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ДЪТСКИТЪ МИ СПОМЕНИ ЗА ВИТОША.

Като деца много обичахме да слушаме и 
сами да декламйраме стихове, съ които се въз- 
пѣваше зората на свободния ни животъ. Пет- 
вѣковното робство трѣбва да е било много до
тегнало на нашия народъ, затова и радостьта 
му отъ освобождението бѣ така голѣма. Днитѣ 
на робията не помня, но детскитѣ ми години 
съвпадаха съ първото десетилѣтие отъ осво

бождението, затова и така радостно деклами
рахме съ връстницитѣ си:

Подъ Витоша висока, 
На поле широко, 
Катъ красна зорница 
Изпъкнала столица ...

Деца на горитѣ и планинитѣ, ние почнах
ме да мечтаемъ за тази високй планина, да за
питваме за нея. По това време желѣзници още 
нѣмаше, а за „хвърчила“ се разправяше само 
въ приказкитѣ. Не бѣха познати и автомоби- 
литѣ. Затова и Витоша бѣ така далече отъ 
насъ. Но чухме веднъжъ, че тя се виждала отъ 
върха „Свети Илия“. И ние се запжтихме 
къмъ този щастливъ връхъ, за да видимъ още 
по-щастливата Витоша, подъ чиито поли е 
разположена столицата на свободното ни кня-
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жество. Макаръ и .ранна пролѣть, случи се 
тихъ и ясенъ день. Съ нетърпение възлизахме 
нагоре и често се обръщахме назадъ къмъ 
Витоша. И видѣхме я още преди да се качимъ
на върха.

Витоша бѣше подъ снѣжно покривало!
Витоша видѣхме! Н София? Дълго се 

взирахме къмъ планинскитѣ низини, но „крас
ната зорница“ стоеше скрита отъ нашитѣ очи. 
За да видимъ и София трѣбва да диримъ 
нѣкой по-високъ връхъ, си казахме и тръгнах
ме право надолу изъ урвата на Св. Илия. На., 
всички срещнати познати се хвалѣхме, че сме 
видѣли Витоша. На другия день вече цѣлото 
ни отдѣление знаеше за нашето откритие.

По-късно чухъ и една пѣсень за нашата 
любима планина. Мелодията не ми хареса; ви- 
дѣ ми се нѣкакъ си чужда. Но съдържанието
ми допадна, защото още по-вече величаеше 
нашата планина:

Отъ Витоша по-високо нѣма,
Отъ София по-голѣма нѣма.

Така нашитѣ представи за Витоша се 
слѣха съ тѣзи за столица София. Стане ли 
дума за планината, сѣтимъ се за столицата и 
обратно. И всички, които сж писали за Со
фия или за Витоша, винаги свързватъ тѣзи 
две понятия.

— София е разположена подъ политѣ на 
Витоша, пише единъ.

— Витоша се намира на 8 к. м. юго
западно отъ София, казва други.
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— София се намира доста близо до една 
планина, която е къмъ южната й страна, така 
е писалъ презъ 1443 ,г. французскиятъ рицарь 
Бернардоръ де ла Брокиеръ.

Или пъкъ, както пише единъ другь пж- 
тешественикъ Савюиръ Люзинянъ:

— На югозападъ отъ града лежи една 
планина, която турцитѣ наричатъ Витоша.

И тази връзка между планината и населе
ното мѣсто се е чувствувала много по-рано, 
може да се каже, отъ самото заселване на 
днескашната София отъ тракийското племе 
Серди, които дадоха и първото име на града 
—Сердика. По това време Витоша се е нари
чала съ старинното си име Скомбръ и Скоми- 
усъ по-късно, което име нашитѣ учени тълку- 
ватъ въ смисъль: остра, стръмна планина.> 
Тогава още нашата планина е била нѣщо като* 
покровителка на населението, което е дирило 
въ нейнитѣ обятия закрила и спасение отъ чуж- 
дитѣ нашествия.

Отъ най-старо време и до день днешенъ 
Витоша е водочерпателката на града.

Тази връзка между града и планината най- 
добре е изразилъ виенскиятъ професоръ гео- 
логъ Фердинандъ Хохщетеръ съ следната кра
сива фраза:

— София и Витоша см нераздѣлни, както 
Неаполъ и Везувий.

Пъкъ и хубава е нашата Витоша. А още 
по-хубави и омайни сж картинитѣ, които се
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разкриватъ отъ нейнитѣ високи върхове. Въ 
това вѣрвамъ да се е убедилъ всѣки, който е 
ималъ удоволствието да броди изъ нея. Но 
мнозина отъ нашитѣ читатели сж далеко отъ 
нея и нѣматъ възможность даже да я зърнатъ, 
както правѣхме ние като деца отъ върховетѣ 
на Срѣдна-гора. Затова нека направимъ нѣ- 
колко мислени разходки изъ Витоша — при
ятни и полезни и за еднитѣ и за другитѣ. 
Които сж били изъ нашата красива планина, 
ще си припомнятъ всичко чуто и видено, а 
които не я познаватъ, ще се запознаятъ съ 
нея.

КРИЙ ПОЛИТЪ НН ВИТОШЛ.

Витоша се намира току-речи въ срѣдата 
на Югозападна България и е заобиколена : отъ 
северъ съ Софийското поле; отъ изтокъ съ 
низкитѣ планини Лозенска и Плана; отъ югъ 
съ Самоковското поле и планината Верила и 
отъ западъ съ Пернишкото поле и възвише
нията Голо-Бърдо и Люлинъ.

Лозенската планина се счита като крайна 
западна дипла на Срѣдна-гора и е отдѣлена отъ 
Витоша съ дълбокия долъ на рѣката Искъръ 
при навлизането й въ Софийско поле. Плани
ната Плана е източна предпланина на Витоша 
и сжщо е отдѣлена отъ Срѣдногорието съ 
сжщия Искърски проломъ.

Отъ едно южно ребро на Витоша продъл
жава сжщо невисоката планина Верила, която
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съединява нашата планина съ царицата на бъл- 
гарскитѣ планини Рила. Въ отличие отъ своитѣ 
съседки, Верила е низка и безводна планина. 
Затова и нашитѣ учени тълкуватъ дветѣ близ
ки имена : Рила — водна планина; Верила — 
безводна.

На западъ чрезъ долината на Струма Ви
тоша се съединява съ пернишко-радомирското 
възвишение Голо-Бърдо,по върховетѣ на което 
сж били разположени чертозитѣ (кулитѣ) на 
прочутия срѣдновѣковенъ български войвода 
Кракра Пернишки.

На северозападъ Витоша се свързва съ 
малката си съседка Люлинъ планина.

Въ далечното минало околнитѣ полета сж 
били сладководни езера, а споменатитѣ плани
ни провлаци, що сж съединявали близкитѣ су
ши съ Витоша. Впоследствие водата се отце- 
дила посрѣдствомъ проломитѣ на Искъръ и 
Струма и по този начинъ се образували днеш- 
нитѣ полета, по които мочурливитѣ мѣста още 
не сж изчезнали.

Изъ тѣзи мѣстности ще направимъ нашата 
първа екскурзия и ще я направимъ пешъ, как- 
то и всички последующи екскурзии. Не ни 
трѣбватъ нито автомобили, които не всѣкжде 
могатъ да минатъ; нито коне, които ще пред- 
почетатъ да хрускатъ сладката и миризлива 
витошка трева. Пжтуването пеша е и по-при
ятно и по-полезно. Но нека чуемъ какво ни 
казва за него прочутиятъ учитель и възпи
татели Жанъ Жакъ Руссо:
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. . . „По-приятно е да пжтувашъ пешкомъ, 
отколкото съ конь. Човѣкъ тръгва овреме, спи
ра се когато иска, разглежда цѣлата околность, 
обръща се налѣво, надѣсно, увлича се отъ 
всичко приятно и се спира на всѣка стжпка. 
Съгледа ли рѣкичка, тръгва по брѣга й; съ
гледа ли храсталакъ — закриля се подъ сѣн- 
ката му; съгледа ли пещера, посещава я. На 
всѣка стжпка, гдето му се хареса, спира се; 
щомъ се насити — отива си. Нито коне, нито 
пощаджии пречатъ на пжтника. Той нѣма нуж
да да избира шосета и сгодни пжтеки: минава, 
гдето може да се мине; вижда всичко, което 
може да се види и като господарь на себе си, 
ползва се съ всѣка свобода, на която човѣкъ 
може да се радва.

Колко голѣма наслада усѣща човѣкъ, 
когато пжтува по този начинъ, безъ да се 
гледа, че Здравето му закрепва и той пове- 
селява. . .“

Прочее, да тръгваме!*
Съ пълни раници, съ хлѣбъ, за два дена 

и дрехи за завивка, тръгваме отъ София въ 
ранни зори. Да се тръгва рано — това пра
вило сж спазвали и керванджиитѣ, които сж 
тръгвали на пжть, щомъ като изгрѣе зорнй- 
цата (Венера). Отъ старитѣ времена ни сж ос
танали и такива хубави поговорки като: „Ранно 
пиле, рано пѣе“, „Не тръгвай лѣтно време 
безъ дреха, а зиме — безъ хлѣбъ“ и др. такива, 
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които никога не трѣбва да се забравятъ отъ 
туриститѣ. Нощното пжтуване никакъ не е 
препоржчително, особено при лошо време и 
зиме.

Тръгваме по пжтя за Драгалевци — хуба
во шосе, почти заселено. Тукъ-тамъ голѣми 
върби правятъ сѣнка на закъснѣлия пжтникъ 
презъ дневнитѣ лѣтни марани.

Селото Драгалевци все още си запазва 
стария селски видъ: малки кжщурки, не
чисти дворове и слабо любознание. При това 
мжжетѣ обичатъ твърде много ракията — 
единъ голѣмъ и общъ недостатъкъ на нашето 
селско и градско население.

Отъ Драгалевци тръгваме на изтокъ и 
следъ половинъ часъ лекъ ходъ (3 кл.) сти
гаме въ малкото подвитошко село Симеонова. 
Доскоро това село се наричаше Бейлеръ-чиф- 
ликь и ни напомняше за миналата история на 
нашата страна. Когато турцитѣ завладѣха Бъл
гария и другитѣ балкански страни, тѣ раздѣ- 
лиха голѣмото си царство на две части, на 
два бейлеръ-бейлъка: Мало-азиятски и Бал
кански или Румелийски. За столица на послед
ния бейлеръ-бейлъкъ билъ избранъ гр. София, 
като централенъ пунктъ на Балканския полу- 
островъ. Така е било чакъ до 1816 г., когато 
изгорѣлъ сарая (двореца) на Софийския бей- 
леръ-бегъ. Въ днешното селце Симеоново е 
билъ чифлика на бейлеръ-бега, затова и се 
нарекло Бейлеръ-чифликъ. А преди завоюва-
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нето ни отъ турцитѣ тукъ е имало стара 
църква Св. Рангелъ, отъ която и досега още 
сж се запазили следи отъ зидоветѣ й.

На изтокъ, до самото село, въ мѣстностьта 
Банището, има хладенъ минераленъ изворъ. 
Разправятъ, че по-рано, отдавна нѣкога, имало 
и каменна постройка. За миналото на мине
ралния изворъ е запазена следнята легенда.

Водата на извора била повече и по-топла. 
Но, за нещастие, въ нея се удавило детето на 
единъ богатъ влахъ (куцо-влахъ), чиито стада 
пасли по Витоша. То било единствената му 
рожба. Отчаяниятъ баща заповѣдалъ да остри- 
жатъ руната на осемстотинъ овци и съ въл
ната да запушатъ извора. Така водата се из
губила и следъ нѣколко дена бликнала при 
съседното село Панчарево.

Сега водата се използва само за топене 
на гръсте (конопъ). На единъ храстъ до нея 
висятъ стотини разноцвѣтни парцалчета, които 
суевѣрнитѣ кжсатъ отъ дрехитѣ си и вързватъ 
„за здраве“ и изказватъ своята почить къмъ 
природния даръ — минералната вода.

Презъ едни красиви лжки продължаваме 
пжтя си по-нататъкъ. Край пжтя ни сж раз
хвърляни голѣми скали (балвани) отъ сиенитъ 
и андезитъ — стари и млади вулканически 
скали.

Подъ пжтеката остава връха Цръква, по- 
критъ по севернитѣ му спусъци отъ саморасла 
борова гора. Тукъ срѣщаме и червени скали. 
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Близко до него е и малкото връхче съ куцо- 
влашко име Петрефетинъ, произлѣзло вѣ- 
роятно отъ петрефетилоръ, което ще рече мо
мини камъни. Понеже по Витоша пасятъ много 
стада на пастиритѣ куцовласи и каракачани, 
затова и тждѣва се срещатъ доста влашки и 
гръцки имена.

Следъ нови четири петь километра, ние 
сме вече въ голѣмото подвитошко село Бис
трица, плувнало въ зеленина отъ орѣхи, сливи 
и др. овощни дървета. Сдоредъ преброяването 
на населението презъ 1920 г., то е имало 330 
сгради и 2036 жители. Разположено е на двата 
брѣга на едноименната рѣка Бистрица. Трудо- 
любивитѣ и много заслужили на българската 
наука братя Шкорпилъ откриха близко до се
лото старо селище отъ неолетичната (новока- ф 
менната) епоха. И тукъ, както въ село Бояна, 
се разправя, че когато Софийското поле било 
езеро, около него имало само три села: Яна, 
Бояна и старо село Бистрица. Селото Яна се 
намира подъ политѣ на Стара-планина.

Поради здравия балкански климатъ и ху
баво слънчево изложение, Бистрица е и добро 
лѣтовище, кждето доста икономично прекар- 
ватъ много софийски семейства; тукъ и софий- 
скитѣ девически гимназии уреждатъ съ палатки 
своитѣ лѣтни почивни станции. Въ старо време 
тукъ се е добивало желѣзо и злато.

Отъ Бистрица нашата пжтека вече измѣня 
направлението си. Като повървимъ право на
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югъ около б километра, все^.край политѣ на 
Витоша, и пресѣчемъ нѣколко потоци на р. Гж- 
билщица, ще пристигнемъ въ четвъртото под- 
витошко село Желѣзнлща, наречено така по
ради желѣзодобива, съ който се е занимавало 
неговото население презъ епохата на турското 
робство. Селото — много първобитно — е раз
положено въ долината на едноименната рѣка, 
лѣвъ притокъ на Егуля. Наброява около 1000 
души жители. Поминъкътъ е доста тежъкъ. 
Селото е разпръснато покрай малкитѣ нивички 
и ливади.

На около единъ километръ подъ селото 
се намиратъ многоводни топли извори съ тем
пература отъ 15 до 25 градуса. Водата отъ 
тѣхъ движи нѣколко воденици и една тепа
вица, а самитѣ извори служатъ за топене на 
конопъ. Въ отличие отъ всички други села, 
които природата е надарила съ такова богат
ство и които желаятъ да се сдобиятъ съ баня, 
тукашнитѣ селяни се много плашатъ отъ та
кава възможности. „Нко гражданитѣ ни взе- 
матъ жежката вода, кжде ще си киснемъ гръ- 
ститѣ“—сепитатъ съ безпокойство селянитѣ и 
се отказватъ да разбератъ, че тази проста опе
рация може да се извършва и подъ банята.

Още по-наизтокъ къмъ пролома на Искъра 
се бѣлѣе сградата на историческия Кокален,- 
ски или Урвички монастиръ св. Арахангелъ 
Михаилъ. Споменитѣ за миналото на монастира 
и за сждбата на съседната му Урвичка кре- 
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пость сж свързани съ името на последния 
български царь Иванъ Шишманъ; известенъ 
въ този край и синътъ му Нсенъ. Край 
пжтя, по който се движехме дотукъ, още ли- 
чатъ следитѣ отъ старъ пжть, наричанъ и до
сега „царскио“ или „царь ясеновия пать-.Този 
пжть е свързвалъ дветѣ подвитошки крепости: 
Урвичъ и Батилъ (надъ с. Бояна).

Около завладяването на Урвичъ, мѣстното 
предание разказва, че царь Асенъ се държалъ 
храбро въ Урвича града, въ чиито хладни ме
хани пиялъ съ веселата дружина, но едно 
черно предателство турило край на урвичката 
борба. Една българка издала тайнитѣ входове 
на крепостьта и, благодарение на това издай- 
ничество, турцитѣ се промжкнали и унищо
жили голѣмата часть отъ нейния малъкъ гар- 
низонъ, а самиятъ царь Асенъ съ най-вѣрнитѣ 
си хора успѣлъ да се спаси и оттегли къмъ 
втората си позиция — въ Широкодѣлското 
кале. Когато турцитѣ го прогонили иотътамъ, 
той избѣгалъ къмъ Рила и загиналъ въ Искър
ското дефиле надъ Самоковъ. Така загинало 
второто българско царство. За това преда
телство народната съвесть измислила едно 
страшно наказание: жената била проклета 
отъ Бога и тя тутакси се вкаменила заедно 
съ рожбата си, която носила на ржце въ мо
мента на предателството. Върху една скала, 
наречена „Стърчиковъ камъкъ“,на лѣвия брѣгъ 
на рѣката Бедена, има единъ изправенъ ка-

♦
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мъкъ, който напомнюва жена съ дете, както 
друга една скала въ Искърското дефиле на
подобява бюста на бившия царь Фердинандъ.

Но нека оставимъ баба Бедена да изплаща' 
старитѣ си грѣхове и да продължимъ пжтя си 
край политѣ на Витоша, твърде много обез
лесени и огрозени.

Възвиваме все на дѣсно. Високо надъ насъ 
стърчатъ югоизточнитѣ върхове на нашата 
планина, снишаващи се къмъ Самоковското 
поле. Ние сме вече въ басейна на рѣката Па- 
лакария. Като възвиемъ край низкитѣ вър
хове Вѣтренъ и Погледецъ, спускаме се въ 
долината на споменатата рѣка и стигаме въ 
селото Ярлово, което бележи южната граница 
на Витоша.

Главниятъ поминъкъ на селото въ турско 
време е било рударството: добиване на рѣчно 
злато и плавене на желѣзна руда, която сж 
продавали на самоковскитѣ бейова — прите
жатели на самокови. И досега въ това село 
се срещатъ така нареченитѣ „семейни за
други“, общи домакинства на рода: дѣдото, 
синоветѣ и внуцитѣ му живѣятъ заедно и за
едно обработватъ общитѣ неподѣлени имоти. 
Цѣлата область по течението на рѣката Пала- 
кария се нарича съ сжщото име — Палака- 
рията. Ярлово се числи къмъ Самоковска око
лия, къмъ която подпада и близкото село Чу- 
пѣтлово. Всички останали подвитошки села сж 
Отъ Софийска околия.
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Малкото полце подъ селото, поради го- 
лѣмата му надморска височина (надъ 1000 
метра) е слабо плодородно. Ражда се главно 
ржжь, овесъ и картофи.

Напускаме Палакарията и възлизаме къмъ 
рида, нареченъ Палакарийску егреци, който 
съединява Витоша съ Верила. Предъ насъ 
стърчи намусенъ върха Петрусъ, високъ 1435 м., 
най-високиятъ връхъ на Верила. Той се спуща 
стръмно къмъ завоя на Струма. На северъ 
пъкъ се издига терасовидно най-южниятъ ви
тошки ридъ, който се спуска право на югъ 
отъ Черенъ връхъ. Гората отдавна е унищо
жена, но въ замѣна на това тукъ се разстилатъ 
тучни планински пасбища. Спускаме се къмъ 
леглото на Струма. До тукъ витошката рѣка 
върви право на югъ. Но на пжтя й въ това 
направление се изпречватъ твърдитѣ скали на 
непреклонния Петрусъ и тя се вижда прину
дена да удари на западъ къмъ варовититѣ 
скали на Голо-бърдо, презъ които си е про
била пжть.

На километъръ и половина на северъ отъ 
пролома е сгушено малкото село Чупѣтлово 
или Чуйпѣтлово, наречено така, защото по-рано, 
когато околнитѣ мѣстности били залесени, се
лото могло да се намѣри само по гласа на 
пѣтлитѣ. Селцето е основано като рударско се
лище преди 300 години, споредъ несигурнитѣ 
спомени на народната паметь. Поминъкътъ е 
много тежъкъ, затова и селото се намалява;
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жителитѣ му бѣгатъ отъ своето старо селище 
и образуватъ нѣщо като планински колонии 
изъ околнитѣ стари турски и български вла
дения, като откупватъ имотитѣ имъ. Така сж 
образувани 4 нови селища: Кърново, Плана, 
Яребковица и Лисецъ.

Въ долината на Струма, която съ голѣми 
завои лжкатуши между дветѣ съседни планини 
и чертае тѣхната граница, е и с. Боснекъ. Въ 
този дѣлъ витошкитѣ поли сж изваяни отъ 
варовитъ камъкъ, затова и мѣстностьта е пъл
на съ така нареченитѣ „карстови явления*: 
пещери и пещерни извори. Близко до Боснекъ 
има две такива пещери съ красиви сталактити 
и сталагмити, а въ самото село блика единъ 
голѣмъ карстовъ изворъ, който е схванатъ 
(каптиранъ) и преведенъ въ една чешма съ 
много чучури. Нол сжщинско чудо на приро
дата се намира на около единъ часъ на се- 
верозападъ отъ Боснекъ. Това е прочутата 
„Жива вода“. Затова нека напуснемъ за малко 
витошката граница и да отидемъ по-скоро при 
това интересно и забавно изворче.

ЖИВАТА ВОДА.

Следъ единъ часъ пжть' изъ Босненската 
рѣка, възвиваме на северо-западъ и попадаме 
на една най-обикновена чешма. Преди нѣколко 
години на сжщото мѣсто имаше само една 
малка чешмичка. Намира се всрѣдъ малка

2
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полянка, заобиколена отъ лещакъ и други 
храсти. Сама по себе си, мѣстностьта е една 
отъ най-обикновенитѣ, но при все това тя е 
надарена съ най-интересно природно явление 
— съ жива вода. Отъ вѣкове този изворъ се е 
ползвалъ съ славата на светиня всрѣдъ ви
тошкото население. Но славата на Живата 
вода, правилно оценена отъ простия народъ, 
като че ли замира между каменнитѣ стени на 
Витоша и Голо-бърдо. Отъ София малцина сж 
полюбопитствували да видятъ това рѣдко чудо 
на природата. Пъкъ и отъ самитѣ туристи не 
мнозина го познаватъ. Вижда се, че по-рано 
повече сж се интересували отъ него. Още 
презъ 1652 г. турскиятъ пжтещественикъ Бе
лия Челеби е посетилъ Живата вода, която 
нарича „Чешмата на щастието".

Като „чудо на природата“ Живата вода е 
добре проучена. Ето какво ни разправя за нея 
естественикътъ Ив. Площаковъ, който е посе- 
щавалъ и изучвалъ Живата вода преди да се 
построи чешмата.

Живата вода е действително едно отъ рѣд- 
китѣ „чудеса на природата“. Въ това отноше
ние тя конкурира Бѣлоградчикскитѣ скали, из
вора на златна Панега, Побититѣ камъни при 
Гебедже, Ритлитѣ при Люти-бродъ, пирами- 
дитѣ при Кжтина, Деветашката пещера. Тя ги 
превъзхожда по рѣдкость, защото ако споме- 
натитѣ „природни чудеса“ могатъ да се на- 
блюдаватъ въ разнитѣ кжтове на земното къл-
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бо, Живата вода е единственото природно чудо 
въ Европа, а може би и на земното кълбо. 
Затова заслужава известностьта на Живата 
вода да премине върховетѣ на Витоша, Лю- 
линъ и Голо-бърдо.

А тайната на извора е следнята: той тече 
буйно около една минута, следъ което пре
съхва за нѣколко минути, протича буйно пакъ 
около една минута и т. н. Понѣкога пресъхва 
за повече отъ часъ. Само въ силна киша из- 
ворътъ тече постоянно. Но наблюдателното око 
пакъ забелязва, че водата ту се увеличава, ту 
намалява. Лѣтно време и при силна суша из- 
ворътъ пресъхва за по-дълго време — до часъ 
и повече. Въ такова време, разправятъ селя- 
нитѣ, чакайки ожаднѣли извора да протече, 
понѣкога задрѣмватъ. Въ това време на дрѣм- 
ка, изворътъ протича и тѣ или отново чакатъ 
да утолятъ жажата си, или напускатъ още по- 
жадни извора.

Презъ 1920 г. посетихме два пжти Живата 
вода. На 13 юлий водата изтичаше буйно презъ 
всѣки петь минути. Изтичането траеше една 
минута. Изтеклата вода образуваше потокъ, 
колкото градинска вада. На 7 ноемврий водата 
извираше малко по-долу отъ старото мѣсто на 
извора. Изтичането не бѣше така буйно, както 
на 13 юлий, и интервалитѣ между изтичанията 
не бѣха правилни. Имаше интервали (промеж
дутъци) отъ 7, 13 и 17 минути. Водата въ мал
кия резервуаръ на извора не се изгубваше



20

между тия интервали. Тя се изгубваше съвър
шено само въ интервали отъ 70 минути. Не- 
правилностьта на интервалитѣ може да се об
ясни само съ скорошното измѣнение мѣстото 
на извора.

Какъ се обяснява Живата вода?
Околното население си я обяснява по своему.
1. Подъ Витоша нейде има езеро. Въл- 

нитѣ отъ време на време прехвърлятъ брѣго- 
ветѣ на езерото. Изхвърлената вода изтича 
презъ извора.

2. Подъ земята нейде има сждъ, подобенъ 
на бъклица, който се пълни съ вода и е обър
нати надолу съ устието; той изпуска, подобно 
обърната пълна бъклица, по малко вода.

В научното обяснение на Живата вода е 
много просто.

Мѣстностьта на Живата вода, както и тази 
на Голо-бърдо, се състои отъ дебели пластове 
варовници и доломити. Мѣстности съ подобенъ 
строежъ изобилствуватъ съ пещери, подземни 
потоци и рѣки. Нѣколко крачки срещу Жи
вата вода има две доста голѣми и дълги пе
щери, едната отъ които е светилище за окол
ното население. Тукъ разни форми на сталак- 
тититѣ и сталагмититѣ се оприличаватъ отъ 
населението на разни фигури, напомнящи епи
зоди изъ новия заветъ. Тукъ се вижда образа 
на Св. Богородица съ своя отрокъ, коритото, 
гдето го е къпала и пр. Населението се стича 
на поклонение и остава своята лепта въ пе
щерата.
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Единъ подземенъ потокъ е и Живата во
да. Тя е образувала въ варовития теренъ свое
то легло. Това легло се разширява недалечъ 
отъ извора въ малка пещера. Отъ тая пещера 
леглото се извива, подобно на сифонъ, следъ 
което излиза на повърхностьта на земята.

Когато малката пещера се напълни съ 
вода до линията В, напълва се и скаченото съ 
нея рамо на сифона. Водата почва да тече въ 
второто рамо на сифона и, вследствие налѣга- 
нето на въздуха, който има чрезъ пукнатинитѣ 
свободенъ достжпъ до водното легло, всичката 

Разрѣзъ на подземното легло на Живата вода.
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вода отъ пещерата между линията А и Б се 
излива чрезъ сифона. Шомъ водата въ пеще
рата стигне до долния край на скачения съ нея 
сифонъ, престава да изтича и пещерата — ре- 
зервуаръ почва отново да се пълни. При суша 
подземниятъ потокъ носи по-малко вода и пе
щерата се пълни за по-дълго време, а при 
киша — за по-кжсо време, затова и интерва- 
литѣ между изтичанията не сж еднакви презъ 
разнитѣ годишни времена. Понеже пещерата 
си остава за дълъгъ периодъ време все ед
накво голѣма, изтичането на водата трае почти 
все еднакво време — сега около една минута.

Ето какъ природата, съ помощьта на единъ 
простъ физически законъ, ни е създала едно 
забавно и мило зрелище.

Както вече споменахъ по-горе, сега отъ 
Живата вода и обикновена изворна вода е на
правена чешма: пролѣтно време, когато во
дата е повече, по-редовно спиратъ лѣвитѣ чу- 
чурки. Презъ лѣтото, при намалена вода, те- 
катъ само дѣснитѣ чучурки и тѣ спиратъ пе
риодически. Съ това смѣсване на водитЬ за
бавното зрелище изгуби твърде много, но все 
пакъ си остава единственото въ България.

Подобно на нашата Жива вода има три 
извори и въ французкитѣ Алпи, наречени ,Пре- 
кжсващи извори“. И въ Франция ги считатъ за 
рѣдки природни куриози.

Отиването до Живата вода може да стане 
по нѣколко пжтя: Черенъ-връхъ — Чупѣтлово,
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или пъкъ отъ Черенъ-връхъ да се мине на- 
право по рида между р. Матница и Струма и 
безъ да се минава презъ селото; Владая, Мър- 
чаево, Кладница, Попово.

ПРЕЗЪ ВТОРИЯ ДЕНЬ.

Околовитошкиятъ пжть отъ София до Жи
вата вода е малко дългичекъ, но затова пъкъ 
ние мислено го минахме за единъ день, както 
мислено и прочутиятъ хумористъ Маркь Твенъ 
се качва на Монбланъ. Вмѣсто да се връщаме 
пакъ презъ Боснекъ, нека ударимъ право презъ 
върха Бука (1197 м.)1 Стигаме въ с. Крапецъ, 
сжщо така разположено край Струма и шосето, 
което съединява Дупница съ София. Ето ни 
при най-голѣмия карстовъ витошки изворъ 
Врелото. Мнозина географи го сочатъ като 
начало на Струма, но това не е право. Струма 
извира отъ самия Черенъ-връхъ. Въ миналото 
водата отъ Врелото е карала две видни за то
пене на желѣзната руда и Самокова за изчук
ването на добитото по такъвъ начинъ желѣзо. 
Сега, заедно съ другата вода на Струма, кара нѣ- 
колко воденици, една тепавица и дъскорѣзница.

Отъ Крапецъ тръгваме по Струма до мѣс- 
тото, кждето се влива въ нея витошката рѣка 
Матница и оттамъ по последнята рѣка стигаме 
въ с. Попово, което по-рано се наричаше Сръб
ски Самоковъ. Това име е наследено отъ ста
рото рударство. Първоначалнитѣ заселници сж 
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отъ западнитѣ ни покрайнини и сж работили 
на близкия самоковъ. Селото е малко, — брои 
около 800 жители. Надъ него е имало една 
стара цръква — Св. Троица и две градища, 
но и за тѣхъ нищо не се знае.

Като повървимъ още около два километра 
по рѣката Матница и възлѣземъ на единъ ма- 
лъкъ витошки ридъ, предъ насъ се изпречва 
друго едно подвитошко село. Това е Кладница. 
Надъ него е добре познатиятъ и често посеща- 
ваниятъ отъ софийскитѣ туристи Кладнишки мо- 
настиръ Свети Никола съ стара крепость до 
него, разположени между два потока на Клад- 
нишката рѣка.

Отъ преданието за превзимането на тази 
крепость може да се сжди, че тя е сжществу- 
вала до падането на ІІ-то българско царство.

Това предание гласи:
Когато дошли турцитѣ и наводнили полето, 

гивгирната крепость се държала здраво, ма- 
каръ и обсадена околовръсть. Чешмата й била 
прекжсната, но храбритѣ защитници не мис
лили да се предаватъ. Нѣкакъвъ си подземенъ 
входъ ги съединявалъ съ рѣката, отъ която 
се снабдявали съ вода. Тогава въ помощь на 
обсадата се явило черно предателство, стара 
и често повтаряна история. Една жена, родомъ 
отъ близкото с. Студена, открила тайната и 
крепостьта паднала въ вражескитѣ ржце. По- 
страдалъ и монастирътъ.

Затова именно предателство била издадена
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една народна присжда: мома да не се даде 
или вземе на и отъ с. Студена. Всѣкакви же
нитби между дветѣ села престанали оттогава 
и до день-днешенъ. При това отношенията 
между дветѣ съседни села сж повече отъ добри; 
тѣ се назоваватъ кумци. Но женитбитѣ сж из
ключени, въпрѣки добритѣ съседски отношения.

Народната воля е неотмѣнима.
Опити отъ страна на студенчани да се по

гребе спомена отъ това тжжно минало сж пра
вени, но безъ резултатъ. Най-рано срещу о- 
бидното за тѣхъ повѣрие е противопоставено 
ново, което твърде остроумно отстранява факта 
на предателството. Новото повѣрие разправя: 

Едно време въ Кладница тръгнали сватове 
на коне за Студена. Като минали търсавището 
предъ селото, тѣ потънали въ него заедно съ 
конетѣ си. Никакви следи отъ тѣхъ не се на- 
мѣрили. Поради този скърбенъ, но невиненъ 
случай, кладничане се зарекли да не взиматъ 
вече мома отъ Студена.

Но нищо не помага.
Кладнишкитѣ моми и ергени държатъ за 

старинната клетва.
Студенчани направили и другъ опитъ за 

вдигане на клетвата.
Събрали се нѣколко младежи отъ това 

село и право при самоковския владика да го 
молятъ да вдигне проклятието. Но и това 
не помогнало. Старецътъ ужъ имъ казалъ, че 
за да се вдигне народната клетва, тфѣбва да
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се събератъ трима владици и на самото мѣсто 
да четатъ опростителна молитва.

Владицитѣ, разбира се, не могли да се съ
бератъ и клетвата останала да тежи на сту- 
денскитѣ моми и ергени.

Строга и тежка е народната присжда, даже 
и тогава, когато е чужда на всѣкаква мъсть и 
злопаметность.

Прощавайте, кладничани, но ние нѣмаме 
повече време да се занимаваме съ вашата зло- 
памятность, защото ни чака още дълъгъ пжть. 
Довечера трѣбва да бждемъ въ София.

Отъ Кладница на единъ часъ се намира 
гарата Драгичево отъ желѣзопжтната линия 
Перникъ—София, но ние се отказваме отъ тази 
услуга и продължаваме пжтя си пеша край 
витошкитѣ поли. Действително немилостивата 
сѣкира е страшно много загрозила красивата 
ни планина изъ този край.

На два километра, въ долината на пла- 
планинския потокъ Рударщица, е разположена 
махалата Рударско — другъ споменъ отъ ста
рото витошко рударство. Подъ пжтя ни се 
вдига пара отъ нѣколко мръсни гьола. Това 
сж кладнишкитѣ минерални извори. Темпера
турата имъ е 36—37.5 гр. Целзиеви. Използ- 
ватъ се само за киснене гръсте. При това тѣ 
сж едни отъ най-радиоактивнитѣ подвитошки 
минерални извори — съ 48 кюри, когато Со- 
фийскитѣ бани иматъ 3.7 кюри, а тѣзи въ 
Банки 1.5» кюри радий.
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I Следъ половинъ чась сме въ пръснатото
село Марчаево, кжщуркитѣ на което като че 
ли сж залепени по витошкитѣ поли. И надъ 
него витошкитѣ спусъци иматъ тжженъ из- 
гледъ. Като повечето отъ подвитошкитѣ села 
и Марчаево е бедно и малко село — има око
ло 500 души жители.

Пжтьтъ ни, отъ северозападно, добива се
вероизточно направление и ни извежда неза
белязано на планинския мостъ, който свързва 
Витоша съ съседката й Люлинъ планина. Билото 
е прорѣзано отъ единъ голѣмъ изкопъ, презъ 
който минава желѣзопжтната линия. Въ него 
е разположена и самата гара Владая. Като пре
хвърляме билото стигаме въ китното витошко 
село Владая. Благодарение на слънчевото си 
изложение, чистъ въздухъ и близостьта си до 
София, Владая е едно добро и сравнително ев
тино лѣтовище. Презъ него преминаватъ и 
много туристически групи на пжть за Витоша 
и Живота вода.

Изъ красивото Владайско дефиле, което 
разграничава дветѣ планини, стигаме въ шум
ното лѣтно време Княжево. На повече отъ 
километъръ се редятъ всевъзможни бирарии и 
кръчми — най-лошитѣ почивни станции за 
измореното софийско население.

По-рано Княжево се наричаше Бали-Ефенди, 
по името на единъ мѣстенъ светецъ, еднакво 
почитанъ отъ христиани и мохамедани. Пър- 
витѣ го наричатъ св. Илия и неговото теке 
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(гробница) се намира редомъ съ селската 
църква. Бали-Ефенди е роденъ къмъ 1550 год. 
и цѣлия си животъ е прекаралъ изъ Витоша. 
По потекло той е юрукъ, едно мало-азиятско 
пастирско племе. Други го смѣтатъ Отъ зна- 
тенъ родъ. Още приживѣ билъ на голѣма 
почить всрѣдъ населението.

Ето какво ни разправя народното предание 
за нашия витошки светецъ.

Имало единъ козарь. Веднъжъ, като си па- 
сълъ козитѣ по витошкитѣ ридове, една коза 
току вдигнала глава, заврѣскала и побѣгнала 
надолу изъ стръмнината. Козарьтъ я забелязалъ 
и се спусналъ по нея; козата все бѣгала и 
той по нея и я стигналъ въ шумака, кждето 
днесъ се намира княжевската баня. Отъ търка
нето изъ камънацитѣ и ровищата, козарьтъ си 
загубилъ цървулитѣ, та нозетѣ му се все изпо- 
драскали и отъ тѣхъ се струила кръвь. Като 
хваналъ козата, той не взелъ да я бие, както 
правятъ другитѣ козари и овчари, но започналъ 
да я милва и цѣлува по очитѣ и за това, че 
билъ толкова аренъ (добъръ) и праведенъ, 
Господь му далъ та веднага се посветилъ на 
сжщото мѣсто. Като се посветилъ козарьтъ, 
селянитѣ започнали да се събиратъ на това 
мѣсто и да палятъ свѣщи. Като видѣли това 
турцитѣ и тѣ почнали да идватъ на сжщото 
мѣсто, като на светилище и отъ това се за- 
вързалъ спора: отъ коя вѣра е светецътъ?

Българитѣ думали: агаларъ, този светия е
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нашъ, защото отъ нашата вѣра е излѣзалъ. 
А турцитѣ отговаряли: чорбаджии, ако да 
бѣше вашъ, нѣмаше на наше мѣсто да се по
свети. Като се препирали така, изъ пжтя се 
задалъ единъ винарски керванъ. Турцитѣ рекли 
на българитѣ: ако е вашъ светецътъ, това вино, 
което каратъ кириджиитѣ, да стане на вода, 
а ако е нашъ — да стане на медъ.

Като отишли при кириджиитѣ, погледнали 
и видѣли, че виното станало медъ. Тогава тур
цитѣ усвоили светеца и отъ свети, Илия го 
прекръстили Балъ-баба, а после го нарекли 
Бали ефенди.

Малкото селище до текето и хладката 
минерална баня, кръстени на името на витош
кия светецъ, е днесъ едно голѣмо градче и 
първото предградие на българската столица, 
свързано съ нея съ електрически трамвай- 
Часть отъ живота на бързорастящата столица 
е пренесенъ тукъ, по-близко до витошкитѣ 
поли.

Оттукъ до София оставатъ само 8 км., 
които съ трамвая се взематъ само за половинъ 
часъ, но нашиятъ излетъ още не е привър- 
шенъ. Остава ни да посетимъ историческото 
подвитошко село Бояна. Като минемъ хубавата 
борова гора надъ Княжево, кждето едно време 
е била прочутата кория на Бали ефенди съ 
вѣковни джбове, и повървимъ само два кило
метра, стигаме въ Бояна, прочута съ своята 
старинна крепость и църква съ още запазени
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икони и надписи отъ второто българско цар
ство. Въ сжшата църква е гробницата на бъл
гарската царица Елеонора.

Надъ селото стърчи красивата Момина 
скала, а още по горе се пѣни и боботи Боян- 
скиятъ водопадъ, любимо мѣсто на туриститѣ и 
любители на.природнитѣ хубости.

Презъ Бояна минава и витошкиятъ водопро- 
водъ за София и тукъ неговитѣ води се изпол- 
зватъ за добиване на електрическа енергия, 
отъ която е освѣтено китното витошко село.

И така, ние за два дена обходихме Витоша. 
Този ни пжть, измѣренъ по картата, показва 
около 73 километра. Така обходената Витоша 
има пространство отъ 243.6 квадратни километра. 
Най-голѣмата дължина отъ северъ (Княжево) 
къмъ югъ (завоя на Струма подъ Чупѣтлево) 
е 18.5 километра, а най-голѣмата ширина отъ 
западъ (Марчаево) къмъ изтокъ (Бистрица) е 
17 км.

Географската граница на Витоша е вклю
чена между 40°49' и 41 °2' източна дължина 
отъ Ферро и между 42°28' и 42°39'27северна 
ширина.
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КЪМЪ ВИСИНИТЕ НА ВИТОША.

Въ сравнение съ малкото й пространство, 
съ право Витоша минава за една отъ високитѣ 
български планини. Въ това отношение тя стои 
по-долу само отъ Рила. Пространната Стара 
планина, дълга около 600 км. и широка срѣд- 
но около 30 км., има само единъ връхъ по-ви- 
сокъ отъ витошкия първенецъ, а именно 
Юмрукъ-чалъ — 2372 м. Обширната Осогов
ска планина е по-низка отъ Витоша. Нейниятъ 
Руенъ е по-низъкъ съ 32 метра отъ витошкия 
Черенъ връхъ.

Поправо Витоша би могла да се нарече 
планина-връхъ. По нея нѣма онова разчленя
ване отъ дълбоки рѣчни долини и проломи, 
които виждаме по другитѣ планини. По който 
ридъ и да тръгнете, вие ще се изкачите на 
най-високата витошка точка — Черенъ връхъ, 
безъ да става нужда да слизате въ познатитѣ 
изъ другитѣ планини долове. Изкачването по 
Витоша прилича на изкачване по стжлба — 
все нагоре. За да изучи човѣкъ фигурата на 
Витоша, съ всичкитѣ й върхове и долини, до
статъчно е да се качи при хубавъ ясенъ день 
на нейния първенецъ и да разгледа наоколо 
му. Оттамъ той ще види, като на длань, цѣла 
Витоша, съ изключение на малки части отъ 
подножията й, които вече разгледахме при 
околовитошката ни екскурзия.

Затова да се качимъ на Черенъ връхъ и
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отъ него да хвърлимъ псгледъ на вси страни. 
И нѣма да съжаляваме за изгубения день, 
както не е съжалявалъ и прочугиятъ пжтешест- 
веникъ и ученъ Ами Буе, който се качва на 
витошкия връхъ преди 73 години и написа за 
него следнитѣ хвалебни думи :

„Предвиждамъ въ душата си, че когато 
се направятъ желѣзници и тукъ, членоветѣ 
на Нлпийския клубъ и множество туристи ще 
се запжтятъ за Витоша. Ще възникне и тукъ 
хотелъ като на Риги-Кулмъ. . . Темпе подъ 
високи Олимпъ е романтиченъ, Воденъ въ Ма
кедония е очарователенъ, но где на свѣта мо
же да види човѣкъ толкова очарователни кар
тини отъ единъ само леснодостжпенъ връхъ ?“

Избираме най-кжсия ни и познатъ отчасти 
пжть презъ Драгалевци.

Отъ последното село първата почивка 
правимъ обикновено на Драгалевския мона- 
стиръ. Монастирската църква е една отъ най- 
старитѣ; построена е отъ царь Иванъ Длексан- 
дръ, но точно презъ коя година не е устано
вено. Знае се само, че слеДъ смъртьта на ца
ря, монастирътъ минавалъ въ владение изпър
во на сина му Иванъ Страцимиръ, а по-късно (въ 
1378 г.) влѣзълъ въ предѣлитѣ на Шишмано- 
вото. царство. Вѣроятно по този случай, царь 
Иванъ Шишманъ издалъ на монастира спе
циална грамота, въ която изброилъ привиле- 
гиитѣ му. Скоро следъ това Софийско, както 
и цѣла България, подпаднали подъ турско
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Черенъ връхъ зиме.
3
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робство; пострадалъ и монастиръть и останалъ 
въ забвение до 1476 г„ когато билъ възобно- 
венъ отъ софийския първенецъ Радославъ Ма- 
въръ. Отъ това време сж останали ценни над
писи и икони, между които и ликоветѣ на Ра- 
дославовото семейство.

Пжіьтъ отъ селото, дори до излизането 
надъ Градището, е насипанъ съ много и мал
ко досадни камънаци. Отъ тѣхъ научаваме 
пъкъ отъ какви скали е изградила природата 
витошката снага. Отъ подножието на планина
та чакъ до първитѣ й високи върхове срѣща- 
ме само млади вулканически (еруптивни) скали, 
наречени андезшгш, Тѣзи зеленикави и пепеля
ви скали опасватъ планината като подкова отъ 
северъ, изтокъ и югъ. Въ центъра на плани
ната имаме пъкъ по-стари скали — главнр 
сиенитъ. Тази скала е получила името си отъ 
прочутитѣ Сиенски кариери въ Египетъ.

Освенъ тѣзи две главни скали, които об- 
разуватъ голѣмата часть отъ витошкия масивъ, 
трѣбва да споменемъ още: варовититѣ мерге- 
ли надъ Симеоново; червенитѣ пѣсъчници 
между Симеоново и Бистрица и подъ Чупѣт- 
лово; младитѣ утаени скали около Желѣзни- 
ца и Владая; плочеститѣ скали (шисти) надъ 
Ярлово и варовницитѣ и доломититѣ около Жи
вата вода. Срещатъ се още и пенбени криста
лизирани пѣсъчници (кварцити) съ златни люс
пици. Сиенититѣ и андезититѣ при извѣтрява- 
нето си даватъ много черна магнетитна руда,
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която въ миналото се претопяваше за добивъ 
на желѣзо. Почти цѣла Витоша е прорѣзана 
съ нѣколко системи вади за промиване на та
зи руда.

Среща се често турмалинъ, планински 
кристалъ и пр.

Макаръ и образувана отъ стари и млади 
еруптивни (вулканически) скали, еднитѣ изти- 
нали и втвърдени подъ земята (сиенити), дру- 
гитѣ застинали неоткрито (андезити), нашата 
Витоша нито е била нѣкога истински вулканъ, 
нито пъкъ крие въ себе си нѣкаква опасность 
да се превърне тепърва въ такъвъ.

Като напуснемъ каменливото корито на 
Драгалевската рѣка и възвиемъ налѣво, изли
заме на единъ ридъ, който има северно на
правление и пада на стъпала къмъ Драгалев
ци. Дветѣ малки връхчета се наричатъ Голѣ- 
мо и Малко Градище. Срѣщу насъ, право отъ 
коритото на Драгалевската рѣка, изкачатъ два 
стръмни и шилести върха. Това сж Кумини- 
тѣ. На западъ отъ тѣхъ се издига величест
вено Каменъ-дѣлъ, който, гледанъ отъ София, 
заема срѣдата на планината и личи като единъ 
отъ най-високитѣ й върхове.

Нашиятъ пжть върви по Головръшкия 
ридъ. Възлизаме отъ тераса на тераса. Край 
нашия пжть стърчи една малка скала — това 
Вълчата или Вучата скала, споредъ мѣстния 
говоръ. Предъ насъ сж Синитѣ скали,. Преди 
Вълчата скала пжтеката ни се дѣли: дѣсната
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върви право за Черенъ връхъ, а лѣвата, пакъ 
за сжщото мѣсто, само че презъ хижа Алеко. 
Къмъ хижата тръгваме и ние. Вървимъ край 
една малка вадичка, която води началото си 
отъ едно студено изворче. — Това е Алеко- 
вото кладенче, кръстено — както и близката 
вече хижа, на името на незабравимия българ
ски писатель и проповѣдникъ на българския 
туризъмъ Алеко Константиновъ. Като пре- 
хвърлимъ височинната, предъ насъ се изпрѣч- 
ва като видение една малка пирамидна ■■— то
ва е гроба на загиналия на това мѣсто софий
ски туристъ Петръ Димитровъ. Покланяме се, 
смаяни оть величието, което окржжава този 
самотенъ гробъ. Предъ насъ е една високо
планинска долина. Отсреща, на сжщата висо
чина, се червенѣе покрива на хижа Алеко, 
обкржжена отъ буйна растителность. Надъ нея 
се издига единъ страшенъ скалистъ връхъ. 
Това е Малкия Рѣзенъ, който — като вѣренъ 
стражъ, бди надъ хижата. И цѣлото простран
ство отъ Петровъ гробъ до хижата е посѣяно 
съ камънакъ и сега е превърнато въ паркъ 
отъ нова борова гора. Стройното здание на 
хижата и разстилащата се предъ насъ борова 
култура ни говори за голѣмото културно зна
чение на българския туризъмъ.

Отъ хижата ние бързаме къмъ върха.
И често си спомняме стихотворението „На

горе къмъ върха“ отъ П. Яворова.
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Съ поспирание излизаме по рамото на Рѣз- 
ньоветѣ и се любуваме на едно хубаво гнѣздо 
отъ клекъ, единъ особенъ родъ борово дърво 
съ низко разтланни клони. Клековитѣ гори 
сж непроходими, но по Витоша има тукъ-таме 
само отдѣлни гнѣзда. Изъ смирка (хвойна), бо
ровинки, мече грозде и висока планинска 
трева, между голѣми разсѣяни каменни бло
кове (бълвани), нашата пжтечка, едва видима, 
лжкатуши край двата Рѣзена—Малъкъ и Го- 
лѣмъ. Ето ни на едно високо открито плато и 
предъ самия Черенъ връхъ, чиито чуки Ив. 
Вазовъ уподоби на щърби зжби.

Още малко усилия и ние сме на върха. 
Най-високата точка на Витоша — 2285 метра 
отъ морското равнище.

Едно особено чувство обхваща човѣкътъ 
на тази приоблачна височина. Най-рано той 
се чувствува победитель.

Човѣкъ — на орела той ніьма крилетѣ, 
но ей го надминалъ самитѣ орли...

Повдига се у човѣка и самочувствието. 
Преди нѣколко часа той поглеждаше съ стра
хопочитание къмъ върха-голѣмецъ и съ съм
нение въ собственитѣ си сили. И ето го на 
върха.

Но и горе на върха, вие пакъ усещате ве
личието и могжществото на планината.

Въ първитѣ моменти вие се чувствувате 
унесени отъ общата картина, безъ да виждате 
подробноститѣ й. Но полека-лека идвате на
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себе си и вашиятъ погледъ почва да се спира 
на отдѣлнитѣ фигури, що изпълватъ необят
ния кржгозоръ. Единъ-два часа при ясенъ день, 
прекарани на Черенъ връхъ, сж напълно до
статъчни да изучите географията на цѣла Юго
западна България. Стига да ви придружава 
учителя по география или пъкъ да имате за 
другари нѣкой любознателенъ туристъ, който 
е използувалъ своитѣ чести пжтувания за опо
знаване на своето отечество. Но ние тръгнахме 
този пжть специално за изучване на самата 
Витоша. Отъ Черенъ връхъ тя е цѣла предъ 
погледа ни.

Най-рано биятъ въ очи широкитѣ равнища. 
Това сж витошкитѣ плата-торфеници. Току подъ 
насъ е Черно-връшкото високо плато. На из- 
токъ то се простира до ржба на Голѣмия 
Рѣзенъ.

На югъ отъ насъ е второто високо Кара- 
чаирско плато. Кара-чаиръ значи черно па
сище. Западно отъ върха е голѣмото Горно 
блато. По-долу отъ него Долното блато. На 
изтокъ отъ него е платото-търсавище Капак- 
лиевецъ, презъ което минава пжтеката за Дра
галевци. Има и други по-малки и по-малко 
мочурливи плата, като Селимишко, Три-кла- 
денци, Боянско и др. Тѣзи равнища и покри
ващия ги дебелъ пласть отъ изгнила и жива 
растителность служатъ като естествени резер- 
вуари за задържане на падналитѣ дъждовни 
води, които се отцеждатъ равномѣрно и хра-

Ч



нятъ планинскитѣ рѣки. Благодарение на тѣхъ 
витошкитѣ рѣки запазватъ своята вода и презъ 
най-голѣмитѣ лѣтни суши. Пъкъ и зимно вре
ме торфеницитѣ не позволяватъ да стане пъл
но замръзване на скрититѣ въ тѣхъ води.

Презъ Горното и Долното плато преми- 
наватъ рѣкитѣ Боянска и Владайска, чиито 
води сж хванати (каптирани) за софийския во- 
допроводъ, затова сж и обявени за „забранена 
зона“ и минаването презъ тѣхъ е забранено. 
Отъ две години се каптира за сжщата цель и 
Бистришката рѣка, чиито басеинъ е сжщо 
„забранена зона“.

Гледани отъ Черенъ връхъ, витошкитѣ 
върхове, стръмни и страшни отдолу, губятъ 
своята внушителность и добиватъ видъ на стж- 
пала, отбелязани съ купчина отъ сиви камъ
наци. Почти всички витошки върхове иматъ 
каменисти чела. Разпредѣлени сж по нѣколко 
била и ридове, които излизатъ лжчевидно отъ 
витошкото срѣдище — Черенъ връхъ. За гла
вно вододѣлно било може да се вземе това, 
което отдѣля водитѣ на двата морски басейна: 
Черноморски и Бѣломорски, къмъ които се из- 
тичатъ витошкитѣ води.

Едното крило на главното било взема отъ 
Черенъ връхъ южно направление. По-главни 
негови върхове: Голѣмъ Рѣзенъ, по-низъкъ 
отъ Черенъ връхъ само 3—4 метра; Скопар- 
никъ, Голѣмъ купенъ, Чукара и Голѣмъ ридъ, 
кждето е връзката съ Верила планина. 



Отъ в. Купена се отдѣля единъ внушите- 
ленъ ридъ съличнитѣ върхове: Бѣлчова скала, 
(1833), Сива грамада, Чароле (1881), Острица 
(1708), Вѣтренъ (1632) и Погледецъ надъ Яр- 
лово, високъ само около 1100 метра.

Другото крило отъ главното вододѣлно 
било слиза югозападно отъ Черенъ връхъ по 
единъ каменисть ржбъ до мочурливата седлс- 
вина Самара. Оттукъ билото взема почти за
падно направление и се окржглява въ единъ ма- 
сивенъ и внушителенъ връхъ. Това е Селимица, 
често посещавана отъ туристи за отиване и връ
щане на и отъ витошкия първенецъ. Подъ Се
лимица е залесения връхъ Яслитѣ, по долу 
чуката Острица (1702 м), наричана още Клад- 
нишка Острица. Край нея се минава за Клад- 
нишкия монастиръ. Отъ Яслитѣ се отдѣля 
единъ малъкъ ридъ съ върха Владайски Цъ- 
ренъ връхъ, 1639 м. до който сж много посе- 
щаванитѣ Златни мпстове. Красива и лекодос- 
тжпна мѣстность, превърната вече въ планин
ско туристическо селище. По право Владайски 
Черенъ връхъ подпада изцѣло въ басейна на 
Владайската рѣка.

Подъ Острица билото измѣня направле
нието си въ северозападно и западно и при Вла
дайската гара се прелива въ Люлинъ планина.

Черноморскиятъ басеинъ заема по-голѣмата 
часть отъ Витоша и върхове въ този дѣлъ 
сж повече и по-често навестявани отъ туристи. 
Отъ дотукъ споменатитѣ върхове отъ София
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се вижда само Черенъ връхъ, Голѣмъ и Ма- 
лъкъ рѣзенъ (голѣмиятъ масивъ на изтокъ отъ 
Чер. вр., що се спуска отвесно на изтокъ) и Го
лѣмъ купенъ (задъ Голѣмъ рѣзенъ).

Отъ Голѣмъ купенъ се спуска единъ ридъ 
право на изтокъ съ красивия и залесенъ съ 
борова гора връхъ Бистришки купенъ.

На северъ отъ Голѣмия рѣзенъ се сивѣе 
скалистия Малъкъ рѣзенъ.

Подъ купола на Черенъ връхъ въ западно 
направление, между рѣкитѣ Боянска и Владай- 
ска, стърчатъ нѣколко зжбери, наречени още 
и Ушитѣ. Подъ тѣхъ и подъ Горното блато 
се издига връха Вододѣлъ или Срѣдецъ, а 
още по-долу, като че ли изкокнала отъ Дол
ното блато, стърчи една дръзка камениста 
чука. Това е често споменаваната отъ туриститѣ 
Черна скала, наричана. Боерица. Отъ всѣ- 
кжде и особено отъ западна страна тя има 
красива остра пирамидална снага и леко се 
разпознава отъ своитѣ, повече разлати, съ
седи. Надолу отъ нея се спускатъ два рида. 
Единиятъ се врѣзва между Владайската рѣка 
и малкия потокъ Планиница и стига, подъ раз
лични мѣстни наименования, до Владайското 
дефиле. Другиятъ, изличенъ първоначално отъ 
Боянското плато — ливадище, се оформява въ 
масивенъ ржтъ, като се спуска на стжпала, 
доста стръмно, къмъ Широката ливада и стига 
сжщото дефиле. На този ржтъ личатъ три ка
менливи върха, наричани Камъцитѣ (или Ко- 



42

питото), що стърчатъ заплашително надъ Кня
жево. Горнището на този ридъ сж сочни ли- 
вадища, изпъстрени съ разноцвѣтни планински 
цвѣтя, като сжщински паркъ.

На североизтокъ отъ Черната скала е про- 
стната една скалиста планинска подкова, еди- 
ниятъ край на която е заетъ отъ върха Ка- 
менъ дѣлъ, щО стърчи така внушително надъ 
Драгалевци и придава на цѣлата планина едно 
особено величие и грация. Неговата надморска 
височина е само 1856 м. Възлизането му отъ 
северна страна е доста трудно, но отъ другитѣ 
страни той е съвсемъ лекодостжпенъ.

На изтокъ отъ него и Драгалевската рѣка, 
отъ платото Капаклиевецъ се спускатъ два 
рида: споменатиятъ вече Головръшки ридъ и Си- 
меоновскиятъ. Първиятъ се спуска къмъ Дра
галевци, а вториятъ — къмъ Симеоново и Би
стрица. А право надъ Бистрица е рида Кату- 
нище, който терасовидно се издига къмъ Го- 
лѣмъ рѣзенъ.

Това сж по-главнитѣ витошки върхове.

КАМЕННИ РЪКИ,

Една особеность на нашата планина сж 
така нареченитѣ каменни рѣки и езера, що 
покриватъ голѣма часть отъ нейнитѣ високи 
долини. Такива каменни потоци и езерни петна 
се срещатъ и по другитѣ наши високи пла
нини, но никжде другаде не сж така широко
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разпространени, както по Витоша. Обикновено 
туриститѣ ги наричатъ морени, макаръ че е 
още споренъ въпросътъ за тѣхния произходъ/ 
Едни отъ нашитѣ учени допускатъ, че нѣкога 
отдавна и по Витоша е имало ледници (глет- 
чери), които ни сж завещали каменнитѣ рѣки 
и езера, като натрупанъ отъ тѣхното действие 
морененъ материялъ. Други обясняватъ тѣхния 
произходъ съ промиванията (ерозията) на по- 
тоцитѣ. Подъ повечето такива грамадаци кло- 
кочатъ невидимо потоцитѣ. Съ своето ледено 
мъртвило, сивъ цвѣтъ и мжчнопроходимость, 
каменнитѣ рѣки или морени произвеждатъ 
много силно впечатление, особено на начинаю- 
щитѣ туристи. Минаването презъ тѣхъ е мжчно 
и рисковано. Както е опасно преминаването 
лѣте по замръзналитѣ прѣспи.

Особено силно впечатление произвежда 
така наречената Голѣма грамада надъ Злат- 
нитѣ мостове.

ВИТОШКИТЪ РЪКИ.

Отъ Черенъ връхъ се виждатъ.ясно и ви- 
тошкитѣ долини, които още не сж успѣли да 
се врѣжатъ много дълбоко въ планинското 
тѣло. За това твърде много прѣчи и здрави
ната на витошкитѣ скали.

Витошкитѣ води се събиратъ отъ безброй 
малки поточета, често невидими и едва чути, 
които се съединяватъ въ малки и голѣми рѣ-

Г
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кички и рѣки и, съ неспирни пѣсни на бър
зеи и водопади, бѣгатъ къмъ полетата. Както 
вече споменахъ, витошкитѣ води сж разпредѣ- 
лени между басеинитѣ на дветѣ морета Бѣло 
и Черно. Посрѣдници между нашата планина 
и дветѣ морета сж дветѣ голѣми рѣки Струма 
и Искъръ. Отъ тѣхъ първата по-право е Ви
тошка рѣка, тъй като първоначалнитѣ си води 
получава отъ Витоша, а Искъръ е рилска рѣка 
и се кърми съ витошки води.

Струма извира изъ южнитѣ скатове на 
Витоша и началнитѣ си извори има въ самия 
Черенъ връхъ. Старото й име е Стримонъ, по
българено въ Струма. Между непроходими ка
менни рѣки се спуска стръмно къмъ Чупѣт- 
лово. Въ нейното горно течение се намиратъ 
дветѣ, отдавна изчезнали, витошки езера. За 
тѣхъ споменава и турския пжтешественикъ 
Евлая Челеби, който презъ 1653 г. прекаралъ 
41 день по Витоша. Мислѣше се, че езера по 
Витоша не е имало и че Евлия Челеби по- 
грѣшно споменава за такива. Но преди три го
дини съ разпитване . на мѣстното население 
успѣхъ да- открия тѣхнитѣ легла, които и до
сега се наричатъ „Голѣмъ езеръ“ и „Малъкъ 
езеръ“. Езерата били прокопани и източени за 
промиване на желѣзна руда. Софийскиятъ ту
ристически клонъ „Нлеко Константиновъ“ е 
решилъ да ги възстанови и възвърне на Ви
тоша една нейна изгубена прелесть.

Отъ струмскитѣ витошки притоци трѣбва
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да спомена рѣката Матница, която извира изъ 
Голѣмото езеро и се влива въ Струма подъ 
Попово. Сжщо Кладнишката рѣка и Рударщица.

Искърски притоци. По-важнитѣ искърски 
притоци отъ Витоша сж :

Палакария. Извира подъ Бѣлчова скала 
и до Самоковско поле върви успоредно на 
Струма. Като подъ команда, Струма възвива на 
дѣсно, а Палакария на лѣво и при с. Калково 
се влива въ Искъра. Дълга е 44 километра.

Егуля. Извира изъ източнитѣ пазви на Ви
тоша и, като приеме нѣколко малки притоци, 
се влива въ Искъра до Кокаленския монастиръ 
подъ новото й име Бедена.

Гябелщица. Събира нѣколко потоци отъ 
Бистришка Витоша и подъ Панчарево се влива 
въ Искъра.

Драгалевска рѣка. Извира отъ платото 
Капаклиевецъ и презъ тѣсно и умението ко
рито се спуска съ множество водопади и бър
зеи къмъ Драгалевци, кждето е създала единъ 
голѣмь наносенъ конусъ, върху който е по- 

- строено и самото село. Служи за напояване на 
драгалевскитѣ ливади. Възвива край Куруба- 
гларското възвишение и подъ имената Слатин
ска и Обрадовска рѣка се влива въ блатата 
на Искъра при с. Куманица.

Боянска. Извира отъ самия Черенъ връхъ. 
При Черната скала и каптирана за Софийския 
водопроводъ. При стръмния си спусъкъ отъ 
Боянското* блато образува красивия Боянски

г
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водопадъ, едно отъ най-любимитѣ мѣста за 
екскурзии на софийскитѣ туристи. Водитѣ й, 
неизползвани за водоснабдяването, служатъ за 
промиване на Софийската канализация.

Владайска. Извира, като Боянската, отъ 
западнитѣ спусъци на Черенъ връхъ Като при
бере водитѣ на голѣмата котловина между 
Черенъ връхъ, Селимица и Вододѣла, продъл
жава право на западъ и прибира нѣколко мал
ки поточета. Подъ Вододѣла е сжщо каптирана 
и преведена съ подземенъ каналъ въ коритото 
на Боянската рѣка. Минава презъ Златни мос
тове и при с. Владая взема северо-източно на
правление.. Презъ красивото Владайско дефиле 
се спуска въ Софийското поле при Княжево и 
минава презъ София (Лъвовъ мостъ). Влива 
се въ Искъра при с. Куманица.

Въ миналото витошкитѣ води сж се из
ползували за.промиване на желѣзната руда и 
за движене на видненскитѣ мехове (духала) и 
маданскитѣ чукове (самокови). Сжщо за каране 
на воденици и тепавици и напояване на ливади 
и градини. Понастоящемъ, вмѣсто за рударство, 
витошкитѣ води, покрай другото, се използу- 
ватъ за водоснабдяването на София, като пред
варително водата отъ водопроводитѣ служи за 
добиване на електричество, посрѣдствомъ цен- 
тралитѣ при Бояна и Симеоново.
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ПОГЛЕДЪ ОТЪ ЧЕРЕНЪ ВРЪХЪ.

По-рано сж вѣрвали, че отъ Черенъ връхъ 
се виждатъ тритѣ морета, Дунава и А.чпитѣ. 
Това повѣрие е заставило и македонския царь 
Филипъ III Да се качва на старини на витош
кия първенецъ (презъ 181 г. преди Христа), за 
да обгледа пжтя си за предстоящата си борба 
съ надменнитѣ римляни, които хвърлили око 
и на Балканския полуостровъ.

Никакви морета оіъ Черенъ връхъ, а още 
по-малко Ллпитѣ, не се виждатъ. Дунавътъ би 
се видѣлъ, ако не прѣчеше високия му юженъ 

-брѣгъ. Но и безъ това, много нѣща се виж
датъ отъ гордото чело на витошкия първенецъ.

Предъ нашитѣ очи е цѣлата красива и мо- 
гжща планина, справедливо наречена отъ отецъ 
Неофитъ Рилски — Великата Рилска пустина. 
Сонгурлу чалъ (Белмекенъ), Равни, Сиври, 
Ибъръ, Мусала, Попова шапка, Еленинъ връхъ 
и много още върхове се редатъ предъ нашия 
смаянъ погледъ. На западъ е Осогово. Задъ 
него въ мъглитѣ прозира куполътъ на шарски 
Люботрънъ. Ето Църноокъ, ето Руй, Влахина 
планина, Любата. Като вѣрно паленце, свива 
се подъ нашитѣ нозе Люлинъ планина. Огъ 
северъ се^възвишава гордата Стара планина, съ 
нейнитѣ първенци. Далечъ на северозападъ се 
губятъ граничнитѣ върхове на планината. Ко- 
мовцитѣ ни примамватъ; намига ни дяволито 
Мургашъ и ни кани на гости. Ето ни и про-
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чутия Арабаконашки проходъ. И редатъ се 
нататъкъ все по-високо и по-високо челата на 
Свещипласъ и Веженъ; ей тамъ проличава 
и старопланинскиятъ първенецъ Юмрукъ-чалъ. 
Часть отъ източния ни хоризонтъ е заетъ отъ 
Срѣдногорието и погледътъ ни се губи въ не
обятното Тракийско поле, току-що успокоено 
отъ страшнитѣ земетръси.

Наситени до сладка умора отъ безбройнитѣ 
картини, които напразно ще диримъ въ кината, 
съ разш-рени знания за нашата хубава страна, 
ние потегляме надолу къмъ града и то доста 
неохотно.

За нашитѣ хубави настроения не сж нужд- 
ни никакви спиртни питиета; последнитѣ сж 
отрова и за организма и за душата на туриста 
и човѣка изобщо.

ЖИВАТА УКРАСА НА ВИТОША.

Това сж нейнитѣ цвѣтя, гори и животни. 
Планинитѣ, сами по себе си, съ своитѣ върхове, 
издигащи се въ небесата, съ своитѣ долини и 
шеметни пропасти, съ своитѣ потоци и водо
пади, привличатъ погледа и успокояватъ ду
шата на човѣка. Но безъ живата си украса 
тѣ биха изгубили твърде много отъ своята 
хубость. Растенията и животнитѣ ги одушевя- 
■ватъ, даватъ душа на могжщето имъ тѣло. Тѣ 
ги превръщатъ въ естествени ботанически и

4

Г
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зоологически градини. Такава природна градина 
е и нашата Витоша.

По отношение на своитѣ гори (лесове) Ви
тоша е доста опустошена. Особено опустошени 
сж южнитѣ дѣлове на планината. По-рано тя е 
била покрита съ девствени гори Когато по 
витошкитѣ поли се е добивало желѣзо отъ 
претопяване на черната магнетитна руда, която 
и сега виждаме изъ дол.чинкитѣ, витошкитѣ 
гори сж сѣчени за добиване на дървени вжг- 
лища. Съ тѣзи вжглища сж подържали вид- 
нитѣ (топилнитѣ) и маданитѣ (самоковитѣ). Но 
и следъ като желѣзодобивътъ пропадналъ, 
унищожението на горитѣ продължило. И така 
не само темето на планината, по което не 
могатъ да вирѣятъ горитѣ, но и по низкитѣ й 
части отъ горския поясъ се превърнаха въ 
пасбища, а политѣ и въ келави шубраци. Само 
нѣкои отдѣлни мѣстности, като Златнитѣ мо
стове, Дервишка бачия (при хижа Млеко) и 
изворитѣ на Бистрица, които се владѣяха отъ 
частни лица, запазиха отчасти своитѣ гори.

Отъ високитѣ дървета по Витоша вирѣятъ 
букътъ, джбътъ, ясенътъ, дивата череша, 
трепетликата и др. Н отъ иглолистнитѣ : смръ- 
чътъ, и по-малко борътъ. Срещатъ се, като 
изключение, мура и тисъ. Отъ иглолистнитѣ 
храсти имаме смрика (нѣколко вида) и малко 
клекъ. Отъ обикновенитѣ храсти — леска, га- 
бъръ, глогове, капина и др.

По-богата и по-разнообразна е тревистата
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растителность. По-голѣмата часть отъ горнитѣ 
дѣлове на Витоша сж сочни пасбища, по които 
пасятъ многобройни стада. Сега държавата от
чужди (отне) частнитѣ пасбища и тѣзи отъ 
лесистия поясъ почна да залесява. Насъ повече 
ни интересува витошкитѣ цвѣтя, едно, защото 
сж нейната истинска украса и, второ, защото 
при неразумната имъ беридба сж заплашени 
отъ окончателно унищожение.

Отъ ранна пролѣть до късна есень по 
нашата планина се срещатъ сочни цвѣтя.

Предвестникъ на наближаващата пролѣть 
е нежното и бѣло като чистия витошки снѣгъ 
кокиче. По Витоша то е къмъ безвъзвратно 
изчезване — толкова е немилостива къмъ него 
човѣшката ржка. Скоро следъ него се явяватъ . 
и златожълтитѣ цвѣтове на подбѣла и жъл
турчето, тъмно-синитѣ цвѣтове на копитника 
и пачия кракъ, който вирѣе само изъ потай- 
нитѣ тъмни мѣста. Скоро и златистата иглика 
растила широкитѣ си листа и увисва своитѣ 
кичести звънчета. Заедно съ нея се редятъ 
медуница, дѣдовъ зжбъ, пѣтлови гащи и др. 
Съ засилването на слънчевитѣ лжчи изъ за
топлената земя бликватъ нови цвѣтя отъ всички 
бои на седмошарната джга: теменужки, на- 
пръстничета, тинтяви, незабравки, петровъ 
кръстъ, кантарионъ, боровинки, омайниче, 
карамфили, анемония и пр. и пр.

Но най-голѣма почить и затова най-силно 
е заплашено Витошкото лале съ неговитѣ 
нѣжни жълти цвѣтове,

*
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У насъ, като младъ народъ, има много 
криво-разбрани работи и понятия. Зле сме 
разбрали и смисъла на съдържателнитѣ думи: 
любители, на природнитѣ красоти.

Любительтъ на спиртни питиета, както и 
на всичко друго за ядене и пиене, проявява 
своята любовь къмъ такива лакомства, като ги 
унищожава. Тази обичь е чисто животинска. 
Тя нѣма и не може да има нищо общо съ 
възвишената любовь къмъ природнитѣ красоти. 
Но за голѣмо съжаление, нашата любовь къмъ 
природата въ повечето случаи се проявява като 
любовь животинска, опустошителна.

Влкзте въ нѣкоя отъ витошкитѣ пещери 
или кждето и да било и вие ще останете 
поразени. Отъ вѣкове природата си е играла 
да ни извая най-красиви сталактити и сталаг
мити. Такива пещери сж сжщински храмове и 
нашиятъ простъ народъ ги тачи като такива. 
Но криворазбраниятъ любитель на природата 
не се- задоволява отъ съзерцанието на чудната 
гледка. Той дири още по-голѣмо животинско 
удоволствие и съ твърдъ камъкъ или нарочно 
домжкнатъ чукъ, започна да унищожава тѣзи 
природни красоти подъ единъ крайно глупаръ 
предлогъ, че иска да отнесе частица отъ тѣзи 
красоти и въ кжщата си. Обезобрази пеще
рата и си занесе въ кжщи едно парче камъкъ, 
което майка му скоро захвърля. Това е все 
равно да чупимъ отъ нѣкоя статуя парченца, 
т. е. да я обезобразиме, защото сме любители 
на скулпурното изкуство.
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Приблизително сжщото се върши и спря
мо цвѣтята. Отъ голѣма любовь къмъ тѣхъ 
ги унищожаваме.На тази пакостна и криво раз
бираема любовь къмъ природнитѣ красоти 
трѣбва да се тури край, иначе ние се показ
ваме като недостойни синове и дъщери на 
майка природа.

Богато е сжщо и животинското царство 
(фауната) на Витоша. Въ нея намиратъ под- 
слонъ и прехрана хиляди видове и родове по
лезни и вредни животинки отъ милата калинка- 
малинка до дяволитата и глупава баба мецана. 
Безброй пеперудки, разпредѣлени на пояси, 
прехвърчатъ на вси страни; въ синитѣ висини 
пѣе унесена чучулигата, а надъ нея лети ца- 
рьтъ на птичето царство — орелътъ. Изъ ви- 
тошкитѣ гори се въдятъ: черенъ косъ, куку
вица, скорци, кълвачи и др.

Отъ отровнитѣ змии се срещатъ пепелян
ки и осойници.

Отъ хищницитѣ имаме кума леса и кумчо 
вълчо. Понѣкога се среща и баба мецана, но 
пакость до сега никому не е направила, ако не 
е страхътъ, който ни избива даже при споме
на за нея.

Отъ красйвитѣ животни по-рано се е въ- 
дилъ рогачътъ, а и досега още се среща сър
ната. Отъ рогачитѣ вече нѣма никаква следа, 
а и сърнитѣ сж къмъ изчезване. За да видятъ 
нашитѣ читатели съ каква любовь се е отна
сяло къмъ тѣзи красиви обитатели на нашитѣ
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планини нашиятъ народъ, ще разкажа за 
две повѣрия, които сж ми разправяни въ поз
натото ни вече село Чупѣтлово.

— Отдавна нѣкога, презъ време на кър- 
джалиитѣ, ми разказва бае Ране, единъ нашъ 
селянинъ тръгналъ рана сутринь за дърва въ 
мѣстностьта „Мурето“, ей таме подъ Купена, 
кждето тогава имало хубава борова гора, отъ 
която сега и поменъ не е останалъ. Въ колата 
си той носилъ, освенъ брадвата, и една пушка. 
На единъ завой на пжтя забелязалъ рогачъ, 
който спокойно пасѣлъ трева. Младиятъ човѣкъ 
скочилъ предпазливо отъ колата, грабналъ 
пушката и се прицелилъ въ главата на доби
чето. Но така се и вкаменилъ: вмѣсто рогачъ, 
той съзрѣлъ на неговото мѣсто своята млада 
жена съ детето си въ ржце. Уплашенъ отъ 
видението, той бавно свалилъ пушката си и 
пакъ предъ него се изпречилъ елена, който 
продължавалъ своята закуска и поклатвалъ 
красивитѣ си четалести рога. Пакъ дига пушка 
и пакъ сжщото видение. Но втория пжть той 
видѣлъ жена си съ черна ктірпа, надвесена 
надъ рожбата си. Съ голѣми усилия, селяни- 
нътъ надвилъ смущението си и потеглилъ спу
съка на своята кремиклийка. Запалникътъ свѣт- 
налъ, единъ силенъ гърмежъ нарушилъ пла
нинското мълчание и красивото животно, следъ 
единъ отчаянъ скокъ, лупнало на земята. До- 
воленъ отъ сполучливия си ударъ, селянинътъ 
натоварилъ окървавения трупъ на колата и 
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продължилъ пжтя си. Навръщане въ кжщи 
намѣрилъ жена си, невръстото си дете почи
нали отъ скоропостижна смърть. И не само 
това: заради голѣмия грѣхъ, изгорѣла и гората, 
а опустѣлото й мѣсто още наричаме „Мурето“, 
завърши тжжния си разказъ бае Рани.

Въ друга пъкъ семейна драма главната 
роля играе едно сърне.

— Въ единъ тукашенъ старъ родъ, който 
живѣялъ въ голѣма задруга, имало едно без
детно семейство. И мжжътъ и жената постоя- 
но тжгували, че нѣматъ „отъ сърдце рожба“ 
и съ голѣма радость приели единъ подаръкъ 
отъ тѣхенъ съседъ — едно малко сърне. Вър
ху последното били струпани всички грижи, 
като за малко и любимо дете. И то расло на 
свобода и всрѣдъ общи милувки. Не го без- 
покоявали и голѣмитѣ кучета. Сърнето шетало 
навсѣкжде, кжде пожелало — изъ стаитѣ, по- 
двора, на улицата и у съседитѣ. Пъкъ било и 
малко нѣщо капризно: много обичало да из- 
гризва прѣснитѣ пити. Единъ день една отъ 
младитѣ снахи направила за нѣкакъвъ си тър- 
жественъ случай баница и я покрила съ новъ 
месалъ (покривка за хлѣбъ). Сърнето издеб
нало младата булка и загризало топлата ба
ница. Но било хванато „на мѣстото на пре- 
стжплението“ и чукнато по лакомата мутричка. 
Удърътъ билъ фаталенъ: тънкитѣ крачета на 
сърнето се олюлѣли и следъ мигъ то било 
безжизненъ трупъ. Страшенъ смутъ обхва-
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налѣ цѣлата къща и особено бездетното се
мейство. Виновницата, (евидена отъ никого, 
отричала престъплението си. Но то тежало 
върху цѣлия родъ: още същата нощь не
запомнена глутница вълци се прехвърлили 
въ кошарата и издавили половината отъ ов- 
цетѣ. И другитѣ семейни дѣла тръгнали на- 
задъ. Заради извършеното „престъпление“ и 
за да носи виновниятъ самъ своитѣ грѣхове, 
семейниятъ съветъ решилъ да си раздѣлятъ 
общитѣ семейни имоти и всѣки да се грижи 
за себе си . . .

Каква любовь къмъ беззащитнитѣ животни 
и какви възвишени чувства бликатъ въ тѣзи 
разкази на планинеца!

ПОДСЛОНИТЪ ПО ВИТОША.

Да обикнете природата — това значи да 
се развие у васъ душевната потрѣба да бъ
дете по-често всрѣдъ нея. А природата е ин
тересна и хубава навсѣкъде: въ планинитѣ, 
изъ полята, край морето. Истинското опозна
ване на природата предполага едно постоянно 
общуване съ нея, независимо отъ годишното 
време и денонощния часъ. Да вземемъ за при- 
мѣръ планината. Тя е красива и пролѣть, ко
гато се събужда живата й украса: когато 
цъвне кокичето и кукуряка, когато се разлист- 
не гората, когато закука кукувицата и лит- 
натъ шаренитѣ пеперудки; красива е презъ
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лѣтнитѣ марани, когато животътъ въ полето 
стане нетърпимъ; красива е презъ есеньта, ко
сато умирящитѣ листа на лесоветѣ добиятъ 
особено ярки багри; красива е планината и 
презъ зимата, когато е люта и страшна. Кра
сива е тя и презъ всички часове на деноно
щието и презъ всѣко настроение: при изгрѣвъ, 
както и при залѣзъ слънце; при слънчево 
пладне и лунна нощь; при ясно и спокойно 
небе и при страшни бури и хали; когато е 
засмѣна и начумерена. Всѣки сезонъ, всѣки 
часъ, всѣко настроение крие въ себе си осо
бена, свойствена тѣмъ, прелесть.

Но за да имаме възможности да се на
слаждаваме отъ неизброимитѣ красоти на пла
нината и да изучимъ нейнитѣ преживѣвания, 
намъ сж необходими подслони — хотели или 
хижи. Въ напредналитѣ страни сж създадени 
всички необходими удобства за най-леко и най- 
безопасно обхождане на планинитѣ. Построени 
сж зжбчати желѣзници (феникюлери), хубави 
пжтища, чисти и евтини хотели и общодостжпни 
туристически хижи. У насъ даже елементарното, 
най-необходимото удобство — подслона, почна 
да се създава едва напоследъкъ. Благодарение 
на туристическитѣ организации Българско ту
ристическо дружество (накъсо Б. Т. Д.) и 
Юношеския туристически съюзъ (Ю. Т. С.) и по 
нашитѣ планини започнаха да се строятъ ту
ристически хижи. Първата планинска хижа се 
построи отъ дупнишкитѣ туристи въ Рила, въ
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красивата мѣстность „Скакавица“, подъ Се- 
демтѣ езера. Втора по редъ е хижа Алеко, 
построена отъ Софийския клонъ „Алеко Кон- 
стантиновъ“ отъ Б. Т. Д. на Витоша подъ 
Малъкъ рѣзенъ. Мѣстностьта се нарича още 
„Дервишка бачия“.

Още съ пораждането на българския тури- 
зъмъ, се появила и мисъльта за построяване на 
туристическа хижа на Витоша, а презъ май 
1904 г. Софийскиятъ клонъ взелъ и формално 
решение за това. Било избрано и мѣстото: на^ 
Рѣзенския ридъ близко до старата пжтека за 
Черенъ връхъ. На 2 августъ 1905 г. въ при- 
сжтствието на много туристи биде поставенъ и 
основниятъ камъкъ на хижата и се изказаха 
пожелания, щото идущата година туриститѣ да 
иматъ вече на Витоша подслонъ. Но трѣбваше 
да се чакатъ още близо двадесеть години. Липса 
на срѣдства и последвалитѣ дългогодишни 
войни попрѣчиха за изпълнението на хубавата 
мисъль.

Къмъ построяването на хижа Алеко се 
пристжпи едва презъ лѣтото на 1922 г. и про
дължи презъ 23 и 24 години. Строежътъ на 
хижи въ планинитѣ е много трудна работа, но 
съ доброто желание и туристически ентусия- 
зъмъ всички прѣчки се преодоляватъ.

Освѣщаването на хижа Алеко стана на 3 
августъ 1924 г. въ присжтствието на нѣколко 
хиляди души гости и туристи изъ цѣла България.

Веднага съ привършване на хижата, се при-

*
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стжпи къмъ залесяването на околнитѣ голи 
мѣста. До хижата се уреди разсадникъ, съ 
който се улеснява извънредно много залесява
нето. Досега около хижата сж посадени повече 
отъ сто хиляди борчета и тази хубава дейность 
ще продължи и за въ бждаще. Примѣрътъ на 
туриститѣ биде последванъ и отъ Министер
ството на земледѣлието, което сжщо уреди 
свой разсадникъ и поде въ широкъ мащабъ 
залесяването на Витоша. Ако работата про
дължи още десетина години, а въ това не бива 
да се съмняваме, плешивата днесъ Витоша ще 
се превърне въ една красива и величествена 
градина.

При хижа Алеко се уреди сжщо Метеоро
логическа станция за измѣрване температурата, 
валежитѣ и вѣтроветѣ на Витоша. Наблюде
нията се съобщаватъ по телефона на софий
скитѣ вестници и сега всѣки желающъ да по
сети Витоша, особено зимно време, знае пред
варително какво е настроението на' планината, 
има ли удобенъ снѣгъ за ски, свободно мѣсто 
за нощувка и пр.

Покрай това при хижата се урежда и 
естествено-исторически музей съ хербарий и 
препарирани животни, а сжщо и ботаническа 
градина за високопланинската растителность. 
Като се изгради и другото здание, ще има и 
наученъ кабинетъ съ микроскопъ и други уре
ди за улесняване работата на ученитѣ по изуч- 
ването на растенията, животнитѣ и скалитѣ на 
Витоша.
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А всичко това показва, че туризмътъ не 
е, както си мислятъ мнозина, едно праздно 
скитничество по планини и полета, а едно се
риозно културно, научно-просвѣтно движение, 
което покрай здраве и сила за самитѣ излет
ници, носи р много други придобивки за цѣ- 
лото общество.

Заедно съ хижа Алеко, младитѣ туристи 
отъ клона Витоша на Ю. Т. С. започнаха по
строяването на още по-голѣма хижа надъ 
Златнитѣ мостове, на която единиятъ етажъ 
е вече готовъ и скоро ще бжде и окончател
но привършена. Това голѣмо дѣло на млади
тѣ софийски туристи е едно ново потвържде
ние на изказанитѣ по-горе мисли за голѣмото 
значение за туризма. Следъ като се освобо- 
дягь отъ голѣмитѣ грижи около самата по
стройка, и младитѣ туристи ще се заематъ, 
съ свойственото имъ увлечение, и съ много 
други научни и просвѣтни задачи.

До хижата на клона Витоша, наречена на- 
последъкъ на името на единъ починалъ въ 
Тиролскитѣ Алпи деенъ членъ на клона-Крумъ 
Новаковъ, се отива по нѣколко пжтя: презъ 
хижа Алеко, отъ кждето има маркирана пжте- 
ка презъ забранената зона, презъ Златни?#* 
мостове, край Каменото (водопроводното) зда
ние подъ Черната скала и пр. Отъ хижа Але
ко до хижа Крумъ Новаковъ има около часъ



— часъ и половина, споредъ хода, а отъ Кня
жево до последната хижа 3—4 часа.

Който иска да отиде на Черенъ връхъ, 
по-лесно му е, ако спи въ хижа Алеко, а за 
желающитѣ да излетуватъ по западнитѣ дѣ- 
лове на планината — хижата на младитѣ. Отъ 
„Алеко“ до Черенъ връхъ се отива за часъ, 
а отъ хижа „К. Новаковъ“ до сжщия връхъ 
за часъ и половина — два.

За излетуване и упражнение съ ски удоб
ни сж и дветѣ хижи.

Покрай тѣзи две голѣми дружествени хижи, 
въ близката и лекодосгжпна мѣстность Златни 
мостове се построиха още нѣколко малки хи- 
жички, нѣкои на излетни групи, а други на 
частни лица.
( Излетната група при Алеко — „Фонфонъ“ 
започна да строи, съ съгласие и съдействие на 
сжщия клонъ, малка хижа, съ уговорка, че 
следъ изграждането й ще бжде предоставена 
за стопанистване на самия клонъ. Впоследствие 
се появиха малки недоразумения, които дове
доха до обособяването на така нареченитѣ 
фонфони въ отдѣлно дружество и малката 
хижа остана въ тѣхно владение.

Групата „Кукузелъ“ си направи отдѣлна 
колиба и въ първо време я оставаше открита 
Шябщо ползване. Но ние, българитѣ още не 
смещривикнали да се ползуваме отъ обществени 
постройки, безъ да ги повреждаме. Идватъ и 
въ тази гостенолюбива колибка двама младежи
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и понеже ги мързѣло да излѣзатъ да си набе- 
ратъ дърва, следъ като изгорили намѣренитѣ 
на готово такива, започнали да къртятъ дъс- 
чения подъ и да го горятъ. Тѣ не държатъ ’ 
смѣтка, че тѣзи дъски, не само че струватъ 
пари, но още сж мъкнати на гърбъ. Тази черна 
неблагодарность принуди групата да си за
ключва колибата и да лиши мнозина добри 
туристи отъ подслонъ.

Частна хижа има и групата „Кукурякъ“. 
Това селище отъ малки хижички си по

строи на малката рѣкичка Даутица електри
ческа юзина за освѣтление.

Групата „Клекъ“, тоже отъ Алеко, започна 
постройка на хижа на самия Черенъ връхъ, 
която едновременно ще служи и за метеоро
логическа станция. ?

Построиха се и нѣколко горски сгради за' 
обслужване работитѣ по залесяване на Витоша.

И така, само за нѣколко години, мжчно 
проходимата нѣкога Витоша е вече осѣяна съ 
подслони, които улесняватъ както любител
ското излетуване по нея, така и научното й 
изследване.

Младежи, пазете като очитѣ си планин- 
скитѣ хижи и подържайте чистота по девстве
ната планина!
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