че сме ту
ристи, разбра въ кой хотелъ ще нощуваме и 
рано сутриньта ни чакаше предъ портата. И 
безъ всѣкаква покана, тръгна съ насъ, като 
старъ познайникъ....

*
Непрогледни мъгли забулватъ планината. 

Наоколо нищо не се вижда. Вървимъ напомѣри- 
ца. Право нагоре и на северъ. Планината е 
още пуста. Рано е за пастиритѣ, които още дър- 
жатъ своитѣ стада по нискитѣ планински ска
тове-.

Високомѣрътъ ми показва, че сме вече 
близко до челото на Равни-чалъ. Скоро достиг
нахме наклонена на северъ равнина. Това е 
именно нашата първа задача. Намѣрихме една 
малка и обрасла съ трева планинска пжтечка, 
по която ще вървимъ къмъ главната си цель 
— Юмрукъ-чалъ.

Пронизващъ вѣтъръ гони мъглитѣ, но тѣ 
упорствуватъ. Дъждътъ се усилва и ние изва
ждаме платнища и мушами — кой каквото има. 
Не успѣли още да се намѣтнемъ, дъждътъ се 
размѣси съ градъ. Следъ малко градътъ се 
засили; леденитѣ топки ставатъ все по-много- 
бройни и по-едри. Положението ни е вече за
плашително. Открито мрачно планинско пас
бище безъ дърво и скала за подслонъ. Нито 
да вървишъ, нито да стоишъ на едно мѣсто. 
Планътъ за защита отъ града е готовъ: ако

2
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леденитѣ зърна, коиго вече стигнаха голѣмина- 
та на лешници, станатъ по-голѣми, ще се съ- 
беремъ на купъ, ще туримъ раницитѣ си на 
главитѣ и така ще чакаме, докато премине градо
носната стихия. За наша радость, работата не 
дойде до този край. Юмрукъ-чалъ привлѣче 
градоносния облакъ къмъ себе си и насъ ни 
закачи само опашката му. Трима отъ друга- 
ритѣ ни бѣха съ лѣтни туристически костюми 
и зжбитѣ имъ тракаха отъ студъ. Стигнахме 
кржстопжтището, кждето се сѣкатъ пжтекитѣ: 
отъ Дюзъ-чалъ за Юмрукъ-чалъ и отъ Стара- 
рѣка за Чафадарица.

— Накжде сега — къмъ Юмрукъ-чалъ 
или . . . ?

Обръщамъ се къмъ Филипа, който пре- 
ставлява въпросителна и най-отчаяно трака зжби.

— Хо, хо, хо I —Кждето искашъ, бае Пав
ле, азъ съмъ съгласенъ и назадъ и напредъ 1 
— съ мжка изговори той.

Пъкъ и смѣлиятъ Балканъ е свилъ опаш
ка и се мжчи да намалява боя си; въвира се 
около насъ и скимти. Но и той не мисли да 
изневѣрява на другаритѣ си.

Неблагоразумно бѣ въ такова време да се 
излагаме по откритото чело на Юмрукъ-чалъ. 
Свихме въ лѣво. Нагазихме въ снѣгъ, който 
като дълъгъ езикъ се спущаше къмъ извори- 
тѣ на Стара-рѣка. Малката пжтечка върви по 
дѣсния брѣгъ на рѣчната долина, високо надъ 
самата рѣка. Ще намѣримъ, казвахме си, нѣкоя
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овчарска колиба да пренощуваме, че утре пакъ 
ще си изпитаме късмета. Къмъ 2 ч. следъ обѣдъ 
взе да се разясва и пекна хубаво майско слън
це. Зжбитѣ на Филипа спрѣха своя уморите- 
чпенъ танцъ. Сѣтихме се, че не сме нито закус
вали, нито обѣдвали, а часътъ бѣ вече три.

Ядохме, разбира се, съ апетита на Балканъ. 
Следъ още единъ часъ пжть бѣхме въ една 
странична красива долина подъ върха Купенъ. 
Намѣрихме и мечтанитѣ удобства : овчарска ко
либа. Добре сме. Едни се заловиха да пригото- 
вляватъ вечеря, други да бератъ дърва. Балканъ 
се присъедени къмъ първата група и презъ 
всичкото време се облизваше.

Нощьта прекарахме неочаквано приятно, 
наредени край огъня, който подържахме цѣла 
нощь. Често Балканъ изкачаше изъ колибата 
и отчаяно залайваше съ своя силенъ баритонъ. 
Усѣщаше присжствието на дивечъ, вѣроятно 
вълци, които вече очакваха пристигането на 
стада. Който отъ насъ се събудѣше, хвърляше 
по нѣкоя сжчка въ огнището и успокояваше 
развълнувания и бдящъ за безопасностьта ни 
другарь. Умното куче, като че искаше по този 
начинъ да ни се отплаща за вниманието.

*
Рано сутриньта взехме пжтя за Юмрукъ- 

чалъ. Термометрътъ ни показваше 3 градуса 
надъ нулата. Направихме смѣтка да стигнемъ 
ло-рано. Градъ преди обѣдъ рѣдко вали, пъкъ
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отъ дъждъ мокриятъ се не бЬи. Къмъ 8 часа 
поехме по купола на желания връхъ. Цѣлъ е 
покритъ съ дебелъ пластъ снѣгъ или градъ 
— не може да се различи.

— Снѣгоградъ е! — разреши спора весе- 
лиятъ Филипъ.

На деветь часа сме на Юмрукъ-чалъ.
Фантастична гледка! Подъ насъ лазятъ 

мъгли, но далечниятъ хоризонтъ е чистъ. Осо
бено Дунавската равнина. Безкраенъ просторъ. 
Загледани на северъ, неусѣтно бѣхме обхванати 
отъ мъгли. На височина 2383 метра ние се 
чувствувахме пакъ като въ затворъ : наникъде 
нищо не се види.

На югъ отъ насъ е голѣмата Юмрукъ-чал- 
ска прѣспа. Отъ нея излиза буенъ потокъ, който 
скача по отвеснитѣ скали на върха и образува 
единъ забележителенъ водопадъ — Пръска
лото, после минава подъ пещерата Ханъмарасл. 
и слиза въ Джендема.

Джендемъ е турска дума: значи адъ, пъ- 
кълъ. Толкова страхотно е това мѣсто. Като на
именование на мѣстности, това име се срѣща на 
нѣколко мѣста : между Сливенъ и Котелъ и 
при изворитѣ на Рилска рѣка ; Джендемъ-дере 
се нарича единъ притокъ и на Бѣла Места.

За себе си още не съмъ решилъ кой Джен
демъ — Рилскиятъ или Калоферскиятъ е по- 
страшенъ и по-мжчно достжпенъ.

Но безъ съмнение е, че тукашниятъ Джен
демъ е най-страшната пропасть не само въ
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Калоферския балканъ, но и въ цѣлокупна 
Стара-планина.

Мнозина, които сж писали за Юмрукъ-чалъ, 
погрѣшно твърдятъ, какво водитѣ отъ „ Пръ
скалото “ отивали въ Тунджа. Явна грѣшка. 
Педесеттѣ потоци (Елли-дере), които отъ раз
лични страни се спускатъ къмъ Джендема, обра- 
зуватъ бистрата рѣка Акъ-дере (Бѣла рѣка) — 
лѣвъ притокъ на Стрема. Тунджа извира по- 
наизтокъ.

Отъ върха поехме на изтокъ. Пакъ нищо 
не се вижда и ръми ситенъ дъждъ. Следъ мал
ко завиваме на югъ и започваме да се спуска
ме по единъ дълъгъ рътъ къмъ Параджикъ. 
Излизаме отъ царството на мъглитѣ. Съживи- 
телната слънчева топлина ни ободри. Единъ 
нашъ другарь — добъръ пѣвецъ, се изкачи на 
една скала и запѣ :

Я надуй, дѣдо, кавала,
Следъ тебъ да викна — запѣя
Пѣсни юнашки хайдушки, 
Пѣсни за вехти войводи — 
За Чавдаръ страшенъ хайдутинъ . . , „

Екътъ понесе чаровната пѣсень по долища 
и върхове.

Ей долу, на една широчина край Акъ-дере, 
се виждатъ нѣколко сгради. Това епрочутиятъ 
Калоферски монастиръ — Рождество Пресветая 
Богородици.
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Чудно хубаво мѣсто за лѣтуване, пъкъ да
же и за зименъ курортъ.

Право надъ монастира, по източнитѣ стръм
ни спусъци на Чафадарица, се разстила една 
хубава гора. Подарена бѣ на бившия царь за 
развъденъ паркъ на дивечъ. Пазѣше се дълги 
години отъ снаженъ планинецъ, Кара-Колю отъ 
Калоферъ, на когото често съмъ гостувалъ.

Завихме въ лѣво и тръгнахме по пжтя край 
Тунджа, който ни заведе въ Нлтънъ Калоферъ. 
Малко планинско градче, разположено на двата 
брѣга на Тунджа. Кжщи повече отъ старъ бъл
гарски типъ. Бедность и чистота.

Видѣхме се съ много познати. Попитахъ и 
за Кара-Коля.

— Богъ да го прости ! Отиде си и той. Нали 
го познаваше, — чуденъ балканджия. Умрѣ отъ 
мжка за планината. Като го уволниха, затвори 
се въ кжщата си и не излѣзе. Отъ мжка умрѣ.

На другата сутринь групата ни се раздѣли. 
Двама тръгнахме пеша за Казанлъкъ; трима 
— съ автомобилъ за Пловдивъ, а Балканъ по- 
вѣрихме на единъ познатъ да го отведе въ 
Карлово.



Преди години бѣхме си създали нѣщо ка
то обичай да прекарваме Великдень или Ко
леда въ една многодневна екскурзия до върха 
Комъ, или по-точно до Комовцитѣ — Голѣмъ 
и Малъкъ Комъ. Подъ сжщото име има връхъ 
и въ централнитѣ Родопи при изворитѣ на р. 
Ярда.

Навѣрно нашитѣ читатели сж учили за тѣхъ 
Това сж два лични върха въ западния дѣлъ 
на Стара-планина, въ така наречения Берков
ски балканъ.

Двамата планински братя сж най-близко 
до града Берковица.

За Комъ нашитѣ малки излетни групи ви
наги сж тръгвали отъ София, т. е. отъ южна
та страна на планината. Но следъ прокарването 
на желѣзопжтната линия до Берковица, мно
зина софийски туристи предпочитатъ берков
ския пжть, като по-лекъ. Отъ София направо 
за Комъ се използува желѣзопжтната линия 
само до Своге, но затова пжтьтъ е много по- 
разнообразенъ 1

Преди прокарването на желѣзницата презъ 
Искърския проломъ, Своге бѣ едно неизвестно 
колибарско селце отъ пръснати по долища и 
рид и ща отдѣлни кжщи или малки махалки. Въ 
Искърското дефиле и досега наричатъ отдѣп- 
нитѣ кжщи и тѣхния малъкъ имотъ съ внуши
телното име „държави“. Като желѣзопжтна



станция, Своге бързо се разви въ едно хуба
во модерно селище, за което твърде много бла- 
гоприятстува и мекиятъ му климатъ.

Отъ Своге нашиятъ пжть — хубаво шо
се, лжкатуши край Искрецката рѣка. На два 
километра подъ с. Искрецъ, на една слънчева 
и запазена отъ вѣтроветѣ ширина, е разполо- 
женъ известниятъ държавенъ санаториумъ за 
гърдоболни.

Туберкулозата и алкохолизмътъ, наредъ съ 
войнитѣ, сж едни отъ най-страшнитѣ бичове 
за човѣчеството. Докато отъ туберкулозата 
страдатъ и умиратъ и другитѣ животни, напро- 
тивъ, алкохолизмътъ е изключително човѣшка 
болесть, а въ повечето случаи тѣ вървятъ и 
ржка за ржка.

Отбиваме се понѣкога да навестимъ нѣкой 
старъ познайникъ, дошелъ тукъ да възстано
вява разстроеното си здраве. И следъ въздиш
ката отъ прогнилитѣ гърди, ние чуваме назида- 
нията на къснопрояснилия се разумъ.

—Много добре правите, че ходите изъ пла- 
нинитѣ! Изъ кръчмитѣ и кафенетата, съ ра
кията и тютюна ние изгубихме здравето си. И 
трѣбваше да дойдемъ тукъ, за да оценимъ 
животворната сила на майка природа, на слън- 
чевитѣ лжчи, на движението изъ чистия пла
нинския въздухъ ....

И винаги напускахме тази станция на разкла
теното човѣшко здраве съ пониженъ духъ и 
съ още по-твърдо съзнание за голѣмитѣ ду-
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ховни и физически ползи отъ разумния тури- 
зъмъ и пълното въздържание отъ употрѣбата 
на спиртъ и тютюнъ.

* ' '
* *

Искрецъ по-рано бѣ околийски центъръ, 
но и досега си остава малко балканско село. 
За негова смѣтка се развива Своге. Интересно
то въ това село е голѣмиятъ пещеренъ, или 
както се казва още — карстовъ изворъ, съ го- 
лѣма пещера надъ него. Такива извори се срѣ- 
щатъ само въ мѣстности съ варовити скали и 
сж наречени карстови по името на мѣстно- 
стьта Карстъ, която огражда отъ с.-източна 
страна полуострова Истрия и която мѣстность е 
изпълнена съ такива пещери и извори.

Началото на своята вода този изворъ има 
по-горе, къмъ Петроханъ, отъ едни безотточни 
малки долини.

Чудновати сж тия долини! Вървите изъ 
една долчинка, край малкото й поточе. То е на
сочено точно къмъ билото на планината. Очак
вате го да кривне настрана и вземе напра
вление къмъ долината, но то упорствува. Точ
но срещу него иде друго поточе. Като козлета 
вървятъ право едно срещу друго. — Ще се 
счепкатъ! — си мислишъ. А вмѣсто това, тѣ се 
првгръщатъ радостно и безследно изчезватъ 
подъ земята. Нѣкжде подземниятъ входъ на по- 
тоцитѣ е невидимъ, а другаде — ясно откро-
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енъ въртопъ. Тѣзи безотточни долини, гнѣзда 
на подземнитѣ рѣки, се наричатъ понори, по 
името на което е наречено и близкото село 
Поноръ.

Лѣте пжтьтъ отъ Искрецъ нагоре е доста 
неприветливъ, затова и ние за тази екскурзия 
винаги предпочитаме зимата или ранна про- 
лѣть.

Минаваме селата Брѣзе и Сухо Бракевци.Ка- 
то изкачимъ сухия ридъ надъ последното село, 
навлизаме въ вълнистата и разнообразна область 
на поноритѣ. Зиме, при дебелъ снѣгъ, мжчно 
може човѣкъ да проумѣе тѣхната сложна и 
загадъчна водораздѣлителна система. Но про- 
лѣть тѣ сж твърде забавни, особено за пжтни- 
ци, които пръвъ пжть минаватъ изъ тѣзи мѣста

** *
Като минемъ билото и климнемъ надолу 

къмъ Дунавската равнина, намираме една доста 
широка и закжтана отъ вѣтроветѣ поляна. Това 
е Петроханъ. Прочутъ и важенъ проходъ. По- 
рано се е наричалъ Гински, проходъ, по името 
на селото Гинци, разположено по южцитѣ скло
нове на планината, разпръснато на колиби.

Проходътъ е наречанъ Петроханъ, или по- 
правилно — Петровъ ханъ едва къмъ срѣдата 
на миналия вѣкъ.

Преди построяването на желѣзницитѣ, пла- 
нинскитѣ проходи сж играли много важна роля 
за съобщенията. Презъ тѣхъ сж минавали
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главнитѣ пжтища, що сж съединявали мѣстно- 
ститѣ отъ дветѣ страни на планинитѣ. Такъвъ 
важенъ проходъ съ малка крепость (турско 
беклеме) — вече съборена, и съ ханъ за пжт- 
ницитѣ е билъ и Гинскиятъ, който свързва 
северозападна България съ София.

Пжтницитѣ отъ Европа, които сж пжтували 
съ параходитѣ по Дунава до Ломъ, сжщо така 
сж минавали по нашия проходъ. Пжтуването 
презъ такива планински проходи е било кол- 
кото приятно лѣте, толкова трудно, рисковано 
и страшно зиме. Да се мине зиме презъ про
ходъ — това е било цѣлъ подвигъ. Затова и 
малкитѣ помѣщения — държавни или частни 
ханища и кръчми — се наричаха „спасителни 
домове“. По името на такъвъ единъ ханъ — 
на нѣкой си Петъръ, е нареченъ и нашиятъ 
проходъ.

За този ханъ, добилъ вече географско зна
чение и историческа слава, ето какво ни раз
правя българскиятъ историкъ д-ръ Кбнстан- 
тинъ Иречекъ, който е минавалъ оттукъ презъ 
всички годишни времена.

„На дѣсно се намираше ханъ съ пощенска 
станция, нареченъ Петровъ ханъ. Той пред
ставляваше глинена нечиста, ниска сграда, скри
та наполовинъ въ земята, а извжтре накадена 
отъ димъ като колибитѣ на ескимоситѣ. Сега 
до него е построенъ единъ хубавъ ханъ, при
тежание на градскитѣ училища“.

За нощувка използуваме именно този учи-
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лищенъ „хубавъ ханъ“. Така се случва, че 
наемателитѣ сж се приветливи хора, и ние 
отивахме при тѣхъ като у дома си. Пъкъ и тѣ 
ни посрѣщаха като свои. Пристигането на тури
стическа група създава цѣлъ праздникъ въ 
този глухъ презъ зимата кжтъ. И веднага се 
слагаше на голѣмата печка една порядъчна 
тенджера съ хубавъ берковски фасулъ — лю
бимото ни ядене на Петроханъ.

* ' ■ * *
Отъ прохода до Комъ има около три часа. 

Пжтьтъ върви право на западъ по билото на 
планината. Надъ самата клисура се издига единъ 
хубавъ връхъ, догоре покритъ съ китна бу
кова гора. Нарича се „Калето“. Забелязватъ 
се остатъци отъ стара крепость, отъ която е 
пазенъ прохода.

По-приятенъ пжть рѣдко се срѣща. При 
това и съвсемъ лекъ. Такова е възкачването 
до самитѣ върхове. Стига се по-рано на Мал
кия Комъ, който има 1960 метра надморска 
височина и е съ около 500 метра надъ прохода.

Едно хубаво планинско било отъ 2—3 ки
лометра го свързва съ голѣмия или сжщински 
Комъ. Той е най-високиятъ връхъ на Берков
ската планина — 2010 м. Отъ билото върхътъ 
се издига доста стръмно и добива красиви 
очертания. Най-стръменъ, почти отвесенъ, е той 
откъмъ северната си страна, но съ малка за- 
биколка — достжпенъ е отвсѣкжде. Изцѣло 
Комовцитѣ попадатъ въ Черноморския воденъ
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басейнъ. Отъ северъ извиратъ притоци на Ого
ста, а отъ югъ такива на Нишава, важни Ду
навски рѣки.

Отъ всички страни се разкриватъ обширни 
простори и красиви гледки.

Ненагледенъ е Комъ, ненагледни сж него- 
витѣ простори. И съ страшна мжка бихме ги 
напускали, ако не е надеждата, че можемъ да 
ги видимъ и да имъ се порадваме пакъ.

Обикновено се връщаме пакъ презъ Петро- 
ханъ, кждето на отиване оставяме часть отъ 
багажа си. Следъ хубавата разходка фасулътъ 
ни се вижда още по-вкусенъ. На другата ран
на утрина се прощаваме съ любезнитѣ стопани 
и поемаме назадъ. Но никога не се връщаме 
по пжтя на идването. Сгрѣшихъ! Единъ пжть 
се върнахме. Тогава не можахме дасекачимъ 
на Комъ.

Бѣ Коледа. Съ мжка пробихме дълбокитѣ 
снѣгове. Имаше и силна буря съ гжсти мъгли, 
които плаваха на талази. На много мѣста гу
бихме пжтя, макаръ и да е широко шосето съ 
телеграфни стълбове. По тъмно намѣрихме 
„спасителния домъ“. И чакъ следъ тѣзй малки 
патила разбрахме, защо толкова много сж се 
плашели отъ проходитѣ зиме и защо на тѣх- 
нитѣ ханища е дадено такова съдържателно 
име — спасителни домове. Н презъ нощьта 
навалѣ такъвъ дълбокъ снѣгъ, че съ мжка мо
жеше да се излѣзе навънъ. За отиване на 
Комъ и дума не можеше да става. Мислѣхме 
само какъ ще се върнемъ,
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РУЕНЪ.

Това име се срѣща много често, като 
наименование на планински върхове. Руянъ или 
Руенъ се нарича най-високиятъ връхъ на Осогов
ската планина ; най-високиятъ връхъ и на Бобо- 
шевската планина отъ сжщата планинска си
стема, надъ с. Скрино, носи сжщото хубаво 
име. Връхъ Руенъ има въ Северна Македония 
при Вардарския притокъ Пчиня, а сжщо и за
падно отъ гара Симитлий (Изворитѣ). Така се 
нарича и единъ малъкъ връхъ въ Югоизточнитѣ 
Родопи. Отъ сжщия коренъ сж имената и на 
Руй планина и върховетѣ: Малъкъ и Голѣмъ 
Руй, при гр. Трънъ и на Руя, дребенъ връхъ 
на източна Срѣдна-гора при Стара-Загора.

Сега ние ще се позанимаемъ съ осогов
ския първенецъ Руенъ и по него ще направимъ 
мислено екскурзия съ нашитѣ читатели.

Осоговската планина е единъ обширенъ 
лабиринтъ отъ планини, ксито изпълватъ едно 
пространство отъ 4,223 квадратни километра, 
включено между голѣмитѣ рѣки: Струма, Брѣ- 
галница, Пчиня, Крива-Рѣка и Кюстендилското 
поле. Цѣлата планина принадлежи на Бѣло- 
морския басейнъ; всички нейни течещи води 
се вливатъ въ Бѣло море, посрѣдствомъ дветѣ 
голѣми рѣки Струма и Вардаръ. Старото име' 
на Струма е било Стримонъ, а на Вардаръ — 
Нксий. За тѣхъ често сж писали старитѣ писа
тели, историци и поети. Омиръ, въ своята про-
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чута поема Илиада, казва за Вардара: „Потокъ, 
на който въ свѣта нѣма равенъ по красота“...

Отъ тази обширна и разнообразна планина 
само едната четвърть (995 кв. километра) се 
падатъ на България, а другитѣ три четвърти 
сж въ Македония. По-рано, следъ образуването 
на свободното Българско княжество, вододѣл- 
ното било на планината бѣ избрано за граница 
между България и Турция. Сега пъкъ по сж- 
щото било върви сръбско-българската граница. 
Българската часть е най-високиятъ и най-краси- 
виятъ дѣлъ отъ планината, а Руенъ заема 
централно мѣсто и се намира на самата граница 
между България и сръбска Македония.

Осоговскиятъ първенецъ е единъ отъ най- 
любимитѣ и най-често посещаванитѣ отъ ту
ристи и учени български планински връхъ.

* * *
Главниятъ и най-лекъ пжть за Руенъ е 

отъ градъ Кюстендилъ. Този стариненъ градъ 
по-рано се е наричалъ съ тракийското име 
Пауталия, а по-късно — Велбжждъ и Баня. 
Разположенъ е въ едноименното поле, въ 
самитѣ поли на планината. Надъ града се из
дига стръмниятъ ридъ Хисарлъкъ съ развалини 
отъ стари крепости и болници, а подъ него, 
въ самия градъ, сж прочутитѣ съ своето изо
билие и лѣковитость минерални извори. До
скоро Хисарлъкътъ бѣ едно голо и диво бърдо, 
отъ което пороищата правѣха голѣми пакости

3
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на населението; а сега а превърнатъ въ единъ 
красивъ паркъ — любимо мѣсто на кюстен
дилци, лѣтовници и случайни гости.

По-нагоре пжтьтъ минава презъ малкото 
планинско село Богословъ. Сега мжчно може 
да проумѣе човѣкъ, въ какво се състои бо
жието слово, но въ размирнитѣ времена на 
близкото и далечно минало селцето е било бла
гословено прибѣжище за българското населе
ние. До Богословъ има сносно шосе, но ту- 
риститѣ винаги предпочитатъ пжтекитѣ презъ 
самия Хисарлъкъ и по-нагоре отъ него. Изку
ственото залесяване пъпли нагоре и се е почти 
приближило до нашия Богословъ. Колкото въз
лизате по-нагоре, толкова повече се увелича- 
ватъ и прелеститѣ на околната природа, тол
кова повече се разширява и хоризонтътъ предъ 
вашия смаянъ погледъ. Особено красиви сж 
тукъ планинскитѣ поляни и долини, каквито 
може да срещнете само въ централнитѣ дѣ- 
лове на Срѣдна-гора, наречена отъ поета Пенчо 
Славейковъ — „царица на горитѣ“. Планин
ската пжтека ту плава по зелената повърхнина 
на полянитѣ, ту се гмурне въ прохладнитѣ 
букови гори. Безъ да чувствувате умора, съ 
дълбоко дишащи гърди и блуждаещъ изъ 
ширинитѣ погледъ, вие се издигате все по-на
горе и по-нагоре.

Ето „Студената чешма“. Нашиятъ народъ 
е отличенъ кръстникъ. Като нарече нѣкакво 
име, като че съ гвоздей го прикове: то остава
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за вѣчни времена. И тукъ неговиятъ кръщел- 
никъ отговаря на името си. До чешмичката 
има една горска стражарница, която често 
услужва при крайно лошо време на турис- 
титѣ. Следъ половинъ часъ сте на друга кра
сива поляна „Памука“,, наречена така по името 
на планинското цвѣте, което следъ прецъвтя- 
ването си много прилича на памукъ. Въди се 
тукъ въ голѣмо изобилие. Следъ други 40-50 
минути пжть вие излизате на една по-открита 
равнина: това е Плавилото. Тукъ подъ лич
ния връхъ Кюнекъ, на една височина около 
1650 м. се построи първата туристическа осо
говска хижа „Осогово".

Тази часть на Осогово, иззидана отъ кра- 
сивъ гранитъ, е водопоителката на Кюстендилъ 
отъ незапомнени времена. Сега се доизкарва 
единъ модеренъ водопроводъ, който ще обез
печи града съ достатъчна, при това чиста и 
■студена вода.

Отъ хижата нататъкъ пжтищата се дѣлятъ. 
Единиятъ върви хоризонтално и обхожда вър- 
ховетѣ Кюнекъ, Кулинъ-камъкъ и Бегъ-бунаръ, 
а другиятъ минава презъ самитѣ върхове и 
при хубавия изворъ Бегъ-бунаръ (Бейски кла- 
денецъ) се съединява съ първия. Има и трети 
пжть за Руенъ, който минава презъ планин
ското село Сажденикъ. Дзъ винаги предпочи- 
тамъ срѣдния пжть презъ върховетѣ. Отъ Кю- 
нека се вижда като на длань цѣлото Кюстен
дилско поле, което отдалечъ личи като една
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обширна овощна градина, подѣлена отъ нѣ- 
колко кривуличащи рѣчни ленти. Ей тамъ, по 
срѣдата на полето, личи Кадинъ-мостъ на 
Струма, за който народната фантазия ни е за
вещала чудно красиви легенди.

* * * ,
Истинското име на моста е Кадънъ-кьо- 

прюси по турски, или Невѣстинъ-мостъ. Не- 
вѣстино се нарича малкото селце до моста.

Трима братя майстори отъ близкото село 
полагатъ голѣми усилия за построяване на 
моста, но тѣхнитѣ усилия отиватъ напразно. 
Построеното презъ деня, водата го събаря и 
отнася презъ нощьта. Най-сетне силенъ смутъ 
обхваща душитѣ на тримата братя, когато се 
убедили, че безъ скжпа жертва нѣма да из- 
градятъ своя мостъ—мечта. Но тѣ не желаятъ 
да посрамятъ и своето име, своята майсторска 
честь. И уговарятъ: да принесатъ жертва онази 
отъ женитѣ, която първа донесе на своя мжжъ 
сутрешната закуска. Подранила най-младата 
снаха — Струма невѣста, жена на най-мал
кия братъ, майсторъ Мануилъ. Младата булка 
носѣла въ едната си ржка своята скжпа рожба- 
пеленаче, а съ другата — закуската. Щомъ 
издумала „Помози Богъ“, тримата братя ско
чили, сграбчили я съ своитѣ стоманени ржце 
и насила я зазидали въ основитѣ на срѣдния 
сводъ. Като я зазиждали, тя плачела и се мо
лила да й оставатъ отвънъ поне очитѣ и гър-
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дитѣ, за да може да гледа и *кърми милата си 
рожба. Но братята останали неумолими. Гѣх- 

< ното дѣло искало жертви и тѣ ги давали, 
макаръ и съ люта болка на сърдце.

Плачейки и кърмейки детето си, най-сетне 
хубавата невѣста издъхнала. Предъ скжпата 
жертва отстжпили и буйнитѣ води: мостътъ 
билъ привършенъ и до днесъ стои неповреденъ.

Но още и досега, прибавя преданието, ко- 
гато придойде рѣката, чува се нощно време 
задавениятъ повикъ на злочестата майка.

** *
И още много други приказки се разпра- 

вятъ за този красивъ и здравъ мостъ, но нека 
оставимъ на спокойствие полето и вдигнемъ 
погледъ къмъ тайнственитѣ висини на Руенъ. 
При студения кладенецъ Бегъ-бунаръ отпочи- 
ваме и закусваме. Напълваме матаритѣ си, за- 
щото нагоре, дори до Руенъ, вече нѣма вода 
близко до пжтя. Доловетѣ по нашата планина, 
макаръ и доста загладени и рѣдко каменисти, 
сж много дълбоки и стръмни. Пжтьтъ върви 
все по билото, което дѣли водитѣ на Бистрица 
и Елешница, и оставя въ дѣсно шилеститѣ вър
хове на Черна-скала (Човѣчето) и Шипка. Като 
се въздигнете надъ височината на последния 
връхъ, предъ васъ се разкрива едно широко 
планинско ливадище, безъ опредѣлена физио
номия на планински връхъ. Това е Руенъ, гле- 
данъ и възкаченъ отъ изтокъ. Отъ другитѣ си
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страни, той изпъква много по-рѣзко, а особено 
внушителенъ е той откъмъ Щипско поле, про- 
рѣзано отъ водитѣ на Брѣгалница.

И друго едно обстоятелство отнѣма на 
Руенъ качествата на планински първенецъ. Той 
прави впечатление на малко селище. Като гра- 
ниченъ пунктъ, тукъ сж издигнати две здания 
на граничаритѣ — български и сръбски. При 
все това Руенъ господствува надъ цѣлата окол
ности, ясно се чувствува неговата мощности и 
отъ него се разкрива единъ отъ най-обширнитѣ 
и най-великолепнитѣ изгледи, какъвто съмъ 
наблюдавалъ отъ височинитѣ на българскитѣ 
планини. Покойниятъ историкъ К. Иречекъ 
смѣташе, че най-хубавиятъ изгледъ се разкрива 
отъ срѣдно-горския връхъ Братия. Въ своята 
хубава и увлѣкателна книга «Пжтувания по 
България“, той пише: „Изгледътъ е единъ 
отъ най-великолепнитѣ не само въ България 
и на Балканския полуостровъ, но изобщо въ 
Европа“.

Не единъ пжтв съмъ се възхищавалъ отъ 
действително великолепната гледка, която се 
разкрива отъ Братия, издигащъ се надъ родния 
ми градъ Панагюрище. Но изгледътъ отъ Руенъ 
го превъзхожда и по всестранна ширина и по 
разнообразие на формитѣ.

Отъ северъ, като тъменъ облакъ, се про
стира веригата на Стара-планина, която се 
вижда отъ сръбската граница дори до Юмрукъ- 
чалъ, който личи изъ пролуката между Витоша
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и Верила. На западъ, върху мъгливия хоризонтъ, 
се очертава конусообразниятъ куполъ на шар
ения Люботрънъ. На югозападъ погледътъ ви 
се плъзга отъ планина на планина, защото от- 
дѣлнитѣ върхове се вече мжчно разпознаватъ. 
Въ безпределната далечина се мъжделѣе Пе- 
листеръ. По-наизтокъ — Нидже планина. На 
югъ се препрѣчва Плачковица-планина, чието 
име ви напомня, че много плачъ е чутъ и 
много сълзи сж пролѣни въ този, колкото 
красивъ, толкова и нещастенъ кжтъ.

Презъ Малешевскитѣ планини изпъкватъ 
нови ненагледни картини. Ето, ей тамъ! — 
мощната снага на легендарната Иринъ-Пиринъ 
планина, забила въ небесата остритѣ си чуки. 
Ето и достойната й посестрима — Рила-планина, 
мила и страшна като приказка. Въ слабо от
клонение на северъ, обвитъ въ лека мъгла, 
стои като на постъ витошкиятъ Черенъ-връхъ.

Близо до насъ, въ западнитѣ поли на 
Руенъ, стърчи Царевъ-връхъ, наричанъ още 
Султанъ-тепе, свързанъ отъ преданията съ по
следния Кюстендилски владѣтель князъ Кон- 
сгантинъ, съвременникъ на Крали-Марко, и съ 
тжжнитѣ спомени отъ последнитѣ братоубий- 
ствени войни.

Руенъ е високъ само 2253 метра, а 
отъ него се вижда почти цѣла Македония, 
цѣла Югозападна България, части отъ Тракия 
и Сърбия; само северна България се стара
телно прикрива отъ гърбицата на Стара-пла-
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нина. Отъ Руенъ любознателниятъ ученикъ 
може да изучи нагледно голѣма часть, и то 
най-интересната, отъ Балканския полуостровъ.

* * *
Но време е вече за слизане. Рѣдко тури- 

ститѣ се връщатъ по пжтя, изъ който сж дошли. 
Нека последваме и ние тази хубава и полезна 
привичка, защото впечатленията ни ще се 
удвоятъ. Да се върнемъ можемъ най-бързо 
край границата, близко до Ташъ-тепе (Каменъ 
връхъ) и да се спуснемъ въ с. Гюешево, по
следната станция на желѣзопжтната линия 
София — Перникъ — Радомиръ—Кюстендилъ — 
Гюешево,отгдето много често става изкачването. 
Но понеже сегашната наша екскурзия става 
само на книга, то нека последваме по-смѣлитѣ 
туристи и се спустнемъ право на северъ, въ 
красивата долина на пѣнливата Бистрица, по 
който пжть и въ действителность сме минавали. 
Най-горниятъ потокъ, който образува нашата 
Бистрица, се казва Главна-рѣка. Въ нейното 
каменно корито отъ стари скали се намира 
прочутото „Сребърно-коло“, гдето сж претопя
вали добиваната малко по-горе среброносна 
руда. Това ни напомня за рударското минало 
на нашата планина, богата съ разнообразни 
руди, а главно съ сребро, олово, желѣзо, медь, 
цинкъ, сѣра и пр. Неотдавна Осогово е билъ 
единъ отъ главнитѣ рударски центрове въ об
ширната Турска империя, за което ни напом-
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нятъ както купищата сгурия, промивнитѣ вади, 
подкопнитѣ отвори (рупи), а така и множе
ството запазени наименования отъ онова време.

Долината на Бистрица е една отъ най- 
красивитѣ. Въ височинитѣ нейнитѣ брѣгове сж 
загладени и покрити съ пасища или хубави 
букови гори. Колкото слизате по-надоле, тол
кова и долината се стѣснява и добива видъ 
на тѣсно скалисто ущелие. Отъ дветѣ страни 
на буйната планинска рѣка стърчатъ отвесни, 
настръхнали и разядени сиви скали, които при- 
даватъ на ущелието смѣсица отъ дивотия и 
красота. Засилвана постепенно отъ пѣнливитѣ 
води на своитѣ притоци: Църна, Лѣва, Орлова 
и Перша (или Мала), най-после Бистрица се 
изскубва отъ скалитѣ на планината и полетява 
изъ високото Гърлянско или Каменичко поле. 
Сега нейнитѣ води се използуватъ за добиване 
на електрическа енергия за Кюстендилъ.

Като излѣземъ на високото Каменичко 
поле, което се издига на 970 метра надморска 
височина, поемаме шосето Гюешево—Кюстен
дилъ и презъ красивия проходъ между Ли- 
сецъ-планина и Осогово, нареченъ Вратца, сти
гаме изходния си пунктъ, доволни отъ чистия 
въздухъ, бистрата вода, чуднитѣ гледки и не- 
обятнитѣ простори, които ни достави така 
щедро Осоговската планина и нейниятъ госто- 
любивъ първенецъ Руенъ. И ние имъ се от- 
плащаме съ честото си гостуване и съ искрения 
си възторгъ.
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ИЗЪ СНЪГОВЕТЪ НА ВИТОША.

Освобождението на България е едно го- 
лѣмо събитие въ живота на нашия народъ. 
То бѣ предшествувано отъ една дълга и упо
рита борба, въ която борба стана закаляването 
на народния характеръ. Въ тази именно епоха 
се родиха, живѣха и умрѣха най-свѣтлитѣ 
личности, които е раждала нашата страна. 
Намѣсата на Русия ускори освободителния про- 
цесъ и наложи факта на освобождението. И 
ето оттогава вече изтече половинъ вѣкъ. Пет- 
вѣковната робия е отхвърлена въ историята съ 
полувѣковната свобода. На 3 мартъ е възспоме- 
нателниятъ день за българското освобождение, 
а на тазгодишния 3 мартъ ще се празднува пет
десетгодишнината отъ това голѣмо събитие. 
Но макаръ този день да носи общо народенъ 
характеръ и досега не е установенъ единъ 
общъ начинъ на празднуване. Както голѣмитѣ 
народни скърби, така и народнитѣ исторически 
радости всѣки схваща и преценява по своему, 
и отъ съвокупностьта на тѣзи лични радостни и 
скръбни преживявания се получава общата на
родна скърбь или радость.

Праздникътъ на освобождението има исто
рическа смисъль; той е день възспоменателенъ. 
Но и като такъвъ ние пакъ го празднуваме въ 
планинитѣ. Вѣрно е, че се лишаваме отъ 
тържествената обстановка на обикновеното 
градско праздненство. Но въ никой случай и



Излетъ съ ски.
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нашата обстановка не е по-малко тържествена. 
„Планинитѣ, казва Ръскинъ, сж създадени 

да бждатъ училище и черква за човѣшкия родъ“.
Въ „тѣзи велики храмове на земята“ съ 

„снѣжни олтари“ изживѣхме споменитѣ и за 
петдесетгодишнината отъ освобождението, за 
което нашитѣ бащи лежаха изъ окопитѣ при 
Крагуевацъ и Шипка.

За насъ ловджийското .на слука“ значи 
„дано се случатъ повече праздници“. „На слука“ 
бѣ за насъ деньтъ на освобождението, защото 
ни гарантираше два празднични дни. Следъ 
слуката вървѣше и чудното време. Такива при
ятни за съзерцания на обширнитѣ простори 
дни рѣдко сме срѣщали, като тѣзи на 3 и 4 
мартъ 1928 год.

Витоша пазѣше ревниво девственостьта на 
своитѣ снѣгове. И действително нейнитѣ високи 
дѣлове биха били недостжпни, ако не бѣхме 
усвоили служенето съ ски. Напжтилата (ракети) 
и скитѣ сж изобретения на народитѣ, които 
сж поставени въ една обстановка, която ги 
държи въ съприкосновение съ голѣмитѣ и 
дълготрайни снѣгове. Тѣзи прибори българ- 
скитѣ туристи пренесоха отъ вънъ. Но ако 
скитѣ сж наистина чуждо изобретение, което 
ние усвоихме съвсемъ наготово, напротивъ, на
пжтилата (ракетитѣ) отдавна сж познати на 
българския народъ. Дали сж ги видѣли отъ 
нѣкои чужди гости, или пъкъ съвсемъ само
стоятелно сж ги изобретили — това не зная,
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но ми е известно, че напжтила отъ дървенъ 
обрачъ и лико сж отдавна въведени отъ планин- 
цитѣ изъ Родопитѣ и нѣкой македонски 
планини.

Преди години, „щастливецътъ“ Алеко меч
таеше за каква-годе колиба на Витоша и късно 
следъ неговата трагична кончина, примамли
вата планина зимно време бѣ достжпна само 
презъ деня и то не винаги. При лунна нощь 
тя се отдаваше само на далечно съзерцание. 
Сега вече, благодарение на обширнитѣ хижи 
и хижички, нѣколко стотинъ любители на раз- 
нообразнитѣ природни прелести могатъ да пре- 
каратъ и най-лютата зимна нощь въ снѣжнитѣ 
обятия на красавицата. Напливътъ по хижитѣ 
е много голѣмъ; срещу праздници тѣ напом- 
нятъ сарделени кутии — всичко се заема отъ 
рано. Затова и азъ решихъ да използувамъ 
гостоприемството на .колибаритѣ“, каквито се 
навъдиха и по Витоша.

Къмъ залѣзъ слънце прехвърлямъ Яворовъ 
ридъ. Отъ Широката ливада се разкрива не- 
нагледниятъ хоризонтъ, затворенъотъ блѣстя- 
щитѣ чела на Руенъ, Църноокъ и Руй. Баг- 
ритѣ бързо се смѣнятъ; пурпурътъ изтиква 

« снѣжно бѣлия тонъ, за да отстжпи на виолета, 
последниятъ—на мата; докато небесно-синиятъ 
цвѣтъ завладяваше напустнатия отъ дневното 
свѣтило западъ, отъ изтокъ се разтилаше млѣч- 
ниятъ оттенъкъ на надигащата се луна, лит
нала да догонва своя. първоизточникъ.



48

Замръзналиятъ снѣгъ хруска подъ тежкитѣ 
обуща. При изворитѣ на Планиница е вече мрък
нало, но свѣтло като день. Блѣстящъ скрежъ 
покрива тъмнѣящата подъ него борова гора. 
По всички посоки цари неземна красота. И въ 
тихия си захласъ неусѣтно почвашъ да него- 
дувашъ противъ поетитѣ. Природата ги е на
дарила — когото действително е надарила — 
съ тънъкъ усѣтъ къмъ красотата, а тѣ се са- 
моосжждатъ на естетиченъ гладъ и тровятъ 
талантитѣ си съ алкохолъ и никотинъ. Л тукъ 
какво изобилие отъ храна за душата на поета, 
на музиканта, на художника! И какви хубави 
творения, какви поеми, какви хармонични пѣс- 
ни, какви картини биха се излжчили отъ на
ситената имъ съ прелести душа!

Съ тѣзи мисли прехвърлихъ неусѣтно Дау- 
товъ ридъ и се намѣрихъ въ планинското .се
лище“ при Златнитѣ мостове, различно кръ
щавано, но и до сега не усвоило общо име. 
Прибрахме се въ една отъ .хижитѣ“. На па
радната й врата е написамо съ красиви букви: 
„Здравѣйте I“, което бихте искали да изтълку
вате въ смисъль : „Добре дошли, скжпи гости!“, 
ако не ви спъваше подзаглавието, написано 
нѣкакъ си съ по-гузни букви: „Хижата е частна“.

Къмъ б часа вечерьта термометърътъ со
чеше 13 градуса подъ нулата. Колкото месе
чината се издигаше по-високо, толкова по-силно 
ставаше и обаянието на тихата лунна нощь, до
стойна за перото на велики художници и поети.
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Но трѣбваше де се прибираме за спане, за- 
щото наближаваше деньтъ на българското ос
вобождение, който ще празднуваме по висо- 
китѣ върхове на Витоша. Златнитѣ мостове 
сж много ниски за такъвъ възвишенъ день I

Новиятъ день бѣ още по-хубавъ. Презъ 
Владайски Църенъ връхъ, Острецъ и Яслитѣ 
се изкачихме на Селимица. При извора на Дау- 
тица скришомъ се радвахъ на едно сърне. Ско
ро обаче то ме усѣти и избѣга въ гората, като 
въ бѣгането си два-три пжти обърна милата 
си главичка: искаше, види се, да разбере врагъ 
или приятель съмъ му. Преди две години по 
сжщитѣ мѣста срѣщахъ семейство отъ три 
сърни. Вѣроятно е останало само това сираче. 
Жестокитѣ ловци и още по-жестокитѣ вълци 
не сж пожалили и тѣзи най-мили отъ милитѣ 
създания.

Отъ широкото теме на Селимица се раз
крива вълшебна гледка. Северниятъ секторъ на 
хоризонта е заетъ отъ профила на гордата 
Стара планина. Ей Мургашъ! Но той още не 
е черенъ, като черна врана и пиленцето още 
не е запѣло по него. Макаръ и спокоенъ, не
говото бѣло одеяние ни напомня най-тежкия 
моментъ на преминаване на рускитѣ войски 
преди 50 години. На изтокъ отъ него, въ Нра- 
баконашкия проходъ, Шекиръ паша направи 
последнитѣ усилия да спре настжпващитѣ руски 
вълни подъ командата на генералъ Гурко. Но 
напусто. Колоната на генералъ Дандевилъ се

4
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стреми къмъ Буново; генералъ Раухъ се спуска 
къмъ Чурекъ, като се бори съ снѣжнитѣ бури 
шесть денонощия, а генералъ Велиаминовъ е 
стжпилъ на гордия Мургашъ, макаръ и съ це
ната на голѣми жертви. На върха Баба, така 
хрисимъ въ тази минута, само въ една нощь
— срещу 17 декемврий, замръзнаха 13 офи
цера и 813 войника. Сломени бѣха най-после 
общитѣ усилия на Шекиръ и Нури паша — и 
рускитѣ войски нахълтаха въ Софийско поле 
и освободиха бждната българска столица.

Блещи въ снѣжното си одеяние вълшеб» 
ницата Рила, като че изваяна отъ млѣченъ 
мраморъ. Отъ Селимица тя се вижда на изтокъ 
само до Мусала. За да я видя цѣла, покачихъ 
се по югозападното ребро на Черния връхъ. 
И трѣбва да призная: никога Рила не ми се е 
струвала така красива, както този день.

Отъ Черенъ връхъ летятъ малки черни 
точки, които лжкатушатъ като водни кончета. 
Това сж скйори.

За туриститѣ скитѣ сж едно ^незамѣнимо 
пособие за зимния туризъмъ и особено за ви- 
сокитѣ планини. Трѣбвало би, разбира се, въ 
зависимость отъ материалната възможности, 
тъй като скитѣ у насъ сж доста скжпи, щото 
всѣки туристъ да привикне да си служи съ тѣхъ.

На другия день, пакъ благодарение сътруд
ничеството на услужливитѣ ски, обходихъ се
верната половина на Витоша. До дветѣ хижи
— Кумата и Алеко, имаше направена партина
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и отиването до тѣхъ не бѣ особено трудно. 
Но пжтьтъ между дветѣ хижи бѣ непроходимъ 
и мнозина туристи отъ двата пункта бѣха при
нудени да се откажатъ отъ обхождането и на 
дветѣ хижи. Следъ обѣдъ, когато слънцето бѣ 
доста много размразило снѣга, срѣщнахъ една 
група младежи, които водѣха весела борба съ 
снѣга, като затъваха намѣста до колѣна, а 
често и до поясъ. Това имъ правѣше удовол
ствие, но личеше, че сж и доста изморени. 
Съобщението ми, че отъ хижа Витоша има 
утъпкана пжтека, ги още повече ободри, но 
все пакъ погледваха завистливо на скитѣ ми, 
макаръ че и тѣ, може би, еж се подигравали 
съ скйорството.

Отъ Каменъ-дѣлъ искахъ да се полюбу- 
вамъ на българската столица, която отъ два 
дена не бѣхъ виждалъ, но една тъмна матова 
мъгла ми попречи на това удоволствие.

Надъ Говедарника, следъ последното за- 
риване въ изтънялия вече снѣгъ (скйорство 
безъ падане не може да сжществува), свалихъ 
скитѣ си. По билото Попадия, на южнитѣ скло
нове на което снѣгътъ е почти стопенъ, се лю- 
бувахъ на поникналия кукурякъ, предвест- 
никътъ на настжпващата пролѣть,
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НА ВЪРХА СЮТКА.

Великденскитѣ праздници сж още далече, 
но ние сме се уговорили кжде ще ги прека
раме. И на Разпетия петъкъ сутриньта напуст- 
нахме столицата въ разгара на нейното суетене.

Този пжть туристическото жребие се пад
на на върха Сютка, на който никой отъ на
шата излетна група не бѣ ходилъ. Това е 
единъ личенъ връхъ на Западнитѣ Родопи, въ 
югоизточния край на Чепинската котловина. И 
понеже ние не обичаме да отиваме и да се 
връщаме по единъ и сжщъ пжть, затова на 
отиване избрахме живописната долина на р. 
Яденица, презъ така нареченитѣ Горенъ и До- 
ленъ Юндолъ. За Сютка тръгнахме отъ село 
Баня, наричано още Чепинска баня. Още отъ 
вечерьта разпитахме за различнитѣ пжтища и 
избрахме този по билото между дветѣ рѣки 
Лепеница и Бистрица. Водачъ ще ни бжде ви
наги услужливата карта. А за този край имаме 
най-подробната карта съ масщабъ едно къмъ 
четиредесеть хиляди.

Както му е редътъ, тръгваме рано преди 
изгрѣвъ слънце. Сутриньта ни обещава хубавъ 
день и не ни излъга. Бѣ вториятъ день на 
Великдень.

Студенъ вѣтрецъ подухва откъмъ доли- 
нитѣ на тритѣ рѣки, къмъ които сме се на- 
пжтили. Край шосето върви и новото трасе на 
Т^^на^а жедѣзопжтна диниягкоято ф вече при»
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вършена отъ Саранбей до Баня и продължава 
строежа й къмъ Якоруда и Неврокопъ. Ще 
мине презъ прохода Яврамово, като прави жи
вописни криволици и осморки. Вървимъ изъ 
нейнитѣ прокопи и се запознаваме съ скалитѣ, 
отъ които е изградена мѣстностьта. Преобла- 
даватъ мраморитѣ. А долината на рѣката Ле- 
пеница е заета предимно отъ тази скала, за
това е богата съ пещери и подземни води. На 
сжщитѣ скали селото Баня дължи и красивия 
си изворъ Клептуза. Тукашнитѣ мрамори сж 
стари кристализирани варовници. Между тѣхъ 
се редятъ и гранитни жили; сжщо и още по- 
стари кристалинни скали.

На единъ километъръ отъ селото, на дѣс- 
ния брѣгъ на рѣката сж разположени хуба- 
витѣ и лѣковити бани. Чепинската котловина 
е щедро надарена отъ природата съ топли из
вори. Такива има въ землищата на селата: 
Баня — 5 извора, Лжджене — 10, Каменица — 
6, Корава — нѣколко, но тѣхниятъ брой и 
досега не е точно установенъ. Нѣкои отъ тѣзи 
извори сж използувани за бани, каквито има 
въ всички поменати села.

На три километра надъ селото напускаме 
шосето, току подъ съединението на тритѣ 
рѣки Лепеница, Бистрица и Ябланица. Най- 
рано се съединяватъ Ябланица и Бистрица. 
Много правдиво кръщава народътъ рѣки и 
мѣстности. Водитѣ на рѣката Бистрица дей
ствително сж по-бистри отъ тѣзи на Ябланица.
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А Лепеница се нарича отъ лепливата почва, 
която образува извѣтрялата варовита скала. 
Името пъкъ на Ябланица е свързано съ една 
легенда за юначната девойка Ябла. На единъ 
километъръ надъ сливането на рѣкитѣ, по те
чението на Ябланица, се издига Момина скала 
— сжщо така свързана съ тази мѣстна геройня. 
Думата абла между помашкото население (по- 
мохамеданчени българи) се употрѣбява и въ 
смисъла на кака.

По единъ дървенъ мостъ минаваме на 
дѣсния брѣгъ на съединената рѣка, която по 
това мѣсто се нарича Банска, по-долу — Стара, 
а въ пролома къмъ Тракийската низина—Елли- 
дере, което ще рече петдесеть потоци.

Като се мине моста, веднага се прескача 
или прегазва рѣката Лепеница, споредъ случая, 
и се поема пжтя право по рида, който се спуска 
между дветѣ рѣки. Това мѣсто се нарича Кър- 
кулицитѣ или Кривулицитѣ, поради постоянното 
кривуличене на пжтеката по спусъка на стръм
ния мраморенъ ридъ. Скоро, обаче, голѣмата 
стръмнина се смѣнява съ слабъ наклонъ и вие 
вървите неусѣтно по гладкия, тревистъ и за- 
лесенъ ридъ. И колкото се изкачвате по-нагоре, 
толкова и близкитѣ и далечни картини ста- 
ватъ по-разнообразни и по-пленителни. Пжте
ката ви заприличва на алея всрѣдъ сочни бо
рови гори. Настойчивата и еднообразна пѣсень 
на кукувицата ви говори за настжпилата про- 
лѣть, макаръ че околнитѣ планински вѣнци
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сж още потънали въ снѣгове. И често пжти 
се спирате и обръщате назадъ и то не отъ 
умора, а само да се полюбувате на ненагледната 
картина, която се разстила въ западния полу- 
кржгъ на хоризонта.

Близко до насъ е западното ребро на 
Доспатъ планина, което се спуска отъ прохода 
Аврамово къмъ Пирина и заедно съ него об- 
разуватъ красивата Момина клисура, презъ 
чиито скали се промъква рѣката Места отъ 
Разложкото за Неврокопското поле. Тукъ е 
царството на Бабешкитѣ помаци. Дълго време 
следъ освобождението ни тѣ не искаха да 
признаятъ българското господство и повечето 
се изселиха оттатъкъ границата. Оголенитѣ 
ридища даватъ оскждна прехрана, но тѣ отъ 
памти вѣка сж свикнали съ планината и не 
имъ се иска да се раздѣлятъ съ нея.

Задъ Доспатскитѣ ниски възвишения се 
издига въ правиленъ полукржгъ верига отъ 
рилски и пирински великани, пресѣчени отъ 
Предѣлската седловина. Отъ 2000 метра на
горе всичко е покрито съ дълбоки снѣгове. 
И който иска да научи кжде е границата 
между Пиринъ и Рила и Рила и Родопитѣ, 
нека да дойде по това време тукъ и да хвърли 
само единъ единственъ погледъ.

Но да продължаваме къмъ Сютка. На мѣ- 
ста погледътъ ви се силно смущава отъ пе
чалната гледка на минали пожарища. Било 
отъ невнимание, било умишлено или отъ меж-
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дуселска зависть, но нзъ тѣзи мѣста често е 
бушувала огнената стихия и огромни простра
нства сж опожарени и тѣхнитѣ гори стоятъ 
още невъзстановени. Такива опустошения, въ 
по-малъкъ размѣръ срѣщнахме подъ върха 
Чадъра (1676 м.) и единъ огроменъ въ мѣст- 
ностьта Локвитѣ, който се е разширилъ въ 
всички направления и неговитѣ опустошения и 
досега навѣватъ страшна тжга.

Въ долната лѣва часть на пожара се на
мира Биндеровата чешма, единъ споменъ отъ 
разбойническото минало на този неспокоенъ 
край. Презъ 1891 г. смѣлиятъ разбойникъ Спа- 
носъ плени на гара Бѣлово инженеръ Бин- 
деръ и неговия другарь и ги развежда изъ 
Рила и Родопитѣ съ цель да получи откупъ 
отъ Баронъ-Хиршовата компания, която екс
плоатираше по това време желѣзницитѣ въ 
Южна България (Източна Румелия).

Отъ пожарищата ние навлизаме въ единъ 
граниченъ прорѣзъ всрѣдъ боровата гора, 
която заема рида дори до самия връхъ Сютка. 
Тукъ попаднахме въ дълбокъ снѣгъ и пжту- 
ването стана доста мжчително и даже досадно 
за непривикналитѣ къмъ снѣгове членове на 
нашата малка излетна група. Смѣтката ни, че 
на върха ще бждемъ къмъ 2 часа следъ обѣдъ, 
като всѣка смѣтка безъ кръчмарь, излѣзе по- 
грѣшна. Снѣгътъ ни задържа повече отъ 
единъ часъ и на върха излѣзохме едва въ 
три часа.
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Сютка, както и всички други родопски вър
хове, не прилича на рилскитѣ и пирински зХ- 
бери и конуси, издигащи се високо надъ би
лото, шеметни и мжчнодостжпни. Той е само 
най-високата точка на лжкатушното било — 
2188 м. Само отъ югъ е малко по-стръмни- 
чъкъ, но отвсѣкжде достжпенъ. И ако не ви 
спиратъ горитѣ, бихте могли да възлѣзете на 
него откждето пожелаете.

Въ замѣна на това пъкъ отъ Сютка се 
разкрива гледка, на каквато рѣдко можете да 
се любувате, даже и отъ най-високия рилски 
или пирински връхъ. То е мѣсто „най-прег- 
ледно“ и „най-разгледно“, както се изразяватъ 
помацитѣ.

Нмфитеатрално предъ васъ сж разполо
жени нѣколко планински вериги на тритѣ съ
седни области — Тракия, Македония и Юго
западна България. Но насъ най-много ни при
вличаха планинитѣ отъ Източна Македония, на 
които по-рѣдко сме се любували и по-малко 
познаваме. Макаръ и сравнително ниски пла
нини, но понеже се издигатъ отъ ниски полета 
или отъ самия уровенъ на морето, затова из- 
глеждатъ сжщински Нлпи, неотстжпващи по 
височина на Рила или Пиринъ. Така единъ 
отъ нашитѣ другари за моментъ помисли Бозъ- 
дагъ за Олимпъ, но картата и компасътъ скоро 
го извадиха отъ тази измама на очитѣ. И да 
се наситите на чудната панорама нуждни ви 
сж часове и дни, а ние имахме на разположе-



Л
ж

дж
ен

е.



60

ние само преброени минути. Слънцето климна 
на западъ, а ни предстоеше 4—5 часа обра- 
тенъ пжть. И съ мжка на душа трѣбваше да 
напустнемъ тази чудна обсерватория за на
блюдаване на планинския свѣтъ, що ни заоби
каляше отъ вси страни.

За да разбиваме по-леко снѣга, решихме 
да вървимъ единъ следъ другъ, по примѣра 
на вълцитѣ. Като стигнахме къмъ мѣстото на 
най-дълбокитѣ прѣспи, които най-много пла
шеха неопитнитѣ ни съпжтници, двама отъ 
групата се отбиха въ лѣво, за да дирятъ по- 
лекъ проходъ. И въ гжстата гора скоро ги из
губихме. Но тѣ сж опитни хора и никой не се 
бои за тѣхъ.

Неочаквано бързо се намѣрихме вънъ отъ 
гората, а следователно — и отъ снѣга. От- 
тукъ ние ще вървимъ обратно по другъ пжть 
— изъ долината на рѣката Лепеница, затова 
трѣбваше да почакаме двамата другари, които 
се отдѣлиха и смѣтахме, че сж ни изпреварили. 
На туристическото ехо никакъвъ отговоръ не 
чухме. И едно бързо безпокойство обхвана 
всички ни. Пращаме да ги дирятъ. Следъ нѣ- 
колко минути изпратенитѣ се връщатъ и съ- 
общаватъ, че очакванитѣ вървѣли доста влѣ- 
во, но чули виковетѣ и Тръгнали къмъ насъ.

Следъ малко и тѣ пристигатъ — смутени 
и преблѣднѣли. Мжжътъ се подпираше съ пи- 
келя си и накуцваше. И що да видимъ? Цѣ- 
лиятъ му кракъ отъ колѣното надолу потъ-
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Другарчета въГгората,



62

налъ въ кърви. При едно хлътване въ снѣга, 
забилъ острието на пикеля (ледокопъ) въ ко- 
лѣното. Време за бавене нѣма. Прилагаме всич
кото си хирургическо изкуство, като почиства
ме и превързваме раната. Шишето съ одеколонъ 
изигра ролята на дезинфекция, а чиститѣ 
кърпички — на превързоченъ бинтъ.

Часътъ е вече 5. Ние сме надъ 2000 ме
тра надъ морска височина и далече отъ под- 
слонъ. При това съ раненъ човѣкъ. Планътъ 
за връщане по новъ и непознатъ пжть се из
оставя. Взематъ се незабавно нови решения; 
единъ да бърза въ село и изпрати ездатъ конь, 
другитѣ четирима да заминатъ сжщо за но
щувка въ Баня, като оставятъ излишнитѣ си 
дрехи, а останалитѣ трима да чакатъ присти
гането на коня.

Ранениятъ, опитенъ туристъ и добъръ поз- 
навачъ на Швейцарскитѣ и Тиролски Нлпи, 
откждето имаше за споменъ своя пиколъ, на
стоява да вървимъ надолу, като се подпира на 
насъ, но ние се боимъ отъ усложнения. За
това го заставяме да седне на направената 
отъ пикеля носилка и полека-лека тръгнахме 
надолу. Така стигнахме подъ върха Чадъръ на 
около 1600 м. надъ морска височина. На едно 
заветно и съ много сухи дърва мѣстц спрѣхме 
и на самата пжтека накладохме огънь и се раз
положихме около него. Докато привършихме 
неизбѣжнитѣ за такъвъ случай приготовления, 
мръкна. Бѣ хубава топла И тиха пролѣтна ве-



черь. Но безлунна и тъмна. Боровата гора 
усилва тъмнината. Насѣдахме около огъня въ 
очакване на коняря. Отъ много мѣста се раз- 
знасяха отчаяни викове на чухелитѣ, тжжни и 
неприятни, особено за непривикналитѣ. Въ срѣдъ 
нощь пристигнаха двама помаци съ единъ конь. 
Въ тъмнината се губили на две три мѣста, но 
стигнали благополучно. Намѣрихме за небла
горазумие да вървимъ надолу въ такъвъ мракъ, 
затова поканихме новитѣ си другари да полег- 
натъ край огъня и си поспятъ. На разсъмване 
тръгнахме и стигнахме неочаквано рано въ се
лото, кждето безпокойно ни чакаха нашитѣ. 
Веднага бѣ намѣренъ лѣкарь, който направи 
инжекция противъ опасната зараза тетаносъ, 
прегледа раната и ни успокои. Костьта не е за
качена. Следъ две недѣли другарьтъ тръгна 
пакъ по планинитѣ.

Но Великденския си маршрутъ не можахме 
да изпълнимъ изцѣло. Чаровниятъ Алабакъ 
остана непосетенъ. Дадохме му обещание, че 
това ще направимъ другъ пжть.
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