На всички вас, които бяхте неотлъчно до мен през последните десет
години, и ме вдъхновихте да заобичам прекрасната България!
На всички вас, които не се предавате по пътя към целта!
На верните приятели!
Александър

Посвещавам тази книга на моето семейство и всички мои приятели,
за подкрепата и вдъхновението през всичките тези години!
Вилиан

Ние, родопчаните, сме смели и непоколебими хора, непрестанно
крачещи по тази земя в търсене на дълбоко пазените ù тайни.
Телата ни са силни като планинската твърд, а душите ни – волни
като бурните ветрове. От малки сме научени да не отстъпваме пред
трудностите и тежките изпитания, които се изправят на пътя ни. Да не
ги избягваме, да не прекланяме глави пред тях и да не се предаваме.
Научени сме да оцеляваме. Да бъдем твърди и непоколебими. Да държим
на честта и на думата си. Да помагаме на по-слабите и ранимите от нас.
Да имаме свободен дух - див и необуздан, но характерен за планинските
народи.
Длъжни сме да приемем съдбата си. Не можем да отстъпим. Не и
сега.
И ето ни днес...
Крачим напред по неизвестни никому пътища. Нещо ни дърпа
напред... Дишаме тежко. Потим се. Мускулите ни болят, докато
изкачваме поредната твърдина.
Нещо ни дърпа все по-напред... Телата ни крещят от болка, но
въпреки това отказват да спрат. Нещо ни дърпа напред...
Нещо? Някой? С каква цел? Любопитство? Жажда за приключения?
Карма?
Да! Това сме ние!
Вечно пътешестващи и постоянно търсещи...
И ето ни сега...
Тук сме, за да ви разкажем нашите истории. Да! И то не само една, а
цели дванадесет, спиращи дъха, пропити с мистика и адреналин.
По време на нашите експедиции сме прекосили над сто населени
места и сме изминали хиляди километри по прашните пътища, в
изследвания и диви приключения.
Искате ли да ги споделим с вас?
Тогава нека ви разкажем нашите истории...
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ПЪРВА ЕКСПЕДИЦИЯ
Връх Вейката – една достижима мечта
Сякаш вчера бе денят, в който поехме на първото си вълнуващо
приключение към неизвестното. За връх Вейката и за граничната бразда
само бяхме чели или си преразказвахме историите на пътешествениците,
които бяха минавали по тези места. Но на живо си беше много повпечатляващо. Имахме усещането, че се намираме на някой от найвисоките върхове в Алпите или Пиренеите заради свирепите ветрове,
които бръснеха с ледените си вихри, и гъстите облаци мъгла, обвиващи
върха и граничната застава. Изпитвахме уважение към могъщите
сили на дивата природа, които нито един планинар никога не смее да
пренебрегва.
Приседнахме до граничната пирамида и се огледахме. Обграждаха ни
остри и високи върхове, толкова непристъпни, че само орлите свиваха
гнездата си по тях. С трепет наблюдавахме как някое диво животинче
се опитваше да се покатери по стръмната скала, а когато не успяваше,
пропадаше надолу, надавайки див писък за помощ. Жестока съдба...
В планината рядко идваше помощ, затова и се бяхме екипирали
добре. За всеки случай.
Ала когато се сблъскахме със свирепите метeорологични условия на
Вейката, решихме да се подслоним в единствената твърдина, дело на
човешката ръка тук – изоставената застава. Идеята ни бе да я ползваме
като убежище.
Чакаше ни много тежка нощ...
20 часа преди това:
– Челник, батерии, компас, карта, храна, вода....
– Чакай! – сепна ме гласът на Сашо, с когото щях да се отправя на
първото си приключение. – А кибрит взе ли?
– Ех, къде ми е акълът – плеснах се по челото. – Добре че ми напомни.
Иначе щяхме огън да запалим, ама друг път...
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– Абе я виж дали и палатката си взел, че да не останем да спим в
плевнята на някоя баба.
Кикотът ни прерасна в бурен смях. Нямаше нищо по-хубаво от
доброто настроение.
Половин час по-късно багажът ни беше разпределен почти поравно.
В моята 50-литрова раница бяха храната, водата, одеалото и дребните
неща, докато колегата по съдба беше нарамил палатката, примуса и
други полезни джунджурии. След като поне няколко пъти проверихме
всичко, нарамихме тежките раници и поехме на път.
Планът ни беше да достигнем с кола до село Горно Къпиново и оттам
пеша да се отправим към върха. Това беше първото ни ходене в този
край и специално по тази част на границата.
Чувствахме се някак особено, понеже не знаехме още какви
препятствия ни е приготвил маршрутът.
В рамките на една седмица успяхме да го проучим по стара военна
топографска карта и имахме що-годе представа за трудността му,
както и за специфичните температурни условия. Затова решихме да се
подготвим, като вземем всичко, което може да ни е от полза, за да не се
окажем изненадани и неподготвени.
Приключението започна, когато спряхме в центъра на селото пред
изумена тълпа от местното население, която явно по това време на деня
се събира пред селския магазин за сладка раздумка.
Не мога да ви опиша вълнението, което създадохме при появяването
си. С учудване виждахме как хората потъваха сякаш вдън земя и въпреки
опитите ни да обменим поздрави и някаква информация почти никой не
отговаряше или не говореше български.
Смълчахме се и се огледахме. Къде ли точно бяхме попаднали?
Какво ли беше това непознато селце, толкова близо до границата и
същевременно пълно с хора? А и хората тук бях толкова странни, че
общуваха помежду си на някакъв техен език.
Проверихме още веднъж оборудването си в раниците, нагласихме
това, което се беше разместило по пътя дотук, и закрачихме по стръмния
път нагоре към върха. По-нататък срещахме и други хора от това селце,
които ни изненадаха с несъръзмерните форми на тялото си. Някои
от тях бяха високи поне два метра, с къси ръце, но с изключително
големи глави и къси кръгли ушички. Тази аномалия толкова ни беше
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впечатлила, че не успявахме да откъснем очи от тях. Малко по-нататък
по пътя срещнахме една стара жена, която ни обясни, че това било дело
на кръвосмешения между роднини, което пък се среща изключително
рядко в България.
Два часа по-късно вече се катерехме по широкия път, който се оказа
с изключително голяма денивелация за тази част на района, като за това
време бяхме изминали едва 3 километра нагоре към подстъпите под
върха.
За щастие времето беше хубаво, а пътят минаваше през гъста смесена
гора, която допълнително допринасяше за усещането, че сме си вкъщи.
Пътуването до Защитената местност „Гюмюрджински снежник” мина
напрегнато. Раниците ни тежаха ужасно много и едва сега осъзнахме, че
сме направили грешка при разпределянето на багажа си. Всъщност, без
да подозираме за трудностите на маршрута, бяхме сложили най-тежките
неща в горния им край и така ни беше доста трудно да балансираме.
– Да бяхме си взели едно муле – обади се по едно време Сашо. – Щях
да дам десет лева на някое пишлеме в селото и да го натоварим.
– Едва ли – обадих се. – Аз предложих на бачо ти Ники, ама той ми
искаше много скъпо. Искаше поне 30 лева на човек... пък и да спи в
хотел...
– Ееееее, той добре, че не е искал и да му намериш булка в селото. Че
като го знам какъв е, за парите ще го излъжем, ама за жените не можем.
Той нали е разбирач и ценител....
В този момент гръмко се разсмяхме, подплашвайки някакъв заек в
близкия шубрак.
– Айде, хаирлия да е – казах аз и хукнах да го гоня. – Това ще ни е
вечерята...
Десет минути по-късно бяхме капнали от ходене. Ударихме му
една почивка, като констатирахме, че ако стане нещо, ще ни намерят
мумифицирани най-малко след 100 години, като се има предвид колко
малко хора минават по този път.
С мъка се добрахме до защитената местност, а веднага щом видяхме
и малката хижа, очите ни светнаха. Не бяхме сами и при всички
положения имахме закрилата на сградата.
Осемчасовият път ни бе изцедил тотално. Все пак успяхме да си
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разпределим задачите – да подготвим мястото за нощувка, едва на
няколко метра от хижата и от беседката с огнището, да подсигурим
дърва, огън и вода.
Самата хижа беше заключена и по-късно разбрахме, че всеки, който
искал да нощува в нея, трябвало да вземе ключа от някаква баба в селото.
И тъй като единственото по-подходящо място за нощуване беше до
хижата, трябваше да го приравним, за да можем да опънем палатката си.
Който не е копал в твърда земя, няма как да разбере какво е да
приравниш 30-градусов наклон с помощта на клон от близкото дърво.
Тук е моментът да спомена за комичните неволи на единствената дама
в нашата експедиция.
– Хайде сега, како Радке, да отидеш за дърва, че трябва да действаме
бързо. Взе да се стъмва и трябва да сме готови с вечерята – обърнах се
към нашата спътничка.
– Ама как? – обади се смутено тя. – И откъде?
– Ето оттам – посочих с пръст гората, която беше едва на около
десетина метра. – А в багажа си имаш и брадвичка, специално за случая.
Намираш едно дърво. Навеждаш един клон и го клъцваш. Ама я найдобре търси такива, които вече са паднали или отсечени, че да не си
отрежеш някоя ръка.
Проследих я, докато се отдалечаваше към близката гора, разменихме
си по един ироничен поглед със Сашо, след което се заехме бързо със
задълженията си.
Десет минути по-късно, когато и двамата едва се държахме на
краката си, кака Радка излезе от гората с три клона и гордо ни обяви, че
това било всичко, което можело да се намери. Отново се спогледахме и
мислено се съгласихме, че не всички жени стават за планинарки.
С две думи, сами си събрахме дърва и си сготвихме. Всъщност жената
в компанията ни я бяхме взели в случай, че срещнем мечка, за да я пуснем
като примамка, но не казвайте на никого. Това е нашата малка тайна.
Няма нищо по-хубаво от това да се отпуснеш в палатката, след като
си ходил толкова, че всяка част от тялото те боли или проскърцва.
Едва полегнали в удобната палатка дочухме жужащия звук от
приближаващ се автомобил. Само след няколко минути пред хижата
беше паркиран модерен високопроходим джип. Група младежи влязоха
в хижата и запалиха малък бензинов генератор, който започна да издава
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шум – нещо средно между разярена мечка, гонеща гъбар, и натровен
лопатар, и надуха най-новия хит на една от поп-фолк фуриите по това
време.
На нас действително ни беше много смешно, понеже съдбата по
странен начин бе решила да ни ободри. Разказвахме си смешни случки
и забавни истории и така до полунощ, когато бензинът в генератора за
наше щастие свърши и групата нямаше друг избор, освен да се прибере
в уютното си селце.
И в този момент настъпи безпаметен сън...
На другата сутрин, добре отпочинали, въпреки снощните премеждия,
закусихме обилно и се отправихме към заветния връх, към който
вървяхме около два часа по равен горски път, след което трябваше
да преодолеем и големия наклон на граничната бразда. Да му се не
надяваш.
С огромно облекчение достигнахме граничната бразда и хвърлихме

поглед към селцето, от което идвахме. Виждаше се сгушено долу, някъде
в пазвите на планината, с няколко пушещи комина.
Огледахме се. Върхът беше на около триста метра вляво, а вдясно
видяхме полускрития покрив на изоставена гранична застава. Една от
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многото по нашата граница.
Решихме първо да покорим върха, а след това да се върнем и до
граничната постройка, тъй като времето се оказа сравнително хубаво.
Слънцето си пробиваше път през облаците, които прелитаха бързо,
носени от мощните въздушни течения.
Върхът беше близо. Да! Ето го там! Само трябваше да изминем още
триста метра. Триста метра, които ни се сториха цяла вечност, докато
крачехме между хлъзгавите туфи и прескачахме малките камъни по
пътя си.
Помагахме си един на друг, подкрепяхме се догоре и най-накрая
покорихме върха. Едва стъпили до пирамидата, мощен импулс премина
през нас и нададохме диви възгласи от това, че усилията ни се увенчаха
с успех и най-накрая целта беше достигната.
Гледката, която се откри пред нас, бе неописуема. Красота, която
всеки планинар разбира индивидуално и копнее да зърне отново и
отново. Величието на дивите зъбери, високите върхове и недостъпните
проходи. Тръпката от дивото и непокорното. Онова, което не е омерзено
от човека и неговите действия. Обръщахме се на всички страни, за да
се насладим на панорамната гледка. Любувахме се на гръцките върхове,
докато в един момент видяхме отблясъци далече на юг... Слънчев лъч
беше озарил нещо в далечината и ние се вцепенихме. Останахме без
думи, защото в далечината съзряхме крайбрежието на Бяло море... Да!
Ето го там. В далечината. Блестящо. Омагьосващо. Порто Лагос...
И в този момент си спомнихме, че има хора, които смятат, че Бяло
море е толкова далече и няма как да се види, макар и от този висок
връх. А всъщност доброто време и съдбата ни показаха, че морето е
там, далече, но там... Видимо и достижимо.
Опиянени от видяното, шарехме с поглед по околните върхове.
Прекарахме около два часа на върха, обядвахме, след което решихме да
разгледаме и граничната застава.
Пътят ни отведе до изоставената сграда, останала само на стоманени
основи и покрив. Всичко друго беше разграбено, както се е случило с
всички подобни застави по гръцката граница, след като вече не са били
нужни на хората.
Позволихме си да влезем и разгледаме стаите. Надявахме се, че ще
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открием нещо, което ще можем да споделим със света, да запазим и
предадем на поколенията. Уви! Всичко беше разграбено – от паркета,
та чак до последната плочка в банята. Възмутени от погрома, но не и
обезсърчени, решихме да изследваме и приземния етаж, който явно е
бил пригоден за обор на конете и животните. Там също нямаше нищо
интересно. Обаче беше много подходящо място за нощуване, защото
осигуряваше почти пълна защита от свирепите ветрове, които бушуваха
навън.
При всички положения крехката ни палатка едва ли щеше да устои
на тежките условия и затова предпочетохме да не рискуваме, а да се
подслоним сред четири стени, които щяха да ни защитят.
Вътре разчистихме едно подходящо местенце, разпънахме палатката,
която най-малкото щеше да ни осигури поне още няколко градуса топлина,
и се заехме с подготовката на вечерята. И то не каква да е, а празнична.
Нали беше 31 декември и бяхме тук, на това необикновено и диво място,
за да отпразнуваме Новата година. Не съм го споменал? Ами ето, това
беше нашата малка изненада за вас. Прекарвали ли сте Нова година на
по-интересно и запомнящо се място? Не? Заповядайте при нас!
И тъй... времето най-накрая показа темперамента си. Допреди час ни
огряваше слънце и ние бяхме доволни от неговата благодат и милост, а
сега вече то се беше скрило зад дебел пласт от облаци. Гъста мъгла се
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разпростираше навсякъде около нас и затрудняваше придвижването ни.
Покрай това място често минавали козари и овчари, които пасяли
стадата си в Гърция, и често пъти слагали нишани, за да знаят откъде
да минат следващия път. С това време нямаше нищо чудно, че дори и
местните хора са предпазливи. Спогледахме се. На пръв поглед дърва
нямаше, а ако не намерим и в околността, значи се отказвахме от богатата
си трапеза, която изискваше термична обработка.
– Бай колега! – каза ми Сашо. – Специално за такива случаи имам
радиостанции. Вземи едната. Аз ще отида на север за дърва, а ти на юг
и ще си комуникираме, за да не се изгубим. И внимавай! Опасността е
реална, понеже мъглата е много гъста и можем да пострадаме.
И наистина. Мъглата край мен свистеше, променяше формата си
под напора на вятъра и се мъчеше да скрие всичко около мен. Едва
виждах обувките си, та камо ли терена пред себе си. Имаше реална
опасност всеки от нас да падне по стръмното и да се пребие в дълбоката
пропаст под върха. Затова грабнах радиостанцията и заслизах в гръцка
територия да диря дърва. Другарят ми пое в другата посока и през
минута обменяхме информация за местонахождението си.
На няколко пъти и двамата се препъвахме и бяхме на път да се
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претърколим нанякъде, ала съдбата си знае работата. Успяхме да
открием няколко клона, донесени отнякъде от могъщите въздушни
течения. Всичко беше диво по тези склонове. Дори и храстите имаха
бодли и сякаш искаха да се защитят от натрапниците. Изкачването
обратно към заставата беше трудно.
Изпитахме огромно облекчение, когато се събрахме горе на
завет. Успяхме да разпалим огън, обаче не съобразихме, че сме на
затворено място, и се нагълтахме с достатъчно пушек, който няколко
дни след това дразнеше белите ни дробове. В крайна сметка криво-ляво
приготвихме вечерята си и се нахранихме скрити в палатката.
Времето навън ставаше още по-ужасно. Стъмни се. Вятърът заблъска
ожесточено по стените на заставата и нададе страховит вой от единствената
избита врата на входа. Часът беше около 21 и само няколко часа ни деляха
от посрещането на Новата година. Бяхме се изморили от пътя, та затова
решихме да поспим, а десетина минути преди 24 часа да излезем навън
и да се почерпим с винце. Речено-сторено. Спане обаче нямаше, поради
непрестанните шумове около нас. В главите ни те се превръщаха в стъпки
на промъкващ се психопат от селото, дошъл да ни осакати и убие, или на
някакви диви зверове, търсещи поредната си жертва.
– Хайде, како Радке, мини вляво – предложих аз в палатката. – Входът
е отляво, следователно който и да влезе, първо на теб ще попадне и тебе
ще нападне, а ние ще можем да избягаме навън.
– А пък може и тя него да нападне – обади се Сашо. – Те, жените, са
такива диви създания. Пускат питомното, а пък гонят дивото. Не мож
ги разбра.
Звучен смях за миг ни накара да оставим настрана страховете си.
Десет минути преди полунощ всички бяхме навън и хвърляхме
погледи във всички посоки. Мъглата се беше разсеяла, вятърът беше
понамалял, сякаш да покаже, че Новата година ще е по-добра от
старата.
По гръцкото радио говорителят отброяваше последните секунди на
тази година и когато стигна 0...... О, каква красота!
Бурни фойерверки от всички селца и градове, докъдето ни стигаше
погледът в българско и гръцко. Зелени, червени, жълти... всякакви...
Всяко едно място пред нас, откъдето идваше зарята, беше оцветено,
красиво и очарователно. В продължение на петнайсетина минути
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светът сякаш се промени. Забравихме за земните си неволи и тъги.
За неприятностите и проблемите си. Забравихме за всичко и просто
съзерцавахме!
А когато всичко свърши, все още стояхме със зяпнали усти и се
чудехме дали това всъщност не е било сън. Останахме запленени от
видяното и се върнахме в палатката в добро настроние, някак си
отърсени и пречистени от всичко лошо.
Нов силен порив на вятъра ни върна обратно в реалността като само

за секунди бяхме обградени от гъсти облаци мъгла. Сякаш планината си
беше дала временна почивка, за да ознаменува началото на годината, но
сега вече можеше отново да пусне бесовете си на воля. Нощта отново
беше просмукана от страховете ни, а сънят дойде едва след няколко часа.
Сутринта беше особено студена и натежала от мъгли. Оправихме
багажа си колкото се може по-бързо, обзети от някакво безпокойство,
понеже усещахме, че сме сами на този връх и повече не можем да
разчитаме на гостоприемството му. Чувството, което ни бе накарало
предишния ден да го покорим, бе отминало безвъзвратно. Копнеехме
с цялата си душа да слезем в ниското и да се върнем в близкото селце,
защото знаехме, че целта, с която бяхме дошли тук, бе изпълнена и
повече нямаше какво да търсим на това място. Едва половин час по13

късно вече бяхме поели по обратния път.
Слизайки по склона на планината обратно към цивилизацията,
почувствахме рязката смяна в температурите. В селото вече огряваше
приятно януарско слънце и набързо свалихме дебелите якета, които вече
бяха свършили работата си, предпазвайки ни от студа в по-високите
части. Развеселихме се и забърборихме помежду си.
– Шефче? – обърнах се към Алекс. – Ти сега като се върнеш в Смолян,
ще се надуеш като пуяк и ще ме отминаваш по улицата като бърз влак
на гара Синдел.
– Ха-ха – обади се той. – Ама аз, ако се надуя, ти ще вземеш да
станеш доцент и да напишеш книга. И ще ти викам бай Колега!
– Абе аз доцент няма да стана, понеже съм некадърен и затова ни
изгониха с тебе от висшите постове в университета. Така и така сме
неудобни и не обичаме да се молим на хората за щяло и нещяло.
– Е-е-е, така сте учените хора. – Сашо отново поде старата песен.
– Дано и в туризма да не ни назначат, че ще пропадне набързо и ще
настане голяма криза.
– Ти остави тая работа. – Погледнах го изпод вежди. – Той никога не
е бил в подем, та как може сега да е в криза.
– Айде, айде. Да вървим, че стана икиндия.
Отправихме се надолу по пътя, развеселени от топлите лъчи на
слънцето. Улиците на Горно Къпиново – селото, от което се бяхме качили
нагоре към върха преди няколко дни и в което отново се върнахме,
отново беше притихнало.
По едно време по-надолу по пътя срещнахме възрастна жена,
която най-учтиво ни поздрави и поразпита откъде сме и накъде сме
тръгнали.
Добрите ù обноски ни направиха впечатление и разговорът потръгна.
Жената ни сподели, че е родена в това село и е прекарала в него целия
си живот. Спомни си как в края на Втората световна война видяла цял
полк германски войници да преминават през селото. Те марширували
към границата, по това време оградена с телени мрежи, по които е текъл
ток. Самите колове от мрежата все още стоят и напомнят за миналото
на това място.
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– Била съм много малка – започна бабата – Може би 7-8 годишна,
когато една есенна вечер кучетата се разлаяха много силно. Тате тогава
още беше жив, Бог да го прости. Вдигна се и отиде да погледне какво
става. Аз нали си бях любопитна, излязох пред нас на улицата с майка
ми и тогава видях цял полк от маршируващи немски войници. По едно
време от колоната към нас се отдели едно войниче, което ни заговори
на лош български. Похвали ме, че съм била много хубаво момиченце.
Аз тогава бях една такава русичка, със сини очи. Комай ме е объркал с
техните деца. Тогава ми даде геврек и се върна при техните. Зарадвах се,
защото по това време такива неща при нас нямаше. След около десетина
минути селото отново притихна. От войничетата нямаше и помен. Те
всички бяха преминали границата и продължаваха към гръцко.
Този разказ ни остави без дъх. Не всеки ден можеш да чуеш такава
история, и то от източника.
Времето напредваше, затова се сбогувахме с добрата жена и
продължихме да слизаме по пътя.
Бяхме решили да пренощуваме някъде, за да възстановим силите си
и да поразгледаме района около селото. От местни хора научихме, че
на около километър оттук имало беседка и удобно място за нощуване.
До него стигнахме едва след час, подведени за посоката от няколко
случайни минувачи, които взаимно си противоречаха.
Мястото се оказа и доста приятно – с голяма беседка, огнище и
широка поляна, на която набързо опънахме палатката. Оттук нататък
решихме максимално да си почиваме, тъй като по-тежката част от това
пътуване вече бе минала.
Прекарахме остатъка от деня в подготовка на вечерята, разговори и
безполезно мотаене в околността, докато в един момент не попаднахме
на човека, който завинаги ще се запечата в главите ни като „Джеровския
психопат”. Или по-скоро той попадна на нас, понеже сновеше нагоренадолу по селските улици, яздейки катър и нескопосано се опитваше да
се задържи на гърба му, видимо доста почерпен. Не стигаше това, ами и
размахваше остър нож с дължина нещо средно между мачете и ятаган,
който най-вероятно беше изровил от сандъка на дядо си. Замръзнахме.
Кой знае на какво беше способен този!
Добре че разполагахме с някакво оръжие, с което евентуално бихме
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могли да му дадем отпор. Постоянно го виждахме да снове, ръсейки
цинизми, мислейки си явно, че е местната милиция. Кулминацията
дойде, когато поради невнимание или заради изпитото количествo
алкохол той се строполи от катъра и започна да се търкаля по пътя, като
спря по средата му. От този момент нататък всеки, който трябваше да
премине, го правеше с риск за живота си и беше нагрубяван без причина.
След като дълго време никой не преминаваше оттам, в крайна сметка
на човека му писна, прибра ножа си, стана и закуцука нанякъде да върши
други бели. В остатъка от деня бяхме спокойни, понеже нямаше други
такива ситуации, а след вечеря блажено се отпуснахме в палатката,
където ни беше и мястото. Този път сънят ни надви много бързо. До
след час.... Когато се появиха няколко от местните младежи, които
явно държаха да празнуват при нас, та за тази цел бяха надули някакви
сръбски хитове от 90-те и отново използваха бензинов генератор за
електричество, бръмченето на който се впиваше във всяка гънка от
мозъка ни.
Ситуацията от нощувката край хижата преди няколко дни се
повтаряше с пълна сила. И отново след около два часа бензинът свърши,
хората се оттеглиха и ни оставиха да се забавляваме, разказвайки си
смешни ситуации и случки от това пътуване. Направихме си кратка
ретроспекция. Знаехме, че утре всичко приключва и ще се върнем към
обичайния си начин на живот. Обикновения. Мудния. Нормалния.
Няколко пъти си припомняхме за всичко преживяно, преекспонирахме
разни сцени, за да изглеждат още по-смешни. Решихме, че това няма
да е единственото ни пътуване. Тръпката от него беше неповторима.
Разбрахме, че не можем да живеем без нея, че ще направим всичко
възможно да я търсим отново и отново.
Това пътуване завърши. Да! Но започват много други. На други
места, които само чакат да бъдат опознати, изследвани и завоювани.
Всички на този свят сме едни големи пътешественици.
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ВТОРА ЕКСПЕДИЦИЯ
В търсене на призрачните села
23-25.07.2010г.
На картата на България, някъде там в Източните Родопи, има една
отдавна забравена територия, където времето е спряло преди цяла
вечност, а на мястото на хората сега живеят призраци. Пейзажът е лунен,
а тайните, които крие тази земя, са неподозирани. За кипелия някога
по тези места бурен живот днес напомнят само стърчащите каменни
зидове и почти изгнилите покривни греди от изоставени къщи. Селата
са се обезлюдили по една или друга причина и хората са отнесли много
мистерии със себе си.
Районът на селата Мандрица, Сив кладенец, Черна черква, Долно и
Горно Луково, Меден бук, Бежанци, Жълти чал и Ботурче има съдбата
на всички крайгранични райони на България, тъй като промяната в
граничната бразда накарала хората да се заселят другаде.
Чували ли сте за изгубеното турско село Емерлер, изоставено преди
100 години, и знаете ли защо всички негови жители са го напуснали
само в рамките на едно денонощие? Знаете ли защо старшините във
военната застава на Ботурче се пропивали и полудявали? Защо в
Източните Родопи е добре да уважаваш мъртвите и да не прекаляваш
с тяхното гостоприемство? Предполагате? Можем да ви разкажем за
всичко това така, както го видяхме и преживяхме ние, през дългия
ни път през Източните Родопи, от Смолян, та чак до връх Ветреник
(Коджаеле) на Българо-гръцката граница....

Ден Първи – На път сме, в търсене на приключения...
Хубаво нещо е изгревът, а още по-добре е и когато го посрещнеш
ободрен от сутрешния хладен въздух. След като предварително бяхме
определили началния пункт за тръгване, не ни оставаше нищо друго,
освен да бъдем налице на посоченото място и в уречения час. Този път
бяхме четирима – трима от Смолян и младата ни спътничка от Ямбол,
която специално беше пристигнала, за да участва в експедицията.
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И така, в 6,30 часа отпътувахме за село Меден бук, по маршрута
Смолян – Кърджали – Момчилград – Крумовград – Ивайловград – с.
Меден бук (206 км), където щяхме да оставим лекия автомобил, с който
се придвижвахме, и да хванем пътя нагоре за границата. Пътуването
беше леко и приятно, като особено възхищение в нас будеше отличното
качество на пътната настилка от Ардино нататък и с лека завист се
замечтахме и ние един ден да пътуваме по подобна, но в Смолянско...

Първото ни спиране за обяд беше в Ивайловград, където отседнахме
в едно местно заведение. Докато младата собственичка ни угаждаше
на вкуса, баща ù ни разказа за този край, като не забрави да спомене
и две от набелязаните от нас точки за посещение – римската вила
„Армира” и крепостта „Лютица”. Самият той ни сподели, че предлагал
посещение на крепостта с 6-местен джип, като пътешествието според
него траяло само 2 часа и включвало пътя дотам и панорамната разходка
на крепостта. Подчерта, че по това време на сезона е доста горещо и
крепостта не била изчистена от бурени, както това се правело всяка
година, а имало и доста змии.
Утолихме глада си, запасихме се с вода и малко суха храна за из път, и
потеглихме към вила „Армира”. Тя се оказа доста запазена, заградена и
покрита с допълнителен навес, който да я предпазва от въздействието на
околната среда, а и от антропогенния фактор. Любезната екскурзоводка
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ни обясни, че вилата била открита при строителството на водната кула
по Татово време, чийто бетонен скелет се извисява и до ден днешен
малко преди входа за близкия паркинга. Достъпът към нея е невъзможен
и въпреки опитите ни да проникнем във вътрешността ù не успяхме да я
изкачим. Строителите едно време явно са предвидили авантюристичния
дух на българите и умишлено са премахнали 4-те метра стълби, които
свързват долния етаж с горния.
Беседата на място беше доста приятна. Разбрахме, че след като била
открита, вилата просто била позабравена, но не и разрушена, за да може
по-късно вече археолози от София да я възродят и да я възстановят.
Разбира се, не без помощта и на финансови средства по проекти от
Европейския съюз. Нещо, което трябва да бъде дадено като пример за
пълноценно оползотворяване на средствата в България.
Античната „Вила Армира“ е построена на брега на малка рекичка,
приток на р. Арда, и представлява внушителен комплекс от жилищни и
стопански постройки, разположени на площ от 2200 кв.м.
Жилищната ù част, заемаща площ
от 978 кв.м, обхваща голям вътрешен
двор, ограден от покрита галерия
с колонада (перистил) и басейн
(имплувиум) в средата. Около
него са разположени жилищните
помещения
—
трапезария,
дневна, кухня, спалня, баня и др.
Отоплението се е осъществявало
чрез
хипокауст
(подподово
отопление, при което подът на
сградата е повдигнат на колонки от
зидани тухли или керамични тръби,
между които циркулира топъл
въздух от специално изградени за
целта огнища).
Всъщност хипокаустът не се
е помещавал под цялата вила,
а само на определени, по-малки места до жилищните. Целта е да се
избегне големият разход на дървен материал и да се отопляват само
жизненоважните помещения. Освен всичко друго трябва да се добави,
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че зимата по тези земи е мека, сняг рядко пада и затова римляните едва
ли са имали особен проблем с отоплението.
По мраморния под има много орнаменти, в това число и свастики.
Те са поставени там, за да радват окото и за да символизират различни
поличби – богатство, плодородие, здраве. Особено голямо впечатление
ни направи мраморната мозайка в помещението за живеене – косите
на Медуза Горгона и две лица, символизиращи ветровете. Не случайно
казвам косите, тъй като само това беше останало от пъстрата мозайка,
след като иманяри си присвоили останалото (цялото лице на Медуза
Горгона и две лица на ветровете под него), и за жалост това ни попречи
да се насладим изцяло на изкуството на древните.

Екскурзоводката сподели, че голяма част от мозайките по другите
помещения, както и различни части от вилата останали по различни
музеи, които ги слагали сред своите експонати. Благородна цел, но
малко глупава. Ние лично нямаме възможност да обиколим всички
музеи, за да разгледаме всичко, което е било част от вилата. След
като затвърдихме познанията си по римска култура, беше време да се
отправим и към крепостта „Лютица”.
Тя е една от най-добре запазените в първоначалния си вид
средновековни крепости по българските земи. Стените ù, ограждащи
площ от 14 дка, са запазени на височина до 6 метра и имат дебелина от
1,75 м. Отбраната им е подсилена с 12 кули, част от които са запазени
до първоначалната си височина от 9 м. Кулите са били триетажни и
са завършвали с бойна площадка, снабдена със зъбери. Долните
етажи на южните кули са използвани като жилищни помещения, а
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тези на северните — като водохранилища. Това личи много добре от
начина, по който е организирано изкачването на бойната площадка до
върха на кулите. При тези, които са използвани за жилища, то става
чрез вътрешни дървени стълби, а при кулите, чиито долни етажи са
пригодени за водохранилища — чрез долепени до крепостната стена
каменни стълби.
За пръв път името на крепостта се появява в епископските списъци
от времето на император Лъв VI Философ (886-912 г.). Разрушавана
многократно, в сегашния си вид тя е построена най-вероятно през
XII-XIII в., по времето на цар Калоян. Известно е, че при османското
нашествие Лютица е завладяна без бой. В резултат на това тя не само че
не е разрушена, но и запазва статута си на епископски център.
Крепостта е изключително труднодостъпна както за леки коли, така
и за пешеходци. Хвана ни голяма жега, но за щастие си бяхме набавили
вода още в Ивайловград, така че бяхме спокойни, че няма да изпитваме
толкова големи трудности. Заблуждавали сме се. Пътят нагоре е труден,
обрасъл в растителност и маркиран с няколко указателни табели. Бяха
ни казали, че тази година крепостта не била почистена, обрасла в
бурени и имало много змии. Някъде по средата на пътя се обърнахме и
без да се замисляме, поехме по обратния път. Здравият разум надделя,
а ние си обещахме следващия път, когато посетим Източните Родопи,
непременно да се върнем и тук, за да се изкатерим до крепостта.
Обратният път беше по-кратък предимно заради наклона, който беше
в наша полза.
С голямо облекчение се добрахме до превозното средство и
отпрашихме към село Свирачи, където искахме да разгледаме „Голямата
могила”.
Тя е уникален паметник на културно-историческото наследство
със своята оригинална каменна конструкция, атрактивен погребален
инвентар и дарове с висока архитектурно-художествена и историческа
стойност. Античният некропол отстои само на 1 км диагонално на
югоизток от вилата, която посетихме, и се намира на най-високото място
в околността – специално избрано да се откроява, с отлична видимост
във всички посоки, осигуряващо по-голяма близост до боговете.
Той е строен още приживе като могила-мавзолей за един от първите
собственици на вила “Армира”, а впоследствие почти век по-късно по
неизвестни причини е използван като фамилна гробница и за друг член
на този аристократичен тракийски род. “Голямата могила” е едно от най21

впечатляващите погребални съоръжения в България от римската епоха
и представлява внушителен могилен насип с правилна куполообразна
форма (60 м диаметър и 18-20 м оригинална височина), стегнат в много
здрав пръстен от уникална каменна конструкция – крепида, която пази
свещеното пространство от външния свят.
За съжаление, в момента посещението във вътрешността на
могилата е невъзможно, като ни оставаше само да я изкачим и да
хвърлим по един поглед във всички посоки, а след това да отпътуваме
към полуизоставеното село Одринци.
Удивителни къщи, съградени с кирпич и тук-таме и с камъни, ни
посрещнаха в това село. По-голямата част от тях бях полу- или изцяло
порутени поради липса на жители. В това село живеят около 6-7 човека,
изцяло в третата възраст, които едва ли някога ще напуснат земите на
дедите си.
Към момента там има изградени овчарници, в които частни
предприемачи отглеждат своя добитък. Особено впечатление ни направи
реставрираната църква в селото, точно до главния път. Случайно
преминаващ човек от селото ни разказа, че до миналата година тя била
реконструирана и доизградена по поръка на свещеник от областта, но
заради кризата парите свършили и останала неизмазана. След дългия
разговор се разделихме със симпатичния ни събеседник и потеглихме

Снимка: Тодор Прикумов
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за село Мандрица.
Село Мандрица е много старо село – годината на основаването
му е 1636. Основано е от братя албанци - християни и мандраджии,
които снабдявали с продоволствия османската войска. Цариградското
правителство им позволява да си изберат земя и ги освобождава от
данъци. Според гръцки източници през 1908 г. населението наброявало
3500 жители. Основният поминък на населението е бубарство,
отглеждане на тютюн и търговия. В Мандрица има 4 мелници, 22
мелачки за сусамово олио, 1 тухларна, леярна за камбани, оръжейни
манифактури, бижутерии и т. н. По силата на Цариградския мирен

договор от 1913 г. селото остава в българските предели. Интересен
факт е, че по онова време в регистрите се говори за мандришка
община. Българските власти настаняват българите бежанци от Тракия и
Македония в селото. Когато през 1919 г. гръцката армия окупира Западна
Тракия, голяма вълна от бежанци се връща в района на Димотика в
очакване, че Мандрица ще влезе в границите на Гърция, но Ньойският
договор я оставя в българските предели.
Днес Мандрица е селце призрак с население около 70 души. Част от
хората все още говорят албански език. Тук са запазени стари триетажни
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кирпичени и тухлени къщи в гръцки стил. В Мандрица се намира и една
от най-старите църкви в Източните Родопи – „Св. Неделя”, строена през
1708 г. Днес местните хора още помнят част от значителните събития
тук – голямото наводнение, заляло селото, периодите на процъфтяване
и развитие, но са песимисти относно бъдещето му. Смятат, че след 20
години село Мандрица ще бъде напълно изтрито от регистрите.
Спряхме се на центъра да отдъхнем малко от пътя и с изненада
установихме, че магазинът, който се намираше срещу църквата на
центъра, има странно работно време – от 8,30 до 11,30 преди обяд и от
21,00 до 23,30 вечер. Запознахме се с приятна женица, прехвърлила 60те, която се оказа, че е магазинерката, и седнахме на мохабет.
Тя ни разказа, че едно време село Мандрица е било оживен търговски
и обществен пункт – център на Мандришка област. Че едно време имало
хора, имало живинка, която да го поддържа. Имало е събори, панаири,

пазари. Имало е работа и местните занаяти са се развивали.
Разпитахме я за къщата на Атанас Пейкидис, която видяхме в
началото до църквата. Разказа ни, че това е бил местният лекар, къщата
му била много хубава и модерна, а на долния етаж имало гинекологичен
кабинет. Нещо, което за онова време било голям напредък и въпреки че
фамилията му била Пейкидис, не бил грък, а българин, който бил дълго
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време на гурбет в чужбина и оттам явно е преиначил и името си.
Жената беше огорчена, че вижда селото си в такъв плачевен вид и с
нищо не може да му помогне. Внукът ù, който играеше край нея и беше
дошъл да я види за лятната ваканция, живееше в Ивайловград, както и
почти всички от бившите жители на Мандрица. Когато споменахме за
Омарлар (по турски Емерлер), тя каза, че не знае да има такова село. Не
успя обаче да скрие притеснението си при споменаването на това име,
а и ние не я разпитвахме повече за него. Не след дълго се сбогувахме
и се отправихме към началото на село Меден бук, където по съвета на
тези, които срещахме, имало удобно за нощувка място, вир за къпане и
място за огън. С две думи постеля, душ и топла храна. Всичко, от което
имахме нужда.
Мястото наистина беше такова, каквото го описаха. Към 19 часа
привечер вече бяхме там и веднага побързахме да опънем палатките,
след което с огромно удоволствие се потопихме във водата на вира.
Умората и напрежението от изминатия път се стопиха и се почувствахме
по-свежи и по-отпочинали. Вечерта хапнахме, пийнахме и легнахме
да поспим, за да съберем свежи сили за утрешния тежък ден. Не след
дълго потънахме в обятията на Морфей.

Ден Втори — Ако ти е писано — ще живееш, ако ли пък не
- тогава тайното гробище на Емерлер ще те погълне...
„Утрото е по-мъдро от вечерта”, казват старите хора.
Към 9 сутринта се събудихме, закусихме и вече сравнително
отпочинали на бърза ръка вдигнахме базовия лагер, за да поемем към
границата, където без да подозираме, ни очакваше голямо изпитание.
Местните хора в село Меден бук ни показаха скрита пътечка, по която
да стигнем до Черна черква – следващата важна за нас точка. Пътят
нагоре беше на места обрасъл, труден за прекосяване и непридвидим
– ту слизаше, ту се катереше по планината, без да можем да хванем
някакъв ориентир. Не след дълго пристигнахме в село Черна черква,
с двама жители – Тодор и Венета. Бивш пожарникар, голям ловджия
и добряк, този човек все още живееше по тези места, като основен
поминък му беше свиневъдството.
Особено се изненадахме, когато видяхме как от близката гора слезе
диво прасе и се присъедини към другите си питомни събратя. По-късно
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научихме, че една от свинете майки си похождала по дивите места да
търси диви нерези, след което раждала полудиви отрочета, които да
продължат тази нейна практика.
Някога в Черна Черква са живели доста хора – предимно турци.
Имало и няколко български семейства. Странно е и името на селото.
Тодор ни разказа, че „Караклис” от турски значело Черен Параклис и
така с времето го нарекли Черна черква. Днес то е потънало в забрава,
не личат дори останките от „Черната” църква.
Сега има само една здрава къща – Тодоровата. Всички други са
порутени, изоставени или сринати до земята. Други няма. Само той
е... и Венета – жената, която дошла тук тежко болна, но скоро след
като пристигнала се излекувала и решила да остане с Тодор до края на
живота си. Тя е от Врачанско, а сърцето ù е също толково добро, като
това на бившия пожарникар. Разказа ни, че не винаги е била такава.
Едно време, докато все още имало граница, имало и такива, които са
искали да я преминат нелегално. Случвало се е да ги среща и да ги
предава на граничарите... за което сега съжалява, но тогава била много
болна и не мислела какво прави.
Знаете ли защо всеки нов старшина на бившата военна застава
на Черна черква се пропивал и полудявал? Не? Ние също не знаехме,
докато скромната женица не ни разказа...
Стари са земите по този край, много от древните племена и народи са
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бродили тук. И византийци, и римляни, че и османци... И те са толкова
стари, че ние само сме слушали за тях, без да изпитваме кой знае какво
уважение или да ги почитаме чак толкова. Но това, което не трябва да
правим, е да строим върху местата, които са отредени за вечната почивка
на техните мъртъвци – гробищата. По една случайност тази въпросна
застава била построена върху старо турско гробище, без въобще да е
помислено какви последствия ще има това. Командирите идвали и си
заминавали един подир друг, като се пропивали и малко по малко губели
разсъдъка си. Попитали веднъж поредния от тях, младо момче на около
30 г., защо така се напивал. Той дълго се двоумил дали да сподели това,
което го притеснявало, но накрая се престрашил и рекъл: „Няма да ми
повярвате, но все пак ще ви кажа. Заспивам всяка вечер и усещам
насън как нещо ме души и не ме пуска. Чувам по едно време как бият
турските тъпани и се будя облян в пот. Пия, за да ги заглуша и за
да спя безпаметен сън.” Скоро след това старшината бил изтеглен от
служба и нищо повече не се знае за него по този край.
Та този Тодор беше единственият човек, който се сети за селото,
което търсим, но не под името Омарлар, а Емерлер.
Не след дълго се сбогувахме с приятните ни събеседници и
започнахме същинския преход от експедицията. Тръгнахме по стар
военен път, който след няколко километра ни отведе до граничната
бразда и 174-та гранична пирамида. Това беше и една от отправните
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ни точки за връщане. Другата беше надолу по едно стръмно дере, но
подобен вариант беше изключен поради опасността да се изгубим
или нараним по пътя. След като отминахме граничната пирамида,
преминахме по широк път, който продължаваше наляво, прилично
почистен и уравнен от растителност и скална маса.
Особено голям зор видяхме при изкачването на един наклон, поради
това, че пътят беше много стръмен и се беше изронил под влияние на
атмосферните условия. Учудването ни беше голямо, когато по едно време
забелязахме останки от стена, която бе висока около метър и половина и
явно е ограничавала хорското движение през гората и шубраците. Стана
ни ясно, че това място е стратегическо за граничарите, които доста лесно
са хващали изморените от големия наклон пътници и е трябвало само
да ги причакват скрити в сянката на някое дърво. Жегата ни мореше
страшно, денят беше събота и говореха, че температурите ще наближат
към 38 градуса по Целзий. И въпреки че бяхме запасени с вода, това не
ни притесняваше в момента, защото наближавахме Емерлер...
Голяма мистерия обвива село Омарлар (Емерлер). То се намира
на самата гранична бразда на границата на България с Гърция.
Обезлюдено е от преди 98 години, въпреки че навремето е било
голямо село с население около 1500-2000 души. Днес ясно се вижда
къде е преминавала главната улица, която е с дължина над 2 км., по
протежение на границата. Наблюдават се много надписи на арабски или
персийски.
За него няма нищо написано. Всичко си остава в паметта на старите
хора, живели по тези места, предавано от баща на син и от майка на
дъщеря. Малцина го знаят, но тези, на които им е познато това име, не
ходят по тези диви места. Предпочитат да не рискуват, за разлика от нас...
Удивителна гледка се разкри пред очите ни, когато наближихме селото,
наполовина скрито в гората и джендема. Граничната бразда преминава
през него, като го дели на гръцка и българска част. В българската къщите
са по-малко. Гробовете също. Навлязохме по-навътре в селото, където
открихме малка полянка, на която да отпочинем. Изоставих за малко
другарите си и се впуснах в опознаване на селото, малко по-навътре в
гората. То е било изоставено само за едно денонощие в 1913 г., когато
границата го е разделила и е определила съдбата му. Говори се, че в
него са живеели араби или турци. Селището е процъфтявало, имало е
водоизточници и строителен материал от кариерите в Ивайловградско.
Търпяло е просперитет и напредък, докато неговите жители не са го
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напуснали. Причина за това е Договорът от тази същата година (1913),
когато границата с Гърция, която допреди това е била р. Арда, се мести

на сегашното си местоположение, разделяйки това проспериращо село.
В къщите, макар и наполовина разрушени или почти изравнени
със земята, се усещаше някаква сигурност, здравина. Много вероятно
е земетресението от петдесетте години, което е станало в този край,
да е довършило това, което времето е започнало. Личеше си старият
централен селски път, врязан през земята, с укрепителни стени, които все
още са здрави. Макар и в руини, все още можеше да се добие представа за
мащабите на това отдавна напуснато село. Преброихме към 50 къщи, без
тези в българската част и без да навлизаме дълбоко в гръцка територия.
Едва успели да осмислим това, което видяхме, малко по-нататък се
натъкнахме на изключителна гледка. Попаднахме в турското гробище.
Останали изумени от откритието, ние едва сдържахме възхищението си
от находките и едновременно с това се мъчехме да спазваме приличие и
да не поругаваме това място.
Придвижвахме се предпазливо, за да не оскверняваме мястото с
присъствието си, а съвсем малко по-нататък намерихме изровен и
претършуван гроб, чиято плоча беше захвърлена встрани. Съжалихме
иманярите заради великата им глупост, тъй като в турските гробове
ценности не се оставят и затова от тях няма какво да се вземе. Вярваме, че
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те са си получили заслуженото. Съдейки по броя на натрупаните отстрани
каменни плочи, древното гробище беше огромно и продължаваше във
всички посоки. Мястото беше пропито с мистицизъм. Турско гробище
току-така не се посещава, камо ли осквернява от някой глупец. След
кратки проучвания се оттеглихме и оставихме мъртвите на спокойствие.
Пътят ни продължаваше все нагоре и нагоре, докато не стигнахме
до една от граничните пирамиди,
където спряхме да заситим глада
си и да решим накъде ще поемем
за на връщане. Беше обедно време,
слънцето прежуряше и голямата
жега ни накара да полегнем за около
час. Разменихме впечатленията
си от видяното дотук и след като
възстановихме малко силите си,
решихме да се върнем по граничната
бразда.
И оттук започна голямата
мистерия, за която все още нямаме
никакво обяснение. Самото ни
изкачване траеше около пет часа, а
слизането ни отне около два. По едно
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време дори се оказа, че сме се разминали с отбивката за Черна черква и
сме продължили доста напред, което ни притесни допълнително.
Оказахме се в доста неприятна ситуация. Останали без вода, уморени
от натоварването и видяното, се втурнахме да търсим спасителната
пътека за надолу. За нещастие все не я откривахме, а пътят продължаваше
все напред. В един момент жегата и липсата на вода започнаха да ни се
отразяват толкова зле, че усещахме краката си натежали и всяка крачка,
която правехме, ни се струваше безкрайно трудна. Имахме чувството,
че обикаляме в кръг, от който нямаше излизане. Тогава в един последен
напън решихме да хванем първата пътека, която смятахме, че води към
някое от близките селата, и да я следваме, докато не излезем някъде.
Запитахме се дали този преход няма да ни е и последен. Силите ни
почти бяха свършили, когато за наше щастие открихме скрита пътечка,
по която тръгнахме, и за наше изумление само няколко километра понадолу се събираше с голям и широк каменист път.
С последни сили се добрахме до Черна черква, където се срещнахме
отново с Венета, която още при появата ни разбра, че положението е
тежко и ни наля малко водица, за да утолим жаждата си. Даде ни да
изпием и няколко компота от праскови, за да живнем малко и да
възстановим силите си. Останахме около час при нея, докато слънцето
се поскри между дърветата. После отново се сбогувахме, с обещанието
да се видим отново наесен.
За кратко време слязохме до Меден бук и се събрахме да решим къде да
опънем палатките и да пренощуваме, понеже вече беше късен следобяд.
За наше щастие хората там са много дружелюбни и ние открихме
няколко човека в местната кръчма, които след като ни разпитаха кой от
къде е и какво прави тука, ни предложиха да се настаним в един стар
ловджийски фургон, с малко повече удобства. След кратък размисъл
решихме, че след преживяното можем да си позволим малко лукс и
приехме любезната покана.
Настанихме се във фургона и си приготвихме вкусна вечеря. Вечерта
ни премина в осмисляне на всичко, което бяхме видели през деня,
спомнихме си всички хора, които бяхме срещнали по пътя си. По едно
време към полунощ в селото стана подозрително тихо. Дори и селските
кучета се бяха скрили някъде и надаваха подозрителен вой. Страховете
ни, трупани през целия ден, че нещо лошо ще ни сполети, след като
си позволихме да навлезем в турските гробища, ни връхлетяха с пълна
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сила. Няколко подозрителни шума ни накараха да се приберем във
фургона и набързо да се приготвим за лягане.
Заспахме малко след полунощ, а сънят ни беше доста неспокоен.

Ден Трети – При меандрите на Бяла река
Сутринта беше приятна и освежаваща, за разлика от вчерашния
горещ ад, който преживяхме. Станахме по първи петли и се приготвихме
да видим меандрите на Бяла река. Нашите приятели от селото вече бяха
насядали в местната кръчма и се черпеха с мастика с мента и бира, като
не пропуснаха да ни споделят и някоя друга забавна история.

Меандрите на Бяла река са достойни за посещение и от самия
император. Цопнахме се два-три пъти по вировете, някои от нас
хвърлиха мухарката, но кефалите се оказаха прекалено хитри и уловът
ни беше само едно-две малки рибенца.
Малко преди обяд потеглихме към Долно Луково, което беше съвсем
наблизо.
Село Долно Луково е разположено в най-южната част на България,
непосредствено до Гърция. То е неразделно свързано с река Бяла,
колкото спокойна, толкова и дива. Няколко пъти е заливала цялото село
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и е нанасяла огромни щети.
Високите води на реката спрели първоначално победния ход на
Калоян към Димотика. Възпрепятстван от огромния разлив на река Бяла,
Калоян се оттеглил в крепостта „Лютица” и предприел мелиоративни
мерки за отклоняване на реката, преди окончателно да завладее
Димотика. Долно Луково помни чумна епидемия, която изтребва част
от населението му през XVIIв., земетресения и голямо наводнение през
1960 г., но въпреки това се запазва. Наброявало е над 300 души, а през
1958 г. започва масово изселване.
След кратки словесни спречквания
с
местното
население,
заради няколкото снимки, които
направихме на места, забранени
за фотографии, разбрахме, че в
това село има божи храм – църква,
строена през 1806 г. Извикаха ни
баба Стефана, бивша учителка,
която въвеждала хората в храма.
Любезната жена ни изнесе приятна
беседа, в която спомена как, от кого
и по какъв начин е бил построен
храмът. Разясни ни и няколко
интересни обичая за влизане в
черквата – винаги с десния крак
напред,
винаги
най-младият
отключва и влиза първи, а жените
последни.
Историята на черквата е достойна за внимание. Построена е само за
една седмица, изцяло от дарения, заради султански указ, който казвал,
че духовен храм с изграден покрив не се разрушавал. Построена е като
селскостопанска постройка, вкопана в земята, защото имало изискване
да не бъде по-висока от турски конник, яхнал кон. Църквата е осветена
на 16 март 1806 г. В нея са открити надписи на старогръцки, някои
от които все още не са преведени. Има мъжко и женско отделение.
Интересно е, че в олтара ù има издълбан 30-метров кладенец. Баба
Стефана ни разказа, че преди време идвали геолози и инженери, за да
изследват селото, и споделили, че под него има цяло подземно езеро.
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Тя самата казвала на хората тук: “Ако знаете какво езеро имате под
селото, няма да стоите и минута тук”. Днес обаче кладенецът,
който е свързан с подземното езеро, е запечатан, защото засекли метан.
Църквата често е посещавана от
софийски професори по археология,
които водят студентите си в нея,
заради вътрешната ù украса. Изографисването е извършено от неизвестен майстор с растителни бои
върху тънък слой глина, нанесена
върху стените. Интересното е, че
докато църквата е съградена за една
седмица, то самото ù изографисване
е отнело 12 години. В нея досега
са отслужени една сватба и две
кръщенета от отец Боян Саръев,
но в момента тя не е действаща.
Още един интересен факт е, че под
тази черква има подземно езеро
със светена вода. С голям интерес
слушахме бившата учителка, но
времето страшно напредна и трябваше да се сбогуваме. На излизане от
селото се спряхме край една чешма, носеща името „Маргуда”, на която
баба Стефана ни беше казала да си измием очите за здраве. Направихме
го и с ободрено сърце се отправихме обратно към Смолян. Времето
беше приятно, пътят дълъг, но споделен с приятели, беше като един
кратък миг.
Хубаво е в Източните Родопи. Уважавайте традициите и културите в
тях. Не си мислете, че пътят ви ще е лек, но поне ще е този, който вие
сте си избрали.
Тази експедиция завърши. Сега чакаме следващата, в която ще
хвърлим един по-различен поглед върху мистериите в Източните
Родопи.
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ТРЕТА ЕКСПЕДИЦИЯ
Последните дни от лятото
29.08 - 30.08.2010
Лятото бе към края си. От метеорологичната служба обявиха 29
август за последен истински летен ден.
Решихме да се възползваме, тъй като и бездруго бе неделя и не бяхме
кой знае колко ангажирани. Щяхме да имровизираме в маршрута. Бяхме
се запътили към «Гарга дере» между селата Кошница и Могилица,
но аз реших да изненадам другите с едно интересно място, което със
сигурност не бяха посещавали - Киселчовския водопад.
Ходих там преди 2 години, след като съвсем случайно попаднах на
маршрута в една брошурка, издавана от някое си НПО. Останах малко
разочарован от екопътеката, тъй като достъпът бе силно затруднен.
Оказа се, че наскоро имало наводнение и реката отнесла мостовете.
Нямало пари за нови.
Пътувахме по тесния асфалтов път, който се отклонява вдясно
малко преди село Могилица и води до Кремене, Надарци и Киселчово.
Криволичейки край малката рекичка, пътят бе в завидно добро
състояние, имайки предвид повечето пътища в страната. Явно се оказва
някаква практика главните пътища да остават неподдържани за сметка
на малките, селски пътчета.
За да достигне до Киселчово, човек, преминава последователно
през Чокманово, Смилян и Кошница - селца в близост или на самото
корито на река Арда. Все уютни и приветливи места, от които няма как
да останете разочаровани. Ще ви посрещнат, ще ви нагостят, няма да ви
оставят да скучаете. Погрижили са се хората да разнообразят престоя
ви, за да поискате да се завърнете отново там.
Достигнахме края на асфалтовия път и бе време да походим пеша.
Тръгнахме по черен горски път, който вие из гората, прехвърля от
другата страна на билото и достига в местността Герзовица. Именно
по него се заблудих първия път и не открих водопадите. Този път не се
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объркахме, а след 100 метра по черния път свихме вляво и пресякохме
малката Киселчовска рекичка. Оттук излезнахме на широка поляна със
стари постройки. В района допреди десетина години се е добивал уран,
има няколко галерии, останали все още незапечатани. Именно покрай
такава галерия се преминава в началото. От дълбините ù блика голямо
количество вода, която знае ли Бог, може и радиоактивна да е.
Някак си този пейзаж навява асоциации със Златната треска в
Аляска. Точно до входа пък минава умишлено оставената мрежа от
бившия кльон, с цел атракция за туристите. Пътеката навлиза в смесена
гора и започва леко изкачване. Едва тогава се появява и маркировката.
Най-вероятно умишлено, поради близостта на границата или с цел да
се потърсят услугите на професионален планински водач, в началото
по пътя няма никаква маркировка, а единствено указателни табели
с надпис “Водопада”. Пътечката лъкатуши сред чудна борова гора,
доскоро недокосвана от човека, поради разположението си зад кльона.
Местните казват, че имало доста пъстърва в рекичката преди години,
защото никой не ходел, а войниците допускали зад телените ограждения
само хора от селото. Днес е по-различно. Повече хора ходят там, но като
цяло районът е девствен и запазен.
Силно впечатление ми направи
мостчето, което минаваше над
реката. Явно нещата се бяха
променили от последното ми
идване тук. Помислих, че само то
е оправено, но изненадата ми бе
пълна, като видях и второ, и трето,
съвсем нови мостчета. Този път
бяха направени малко по-високо
от старите, явно с цел да не бъдат
отнесени отново. Движихме се
около 30 минути до достигането на
водопада, като в последните метри
имахме чувството, че се движим в
истински каньон. Двата бряга бяха
абсолютно отвесни и разстоянието
между тях бе не повече от 6-7
метра. Височината им на места
надхвърляше 15 метра.
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Достигнахме до водопада, който за неекипирани с алпийско
оборудване е крайната точка от екопътеката. Въпреки че разполагахме
с такова, не беше достатъчно, за да се изкачим по хлъзгавата скала до
водопада, висока около 12 метра. Иначе маршрутът продължава и след
това, като има още два водопада и красиви вирове. Но местните казаха,
че имало и мечки. Въпреки трудността се опитахме да се изкачим по
левия бряг, като заходихме трийсетина метра под водопада, надолу по
течението, но не успяхме да наберем нужната височина.
Този бърз щурм обаче ни
разгорещи и решихме да се
потопим в ледените води във
вира под водопада. Предпазливо
го измерихме и се оказа, че е над
два метра. Предпочетохме да
стоим в по-плиткия му край, но се
оказа доста приятно начинание.
Свикнахме
постепенно
със
студената вода като успяхме да
издържим около 5 минути вътре.
Последва моментално излизане
на слънце. Отново обаче ни се
прииска да влезем. Искахме
да
използваме
максимално
пълноценно последния топъл ден
за тази година. Предвещаваха
рязко падане на температурите,
а в планината веднъж паднат ли, няма качване. Колкото и топло да е,
оттук насетне шанс за къпане в студените планински реки няма да има.
Потопихме се още веднъж и тръгнахме обратно по маршрута, защото
имахме още какво да правим.
При връщането ни надолу една усойница силно изплаши Вилиан,
който почти я настъпи, но само бързата му реакция го спаси от ухапване.
Отскочи назад и двамата продължиха, всеки по своя път.
След около половинчасово шофиране в посока Смилян достигнахме
следващата точка от маршрута си - уникалното Гарга дере. От главния
път вляво тръгва приятна пътека, която върви по десния бряг на река
Есенска. На самия път има беседка и указателни табели. На реката
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досами пътя навремето е изграден бент, който прегражда реката. Там
е имало и рибарник. Днес целият район е вододайна зона. Водата зад
стената на бента е със смарагдов цвят - уникален синьозелен нюанс,
който със сигурност не сте виждали никъде другаде. Водата зад бента е с
доста голяма дълбочина, въпреки че в горната си част има доста наноси.
Дължината на това изкуствено езерце е над 250 метра по моя преценка.
През цялото време пътеката върви по брега му, следва уникален мост в
стил Тарзан и се преминава от левия бряг на реката.
Изобщо момчетата от местния спелеоклуб са се постарали и са
направили нещо истинско и уникално. Атракциите, които предлагат,
са посещение в необлагородените пещери Голубовица 1 и Голубовица
2, спускане по алпийски тролей и така популярната напоследък Виа
Ферата. Тролеят представлява въжена алпийска линия с дължина 140
метра, свързваща двата ската на Гарга дере. Той ви връща в близост
до изходния пункт на маршрута. Via Ferrata е метален път в скалата,
изграден от железни стъпала, осигурително и парапетно въже.
Екстремният вертикален преход е с дължина 140 метра и е възможен
единствено със специалното оборудване, предоставено от клуба. В
пещерите не влизахме, но с нетърпение се закачихме за осигурителното
въже и поехме по отвесната скала. Изживяването бе несравнимо.
Мисълта, че си на 40 метра над земята, е много силна. Вкопчваш се с
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все сили в скалите и въпреки че си с осигуровка, не смееш да отхлабиш
хватката и да си починеш нито за миг.
Държах се с все сили. Накрая чувствах ръцете си болезнено схванати.
Не съм бил на много такива съоръжения, но тази Виа Ферата се оказа
наистина жестока. Ще помним дълго емоцията, която преживяхме.
Благодарихме на момчетата, които се бяха погрижили за доброто ни
прекарване, и слязохме обратно по пътеката до колата.
Бе дошло време за най-сладката част - печените на жар наденички и
чушки. Намерихме си симпатична беседка с чешмичка близо до пътя.
Няма нищо по-хубаво от огъня на открито. Колко сладко хапва човек
сред природата.
Умората си бе казала думата и определено след хапване силите ни се
поизчерпаха.
Общото мнение на всички бе, че сме изпратили подобаващо
последния истински летен ден. Нашите преходи и експедиции няма да
спрат дотук. Напротив - тепърва започват! Но на несравнимото къпане
в студените планински вирове ще можем да се насладим чак догодина!
Дотогава ще гледаме снимките от лятото и ще въздишаме...
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ЧЕТВЪРТА ЕКСПЕДИЦИЯ
Една седмица в Странджа планина
02.09 - 10.09.2010
“Когато Бог решил да сътвори Странджа, се усмихнал. И от тази
божествена усмивка тя се родила.” Това гласи една от легендите, която
с усмивка може да ти разкаже всеки един от няколкото хиляди жители в
тази част на България. Тиха. Красива. Непозната.
Доста време му трябва на човек да обходи тази обширна планина.
Тя няма величието на Рила и Пирин. Не може да се сравни и със Стара
планина. Но меките и плавни форми, спокойствието, зеленината и
безвремието пленяват сърцето на всеки, дошъл да я посети, и го карат
да се връща тук отново и отново.
Отколешната ми мечта бе да прекося цялата планина на път към
южното Черноморие, но никога досега не я бях осъществявал. Или
не бе оставало време, или липсваше желание за такава авантюра у
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спътниците ми. Нормалните хора предпочитат главния път към морето.
Явно не се вписвам в тази графа... И затова пътувах през Сакар, на път
към Мечтата си!
Дългоочакваната почивка бе дошла и докато шофирах с удоволствие
към очакващото ни приключение, в главата си прехвърлях мислено
местата, които на всяка цена трябваше да посетим.
Маршрутът ни започна от Смолян, като премина през Кърджали,
Хасково, Харманли, Тополовград, Елхово и Болярово, и на 17 километра
преди Средец се отклонихме вдясно, където пътят навлиза в същинската
част на планината и преминава покрай село Варовник. След това излиза
на главния път за Малко Търново, като по него се кара около 2 км и на
разклона за село Визица се поема вляво. Оттам следва каране до град
Царево, който ви се струва като оазис след жестокото пътуване сред
пустошта в продължение на над 75 километра.
От град Смолян до въпросното отклонение преди Средец пътят е в
много добро състояние, като още по-ценен го прави липсата на трафик
и изключително спокойното пътуване. Бяхме в Хасково на зазоряване и
оттам пред нас се откриваха приказни панорами.
Пътьом хвърлихме един поглед на Тополовград. Стори ни се доста
симпатично малко градче.
Не бих казал същото за Болярово, което ни разочарова с
безнадеждността си. Жив човек не се мяркаше из градчето, а ние напразно
търсехме да видим нещо интересно. Уви, нямаше и продължихме по
пътя си. След град Болярово се движихме точно 22 километра в посока
Средец, преди да дойде време да се отклоним вдясно. Разклонът е на
видно място, въпреки малката ръждясала табелка «Г. Буково». Вдясно
има контролен пункт на горското, а вляво — някакво ханче. Спрях и
попитах горския, който се оказа не много дружелюбен. Това бе верният
път, но все пак нямах право на грешки и бе по-добре да се застраховам.
Попитах го за състоянието на пътя, а той ми отговори, че минавали
много камиони и сигурно бил добър... но явно човекът никога не бе
ходил в тази посока, за да ми даде вярната информация.
Поехме уверено с десен мигач и навлязохме в приказката. Пътят се
стесни и над него буковите и церови дървета бяха направили истински
тунел, под който не усещахме никаква горещина. Така преминахме
покрай село Варовник, като горите се редуваха с приказни гледки
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наоколо. Изминахме 41 километра до излизането на главния път за
Малко Търново, като последните двайсетина бяха меко казано зле —
асфалтът на места бе почти изровен от дъждовете. Но преживяването
си струваше. Излизайки на главния път, имах около 2 километра да
реша дали да не продължим към Малко Търново и оттам към Царево,
но реших да рискуваме и да преминем другия екстремен участък при
село Визица. Продължихме по пътя си и не съжалихме. Тази отсечка се
оказа доста по-добра, а и по пътя имаше какво да видим.
Спряхме за малко в село Кондолово. То е едно от почти обезлюдените
странджански села, което няма да ви предложи комфорта на съвремието,
но ще остави ярък спомен в душата ви, ако все пак рискувате да го
посетите. Тук няма места за нощувки, няма интернет и нормална
телефонна връзка, но ако искате да усетите духа на непознатата
България, Кондолово има какво да ви покаже.
Според турските регистри на кааза Анхиало селото възниква през
XVII век под името Мързова. Най-вероятно е основано от бягащите от
кавказките пирати жители на Урдовиза (днешен Китен). През XVIII
век селото е покосено от чума, а през 1821 г. много от жителите му са
осъдени на смърт заради участие в Хетерията (гръцкото националноосвободително движение). Тежки времена преживява странджанското
село и по време на Илинденско-Преображенското въстание, когато
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Мързова е изгорено. През 1950 г. селото получава името на войводата
Георги Кондолов. Една от най-големите забележителности на Кондолово
е най-големият параклис в Странджа – „Света Петка”. Построен е върху
основите на древноримска църква и три пъти е опожаряван и съграждан
отново.
След Кондолово се отбихме и до село Българи. Бях свикнал да го
виждам пълно с туристи и да чувам тъпана, съпровождащ нестинарите
към танца им в жаравата. Сега бе по-друго. Селото бе спокойно и някак
тъжно.
За първи път е споменато в документ от 1454 година, което доказва,
че е едно от най-старите странджански села, вероятно основано още
по времето на Първото българско царство. Според проф. Божидар
Димитров жителите му са преки наследници на прабългарски войници,
заселени от първите ханове за охрана на южната ни граница. Към края
на ХІХ век остава последната крепост на българщината в крайморска
Странджа.
Днес Българи е единственото нестинарско селище в България.
В него се спазва стародавната дата на изпълнение на целия обряд и
танцът в жарава – 3-ти срещу 4-ти юни, денят на Св. Св. Константин и
Елена по стар стил. Езическият ритуал, предаван от дълбока древност, е
преплетен с християнството чрез легендата за двамата светци.
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Посетихме частната етнографска сбирка на баба Мара Шонкова,
която представя начина на живот на хората, обичаите, облеклата и
много автентични ръчно изработени тъкани. Това бе последната ни
спирка засега.
Пристигнахме в Царево след известно клатушкане по неподдържаните
странджански пътища и оттам се настанихме в Ахтопол, който бе
крайната ни точка и мястото ни за престой в следващите дни. Оказа се,
че километрите от Смолян до Ахтопол по този път са малко над 400, а
времето, за което ги изминахме — 10 часа. Но всичко това си струваше
на сто процента.
Есента тежеше във въздуха. Небето бе странно синьо — типично
есенният тъмносин цвят, който може да избоде очите ти. И падналите
листа от тополите напомняха, че лятото си отива. Но това е любимото
ми време за почивка. Хората са малко, много от капанчетата вече
затварят врати. Меланхолично е. Някак си не ме свърташе на едно място
и веднага започнах да правя планове за почивката ни.

03.09.2010
Утрото бе от онези, приятно прохладните, с аромат на море и
водорасли, и крясъци на чайки в небето. Бяхме готови за пътешествия.
Решихме да се разходим до устието на река Велека и да съчетаем
плаж, риболов и пикник. С кола се стига до Синеморец. Северно от
него започва пясъчната коса, която разделя морето от река Велека и е с
дължина около 700 метра. Морето е кристално чисто. Виждат се пасажи
с риби. В края на пясъчната коса е устието на реката, което е различно
всеки ден. При бурно море и вълни то се затлачва с пясък и количеството
вода се повишава, докато не го пробие и отново си проправи път. При
спокойно море пък реката се влива безшумно в безкрайната водна
шир. Мястото край устието е изключително живописно. Има море,
река, планина, скали, малко хора и изобщо всичко необходимо за добра
почивка. Докато другите се наслаждаваха на морето, слънцето и пясъка,
аз се отдадох на любимото хоби — риболов на клен с изкуствена муха
и шнур в реката. Изживяването бе неописуемо. Стрелкащите се от
дълбокото кефали захапваха лакомо мухата за секунда. След десетина
добри риби “начесах крастата”, както се казва на рибарски жаргон, и
се отдадох на морето и плажа. Характерно за този плаж е, че изведнъж
става доста дълбоко. Направих експеримент и при първата крачка
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водата достигна малко над коленете ми, при втората вече бе почти до
кръста и при третата достигаше гърдите ми. Не бях виждал толкова
стръмен бряг досега, но той имаше своя чар. Не ни се тръгваше. Чак
когато слънцето се скри, хладът ни напомни, че е септември и е време

за прибиране.

04.09.2010
Винаги търся разнообразие. Еднообразието не ми се отразява
добре. Днес решихме да попътуваме още малко по на юг. А целта ни
бе именно Силистар, това вълшебно място, за което се носят много
легенди. Силистар е последният плаж преди границата с Турция. По
около 1 км разбит път, лъкатушещ през гора, се достига до обширен
паркинг. След няколко метра се открива невероятна гледка. Силистар
е може би най-красивият залив по нашето Черноморие. Морето тук е
тихо и спокойно, а водата е кристално чиста. Плажът е с дължина около
1 км и ширина около 50 м. Покрит е със златист пясък, а морето става
постепенно дълбоко. В единия му край има заведение, където можете
да се разхладите. По дюните и скалите около Силистар гнездят редки и
защитени птици: скален орел, черен щъркел, гълъб хралупар и други.
На плажа расте пясъчна лилия. От 1992 г. паркът Силистар е обявен за
защитена местност.
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И този ден прекарването ни бе незабравимо. А и няма как да е друго
при положение, че откриваме нови, прекрасни места. Отново съчетахме
къпането в морето с риболов. Именно практикуването на всички
любими занимания, а не ограничаването само до едно, е ключът към
пълноценния отдих.

05.09.2010
В мен кипеше откривателски дух. Събудих се от силното желание за
авантюри. Времето днес бе точно такова, каквото обичам — облачно и
дъждовно. Все пак през септември не е така устойчиво като през юни и
юли, но за мен това е добре дошло. Идеалният момент за откъсване от
крайбрежието и нахлуване в лоното на планината.
Пътувахме към Малко Търново.
Легенди, при това три, има около възникването на най-големия град
в най-голямата българска защитена територия — Странджа. Според
първата от тях той е създаден от преселници от Велико Търново, след
падането на града под турско робство. По аналогия на имената се е
родило и името Малко Търново. Втората легенда е свързана с т. нар.
Голям вриз — центъра на града, в превод Голям извор. Около него някога
имало много тръни и от тази фонетична близост се родило днешното
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име. Третата легенда съдържа според местните хора тракийски елемент
в названието и е свързана с понятието “земя при водата”... И трите
легенди си съществуват паралелно и нито една не е добила по-голяма
популярност от другите...
Лично на мен градчето ми направи много приятно впечатление. Не
очаквах, че в толкова отдалечено населено място може да има такава
духовност и уют. Сякаш съм бил тук и преди.
Може би пък близостта му до Турция го прави така оживен. Дано.
Бях чел за музея в града, но не очаквах такава приятна изненада.
Природният музей в Малко Търново си заслужава да бъде видян.
Помещава се в три реставрирани типични странджански къщи. И без да
си дете, ще се насладиш на богатството от събрани птичи песнопения.
Достатъчно е да влезеш в т. нар. телефонна кабина, в която има указател
за разговор с птиците на Странджа. Набираш съответния номер и
тутакси ти се обажда чуруликащо горско обитателче. Можеш да влезеш,
ако се престрашиш, разбира се, и в тъмна стаичка, в която звучат всички
нощни обитатели на този кът на България. Музейната експозиция е
създадена по Проект “Странджа” към Българо-швейцарската програма
за опазване на биоразнообразието.
Според представителите на програмата, ако не бъде посетено с.
Бръшлян, може и да не разбереш какво означава селски туризъм. Ние не
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успяхме да го разгледаме, защото туристическият център не работеше и
нямаше откъде да получим нужната ни информация за това.
След тези положителни емоции, много снимки и обяд в местна
механичка потеглихме по обратния път. Спряхме се в местността Качул,
където пътят към Малко Търново пресича река Велека. Отново изпитах
уменията и търпението си при риболова на кефал с муха. Нямах късмет.
Под мен бляскаха огромни кефали, но явно времето не бе подходящо за
надхитряне на тази умна риба.
В района има дивечовъдна станция и дендрариум. Пътеката тръгва
от асфалтовия път, като в началото хората са направили приятна дървена
стълбичка, която отвежда във вътрешността на гората. Там любителите
могат да наблюдават типичната за планината растителност, която
притежава уникална специфика и дори неспециалист ясно би я отличил
от широколистните гори в Европа. Типично за горите от бук и горун е
наличието на реликтния вечнозелен подлес от лавровидни храсти.
По обратния път минахме и през село Граматиково. Според легендата
селото е основано през 16-ти век от заточени монаси-граматици, учени
хора, откъдето идва и името му. За първи път се споменава в османски
данъчен регистър от 17 век. В началото на 19 век е засегнато от нападения
на кърджалии, като много хора се изселват в днешна Южна Украйна.
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На отиване към Малко Търново още в началото на пътя, близо до
Царево, вляво ми направи впечатление табела за някаква екопътека.
Сега на връщане спряхме там, за да я видим.
Оказа се приказно място. Входната табела гласеше: “Марина река
— Живият музей на терциерна Европа”. Заинтригувахме се силно
от това име. Тръгнахме с бодра стъпка по пътеката, която се спускаше
леко надолу, явно към въпросната рекичка. Пътеката бе изключително
добре маркирана и обозначена, имаше обособени места за сядане.
Дължината ù е около 3 километра. Както по-късно разбрахме, това
е едно от най-посещаваните места, защото само на площ 47 хектара
могат да се видят всички най-характерни представители на флората за
този регион. В защитената местност се срещат над 15 дървесни и над 15
вида вечнозелени храсти, повечето от които са от застрашени видове.
Тук расте единственото тисово дърво.
Мястото беше наистина уникално. След около 20 минути достигнахме
до Марина река, която за разлика от други дни се оказа малко поточе,
чиито води слизаха бавно по набразденото корито. Времето бе идеално
за снимки, тъй като беше едва 18 часа и последните слънчеви лъчи
на залеза пробиваха дебелата дървесна растителност. Вече се бяхме
поуморили от преживяванията си този ден, затова се прибрахме обратно
в Ахтопол. Беше време за почивка.
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08.09.2010
Събудих се с усещането, че днес ще хвана някоя доста едра риба,
с която след това ще нагостя приятелите си. Времето се бе оправило.
Слънцето грееше от тъмносиньото небе и веднага решихме днес
да повторим разходката до устието на река Велека. Отдадох се на
фотография и риболов. След серия от добри кефали реших да поснимам,
подочувайки тук-там няколко гневни възклицания от околните рибари
заради огромния ми късмет при улова.

Тръгнахме си по-рано от плажа, понеже имах една малка изненада —
разходка с лодка по река Велека. Това бе другата ми отдавнашна мечта,
която осъществих. От моста, който свързва Ахтопол и Синеморец,
тръгват лодки за разходка. Първоначалната ми идея бе да наема каяк и
да се разходим срещу течението, но като съпоставих цените с тези на
лодката с водач, се оказа, че е по-разумно да се поразходим с моторната
лодка с водач. Щяхме да стигнем по-далеч, а и предполагах, че ще видим
и повече неща. И наистина, потеглихме от импровизирания кей. Водачът
бе словоохотлив и ни разказа доста неща, въпреки че повечето от тях
вече ги бях чел и ги знаех. Изминахме 6 км нагоре срещу течението на
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реката, която малко по малко се стесняваше и ставаше по-плитка. А аз
винаги съм си мислел, че такива дълги реки като Велека са проходими
с лодки и каяци много нагоре по теченията си. Оказа се, че съм грешал.
Най-много до десетина километра може да стигне човек, и то с малък
каяк. Нагоре реките са типично планински, с бързеи и паднали дървета.
Имахме щастието да се насладим на костенурките, понеже времето
бе топло и те се припичаха по камъните и по клоните. Оказа се, че имат
сериозна популация. Интерес предизвикаха и водните лилии, красиво
цъфтящи и контрастиращи с околността. Бяхме късметлии, понеже ги
виждахме в последния период на цъфтене за тази година.
Велека е една от най-красивите реки. Във водите ù плуват над 30 вида

риби. Покрай бреговете ù никога не е имало промишлено производство и
може би водите ù са едни от най-чистите в страната. Тя извира в Турция,
но само 23 км от нейното течение принадлежи на южната ни съседка.
През пътя си към Черно море тя многократно променя вида и характера
си, за да се влее в морето чрез красив лиман и спокойни бавни води.
Разходката ни нагоре по течението приключи. Паднало дърво
препречваше коритото и лодкарят обърна лодката. Черешката на тортата
бе достигането с лодката до самото устие — този път имахме късмета
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да го погледнем от друг ъгъл. Отново на импровизиран кей лодката спря
и слезнахме на брега. Имахме време да снимаме залеза и да съберем
мидички.
Беше неописуем ден.

10.09.2010
Някак си неусетно минаваха дните ни, обгърнати от мистерията на
Странджа планина.
Явно времето, прекарано около великата Велека, ме бе накарало да
се замисля. Искаше ми се една последна среща с нея. Този път по брега.
Нямаше да ползваме лодки, каяци или други подобни. Щяхме да се
движим само и единствено пеша, по десния бряг на реката. Щяхме да
се потопим в онова безвремие, непроменено от 100 години. Щяхме да
преминем през места, рядко виждащи хора.
Изходната ни точка бе онова импровизирано кейче, от което
тръгнахме с лодката. Пейзажите се сменяха често. Ту се движехме до
реката и растителността бе високостеблена, редуваща се на места с
непроходим лонгоз, ту се отдалечавахме от речните меандри и пред нас
изникваха нискостеблени храсти — шипки, драки, малини, къпини и
куп други непознати растения, а при навлизането ни в дъбовата гора
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пред нас се разкриваха масиви от странджанска зеленика и лавровишня.
Крайната ни цел бе село Бродилово — типично странджанско село.
То отстоеше на 15 километра по маршрута ни нагоре по реката. По пътя
си срещахме змии, от храстите изскачаха сърни и сръндаци, а комарите
и мухите бяха като от филм на Дискавъри. Оцеляването бе изпитание.
Бяхме омотали главите си като с фереджета, за да се борим малко от
малко с насекомите, които хапеха безмилостно и до кръв. По всичко
личеше, че хора минават оттук изключително рядко. Преминахме
през местността “Царско кладенче” с навес и огнище. Противно на
очакванията никъде не видяхме кладенче, та камо ли царско. Очаквахме
да има поне малко питейна вода, тъй като нашата бе на изчерпване,
а бяхме на половината път. Хубавото бе, че почти целият маршрут
е равен. Ако има някакъв наклон, той ще е най-много 3-4 градуса и
усилията, които човек полага за движение, не могат да се сравнят с тези
в Родопите например. И следователно и потенето е по-малко.
Ходенето ни отне точно 3 часа в едната посока и в 14 часа бяхме в
Бродилово.
До 12 юли 1914г. селото е населявано от гърци-нестинари. То е
сгушено в югоизточното подножие на най-високия крайморски масив
на Странджа — вр. Голяма Папия (502 м.н.в.), — древен вулкан.
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Близостта му до брод на р. Велека дава и самото му име. В околностите
на Бродилово има останки от три крепости — в местностите Певтич,
Калето и Плаката, три могилни некропола и следи от металургична
дейност.
Кратката почивка, снимките и подсилването с малко храна бяха

неизбежни. Връщането ни по обратния път бе съпроводено с опити
да ловя риба с мухарката на няколко места, но нямаше резултат. Явно
тукашните риби си имаха своите предпочитания и изисквания към вида
храна. На няколко места видях пасажи от огромни кефали, навярно
морски, които си плуваха на повърхността на водата и не обръщаха
никакво внимание на мухата ми.
Обратният ни път бе съпроводен от още по-ожесточена битка с
комарите и мухите. Докато стигнем до изходната си точка, ръцете ни
бяха изцапани с кръв от убитите насекоми.
Почивката ни бе към края си.
В последния ден времето отново бе облачно и дъждовно. Извънредно
реших да направя една последна разходка до устието на Велека. Плажът
бе по-пуст от всякога. Вълнението на морето бе голямо, а вълните...
отдавна не бях виждал такива вълни. Уж дълбоко, а на 100 метра
навътре започваха издигането си. По моя преценка бяха над един метър.
54

Не бях виждал такова чудо от доста време. Някои от тях бяха толкова
силни, че прехвърляха пясъчната коса и се оттичаха в реката. Устието
беше запушено с пясък и нивото на водата бе високо. Вятърът беше
като обезумял. Рибата също. Цели пасажи стресирани рибки подскачаха
над водата и търсеха пътя си, навярно към морето. Направих едночасов

опит за риболов, който бе труден заради вятъра. Записах няколко
рибки, колкото да не съм валат, и се отдадох на фотографията. Времето
бе идеално за тази цел. Мрачното небе и тъмните води придаваха
призрачност на снимките. Това всъщност търсех. Сякаш довчерашният
уют на това място се бе изпарил. Нямаше слънце, нямаше топлина.
Във въздуха витаеше мистика, която се допълваше от пълната липса
на хора. Обратният ми път по пясъчната коса включи спасяването на
няколко рапана, безмилостно изхвърлени на брега от вълните. Намерих
две огромни миди, черни, каквито никога досега не бях виждал. Явно
морето бе гневно някому. Побързах. Едри капки дъжд ми припомниха,
че е време да тръгвам. Сякаш не бях желан на това място сега.
По пътя към колата размишлявах за различните лица на Странджа,
която в един момент беше гостоприемна, а в следващия — студена и
неприветлива... Планина.
Мислех си и за времето, с което разполагаме на Земята. Би ли било
55

възможно да ни стигне? Може би не...
А нашето безсилие? Само се залъгваме, че сме силни и влиятелни, че
можем да манипулираме природата.
Мислех си за това, докато поредната мощна вълна подкопа пясъка
под краката ми. Останах като вцепенен. В далечината ято птици се
бореха с вятъра по пътя си на юг...

56

ПЕТА ЕКСПЕДИЦИЯ
По следите на Сабазий или как се стига до
края на света
(Из дивите Източни Родопи - 05.11.2010 - 07.11.2010)

Какво се случва, когато изгубиш надежда, че ще доживееш утрешния
ден? Какви са мислите на отчаяния от безсилието си пътник? Кога и
как ще открие той верния път, за да успокои бушуващите в душата си
чувства и притеснения, за да се прибере при семейството и приятелите?
Това е една по-различна история от всички четени и слушани досега.
Тя започва с ентусиазъм, жажда за приключения и остра нужда от
адреналин. И колкото по-надълбоко в нищото се хвърлят нейните герои,
толкова по-трудна става задачата им. В нея не се разказва за смелост, за
мъжество, за добри обноски, кавалерство или професионални умения.
Това е история, в която трима души изминават труден път, отчаяни и
разчитащи единствено на дружбата си, за да се завърнат по-скоро у дома.
История за това как три подложени на изпитания души се възраждат
отново, издигат се и стават още по-силни. Сега ще ви разкажа нашата
история... в три дълги дни, прекарани сред красотите и опасностите на
дивите и непознати Източни Родопи...
Тримата започнахме да се подготвяме за това пътуване доста
отрано. Последната ни експедиция беше преди около три месеца и
цялата ни същност бе обзета от остър глад за приключения. Затова,
когато решихме, че следващата ни ще бъде отново в Източните Родопи,
знаехме предварително, че няма да е лесно. Досега нито една от тях не
беше. Внимателно обсъдихме детайлите – необходимата екипировка,
графика, плюсовете и минусите на маршрута, както и всички точки, по
които щяхме да се придвижим. Предния ден всичко беше приготвено и
прибрано в раниците. Палатката – добре завързана, примусът – зареден
и с резервен пълнител, медицински пакет, радиостанции, GPS, челници,
въжета, карабинери и въобще всичко, което би могло да ни е полезно в
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планината при екстремни условия. Не забравихме дори и за планинската
застраховка, в случай че имаше неприятности и се налагаше спешна
медицинска помощ.
Планът, който обсъждахме от няколко дни, бе да се хване автобусът
до Кърджали, след което – друг до Дъждовница и оттам пеша или на
стоп до пещера Утробата, Ненково и Безводно – последната точка
от цивилизацията преди връх Чиляка в рида Каракулас. А оттам по
горските пътеки – село Рибен дол и Загражден... Смел план...
Утрото предвещаваше добро начало на експедицията ни, тъй като
нямаше вятър, облаци или мъгла. Просто идеално време за преход в
планината. Когато се качихме на малкото рейсче за Кърджали, едва ли
някой от нас е предполагал какви ще бъдат приключенията ни. Бяхме
обзети от любопитство, леко безпокойство и нетърпение. Пътят ни
щеше да бъде дълъг и вероятно изпълнен с трудности, но ние не се
интересувахме от това. Опитът ни подсказваше, че щяхме да се справим.
Щяхме да издържим на натоварването, тежките раници, сутрешния
студ в палатката и нередовното хранене през тези три дълги дни, за да
усетим тръпката от приключения и да изследваме още един от дивите
райони в Родопите.
По пътя се заговорихме за Безводно и се оказа, че за това село се знае
малко. Направихме съвсем смели предположения, че поради липсата
на вода по онези места хората са му дали това име, но съвсем не бяхме
сигурни. Решихме, че при първата възможност, която се открие, ще
заговорим местен човек и ще го поразпитаме и за това. Бяхме леко
изморени от подготовката за пътуването, затова използвахме момента
за почивка. Селата в този район бяха малки, някои от тях имаха вид на
изоставени, но все пак съществуваха. Когато пристигнахме в Кърджали,
бяхме леко удивени от това, че някои от служителите по касите не
говореха български, други не се интересуваха от нас, а трети говореха
развалено и имахме малко проблеми с общуването. Оказва се, че ако си
поръчаш айрян в местното барче, сервитьорката ще те разбере криволяво и ще ти донесе една бира.
Автобусът за Дъждовница, която беше следващата точка от
експедицията ни, беше неголям и добре поддържан. Тръгнахме навреме
и почти без пътници, докато в един от крайните квартали на Кърджали
не се качиха около 25 човека, накуп, блъскайки се, без обноски и не
особено разговорливи на български.
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Все пак успяхме да пристигнем цели до Дъждовница, което се
оказа сравнително населено за българските мащаби село, с красиво
разположение и подредба на къщите. Изплува още един интересен факт
за него – може би това е единственото населено място от такъв мащаб с
хеликоптерна площадка в центъра си.
Селото е разположено на едно възвишение, откъдето се открива
чудесна панорама към язовир „Кърджали” и околните гористи
местности. Богатите на причудливи
скални образувания хълмове привличат
погледите, най-вече с издълбаните в тях
тракийски скални ниши. Те се срещат в
различни части на Източните Родопи.
Различни са твърденията за тяхното
предназначение. Известно е, че траките са
почитали слънцето и едва ли е случайно,
че всички ниши са насочени към него.
Интересен е фактът, че такъв тип скални
ниши липсват при Татул и Перперикон.
Най-широко разпространената теза за
използването им като погребални урни
е допустима, но е възможно да са били
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предназначени за поставяне на дарове и желания към Бога Слънце.
Съществува вероятност нишите да са използвани и за поставяне на
вода, която след престояването ù на слънце в продължение на дни е
давала свещена и духовна сила на вярващите в Бога Слънце.
Днес село Дъждовница има всички условия за развитие на селски
туризъм. За съжаление няма къщи, които да приемат гости за нощуване.
През лятото на 2004 г. селото се прочу с организирания от местния
младежки център “Кръг” – “Ленд Арт Фестивал”, на който авангардни
творци създават произведения на своето изкуство само с помощта на
материали от природата.

Оттам вече поехме пеш по асфалтовия път. За щастие времето беше
на наша страна и нямахме затрудния с придвижването. Дори по едно
време услужливи жители на село Ненково ни закараха до табелата за
пещера „Утробата” – един от уникатите на Източните Родопи.
Самото изкачване беше около час, но трудността на пътя е от средна
към висока за човек с раница и пълно оборудване. Извървяхме така
наречения „Път на изпитанието”, за да стигнем до беседка малко
преди самата пещера. Оставихме оборудването си там и се запътихме
към пещерата. По пътя си припомнихме малко от фактите, които са ни
известни за нея:
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Пещерата представлява естествен хоризонтален процеп в скалата,
дълбок 22 метра, който е бил допълнително изсечен от човешка ръка.
Височината на дупката е 3 метра, а ширината – около 2,50 м. Вътре
прониква достатъчно светлина. Цялата пещера е оформена буквално
като женски полов орган. В дъното на дупката има издълбан олтар висок
около 1,30 м, който е с формата на малките срамни устни. В центъра
му е направена малка дупка, дълбока
около 10 см и широка 5 см, която е
изсечена леко настрани. Видяното
дава основание на проф. Н. Овчаров да
прецени, че пещерата е тракийски храм
от ХI-Х в. пр. Хр. Тунелът е с идеална
ориентация юг-север, като входът му
е от юг. На тавана му има специално
направен процеп, през който точно в
12 ч. всеки ден пада един слънчев лъч.
Той се вижда в продължение на няколко
минути, като постепенно се уголемява,
движейки се към олтара.
При нарастването си светлината
добива формата на фалос. През август,
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когато пещерата е проучена за първи път, лъчът е бил около 2 метра. През
февруари или началото на март обаче слънцето минава на такова ниво,
че лъчът се уголемява до 22 м и влиза точно в дупката на олтара. Там
слънчевият фалос се задържа с леко трептене минута-две. Откритието
доказва, че орфизмът е издигал в култ слънчевия бог, който опложда
подземната богиня майка, и това се случва в пещера.
Когато ù се наситихме, се върнахме обратно до беседката, от която
се откриваше великолепна панорамна гледка към околните била на
планината. Трябваше обаче да слизаме, за да хванем транспорта до
Безводно. Качихме се в буса, който до село Ненково вече бе празен.
Останахме само тримата. Пътят премина през стената на язовир
„Боровица”, който снабдява с питейна вода град Кърджали. Досега
само бяхме слушали за този язовир, който умишлено не присъства на
нито една географска карта, за да се предотвратят опити за злонамерени
действия. Риболовът и къпането там са строго забранени. Целият
язовир е ограден с телена мрежа и достъпът е строго забранен. На
самата язовирна стена има караулка и бариера. Въоръжена охрана
спира за проверка всяка преминаваща кола и едва след като се увери,
че пътниците не са склонни да вършат пакости, вдига бариерата и
пуска превозното средство да продължи към крайна точка – Безводно.
Забравено. Отдалечено. Но за сметка на това, противно на очакванията
– с много вода.
Достигнахме по тъмно до село Безводно по тесен и зле поддържан
асфалтов път. Няколко десетки серпентини ни качиха на сериозна
надморска височина над язовир „Боровица”. Растителността се промени
драстично, като елите и боровете около нас силно ни напомняха за
Западните Родопи.
Само минута след като автобусът ни остави в центъра на селото
успяхме да намерим и подходящо за палатките място под един стар
орех. До нас течеше ледената вода на две чешми с нетипичен за Източни
Родопи дебит. На около десетина метра край нас беше разположено
кметството, както и полуразрушеното и изоставено местно училище,
край което имаше няколко запазени дървени бараки.
Изневиделица, докато се приготвяхме да вечеряме, покрай нас по
пътя мина един овчар, с когото разменихме няколко думи. Научихме,
че името му е Тоско и че е прекарал целия си живот в това село.
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Подозирахме, че фъфленето му се дължи на липсата на няколко зъба, а
самият той едва ли някога беше виждал зъболекар. Докато разговаряхме,
към нас се присъедини още един от местните жители, който, щом видя
къде смятаме да лагеруваме, ни посъветва да преместим палатката
си. Стъписахме се, понеже вече беше късно и това би ни коствало
доста усилия и време, а бяхме капнали от умора. Спогледахме се и
преценихме, че ще останем на това място, каквото и да ни струва това.
Преди да си тръгне, събеседникът ни сподели, че за всеки курбан точно
на това място се колели животни и после се закачали на дървото, за да ги
дерат и подготвят. Каза ни, че мястото е лошо, понеже тук имало много
смърт. След като видя, че няма да може да ни разубеди да преместим
бивака, човекът ни хвърли по един ядосан поглед и си тръгна, без дори
да се сбогува. Решихме да не губим повече време в празни приказки,
затова се нахранихме и легнахме в палатката, след което сънят дойде
сравнително бързо.
Събудихме се в ранни зори, добре отпочинали и готови за
приключения. След закуската, която се състоеше от чай, препечен хляб
и супа, се отправихме на северозапад към връх Чиляка, но преди да
напуснем селото, любопитството ни бе пробудено от старото селско
училище, както и от двете бараки на няколко метра от него. И двете
сгради бяха с олющена зелена боя, без прозорци и врати, а вътре не
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беше останало почти нищо. Влязохме първо в бараките и попаднахме
на интересни „артефакти” – стари географски карти, все още закачени
на стените, атласи, учебници по комунистическа пропаганда,
диапозитиви и още, и още... По пода се търкаляха ученически
обувки... Имахме чувството, че времето сякаш беше спряло, а самата
обстановка ни напомняше на град Припят, който е евакуиран и изтрит
от картата на света след Чернобилската авария. След като задоволихме
любопитството си тук, се отправихме към старото изоставено училище,
в което открихме дневника и бележниците на вече бившите ученици.
Стените бяха издраскани, кабелите за електричество изкорубени, а
подът на ученическите стаи беше заринат от падналите тавански дъски.
Гледката предизвикваше съжаление у нас и ни представяше погрома на
една институция, която допреди години е била в подем.

Впоследствие разбрахме, че през 80-те години в училището учели
400 деца на две смени, но Възродителният процес и други субективни
фактори оказали влияние върху броя на населението и днес в Безводно
живеят около 40 души.
Тръгнахме си от селото със смесени чувства. Пътят ни водеше все
нагоре и нагоре, по маркираната пътека за връх Чиляка, която точно
на излизане от селото се изгуби нейде в гората. Бяхме се объркали
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в търсене на правилната посока, когато изведнъж съзряхме на около
стотина метра от нас възрастен човек, който тъкмо излизаше с добитъка
си и се приближихме до него с намерението да го поразпитаме за пътя.

Дядото се беше подпрял на една дебела букова тояга и изкарваше
овцете си на паша. Сутринта беше ободряващо хладна, а слънцето едва
се показваше иззад близкия хребет. Очертаваше се още един дълъг и
горещ ден.
– Здравейте, момчета – проехтя гласът му измежду блеенето на
овчиците и звука от чановете, закачени на вратлетата им. – Накъде
така?
– Здравей – отговорихме му дружно. – До Чиляка ще ходим. А може
и малко по-нататъка, ако имаме време. Много ви е хубаво селото. Много
е красиво тука.
Дядото се поотпусна на тоягата си и проследи с поглед отдалечаващите
се нагоре по склона животни.
– Безводно е това, момчета. Хубаво е тука, ама няма хора. Къщи има,
ама хора няма – повтори още веднъж тъжно той. – А едно време... Ех,
едно време...
Тъжна въздишка се откъсна от устните му, а погледът му зашари
някъде по върховете. Сякаш се пренасяше някъде другаде и в друго време.
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– Оттука ли е пътят за Чиляка? – попита спътникът ми. – Далече ли
е много?
– А... – сепна се старецът. – Не е далече. Ето по тая пътека е, след
три часа сте там.
Проследихме вдигнатата тояга, която сочеше козя пътека, виеща се
нагоре в планината.
– Няма как да се объркате, а и ми се виждате, така, жилави момчета.
Като ви гледам, може и по-бързо да стигнете. Аз едно време всеки ден
ходех дотам, ама остарях...
– А тука хората само мюсюлмани ли са? – попитахме го.
– Мюсюлмани – кимна с глава дядото. – Имаше едно момче българин,
но иначе сме само мюсюлмани.
– А можеш ли нещо да ни кажеш за Възродителния процес? –
изстреляхме нов въпрос, понеже надушихме, че можем да съберем
интересна информация.
Дядото хвана тоягата по-здраво и ни загледа, а от погледа му си
личеше, че води някаква вътрешна борба. Заговори бавно, отчетливо и
много непринудено.
– През Възродителния процес само аз бях останал в селото, без да
си сменям името. Болен бях от нещо, та бях в болницата и затова не
ме пипаха. По едно време при мене дойде Славков. Мисля, че беше от
Черноочене.
– Айде, вика, да те водя с мене в Черноочене, да си сменяш името.
Противих се нещо, ама той извика две млади момчета да ме закарат и аз
нямаше какво да правя – тръгнах. Аз вървя, те отзад с автоматите след
мене. Пристигнахме в Черноочене и влязох в кабинета на секретарката
Мирчева. Господа ли, дявола ли, да я съди, не знам.
Айде, вика ми, ето ти една молба да я попълниш. Гледам на бюрото
ù цял куп с такива молби за смяна на името.
– А това задължително ли е? – питам я. – Или по избор?
– По избор, по избор – само ми кима тя.
И тогава отидох и оставих молбата при другите. Ама така.
Непопълнена. Мирчева се ядоса нещо и вдигна телефона. Говори с
някого за малко и затвори. Почаках още малко, та поне някой да дойде
да ми каже да си ходя. Гледам по едно време идва милиционерът Ибрям.
Вика ми така:
– Абе ние сме минали по тоя мост, та ти ли няма да минеш. Какво
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толкова ще стане, като си смениш името. Аз сега като съм Иво, да не би
да съм друг човек.
– Ибряме – казвам му аз. – Ти утре знаеш кой ден ще бъде, ама знаеш
ли какво ще бъде?
Гледам го онзи, че се опули и продължих:
– От крушата – викам – падат узрелите, а неузрелите са още там.
И тогава милиционерът излезе, забави се нещо и докара двама други,
явно негови началници. На единия от тях повторих същото, но той ми
удари един шамар и ме накара да подпиша. Оттогава на хартия пиша
едно име, ама всички ме знаят под моето, рожденото. С него съм се
родил и с него и ще си умра.
Историята на дядото ни впечатли и ни накара да се замислим. Въпреки
всичко времето напредваше, а върхът беше далече. Благодарихме му
от все сърце за напътствията и за това, че ни сподели този момент от
живота си, и си обещахме той да не остане просто изречен и забравен
във времето. Оставаше ни само да се сбогуваме с него, след което
поехме по пътя нагоре.

Пътят ни беше труден, на няколко пъти следвахме насоките на
GPS-а, който предвидливо бяхме взели със себе си, и след около два
часа и петдесет минути път изкачихме върха. Той е втори по височина
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(1459 м.) в Източните Родопи след Вейката. Времето беше прекрасно,
сравнително топло и приятно. Отдадохме се на снимки. Гледката бе
несравнима. Съвсем спокойно човек може да се огледа на 70-80 км
около себе си във всички посоки. Видяхме дори връх Ботев и Амбарица.
Беше дошло време за обяд и решихме да го направим на върха. Целият
район около него бе копан от иманяри. По-късно разбрахме, че горе
имало тракийско светилище и няколко автентични тракийски пещи.
След обяда направихме кратка оперативка и единодушно решихме да
не ходим в село Планинско, а направо да слезем към Рибен дол, като
се осланяме единствено и само на GPS-а. Така и направихме. Голяма
грешка...

Проверявайки периодично малкото устройство, което ни
ориентираше, смятахме, че наближаваме Рибен дол. Към три и
половина следобед вече бяхме спокойни и ведри, с приятното чувство,
че ще можем да прекараме неделния ден по-леко. Заблуждавали сме се.
Обзе ни неприятно чувство, когато разпознахме водопада, който бяхме
видели на излизане от Безводно. Всъщност се оказа, че сме се върнали
обратно в селото!!!!
В този момент GPS-ът ни показа, че сме на цели 5 км от Рибен дол
и ние направо онемяхме. Как е възможно допреди час да е показвал,
68

че сме били на около два, а сега сме на цели 5 км от нашата цел, при
условие, че се движим така, както ни е водил. Изумихме се от ситуацията
и след кратко съвещание решихме, че ако слезем обратно в селото, ще
ни е доста по-трудно да се приберем обратно в Смолян в неделния ден,
поради крайно редкия транспорт. Затова събрахме всичките си сили и
хванахме по обратния път.

ЦЕЛ: РИБЕН ДОЛ
Няма да ви споменавам с подробности за всички сипеи, ровове, урви,
гороломи, трънаци, къпинаци, дупки, скрити под нападалата шума
от дърветата, и малки рекички, в които попадахме или прекосявахме.
Няколко пъти се търкаляхме надолу по наклона, ставахме, пак падахме,
пак ставахме... и така безкрай. Минахме безброй била, притоци на реки
и долини, без да срещнем жива душа. Гората сякаш беше омагьосана, без
птичи песни, звуци или животни. Към 18 часа се стъмни, но ние бяхме
обзети от надежда, че целта ни е близо и имаме около три часа път.
Затова сложихме по един челник и продължихме напред, уповавайки се
на координатите на GPS-а. По едно време нещата станаха безнадеждни.
Всяка пътека, която следвахме, завършваше с урва, право надолу към
нищото. Всеки наклон беше като пързалка и ние знаехме, че ще бъде
чудо, ако не се изтърколим надолу по него. Преминавахме било след
било с надеждата, че зад последното ще бъде нашата цел, но GPS-ът все
ни показваше някаква неточна информация.
В 21.35 часа намерихме малко петно с обхват и позвънихме на
112 с молба да ни позиционират и да ни упътят. Операторът бе много
любезен. Направи опит да определи къде сме, но системата му каза, че
се намираме около град Стамболийски!!! Секунди паника! Обяснихме
му с по-голяма точност къде се намираме и човекът ни свърза с
дежурен в РПУ Кърджали, за да ни дадат съвет накъде да вървим,
понеже познавали района по-добре. Проведохме 10-минутен разговор с
полицая, който държеше да се увери, че сме добре. Помоли ни да стоим
на това място, за да не губим обхват, да пазим батерията на мобилния
телефон, както и да се опитаме да запазим телесната си температура.
В момента на приключване на разговора обаче и малкото обхват, който
имахме, изчезна окончателно. Чакахме около 20 минути за появата му,
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но без резултат. Продължихме с последни сили и изминахме още около
километър. Малко преди полунощ изгубихме надежда и решихме да
спрем. Разпънахме палатката си на 45-градусовия наклон на склона и я
застопорихме допълнително с въжета и карабинери, за да не се свлече
в реката на около 150 метра под нас. Нощта бе тежка, бяхме уморени,
спахме зле, тъй като постоянно се свличахме през половин час и се
будехме, за да се наместим отново.
Събудихме се живи! Учудващо!
Всичко бе набързо. Подкрепихме се с по една чаша кафе, сгънахме
палатката и потеглихме да дирим спасение. Някъде далече, срещу нас,
на другия склон, на около 2 часа път се виждаха няколко къщи, които
отдалече изглеждаха изоставени. Вече бяхме забравили за разговора си
със 112 и се надявахме единствено на собствените си сили и умения.
Пресякохме дълбоката долина на една сравнително пълноводна река
и започнахме Сизифовско изкачване към тези къщи.
Появи се обхват. Получихме съобщение, че от 112 са ни звъняли 47
пъти през нощта!!! Явно бяха поели нещата под свой контрол. След
минута телефонът ми иззвъня. Операторката бе любезна и загрижена за
нас. Зададе няколко основни въпроса, с които се увери, че сме в добро
здравословно състояние, нямаме високо кръвно, имаме храна и вода
и ни увери, че още с приемането на обаждането снощи са тръгнали
да ни търсят три екипа – от Кърджали, Баните и Смолян, постепенно
стеснявайки периметъра. Било рисковано да отложат търсенето за
сутринта, тъй като се намираме някъде на границата между резерватите
„Кормисош” и „Женда”. Получили и допълнителна информация, че в
този район били засечени около 15 диви мечки, така че не се знаело
дали ще доживеем утрото.
Приближихме къщите. Първите десет бяха пусти отдавна, но на
върха на билото срещнахме единствения човек в махала Шарен нос –
Осман, който много ни се зарадва и ни предложи гостоприемството си.
Бяхме на седмото небе от щастие след всичко, което бяхме преживели
предишния ден. Каза, че цяла вечер ни е наблюдавал как се лутаме в
кръг на отсрещния склон. Дори гърмял с пушка, за да ни сигнализира,
че ни вижда, но ние така и не сме го чули. Между двата склона на
дерето се получава странно заглушаване на всички звуци, най-вероятно
от вятъра, който ги отнася незнайно къде.
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Поразговорихме се за живота. Разказа ни, че преди 1912-та тук
е минавала границата с Турция. Къщата, в която живее, била преди
време казарма, застава, после джамия и училище, а днес той е неин
собственик.

Посъвзехме се малко и благодарихме на гостоприемния ни домакин,
като го помолихме да ни посочи пътеката, която да ни изведе до така
търсеното село Рибен дол. След кратки, но точни обяснения, поехме
по една криволичеща пътечка. Поддържахме връзка със спасителния
екип от Смолян, който ни търсеше и даваше напътствия накъде да се
движим. След едночасово лутане спасителите ни видяха от съседно
било и ни накараха да се съберем накуп, за да са сигурни, че сме
ние. Най-накрая след дванайсетчасово търсене бяхме пресрещнати и
спасени. Момчетата бяха с местен човек от Рибен дол, който познаваше
района и благодарение на него успяха да ни намерят.
В крайна сметка, когато разбраха, че сме от Смолян, ни предложиха
да ни закарат, а ние, разбира се, се съгласихме.
Наближаваше три часа следобед и на нас много ни се искаше да
се приберем колкото се може по-бързо. По пътя се разговорихме на
различни теми, събеседниците ни бяха доста приятни хора, земни и
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симпатични. Професионализмът им се доказа още веднъж, когато не
пожелаха да ни кажат фамилните си имена, за да можем да им изпратим
благодарствено писмо. Казаха ни, че ако всеки си вършеше работата
в тази държава така, както трябва, благодарности няма да са нужни.
Важното е, че е изпълнил моралния си дълг към хората.

Експедицията ни приключи в Смолян, където доволни се разделихме
и си обещахме да подготвяме по-добре бъдещите си преходи.
Всеки един от нас тримата си беше извадил поука по отношение
на физическите или менталните си качества по време на самата
експедиция. Всеки имаше какво да поправи в отношението си
към хората, в начина си на мислене, организация и ориентиране в
обстановката.
Ние не сме най-добрите в планината, но можем да бъдем.
Не претендираме, че знаем повече от всеки един от вас, но имаме
огромното желание да скитаме, опознаваме, възприемаме и опитваме
от красотите, опасностите, традициите и културата на този край. Да
съберем най-ценното, да го съхраним и предадем на децата си, а те на
своите... и така нататък по веригата.
Ние имахме безупречно оборудване – достатъчно вода и храна,
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палатка и спален чувал, аптечка, фенери, челници, батерии,
застраховки... GPS... Но се оказа, че не винаги това помага в планината.
Ако сте слаби духом или несигурни, почти сигурно е, че сте обречени
на смърт...
Ние ви съветваме: Внимавайте в планината! Дори и добре
подготвени, винаги нещо може да се обърка. Помислете над това!
Защото понякога и спасителите не са в състояние да ви спасят! Ние
си взехме поука, но не се отказваме от експедициите си, защото те са
нашето призвание и знаем, че ако спрем сега, ще изгубим себе си и
това, което сме.
Всички сме скиталци на тази земя... Просто не сме го осъзнали
още...
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ШЕСТА ЕКСПЕДИЦИЯ
Източните Родопи – една източна приказка
След два дни в забравената от Господ “Мандришка община” се
завърнахме в Ивайловград, където престоят ни бе повече от приятен.
Времето ни мина неусетно и дойде време за потегляне в посока
Маджарово – една отдавнашна мечта.
Преди да тръгнем обаче, имах щастието да се поразходя из града
и околността, и да поснимам на воля. След плавно изкачване по
2-километров път се появи табела “Защитена местност Дупката”,
откъдето започваше горска пътека. Тя ме отведе до един голям кръст –
именно този, който бях видял три дни по-рано на влизане в Ивайловград.
Кръст – пазител от зли сили.

Това, което ме впечатли първо, бе размерът му, около 6-7 метра
височина, и второ – бе изграден върху стар бункер, вероятно от Втората
световна война. А гледката от тази височина бе зашеметяваща. Успях да
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видя Кипринос, въпреки лошото време.
Продължих по пътеката и не след дълго тя ме отведе до странна
пещера, наречена Дупката. Входът ù бе ограден с метална ограда,
поради факта, че това е пропастна пещера и дълбочината ù до входа е
над 10 метра. Дори дочух от жена в града, че се говорело как навремето
хората влизали в тази дупка и излизали... в Гърция. Надали днес някой
вярва в тези приказки, но това е отделна тема. Интересен за мен се оказа
фактът, че в тази защитена територия, която е с площ едва 6 ха, има над
10 вида защитени растения.

Колкото и приятно да беше, трябваше да слизам в града. Там ме
очакваше “Гръцката църква” със своята уникална архитектура, но за
жалост тя се оказа затворена. Отваряли я само на големи празници.
Поне успях да я снимам отвън.
До нея бе разположена и къща с красива архитектура, възстановена по
проект, както успях да прочета пред нея. Къщата бе модел на типичните
за района бубарски къщи – големи триетажни постройки. Първият
етаж се ползвал за стопанство, съхранение на дърва и фуражи, и сено
за животните. На втория етаж имало две стаи за семейството, а всичко
останало било заето от сушилни и люпилни за буби. Третият етаж бил
също изцяло зает от буби. Сега изглежда странно, но навремето това е
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било основното препитание за хората, като общината се е нареждала на
трето място по производство на буби след Димотика и Софлу...
Отправих се към музея, а там ме очакваше истинска приказка.
Невзрачната на външен вид сграда, в която се помещава експозицията,
лъже. Уредничката на музея си върши работата перфектно и това, което
видяхме, ни завладя. Първият етаж е зает изцяло от археологически
находки, открити в района. Засегната е и историята на този изстрадал
край.
Долният етаж представлява живо композиран възрожденски дом.
Показани са различни машини – пишещи, за производство на лимонада
и какво ли още не, основно дарения от жители на града.
След кратка раздумка се разделих с нея и потеглихме към
Маджарово.
Пътят Ивайловград – Свиленград преминава през няколко малки
селца, от които впечатление прави село Хухла. Разположено на хълм
на 1 км вляво от главния път, селото разкрива своите мистерии на
решилите да го посетят.
Да забравиш село Хухла е невъзможно. Хухла е едно от онези
дивни кътчета, разхвърляни по самата южна граница, откъдето започва
България. Но то е специално – заради мистериозните явления, с които
са израснали местните и с които те самите дотолкова са свикнали,
че разправят за тях като за дъжда или жегата. Тишината е смазваща
и непривична за градския човек. Само вятърът, чучулигите, щурците
и веднъж в месеца пощенската кола с пенсиите я нарушават. Нощем
старите пусти къщи скърцат тайнствено, сякаш някой стъпва тихичко
вътре, в мрака се долавя шепот и те полазват тръпки. Селото е напълно
отписано от властите. Няма водоснабдяване, но чешмите и бойлерите
не са сухи – находчивите хухленци са свързали кладенците с помпи и
хидрофори и така си осигуряват водата. Местните обаче са държеливи
хора и твърдят, че селото им не е изградено на случайно избрано място.
Някога Хухла е било малко селище на връх Илинденя, в римските
времена се разраснало и е било гъсто населено до 1913 г., когато къщите
са били опожарени, а хората – изклани. Така върхът се оголил, а после
селото било възкресено в подножието на върха.
Подземни входове и пещери, в които можеш да вървиш изправен
между колонадите и огромните каменни постройки, сред грамадните
плочи, свидетелстват за светилище на Дионис. Физици пристигнали и
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замерили с лазерни устройства магнитните аномалии на върха. Оказало
се, че те са с такава сила, че уредът кихнал.
Поколения хухленци са убедени, че ако си болен, само там, горе,
на високото можеш да се изцериш. От колоните на светилището те си
направили валяци за харманите, а част от старите тракийски плочи
се съхраняват в столичен музей. В двора на Ивановата къща пък е
поставена каменна плоча с изображението на тракийски конник, станал
символ на празника „Мистериите на Хухла”. С въпросната плоча преди
това комшийска баба си подпирала мрежата за кокошките. Подобни
артефакти са просто навсякъде в селото и хората са ги пуснали в чисто
практическа употреба.
Не след дълго достигнахме до стената на язовир Ивайловград –

третият от хидроенергийната каскада “Долна Арда”. Пътят за Свиленград
минава по самата стена на язовира, която за времето, когато е строена,
е внушителен паметник на инженерната мисъл. Тя е с височина 75
метра, като в самата язовирна стена се помещават турбините на водноелектрическата централа. Язовир Ивайловград пък може да се похвали
с най-голямата си дължина в страната – 36 километра.
В продължение на километри пътят следваше извивките на язовира,
на места се откриваха красиви панорами. Достигнахме до отклонение
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вляво – тесен четвъртокласен път за Маджарово. Заобикалящите ни
пейзажи ми напомниха за Странджа – гъсти дъбови гори, меки форми и
малко чешми, за разлика от Западните Родопи.
Изведнъж обаче след няколко километра пейзажът коренно се
промени – меките извивки на планината се смениха от сурови гънки,
напомнящи ми за алпийски релеф. Сурови скални откоси, канари и
зъбери загатваха, че сме близо до Маджарово. Бях прав.
По информацията, която бях чел предварително за Маджарово и

района, се досетих, че се намираме насред Кован кая – единствената
защитена територия в общината със статут на природна забележителност,
заради гнездови находища на редки и застрашени видове птици.
Гледката бе зашеметяваща. Скалите над нас бяха високи над 100 метра
и погледнеше ли човек нагоре, моментално му се завиваше свят. Тук
гнездят много защитени видове, но за жалост в този ден не успяхме
да видим нито един лешояд – явно и на тях им беше студено. Беше
започнал да вали сняг, а и вятърът се усилваше.
Под нас пък бяха меандрите на река Арда, която пронизва
зъберите на праисторически двукратерен вулкан, образувайки
приказен каньон. Представих си каква красота е тук напролет.
След задължителните снимки се запътихме и към Маджарово, което се
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белееше на няколко километра пред нас. Разположено във вулканичния
кратер, Маджарово е някогашно миньорско градче. Понастоящем
ежегодно е посещавано от стотици туристи, природолюбители от цяла
Европа, дошли да се докоснат до уникалната природа на Източните
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Родопи. Маджарово съществува под името Ятаджик векове наред. В
превод от турски “Ятаджик” означава котловина, леговище. През 1936
– 1937 г. селището се преименува на Дупница. През 1949 г. получава
името Маджарово – в чест на воеводата Димитър Маджаров.
До 1913 – 1914 г. тук живее само турско население. След Балканската
война държавната граница се установява на около 30 км югоизточно от
Ятаджик и селището попада вече в българска територия. На мястото
на избягалите турци се заселват подгонените от Беломорска Тракия
българи.
Времето ни тук бе ограничено, легловата база в града бе оскъдна,
дори според някои хорски мнения и крайно незадоволителна, а и времето
ставаше все по-люто, Баба Марта пак си показваше рогата. Решихме да
продължим в посока Хасково.
Преминахме през куп села, но не пропуснахме и последната
забележителност в района – кромлехите при село Долни Главанак...
Много бях чел за тях, но всичко ми се струваше пресилено до
момента, в който не се изкачихме на хълма близо до селото.
Това, което виждахме, наистина бе умален модел на Стоунхендж.
Самото име кромлех идва от бретонски език, където crom означава
кръг, а lech — камък.
Вертикалните скални отломъци в кромлеха са 15 на брой, високи
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до 1.5 м, не винаги равноотстоящи. На места в промеждутъците между
високите менхири има ниски менхири, които се издигат на не повече от
20-30 см над земята, но също са забити в нея. Може би според замисъла
на строителите високите и ниските менхири е трябвало да се редуват
закономерно по целия кръг, но днес тази закономерност не е запазена
изцяло. Този замисъл за редуване и до днес личи изключително ясно.
Кръгът с диаметър 9-10 м не е съвсем правилен. В южната му част има
4 големи полегнали блока, които имат вид по-скоро на плочи, отколкото
на стълбове-менхири.
На 20-ина метра от кромлеха са два каменни кръга съответно с
диаметри 5 м и 3 м. Те са съставени изцяло от доста по-малки обли
камъни.
От табелите до кромлеха става ясно, че е открит сравнително скоро
- 1998 година. До върха на хълма води приятна маркирана пътека, а до
асфалтовия път е построен посетителски център с паркинг за гости.
Наистина, струва си минавайки оттам, да отделите половин час и да се
качите до върха.
Слязохме обратно. Междувременно снегът се бе засилил още повече.
Идеята ни да посетим Дяволския мост под язовир Студен кладенец и
крепостта при село Рабово вече изглеждаше напълно неосъществима.
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Успокоихме се с мисълта, че ще направим това при първото затопляне
на времето и трайното настъпване на пролетта.
Потеглихме към вкъщи, като по пътя споделяхме емоциите от
преживяното и удивлението от посетените места. Чувствахме се като
благословени за това, че майката природа ни е позволила да опознаем
още едно райско кътче от земята, наречено България!
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СЕДМА ЕКСПЕДИЦИЯ
Къде свършва България или... Утопия за
по-добър живот
(история с тъжен край)

- Какво щастие е да срещнеш човек по тези земи!
- Не, синко! Това не е щастие, това е събитие!

С тези думи ни посрещна единственият жител на Ивайловградското
село Сив кладенец. Денят бе понеделник, часът – 16:00. Именно оттук
започна същинското ни пътешествие из “призрачните села” – едно
забравено кътче от България, криещо много чар, неподозирани тайни и
същевременно много страдание!
До 1934 г. Сив кладенец е носел името Гьокче бунар. Къщите
през 1940 година са наброявали 200. Основен поминък на
населението е било бубарството и тютюнопроизводството.
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Имало е училище до 4-ти клас. Понастоящем църквата е с рухнал
покрив и подът ù е обрасъл с дървета. Тъжната картинка се
допълва и от полусрутената постройка на бивш “МАГАЗИНЪ”.
До храма има запазен паметник с имената на героите от войните и с
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имената на жертвите от 27 септември 1913 година, когато башибозуците
опожаряват читалището.
Но до ден-днешен... в селото няма течаща вода. “Как може това да
е село през 21 век!”, бяха думите на дядото, изпълнени едновременно с
възмущение и болка.
Поразприказвахме се с човека, досами граничната Луда река, където
на един хвърлей е Гърция. Някак си човешкият ум не побира всички
тези натрапвани му в продължение на десетилетия граници. Граници на
глупостта и хорското малодушие, на мегаломанията на управляващите
и болните им амбиции.
Над нас се извисяваше ръждясалият 20-метров скелет на старата
гранична вишка, под която кой знае колко души са намерили смъртта си
в бягство към по-добър живот...
Пожелахме здраве на човека, който друго и не искаше. Разделихме се
с усмивка. Поразходихме се из селото, фотоапаратът ни засне полу или
напълно срутени къщи, разнебитената сграда на училището и насред
цялата тази пустош – една градинка с почти разцъфнали нарциси.
Никой не се грижеше за тях, но те съществуваха напук на времето... за
разлика от църквата!
Следващата точка от маршрута ни бе село Одринци. До 1934 г. името
му е било Халачли. Днес има съдба на село призрак с население от
четирима души. Одринци и Сив кладенец са попадали в трета гранична
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зона и достъпът дотам е бил невъзможен. Местното население е
разполагало с открити листове, а за такива като нас днес – туристи с
коли, колела или пеша и дума не е можело да става. Между Одринци
и Сив кладенец има пункт на Гранична полиция – малка, тухлена
къщичка, на която някой шеговито е написал “mexican border - 2 km.” И
наистина, човек би се заблудил къде всъщност се намира.
Към реалността ни връща голямата църква в село Одринци, която
контрастира на фона на околните постройки. Ремонтирана е наскоро,
има и нова камбанария, но... няма кой да я отключи. Отварят я само
на големи празници, като дори за това били нужни предварителни
кандърдисвания и уговорки.
Одринци е било сравнително голямо село, с много и богати къщи.
Но, но, но...

Нашата разходка продължи към село Мандрица. Още на входа
на селото срещу нас се зададе възрастна жена със забрадка, която
изглеждаше на около 71-72 години. И понеже беше първият човек,
когото виждаме, се опитахме да завържем разговор с нея. Попитах я
колко хора живеят в селото сега, а отговорът ù ме стресна: “Ами само
аз, мама и татко”. Не знаех какво да отговоря, затова просто продължих,
тъй като явно нещо в нея не бе както трябва...
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И ако в Мандрица все още се мяркат някакви хора, село Горно
Луково е напълно обезлюдено. Така пише по справочниците, като
вече не си правят труда да го поставят дори по географските карти.
И въпреки това на някои места съм чел, че там живее един-единствен
човек... Не знаех как да реагирам, когато на влизане в Горно Луково
досами първата къща видях да стои мъж на средна възраст, с мустаци и
пушка в ръцете си. Може би това беше Той. Може би се беше въплатил
в ролята си на пазач на това безлюдно място. Картинката тук наистина
бе много тъжна, защото за разлика от другите села, където преобладават
руините, тук голяма част от къщите са здрави, но заключени и празни.
Колко страшно е да се разхожда човек сам из подобно призрачно село...
Няма на кого да кажеш “добър ден”, дори кучешки лай няма.

Само пуста улица и бурен вятър. Краят на селото, както сами
предполагате, завършва с масивна триетажна постройка – бившата
горнолуковска застава, както и множество помощни съоръжения –
умивалници, складове, конюшни и др. Днес всичко е разграбено,
дограмите са изкорубени, таваните са изпопадали, навсякъде цари
разруха...
В село Долно Луково пейзажът е малко по-различен. Там има около
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60 постоянни жители.
Селото е неразделно свързано с река Бяла, колкото спокойна, толкова
и дива. Няколко пъти е заливала цяло Долно Луково и е нанасяла
огромни щети.
Високите води на реката спрели първоначално победния ход на
Калоян към Димотика. Възпрепятстван от огромния разлив, Калоян
се оттеглил в крепостта „Лютица” и предприел мелиоративни мерки
за отклоняване на реката преди окончателно да завладее Димотика.
Селото помни чумна епидемия, която изтребва част от населението му
през 17 в., и земетресения и голямо наводнение през 1960 г., но въпреки
това се запазва. Наброявало е около 300 души, но през 1958 г. започва
масово изселване.
Това, което на всяка цена си струва да се види, е църквата “Св. Св.
Константин и Елена” от 1806 година. Тя е обявена за архитектурен
паметник, като историята ù е достойна за внимание. Построена е изцяло
от дарения за една седмица, заради султански указ, който казвал, че
духовен храм с изграден покрив не се разрушавал. Построена е като
селскостопанска постройка, вкопана в земята, защото имало изискване
да не бъде по-висока от турски конник, яхнал кон. Църквата е осветена
на 16 март 1806 г. и в нея са открити надписи на старогръцки, някои
от които все още не са преведени. Има мъжко и женско отделение.
Интересно е, че в олтара ù има издълбан 30-метров кладенец. Преди
време идвали геолози и инженери да изследват селото и споделили,
че под него има цяло подземно езеро. Думите им били: “Ако знаете
какво езеро имате под селото, няма да стоите и минута тук”. Днес обаче
кладенецът, който е свързан с подземното езеро, е запечатан, защото
засекли метан.
Стойностни са самите изображения по стените. Изографисването се
е извършвало с растителни бои от неизвестен майстор, върху тънък слой
глина, нанесена върху стените. Интересното е, че църквата е съградена
за една седмица, а самото изографисване е отнело 12 години.
При предишните ни посещения на Долно Луково винаги ни
посрещаше баба Стефана, бивша учителка, но явно с напредването на
годините си вече доста се изморява да посреща гостите и да им разказва
за селото и църквата. Последната ни среща с нея бе през лятото на 2010,
когато ни изнесе беседа над час и половина.
Още едно призрачно селце посетихме при тази разходка из района –
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Черна черква (Караклисе). Селото е обезлюдено преди 25 години. Днес
не фигурира в нито един регистър. Може да го срещнете само на някои
туристически карти, показващи веломаршрути от село Сив кладенец
през Черна черква до Меден бук. В селото има една-единствена здрава
къща. Всичко друго е в руини.
Напук на времето там живеят двама души – Тодор и Венета
Делимихалеви. Той е от Крумовград, бивш пожарникар с минимална
пенсия, а тя е пенсионирана счетоводителка от Враца. Намерили са
спокойствие в селото, като живеят в 100-годишна къща. Наричат ги
кмета и кметицата. Тодор определя шеговито себе си като господар
на цялото село. Ако го попитате защо не живее в Крумовград, ще ви
отговори: “Аз тук съм собственик на цяло село, а вие искате да ида
в града!”
Бяхме първите им гости по случай Баба Марта. Мартеници не им
завързахме, но пък им носехме кутия шоколадови бонбони – нещо,
което е трудно да си купи човек в този район. Дори в селските кръчми
не ги продават.
Тодор пък ни почерпи с метакса, която ни се отрази добре в студеното
време.
Погостувахме им и се поразговорихме за живота, но дойде време да
поемаме по обратния път. Гостоприемните домакини ни поканиха да
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останем за обед, но отказахме, понеже нямахме време. Венета ни изпече
филии с домашно масло и чубрица и се закани, че следващия път няма
да ни пусне да си ходим без да хапнем. На изпроводяк се щракнахме
пред къщата им за спомен и поехме по стръмния горски път към село
Меден бук.
Пътешествието ни из призрачните села завърши. Винаги си
тръгвам от този край с тъга, заради поредната порутена църква и вида
на някое вече изтрито от картата село, но въпреки това нещо в този
район дяволски ме привлича. Може би заради надеждата, че нещата
в страната ще се оправят и ще тръгнат по новому, а след години тези
села ще бъдат отново изпълнени с живот, за да бъдат желано място за
почивка и туризъм, за бубарство и тютюнопроизводство. А дотогава ще
продължаваме да ги изследваме и да показваме на поколенията колко
пълноценно са прекарали живота си техните деди!
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ОСМА ЕКСПЕДИЦИЯ
Пътуване в луната на големите дъждове
5 - 6.08.2011
Беше луната на големите дъждове. Над цялата страна се бе настанил
трайно валежен фронт. Валя през цялата седмица.
Не ме сдържаше. Ходеше ми се нанякъде. Съвсем наскоро бях чул,
че имало тракийско светилище край село Побит Камък. Зъбчатите
колела в главата ми затракаха и веднага започнах да чертая план – какво
ще посетя, къде ще спя... До края на деня вече имах работен вариант на
маршрута си.
Не ме притесняваше нито дъждът, нито станалите модерни
напоследък кодове за опасност от вятър, валежи и гръмотевични бури.
Багажът бе събран, като не пропуснах да взема почти всичко важно.
Този път бях с кола и нямаше да ми се налага да влача всичко това на
гърба си или да чакам на стоп.
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ДЕН ПЪРВИ
В ранното утро потеглих в посока Ковачевица. Селото е разположено
в поречието на река Канина (Кървавата река). От запад, север и изток е
оградено с високи ридове, част от рида Дъбраш.

Възникването на село Ковачевица е свързано с насилието,
на което е подложено българското население от околността при
помохамеданчванията, извършвани през 1623 - 1625 г. и по-късно през
1656 г., когато българите, нежелаещи да приемат исляма, напускат
домовете, изоставят имотите си и близките си, и намират спасение и
приют в по-високите и непристъпни части на планините. Изобилието
на питейна вода в землището на село Ковачевица, обширните пасища,
мекият климат и откъснатостта от набезите на турците благоприятстват
заселването на бежанците.
Първоначално възникват отделни махали, образувани на родова
основа. Махалите в землището се групират в близост до извора (сега
наричан “Циганчица”), където живеел ковачът Марко – преселник от
близкото село Рибново.
За името на с. Ковачевица съществува следното предание: След
смъртта на изкусния ковач и дюлгерин Марко, жена му Гина поема
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съдбините на осиротялото семейство. Когато близки и познати от
околните селища отивали при нея, казвали: “Отиваме до Ковачевица”,
т. е. до жената на ковача. Така в течение на времето се утвърдило името
на махалата, около която по-късно се групирали всички околни махали.
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През петдесетте години на ХХ век Ковачевица е засегната от силни
миграционни процеси. Масовото изселване главно към Велинград,
Батак, Пазарджик и други краища на страната довежда до изоставяне
на много от прекрасните ковачевски къщи, които бавно започват да се
рушат.
През 1977 г. Ковачевица е обявена за исторически и архитектурен
резерват. Това, както и популярността на селото, идваща от заснетите
в него филми, довежда в селото хора, които закупуват и възстановяват
изоставени къщи и така селото е спасено от разруха.

Никой не би отрекъл, че днес в селото показността, снобизмът и
комерсиалността преобладават, но ако човек успее да се абстрахира от
това, определено има какво да види и може да си почине добре сред
природата.
Пътуването до Ковачевица мина почти неусетно. Пътят се вие
през селата Дебрен и Гърмен, а веднага след тях следва една доста
голяма махала с етническо ромско население, която не присъства на
нито една карта на България. А в самата махала по моя преценка има
над 100 къщи от двете страни на шосето. През деня гледката е доста
интересна. Малките циганчета се бият, катерят се по дърветата, целят
колите със сливи, а бездомните кучета лежат лениво по асфалта, без да
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се притесняват, че колите може да ги блъснат.
Село Лещен много прилича на Ковачевица. Намира се преди Горно
Дряново, но особено впечатление за това място ми направиха панелните
туристи, джиповете и показността, които идват в повече за тази малка
територия, на която е разположено селцето.
Следващото интересно село по тесния, изкачващ се към Ковачевица,
път е Горно Дряново. Странно е, че между Долно и Горно Дряново
има над 26 км разстояние, но хората са ги нарекли така, сякаш са две
съседни села.
Интересно е да се отиде в Горно Дряново, когато е пазарен ден.
Поради стръмния терен, на който е построено селото, има само една
улица, която играе ролята на главна, но не е по-широка от 5 метра. Две
коли се разминават трудно, да не говорим, ако трябва да мине автобус.
В пазарен ден цялото село е на тази въпросна улица. Там са кафенетата
(силно казано), магазините за хранителни стоки, железарските магазини,
които в селото са в изобилие, както и други дюкянчета. Отделно от това
на самия път има наредени сергии и походни легла, на които хората
продават ли, продават... Първият път, когато видях това нещо, се
почувствах като в Индия или Пакистан... Децата махат на минаващите
коли, сякаш за пръв път виждат подобно нещо. След Горно Дряново
пътят продължава още 5 км и се достига до Ковачевица.
Селото е приятно за разходка. Хората са се погрижили да изглежда
добре. Има и места за хранене и настаняване. След кратка разходка
вниманието ми бе привлечено от голяма табела с карта на екопътеките
в района. Повечето от тях ми бяха познати – имаше маршрути между
съседните села, както и такива, водещи към връх Беслет и град Сърница
на язовир Доспат. Дотук добре, но единствените табели бяха тези в
центъра на селото. Така не се прави туризъм, хора! Не може да разчитате,
че човек, дошъл за пръв път в селото, би намерил каквото и да било без
туристическа маркировка. Районът е див, а теренът – силно пресечен.
Ако човек няма GPS и не е свикнал с планинския релеф, изгубването
му е гарантирано. А тези, които надценяват себе си, не са малко.
Местните не винаги са компетентни в даването на точни указания и
напътствия относно даден маршрут. В това съм се уверил неведнъж. Те
просто не познават околностите на населеното място, в което живеят.
Реших да си направя експеримент и се запътих към така популярната
напоследък местност Сини вир, на река Канина, северозападно от
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селото. Знаех, че на разстояние от почти 5 км табелите са две – тази
в центъра на селото, за която споменах, и още една, едва видима,
поставена там, където от асфалтовия път се отклонява стръмна пътечка
надолу към реката. В справочниците навсякъде пише, че разстоянието
се изминава за час. Няма такова нещо. Нужно е доста повече време.
Явно “писателите” на брошури по проекти бързат да усвояват пари и в
бързината си преписват, каквото видят.

Не слезнах до Сини вир. Ядосах се. Предпочетох да се връщам към
селото.
Пътят се спускаше стръмно към долината на река Канина, когато
на ляв завой забелязах малка табелка в храсталаците. Спрях и слязох
да се огледам. Оказа се, че през 2008 г. в каньона открили интересна
пещера.
Не се зачудих нито за миг. Взех си каската и раницата с въжета и
инвентар и запрепусках надолу по тясната и стръмна пътека. В дъното
на каньона под мен с грохот се изливаше водата на Канина. 15 минути
спускане ми бяха нужни, за да стигна до входа на пещерата. Името
ù е Ризова дупка и се намира в местността Еремиева скала, на левия
склон над реката. Уникална е с това, че не е образувана от действието на
течаща вода, а от разместване на тектонните плочи. Представлява голяма
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пропаст с вход и изход – цепнатината
между скалите е с дълбочина 15
метра, ширина – 2 метра и дължина
около 20 метра. Пълна е с прилепи.
През 2008 г., когато са я открили, са
изградили дървена стълба, която към
настоящия момент обаче е изгнила.
Предпочетох да не ù се доверявам и с
един бърз рапел се озовах на дъното ù.
В нея човек може да почувства колко
малък е всъщност. На прилепите не
им се понрави присъствието ми и
започнаха да кръжат нервно около
светлината на челника. Бяха над 20.
Явно скоро никой не ги бе безпокоил.
От средата на тавана се бе откъртил
огромен скален блок и се бе сгромолясал на пода. Може би тежеше над 2 тона.
Престоят ми вътре бе около 40 минути. Събрах инвентара и
потеглих обратно по пътеката. Нагоре пролях доста пот. Направи
ми впечатление, че пътечката свършва до входа на пещерата. Понадолу няма път. Скалите стават отвесни и явно тази част на
каньона е наистина непроходима. До реката имаше над 40 метра.
Върнах се до колата. Посрещнаха ме едри капки дъжд, задаващи се като
черна стена от Славянка. Вече бе обхванала половината от долината на
Места. Гоце Делчев не се виждаше. Давеше се.
В мен се появи идеята да отида до Огняново и да си
направя минерална баня в басейнчето под сипещия се дъжд.
След има – няма 20 минути бях там. Накрая на Огняново, над всички
хотели, знам тесен път, който води до две мира – басейнчета с шестоъгълна
форма. Там всъщност са самите извори (извор Мирото), които захранват
разположените по-долу покрай реката басейни на хотелските комплекси.
Дъждът продължаваше да си вали, но хладът му не се усещаше в
горещите извори. Водата е с температура 42 градуса. 40-минутната
баня ми подейства превъзходно.
Събрал сили за нови приключения, поех по обратния път, като се
отбих до древния римски град Никополис ад Нестум, който се намира
на самото шосе, до село Гърмен.
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Градът е основан през 106 година от император Траян на мястото на
тракийското селище Александрополис. В буквален превод Никополис
ад Нестум означава град на победата, разположен на река Места.
Никополис ад Нестум е безценно съкровище, защото е един от малкото
запазени антични градове в България и единствен на територията на
Родопите от периода на римското владичество на Балканите. Днес той
е обявен за археологически и архитектурен паметник от античността и
средновековието. Площта, на която се е простирал, е била 14 кв. км.
Жалко, че днес не се полагат нужните грижи за опазването му.
Величието му е скрито от бурени и трънаци. Метална мрежа с камери
го отделя от пътя. А за да открие човек някой екскурзовод, трябва наймалкото да отиде до Гоце Делчев.
Пътят ми продължи в посока град Доспат. Колкото по на изток се
движех, толкова дъждът по се усилваше. В Доспат спря за момент и се
обнадеждих, че ще мога да спя на палатка някъде около язовира. Но
докато бях в магазина, за да си купя някои необходими неща, откъм
Сърница се зададе отново онази черна стена от дъжд, която разби
надеждите ми.
Беше 18 часа. Тръгнах скоростно в посока Сърница, доколкото
го позволяваше “асфалтовият” път от Доспат. Първите 6 км бяха ад.
Кара се само на първа и в краен случай на втора скорост. Дупките
са с дълбочина от 20 до 40 см и не е сигурно, ако колата ви падне в
някоя от тях, дали ще може да излезе. В момента на преминаване от
област Смолян към област Пазарджик обаче картинката се променя
драстично. Пътят става по-широк, а дупки почти няма. До Сърница се
кара нормално със скорост 60 – 70 км/час.
Сърница е получила името си около 1940 година заради десетките
стада от сърни, които пасели около градчето, а селището е създадено
през 1860 г. Първият заселник бил чобанинът Шабан и почти столетие
селището носело неговото име - Шабанлии.
Още 16 км на северозапад от Сърница се намираше целта ми – село
Побит камък.
Дъждът вече бе доста сериозен. Реките бяха придошли и иначе
спокойната река Доспат сега беше дива и кална река, повличаща каквото
ù се изпречи. Бе сигурно, че няма да има възможност да нощувам тук,
затова ускорих ход, за да мога да видя светилището преди мръкване.
Побит камък се намира на 30 км южно от Велинград, в приказната
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долина на река Доспат. Съществува от 1978 година. Носи името си от
побита скала в ливадите на местността “Азмако”, с височина около 4
метра. Има предположения, че скалата е менхир или езически идол на
Богинята Майка, издигнат от древните траки. Археологичният термин
“менхир” иде от бретонски език и означава “висок камък”.
Има сведения, че около селото се заселили 8 поселения на племената
беси. Те издигнали най-високия менхир на Балканите и редица скални

светилища в района. По късно по тези места се заселват и славяни, които
оставят ярка следа в гена, обичаите и фолклора на месното население.
Самият побит камък е един от двата менхира в България. Другият е
при село Овчарово. Висок е 4 метра, а диаметърът му е 2,50 м. Поставен
е в средата на огромна поляна, може би над 15 дка, като в близост няма
скали. Издялан е от гнайс във формата на фалос и е преместен на
сегашното си място.
В България има открити много долмени – основно в Сакар и помалко в Източните Родопи и Странджа. Някои от тях вече са разрушени
поради добив на камъни от открити кариери.
Но с две думи – долмените са много на брой, докато менхирите са
нещо наистина уникално и рядко за нашите земи.
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Сандалите ми джвакаха в мократа ливада. Вече бях затънал почти до
глезените в желанието си да снимам този феномен, преди да се стъмни.
И наистина се получиха доста добри снимки. Не ми пречеше нито
дъждът, нито студът. Бях във възторг, че успях да открия “побития”
камък, преди да си тръгна, изгонен от дъжда.
Парното в колата работеше, а аз пътувах към хижа Тешел, където
бях направил резервация малко по-рано. Стори ми се разумен вариант с

оглед на лошото време. Можеше да преспя на палатка, но нямаше да ми
е комфортно, а и най-много да хвана настинка.
В Тешел ме посрещнаха наистина прекрасно. Хижата бе ремонтирана
наскоро, като условията в нея бяха направо хотелски. Нови стаи и бани
с прекрасно обзавеждане.
Вечерта имах щастието да се запозная с весела група от Велико
Търново – четирима човека, които бяха обикаляли около седмица
из Родопите и си тръгваха на следващия ден. Поразговорихме се и
обменихме идеи за бъдещи маршрути и пътувания, след което се
оттеглих на заслужена почивка. Бях изпълнил плана си за изминалия
ден.
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ДЕН ВТОРИ
Сутрешното слънце по нищо не напомняше за валежите от
изминалите дни. Изглеждаше, че денят ще е добър за разходки.
След закуската, която се състоеше от корнфлейкс и мляко, потеглих
в посока село Ягодина.
На около 3 км след ВЕЦ Тешел в Буйновската река се влива малка
рекичка – Хайдушки дол. Сега обаче не беше никак малка след
продължителните валежи. Самата Буйновска река също бе доста
голяма, а водата ù – ледена.
Преди няколко години тук бе прокарана Южнородопската
екопътека, която започва от устието на Хайдушки дол в Буйновска
река, между Ягодина, Борино и Чала. Маршрутът ù обхваща долините
на три реки и ридовете между тях, в район с надморска височина от
900 до 1400 м. Състои се от няколко етапа с обща дължина 18,5 км.
Тук са разположени четири водопада, най-високият от които е почти
20 м.
Наложи се да се оглеждам доста по брега, докато намеря подходящо
място за прекосяване на буйната река, защото началният мост явно бе
отнесен при някое от предишните прииждания на реката. Раницата
ми бе на гърба и бавно и предпазливо, опипвайки дъното, пресякох
реката. Водите ù наистина бяха ледени. За две – три минути краката
ми се вкочаниха.
Преминах на другия бряг и се огледах. Отдавна никой не бе минавал
срещу течението на Хайдушки дол и едноименното ждрело.
Хайдушки дол е сред най-непристъпните и красиви каньони
в Родопите, спокойно може да се съревновава с Буйновското и
Триградското ждрело. По отвесните му бели стени, извисяващи се
на над 100 метра над реката, расте черен бор. Той придава особено
обаяние на това страховито място. Но главната забележителност тук
е скалният феномен Дяволски мост. Той представлява скала, която
свързва двата напълно отвесни склона на реката.
Поради ледената вода и хлъзгавите скали обаче в един момент
реших да се откажа от навлизането в каньона. Прецених, че ще е поразумно да дойда, когато водата е по-малко, а скалите по-сухи. Върнах
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се в изходната си точка, където направих кратка почивка.
Явно луната на големите дъждове се оказа благосклонна към мен и
пътешествието ми, защото се завърнах жив и здрав. Но това наистина
не бе най-подходящото време за приключения в дивата пустош. Трябва
да се научим да ценим и уважаваме законите на Майката Природа!
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ДЕВЕТА ЕКСПЕДИЦИЯ
Via Diagonalis
07 – 13.08.2011

Една седмица е относително дълъг период. За някои това е прекалено
малко време, което би отлетяло неусетно, когато човек е ангажиран
с нещо интересно. Други биха прекарали това време в бездействие и
отегчение от скучния си и монотонен живот, без да направят каквото и
да било, за да го разнообразят поне малко.
Седмицата, която преживяхме ние, измина като че ли беше само
миг, ала въпреки това ние успяхме да разгледаме една доста голяма
територия от страната – позабравената Северозападна България. Един
наистина прекрасен край!
Славното ни пътешествие щеше да е първото голямо за тази година,
затова тръпнехме в очакване, защото знаехме, че този път имаме цяла
седмица на разположение. От няколко месеца си бяхме набелязали найинтересните места по маршрута ни в Северна България и се подготвяхме
психически за дългото пътуване.
Този път подготовката беше повече от сериозна, защото знаехме, че
ще прекараме повече време по диви места и не трябваше да допускаме
грешки, когато ставаше въпрос за нашето собствено оцеляване. Не и
след последната ни експедиция в Безводно...
Нашето пътешествие започна от град Трън. Въпреки че сега районът
около града и прилежащите му села е почти напълно обезлюден, в
древността в това красиво кътче на България е кипял живот. Найранните следи от хора, открити из пещерите в Трънско, датират от
неолита (новокаменната епоха), по-късно по тези земи са живели
поколения траки, готи и славяни.
Днес картинката е повече от тъжна – готите и славяните са заменени
предимно от ромско население, което е намерило подходящо място за
живот и препитание, а единствените свидетелства за съществуването
на траките са преровените многократно с металотърсачи светилища и
погребални могили.
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Въпреки това при първата ни среща с град Трън усещахме, че тук
все още има какво да се открие и изследва, а малкото градче определено
имаше свой собствен чар, подхранван от грижите на местните жители.

ДЕН ПЪРВИ
Пристигнахме в града в късния следобед с автобус от София до
Бохова (малко селце близо до границата със Сърбия). Едва стоварили
тежките раници на централния градски площад, вече събирахме
любопитните погледи на местните. По израза на лицата им разбрахме,
че сме породили недоумение “защо че влачиме целио тоя багаж” и за
да е пълен циркът, преминахме през главната улица, като се правехме
на заблудени туристи, които говореха помежду си на някакъв странен и
неразбираем език. Това бе и един от многото номера, които прилагахме
пред жителите на малките градчета, за да се посмеем после на изумените
им и любопитни физиономии.

И тъй като все не успявахме да открием правилния път за Трънското
ждрело, което беше и първата сериозна точка от плана, който си бяхме
начертали, се принудихме все пак да попитаме няколко човека за
посоката. Както винаги те взаимно си противоречаха, но все пак в една
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отдалечена уличка съзряхме табела, на която грубо беше изрязано „За
Трънското ждрело – 3км”, а съвсем до надписа имаше стрелка, която
сочеше към тесен асфалтов път, по който и поехме.
Самото място си струва да се посети. Това ждрело е едно от големите
в България, наред с Буйновското, Триградското и Хайдушки дол. На
дължина е по-късо от тях, но високите му над 100 м скали спокойно си
съперничат с останалите. Има интересна легенда как се е образувало
ждрелото – от невъзможната любов между двама влюбени, които
останали вкаменени, разделени на двата склона на планината, но никога
не могли да се докоснат, а сълзите им образували река Ерма. Самата
река пък идва от Сърбия, просича ждрелото на българска територия и
отново напуска страната ни близо до село Трънска Банкя.
Съвсем като за загрявка за дългата експедиция решихме да се
разходим по Трънската екопътека, която преминава над вировете и се
изкачва високо горе на левия скален масив.

Нарамили тежките раници, пред нас беше и първото ни изпитание
– стръмен наклон и денивелация, която не беше никак малка. За
разстоянието от около едва 2 км, което бяхме изминали, наклонът бе
над 100 метра. Склонът е скалист и хлъзгав, а самата пътечка до горе
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– стръмна и тясна, но... гледката от върха си струваше. Бяхме като
зашеметени. Около нас се разкри панорама към Сърбия, скалните игли
на самата граница, връх Руй (1706 м), както и стари, изоставени селски
махалички с полусрутени селски къщи и хамбари. Съзерцавахме всеки
склон и гънка на безбрежното зелено море, което се откриваше пред
нас, и в този момент изпитахме нескрита завист към птиците, надарени
с дарбата да летят и да се реят толкова високо над този рай.

Някъде далече под нас виждахме реката, ждрелото и хората, които
пъплеха долу в ниското като мравки. Те също бяха дошли дотук, за да се
докоснат до красотата на това място, но явно не се осмеляваха да се качат
дотук, тъй като и на връщане не срещнахме други пътешественици.
Само около час по-късно уморени, но доволни от видяното, бяхме
до една малка рекичка, която минаваше досами пътя за Трън. На това
място предвидливи хора бяха сложили няколко дървени маси и пънове
вместо столове, най-вероятно за да създадат удобства за посетителите на
ждрелото, затова не се поколебахме, ами набързо разпънахме палатката
и трескаво започнахме да търсим дърва за вечерния огън.
Няколко пъти удряхме на камък, но в крайна сметка имахме късмет
и на около стотина метра сред едни диви къпини открихме няколко
паднали дървета, изкоренени от влажната почва. Успяхме и да запалим
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огън, който макар и трудно се разгоря, и набучихме няколко наденички на
два ръчно окастрени клона, които доста успешно имитираха шишчета.
През следващия час всичко вървеше повече от добре – изкъпахме се
в рекичката, привличайки любопитните погледи на няколко туристки,
преминаващи покрай нас, след което си угодихме с питателна вечеря и
щастливи се излегнахме в палатката!

ДЕН ВТОРИ
На сутринта ни събуди силен кучешки вой, който бавно заглъхваше иззад
хребета. Можем само да предполагаме, че това е било едно от едрите
овчарски кучета, което видяхме предишния ден и което пази овчите
стада от диви животни. Закусихме добре, за да се подсилим за трудния
ден, който очаквахме – щяхме да го прекараме в дълго ходене, а освен
това и прогнозираха високи температури, които щяха да ни затруднят
максимално. Внезапно някъде между топлите макарони и кафето откъм
пътя се зададе джипът на гранична полиция. Спогледахме се със Сашо
и смятам, че и двамата се чудехме какво да правим – да бягаме или да си
доядем. Мисля, че гладните стомаси бяха решили вместо нас.
Джипът наближи и спря почти пред палатката ни. Едрото тяло на
граничаря се измъкна с неподозирана бързина от автомобила.
– Добро утро! – извика той. – Дайте си личните карти за проверка!
Шашнати и то не на шега, запребъркахме раниците си за личните
документи. Сашо беше по-пъргав и пръв ги предаде на дежурния.
Едва сега видях, че в колата беше останал и още един негов колега, помършав, но със същия мнителен поглед.
– 100 на 120! – прогърмя гласът му в опит да се свърже с някой по
една черна военна радиостанция. – 100 на 120, чуваш ли ме?!
Тишина. Явно колегата му в граничната станция в Трън бе заспал
или решаваше кръстословица.
– Откъде сте, момчета? – зачете се той в личната ми карта, когато
най-накрая успях да му я подам. – Тука пише Смолян.
– Да, да – съгласихме се. – От Смолян сме.
Мустакът на лицето му смело потръпна.
– Ееее, аз съм ходил в Смолян. Веднъж.
По застарялото, но предизвикващо респект лице, си личеше, че е над
петдесетгодишен.
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– Ама беше отдавна, и то като бях ученик.
– А вие тука по цял ден ли обикаляте? – осмели се да попита Сашо. –
Защото съм чувал, че оттука минават много контрабандисти на цигари.
Другият в джипа се поразмърда, подочул явно тази част от разговора.
Мазната му глава се подаде от прозореца и той най-накрая проговори:
– Абе внасят тука от сръбско. Там нали цигарите са пет пъти поевтини. А вие накъде така с тия раници?
Погледът му зашари по раниците до палатката и се върна обратно
към нас.
– Към ждрелото – отвърна Сашо. – Смятаме днес да се качим
дотам.
Предварително се бяхме разбрали, ако някой ни спре, да казваме, че
ще качим ждрелото и се връщаме, тъй като районът по-нататък беше
забранен за прекосяване. Границата все пак беше съвсем близо.
– 120 на 100! 120 на 100! – най-накрая отвърна нечий глас по
радиостанцията.
– Вилиан ... – граничният започна да чете написаното по личните
карти. – Проверка на досието.
– Ще почакаме малко – обърна се той към нас, след като предаде
имената и егн-тата ни на своя колега. – Проверката ще е бърза.
– Е, дано да не ни хванат – опитах се да се пошегувам, но след като
проследих назидателния поглед на колегата, забих поглед в земята. –
Тия хора от шеги не разбират...
Разговорът скоро потръгна. Разказвахме за смолянския край, а на
свой ред дежурният ни разказваше за трънско. Разбрахме, че е прекарал
целия си живот на това място и че рядко излизал извън него. Местните
хора не пътували много, а предпочитали уюта на родния край. След
около двайсетина минути тайнствен глас проехтя от радиостанцията:
– 120 на 100! 120 на 100!
– Казвай – съсредоточи се събеседникът ни. – Има ли нещо?
– Нула.
– 100 на 120! Край! – гласът му криеше съжаление. Отново не бяха
успели да хванат някоя голяма пратка и да бъдат достойно наградени.
– Е, момчета... Приятен път тогава – обади се кльощавият му колега.
– И умната...
Проследихме как джипът се отдалечаваше бавно в посока към
границата, а ние доволно потривахме ръце, затова че и този път бяхме
успели да се измъкнем.
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Обзети от някакво гузно чувство, все едно бяхме неканени гости на
това място, събрахме набързо багажа си и поехме по стар граничен път,
който според десетките окачени по дърветата табели е бил само на един
хвърлей от граничната бразда. За днес по план трябваше да посетим
село Банкя и село Врабча с водопада Врабча, който беше отбелязан
само на старите военни карти, но смятахме, че ако видим и нещо друго
интересно, със сигурност бихме се спрели, за да го разгледаме.

Вървяхме около няколко километра по разкаляния стар път, когато
по едно време се натъкнахме на десетина къщи. Самите те бяха от стар
селски тип, някои измазани с глина и слама, а други ремонтирани и
с телевизионни антени. От няколко човека там научихме, че това са
махалите Богойна и Петачинци, а навремето те са образували едно
голямо село. Днес обаче Богойна е в българска територия, а Петачинци
– в сръбска – и тя отдавна била обезлюдена. Само река Ерма ги
разсичаше.
След като задоволихме любопитството си, продължихме нататък
по пътя. На няколко пъти ни настигаше същият патрул на гранична
полиция, а главният само леко ни кимаше вместо поздрав. Колкото и
съмнително да изглеждахме с големите раници, все пак явно бяхме
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заслужили доверието му.
По едно време ги застигнахме на един завой, когато ги видяхме
да спират група от четири жени и един мъж с по-мургава кожа. По
предположение на Сашо той беше сводник, а групата се връщаше от
“работа” в Сърбия. Започваше разправия, в която не искахме да се
намесваме, затова без много да си врем носовете, продължихме нататък
по пътя.
След около час и половина достигнахме до малкото селце Трънска
Банкя. То изглежда някак си оживено, за разлика от повечето села там,
може би заради минералните извори и басейна, който се намира в центъра
на селото. Близо до Трънска Банкя се намира и страхотната екопътека
“Зелени вир”, наречена така заради зеления цвят на извиращата вода,
а нещо, което си струва да се види, е как дворът на една от къщите в
селото е разделен на две според Ньойския мирен договор.
Температурите сериозно започваха да се покачват, затова нямаше как
да пропуснем удоволствието от разхлаждане във водите на басейна и да
не изпием по една студена напитка.
За разлика от предишните села, където хората те наблюдават с
любопитство, тук такова отсъстваше, тъй като почти всички гости на
селото живееха в големите градове и бяха дошли тук, за да прекарат
лятната си ваканция в пълно
спокойствие.
Имахме чувството, че бяхме
попаднали в цивилизацията, но
липсата на път до село Врабча ни
върна обратно на земята.
След стръмно изкачване по
един черен селски път и преход
през гората, който в комбинация
с високите температури ни
остави почти без сили, найпосле стигнахме до Врабчанския
водопад.
Местността представляваше
красив пролом от варовикови
скали, който е издълбан от
Врабчанската река по пътя ù към
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р. Ерма. Според наша преценка водопадът беше висок около 4 метра, а
в близост до него водата беше прокопала двайсетметров скален тунел.
От дясната страна в скалата имаше карстов извор, чиято вода бе годна
за пиене.
Успяхме да си починем от тежкия път, обядвахме нещо леко, но
питателно, за да не ни се налага да спираме често по пътя, и поехме по
пътя към Врабча. По едно време точно преди да излезем от пролома,
забелязахме обрасъл с треви и храсти бетонен тунел, който беше
вкопан в земята, а самият му край откъм реката се беше срутил и го
затрупваше.
Познатата тръпка и изследователския нюх ни отведоха до 30
сантиметров бетонен улей, вдълбан в скалата на около три метра
височина, до който ние се добрахме благодарение на катераческите си
умения. Пълзяхме по него, като се надявахме да не поддаде и да не
се строполим в реката под нас, виждайки как от него висяха няколко
откъснати бетонни къса, държани на стоманени скоби. Нивото
на адреналин в телата ни се повиши, но ние не се предавахме и
продължавахме да пълзим напред, подтиквани от желанието да видим
какво има в другия му край. Едва няколко метра по-напред се изкачихме
на площадка, от която се виждаше как водата на реката пада и образува
водопада, а пътеката се губеше далече напред в гъста гора, обрасла с
всякакви видове трева.
Опитахме се да я проследим, но тя се губеше постоянно, затова
решихме това да бъде повод за следваща експедиция и един ден да се
върнем тук, за да открием докъде води.
Имайки предвид близостта ни с границата, сметнахме, че найвероятно всичко това е дело на военните, а края на пътеката крие
изненада, която е известна само на тях.
След кратка почивка продължихме и към село Врабча. Разстоянието дотам
се взема за около 20 минути спокойно ходене, а в самото село не видяхме
никого. Най-вероятно беше напълно нормално заради жежкия час.
Един любопитен факт за селото е, че там светва първата крушка в
страната от първата вятърна електроцентрала, която е била построена
навремето.
Ориентирахме се някак за правилния път и поехме по един склон.
Преминавайки край една къща, забелязах олющена улична табела, на
която бе изписано „Улица Смели хора”. Стана ни смешно.
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Само в рядко населени места можеш все още да видиш толкова
истински и непринудени имена на улици, къщи или местности. След помалко от час преминахме последователно през селата Грълова падина
и Круша, и при разклона за село Несла вече бяхме навъртели около 22
км. В Грълова падина бяхме видели сградата на Граничния полицейски
участък, който за наше съжаление се оказа заключен.
Целта ни за деня бе град Драгоман, където щяхме да пренощуваме.
Дотам имаше още 13 км, а силите ни вече бяха на привършване.
За наш късмет на разклона за село Несла има постоянен пост на
гранична полиция, като нарядите се сменят през 12 часа – в 8 сутринта
и 20 часа вечерта. Беше 19 часа и един от дежурните ни предложи да ги
изчакаме, докато се сменят, за да може после да ни закарат с автомобила
си до Драгоман. Съгласихме се на драго сърце, тъй като усещахме, че
това е най-разумното решение, след което се настанихме в дебелата
сянка на едно дърво край пътя. След края на смяната си граничарите
не ни бяха забравили и минаха, за да ни вземат. Изказаха удивлението
си, че сме тръгнали в жегата с тежките раници, но по мое мнение поскоро се удивляваха също така и от букета миризми, които телата ни
отделяха заради високите температури. Пътуването ни беше кратко,
като изминахме около 15 километра, които пеша най-вероятно щяхме
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да извървим за няколко часа. Когато пристигнахме в Драгоман, вече
се смрачаваше и затова веднага се огледахме за подходящо място
за нощувка. Уви, оказа се, че такова няма. Случайна среща с жена от
града ни насочи към някакъв басейн, който всъщност се оказа част от
местен комплекс, с много зеленина, заведение, дискотека и какво ли
още не. Преценихме, че можем да опънем палатката си в двора му, за
да се чувстваме спокойни през нощта, но ни трябваше разрешение. За
щастие собственикът се оказа приятен човек, който в първия момент
си помисли, че сме чужденци заради туристическите раници, но като
разбра, че сме българи, отказа да приеме евентуално заплащане за
престоя. Малко са свестните хора като него. Позволи ни да ползваме
всичко, което искаме – душове, басейн, шезлонги, а ние само това и
чакахме – възползвахме се от възможността да си вземем ободряващ
душ след горещината, на която бяхме подложени цял ден, след което
вечеряхме в заведението му.
Преди лягане се забавлявахме с лов на едър дългокосмест рогат
комар, понеже тези гадинки бяха едри като телета и постоянно жужаха
и нападаха палатката ни в непрестанни опити да влязат и да ни изпият
скъпоценната кръвчица.

ДЕН ТРЕТИ
Рано на другата сутрин, след като успяхме да закусим и да си вземем
довиждане с любезния домакин, тръгнахме на разходка из Драгоман,
който се оказа град със затихващи функции – като повечето малки
градчета в България. Може би единствените забележителности около
него са Драгоманското блато и Центърът за влажните зони, които кой
знае защо въпреки значимостта си имаха ниска посещаемост.
Някъде бяхме чели, че в миналото блатото е достигало до 400-450
ха площ, но днес е намаляло поради провеждането на нерентабилно
отводняване. Намира се на пътя на миграцията на птиците “Via
Aristotelis”, които спират в богатата блатна растителност, за да отпочинат,
преди да полетят отново.
Целта ни в този ден бе Берковица, откъдето първо трябваше да
излезем на главния път за Петрохан, след което пътуването по план
бе на стоп, тъй като разстоянието от Драгоман до Берковица е около
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70 км. Единствено поради фактори като обезлюдяването и липсата на
преминаващи коли ни се наложи да изминем около 18 км пеша до село
Бучин проход, откъдето се излиза на главния път за Монтана и Лом.
Не след дълго късметът ни проработи и имахме щастието да се качим в
един микробус, пълен с работници, които ни споделиха, че бяха тръгнали
да си търсят работа край Берковица. Останахме малко учудени, понеже
работа в този край малко трудно се намираше и повечето хора търсеха
препитание в големите градове, но хората явно таяха някаква скрита
надежда, подхранвана от липсата на друга подходяща за тях работа.
Тъй като за първи път преминавахме оттук, останахме разочаровани
от състоянието на Петроханския проход – тази тъй важна артерия за
страната е покрита с огромни кратери, на места над половин метър, а за
управляващите ни това явно не бе от значение...
Следобедът предвещаваше приятно прекарване в града на кестените,
предлагайки ни приятно време с лек, приятно галещ кожата, ветрец.
Решихме, че е време да променим първоначалния си план, като заменим
по принцип удобните палатки с хотел, за да можем да възстановим
силите си и да си отпочинем за следващия етап от дългата ни експедиция.
Набързо сметнахме, че за последните три дни бяхме изминали пеш
около 50 км, а ни очакваше още доста път.
След като бяхме любезно
упътени от местните жители, найнакрая открихме хубав и евтин
хотел, който беше точно по наш
вкус. Сградата е била използвана
за живеене до началото на ХХ век
от руски генерал, а впоследствие
е била реставрирана и превърната
в удобно място за пребиваване.
След като се настанихме
и отпочинахме няколко часа,
направихме и кратка разходка из
града, която бе доста освежаваща
и интересна заради красивите
местни девойки.
Все пак след известни усилия
в опит да се концентрираме върху
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местните забележителности, обърнахме внимание на старата часовникова
кула от 1764 година, около която е разположен добре оформен и поддържан
градски площад. От една информационна табела в близост прочетохме,
че в най-високата ù част е имало полумесец, но на 4 декември 1877 г.
руски войник привързва бронзов кръст, израз на победата над Турция.
Сетихме се да посетим и
етнографския музей в града,
който разказва доста за живота
на каракачаните от района. В
него са изложени техните носии,
сватбени одежди и дарове, както и
макети на типичните им занаяти.
Интересен факт е, че в града има
къща-музей на Иван Вазов, който
е живял там през 1879 – 1880
година, като много от творбите му
са повлияни именно от природата
и хората от този район.
Вечерта ни бе посветена на
дегустиране на местните ястия и
деликатеси, които си заслужава
да бъдат опитани от всеки, който
посети този край, а към хотела се прибрахме едва късно вечерта.

ДЕН ЧЕТВЪРТИ
Събуди ни ромоленето на дъжда по перваза на прозореца. Виждахме
как времето се разваляше бързо, а дъждът се усилваше непрекъснато,
прераствайки в порой. След импровизираната закуска в хотела не
губихме повече време и се отправихме към автогарата, за да хванем
автобус до Монтана. Предвидлив берковски момък ни пресрещна и ни
предложи да ни закара дотам с колата си на цената на билета, за да
спестим време за чакане и много път. Приехме набързо, понеже нямахме
голям избор в това лошо време, и след двадесет минути бясно каране и
безумни изпреварвания вече бяхме в Монтана.
115

За нещастие до мястото, където отивахме, автобус пътуваше веднъж
седмично, а ние го бяхме изпуснали само с ден и половина. Опитахме
се да потърсим някакво информация за някакъв друг обиколен маршрут,
който би ни спестил чакане, но на автогарата не успяха да ни кажат
нищо, а пробвайки да хванем някакъв влак, установихме, че и гарата
беше затворена. Нямахме никакъв късмет. Виждахме, че нещата тръгват
на зле и че едно евентуално забавяне би съкратило значително времето,
което така щателно си бяхме организирали в посещение на различни
природни и културни забележителности. В крайна сметка опряхме
до услугите на един таксиметров шофьор, който виждайки нашите
объркани и обезверени физиономии, ни предложи да ни закара до изхода
на града, откъдето на автостоп щяхме да продължим за Белоградчик.
В следващите петнайсетина минути обсипахме шофьора с купища
въпроси относно този край, понеже той беше засега единственият човек
в този град, с когото имахме възможността да си комуникираме толкова
отблизо, и ни стана интересно да слушаме разсъжденията му относно
мързела на местните. Той ги оплю така, че едва ли не ги изкара наймързеливите и мизерни хора на света, а най-интересното беше, че не
вписваше и себе си в тази група. След още няколко минути вече зъзнехме
в проливния дъжд на изхода за Белоградчик, в очакване все пак някой
да мине и да ни качи.
По едно време, когато вече почти се бяхме поотказали, мургав мъж
спря колата си пред нас и ни предложи да ни закара до село Доктор
Йосифово, където всъщност живеел със семейството си. Не се
поколебахме да приемем поканата и не сгрешихме – човекът се оказа
разговорлив и за наша изненада потвърди думите на таксиметровия
шофьор колко мързеливи били местните.
След като ни остави в селото, не ни се наложи да чакаме дълго –
почти веднага ни качи местен човек със сина си – отново роми, които
бяха приятелски настроени и за наше огромно учудване – големи
оптимисти относно местния начин на живот. Явно в този район имало
и свестни хора!
В крайна сметка в ранния следобяд бяхме в Белоградчик, който бе
наистина един от красивите и спретнати градове в България.
След обилен обяд за жълти стотинки в местна закусвалня решихме,
че няма смисъл да се губи повече време и че сме готови за нови
приключения. Адреналинът плисна във вените ни, когато недалеч
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съзряхме и първите обли камъни – началото на Белоградчишките скали,
които нямат аналог в света. Разделят ги на няколко големи групи, а
общата площ, която обхващат, е над 80 кв. км. – цялото Белоградчишко
плато, а не само скалите над града, както погрешно си мислят повечето
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хора. Впечатляващи са не само със своята възраст над 230 млн. години,
но и с десетките легенди за причудливите природни форми като
Мадоната, Монасите, Конника, Ученичката, Дервиша, Мечката, Адам
и Ева, Хайдут Велко, Замъка, Кукувицата, Гъбите, Лъва, Камилата,
Тракийската богиня Бендида, Орфей, Вкаменената сватба, и мн. др.
Прекарахме няколко часа в разходки из този природен феномен,
в опознаване на причудливите скални форми. Бяхме възхитени от
видяното и на една площадка решихме да покажем на няколко туристки
малко екстремни изживявания. Излязохме от другата част на парапета и
се прехвърлихме на една огромна червена скала, която беше идеална за
катерене. Изкачването ни предизвика лека паника в няколко преминаващи
възрастни жени, които бяха в прединфарктно състояние, виждайки как
пълзим по грапавия камък, и удивление сред група японски туристи,
които пък мислейки, че сме част от анимацията на това място, решиха
да ни направят по една фотосесия. След като утолихме жаждата си за
екстремни преживявания, решихме да не привличаме повече внимание
и слязохме на ниското при нормалните хора, където направихме кратка
почивка, преди да се отправим към световноизвестната Белоградчишка
крепост.
Крепостта “Калето” е една от най-добре запазените в България, като
се знае, че непристъпността на скалите се е ползвала както от римляните,
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които охранявали пътищата си, така и от византийци и турци в по-късно
време.
Крепостта ни удиви както с размерите си, така и с отбранителните
си съоръжения, като самото ù обхождане по всички малки ъгълчета ни
отне няколко часа. По едно време открихме врата, която водеше към
огромни подземни складове за провизии, а малко по-нататък видяхме
и издълбани кладенци в скалите за снабдяване с прясна вода, като найдълбокият от тях беше над 7 метра. Направи ни впечатление страхотната
поддръжка на този обект, който може да бъде достойна конкуренция на
някое от Седемте чудеса на света.

Слизайки обратно към града, преминахме край джамията «Хаджи
Хюсеин». От местни хора научихме, че е построена през 1751 г. И че
това е единствената джамия в страната с таван от българска дърворезба,
изработена от майстор Стойне.
След като с истинско удоволствие разгледахме всичко това и се
заредихме с положителна енергия от приятните изживявания по тези
места, вече бе време да потеглим към Магурата и Рабишкото езеро,
които бяха следващата важна точка в плана на тази експедиция. На
излизане от града преминахме отново край Белоградчишките скали, за
да си вземем сбогом, и попаднахме на малка пепелянка, която кротко се
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беше свила на топка и се препичаше на следобедното слънце. Успяхме
да я приковем за земята с един клон, а Сашо смело я хвана зад главата
и вдигна, за да я измери. Беше среден екземпляр, чиято отрова дори и
сега би била смъртоносна. Впоследствие дочухме, че и смоковете там
не били за подценяване – с дължина над метър.

Потеглихме към Магурата и след няколко доста успешни стопа в
късния следобед бяхме на брега на Рабишкото езеро, където вятърът бе
доста бурен и вълните наистина напомняха на морските.
Рабишкото езеро е най-голямото по площ вътрешно езеро в България
(7,8 кв. км). Дълбочината му достига 35-40 метра. При разместването
на земните пластове се оформя локална котловина, дъното на която
впоследствие се запълва със значително количество вода. При геоложки
сондажи е установено, че езерното дъно е постлано с водонепропускливи
редуващи се отдолу нагоре мергели, пясъчници и глини, покрити
най-отгоре със съвременна тиня. Официално е доказано, че езерото
е безотточно и събраните в него води не се оттичат по естествен път
към околните равнини и долини. Също така е доказано и че езерото е с
тектонски произход, в миналото обаче населението е смятало езерото за
бездънно и отточно.
Устроихме бивака си на около 30 метра от брега на езерото, на закътано
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местенце между дърветата, за да избегнем поривите на въздушните
течения. Залезът бе незабравим, а червеното небе предвещаваше, че и
утрешният ден ще е ветровит.
Вечерта настъпи, а вятърът все повече се усилваше, блъскайки по
стените на палатката. Успяхме да я застопорим допълнително, за да
се предпазим от изненади, приготвихме си питателна вечеря, с която
щяхме да възстановим поне половината от изгубените през днешния
труден ден сили, и се строполихме като заклани.
ДЕН ПЕТИ
Не по-малко мистична сутрин на брега на Рабишкото езеро. Във водата
плаваше малка лодка, а човекът в нея извършваше странни движения
с ръцете си. Пред палатката ни се прокрадна Карпатски скорпион и
макар да знаехме, че в България има скорпиони, никога досега не бяхме
попадали на такъв. Не знаех колко е отровен, но предпочетох да не
рискувам. Впоследствие прочетох един любопитен факт за тях – ако
скорпион бъде уловен и затворен в буркан, след няколко неуспешни
опита да избяга той извива корема си и с жилото си се убожда в
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главогръда (точно определено място, където отровата му действа) и се
самоубива.
Бе все така ветровито, дори вълните бяха по-сериозни от вчера, а ние с
бодра крачка се заизкачвахме към асфалтовия път, който води към пещера
Магурата. Преди да влезем в нея, се запознахме с група руски студенти,
които учат в Художествената
академия в Санкт Петербург
и са в България на нещо като
практика. Прекарали 2 седмици
в района и рисували на открито,
а вечерно време спели при хора
от село Извоз, Белоградчишко.
Завързахме няколко запознанства,
които биха ни гарантирали
поне една седмица ваканция из
Петербургските потайности.
Разходката ни в пещерата
продължи повече от час, тъй
като никой от нас не беше идвал
тук преди и така и не успявахме
да скрием удивлението си от
скалните ù форми.
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От младия ни екскурзовод научихме, че в тази пещера има идеални
условия за отлежаване на пенливи вина и сирена, а преди години в една
от галериите на пещерата е имало санаториум за лечение на астма и
белодробни заболявания, единствено поради високата влажност на
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въздуха вътре. Слязохме по една тясна галерия, която водеше и към
самия санаториум, пренебрегвайки няколко табели, които строго
забраняваха преминаване на хора, и попаднахме в огромна галерия,
чиито стени бяха полирани и доизгладени, а подът бе покрит с плочки.
На него все още бяха останали няколко железни рамки на легла, които
бледо напомняха за предназначението си. Въображението в главите
ни играеше с пълна сила и дори сравнихме това, което виждахме, с
онези нацистки скрити стаи за мъчения, които ни бяха известни само
от филмите. След като обходихме това скрито кътче от пещерата, се
върнахме обратно към групата и продължихме по-нататък.
Хвана ни яд, че галерията с популярните пещерни рисунки е
заключена преди 4 години от специалисти от БАН, които уж щели да
ги реставрират. След около половин час излязохме от другата страна
на пещерата, на една височина, която гледа към Рабишкото езеро, и си
дадохме кратка почивка, за да осмислим всичко видяно.
Следваха 11 км, изминати пеша до град Димово – един от умиращите
градове в района с население под 1000 души.
На гарата в Димово животът бе спрял. Гаровите служители се
показваха на перона само когато наближаваше влак, след което се
шмугваха обратно навътре, където търсеха прохлада в този много горещ
ден. Трябваше да си купим билет до Велико Търново, затова потърсихме
касата, която се оказа полускрита в един ъгъл навътре в гарата. Над нея
в типичен комунистически стил все още стои стара табела с надпис:
„Гарантираме ви качествено обслужване!”.
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Служителят на касата бе нисък мъж на около 50 години, с изпито от
времето лице и поглед, излъчващ лудост и бяс в едно. Личеше си, че той
никак не бе в настроение, а зад него на бюрцето му димеше фас. На пръв
поглед всичко изглеждаше нормално, но тонът му, с който отговаряше
на въпросите ни за цени, дестинации и разписание, ни ядоса, понеже
на този човек явно не му се работеше или смяташе, че му се плаща
прекалено малко, за да дава подобна информация на хората. Решавайки,
че не е нужно да ни прави повече компания, човекът хлопна нервно
гишето, казвайки: „Ще дойда, като решите какво искате, защото
имам и друга работа!” и през прозорчето на касата видяхме как се
облегна на един стол и задъвка миризливия си фас.
След около десетина минути вече бяхме взели решение накъде да
вървим и все пак успяхме да си вземем билети, които въпреки всичко
бяха с две дълги прикачвания.
Влакът идваше след около час, затова и решихме да отпочинем, като
се излегнем на перона върху раниците си, след което зачакахме.
След час гарата се оживи, служителите ù наизлизаха нервно навън,
все едно очакваха второ пришествие, а с гръм и трясък влакът от
Видин за София спря току пред нас. Качването ни с големите раници
бе истинско изпитание, като се наложи да ги свалим и да ги вкарваме
по специална система. Появата ни във влака събуди оживление у
неколцината пътуващи, които живо започнаха да се сръчкват и да се
впечатляват, като че ли туристи досега не бяха виждали. Пътуването ни
бе до Враца, там се наложи да слезнем и да се качим на влак до Мездра,
за да можем да продължим на изток.
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Влакът за Мездра не бе виждал ремонт от поне 20 години. Сякаш
нямаше стъкла, а някакви ръждиви ламарини. Устискахме да стигнем до
Мездра, където се поразходихме в очакване на следващото прекачване
– за Горна Оряховица.
Тук поне случихме на влак. Качихме се на международния влак
от София за Москва, който взе разстоянието за по-малко от три часа.
Наистина нещо нечувано за БДЖ. Бяхме в Горна Оряховица в един часа
след полунощ и тук дойде неприятната изненада, при която за да хванем
влак за Търново, трябваше да почакаме няколко часа на гарата, където
вечеряхме и поспахме.

ДЕН ШЕСТИ
На гарата във Велико Търново слязохме едва към 5 сутринта,
изморени и недоспали, и веднага потърсихме туристическата спалня,
за която приятели ни бяха споделили, че е евтино и приятно място за
нощувка. След около час безуспешно лутане нагоре-надолу по различни
пътища ударихме на камък и безкрайно изтощени от пътя, опънахме
палатката си на една полянка край Историческия музей в града, където
трябваше да поспим поне 6-7 часа. Изпънахме се в нея и захъркахме.
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По някое време сънят ни бе нарушен от бученето на резачки и други
машини, с които група работници ремонтираха входа на музея. Денят
бе неделя и смятахме, че тук ще открием поне малко уединение и
спокойствие, но вместо това късметът отново ни беше изиграл лоша шега
и бяхме дошли в единствения ден, в който тук можеше да се извършват
строителни или ремонтни дейности, с оглед на туристопотока.
Решихме, че няма смисъл да стоим повече тук, затова прибрахме
палатката, оправихме криво-ляво багажа си и се отправихме към
близката чешма, за да се поизмием.
Почти веднага видяхме няколко човека, които започнаха да ни
коментират на висок глас, а ние пък от своя страна заговорихме помежду
си на английски, за да не ги караме да се чувстват некомфортно от това,
че разбираме просташките им маниери.
След като се поосвежихме набързо на чешмата край музея,
слязохме надолу към статуята на конника, при която тази година беше
организирано уникално светлинно шоу, и по един мост стигнахме до
центъра на града, където имаше няколко табели, указващи различните
забележителности.
Идеята ни бе да посетим туристическия център, за да получим
информация как да се ориентираме в този непознат за нас град и какво
да разгледаме. Най-накрая го открихме и след бърза консултация с
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обслужващия го персонал се убедихме, че въпреки страхотната реклама
и маркетинга може би следващото звено, над което Велико Търново
трябва да работи, са човешките ресурси и набирането на повече кадърни
служители. Оказа се, че дори и една карта не бихме могли да вземем,
понеже хората явно изпитваха остра нужда от подобни материали и
не им достигаха. Решихме, че все пак ще можем да се разходим и да
разгледаме по-голямата част от туристическите обекти, разчитайки на
насоките на случайни минувачи, което въобще не се оказа лоша идея, тъй
като всеки местен би могъл да ни упъти. Дори без карта се отправихме
в посока към Царевец, като буквално се спирахме на всеки завой и
всяка пресечка, за да почерпим полезна информация и да разгледаме
архитектурните обекти.

Помотахме се още малко пред чаршиите, огледахме в едно-две местни
магазинчета, но нищо не ни направи чак толкова голямо впечатление,
че да си го купим.
По едно време се спряхме пред музей Възраждане, който е запазил
оригиналния си възрожденски вид, и решихме да поспрем на сянка до
гранитната скулптура на Кольо Фичето, който като могъщ господар
бе седнал на трона си. Грамадната около два метра статуя бе доста
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впечатляваща и ни накара да
изпитаме благоговение и почит
към великия строител.
Слънцето вече напичаше и
ние тръгнахме по широкия път
към крепостта Царевец, когато
по едно време отдясно заблестяха
куполите на църква. Отдалече
не се виждаше много, но когато
наближихме, църквата се показа
пред нас в целия си блясък –
с позлатените си куполи и
внушителните си архитектурни
елементи. За съжаление отникъде
не успяхме да научим името ù.
Не след дълго пред нас бяха
крепостните стени на Царевец.
Тъй като и двамата вече бяхме посещавали това място сметнахме, че този
път едва ли ще си струва да загубим няколко часа и малка сума пари за
входната такса, та затова решихме,
че ще е по-разумно да поемем към
следващата част от маршрута,
която щеше да е последната, но
и най-вълнуващата. Щяхме да
влезем в Хотнишкия лабиринт!
Без да губим време, се
отправихме към село Хотница
и река Бохот, където се намира
Хотнишкият
водопад
и
едноименната екопътека. За този
край се говореше, че бил много
див и затова бяхме безкрайно
внимателни в тази последна
отсечка.
Преминахме пеша през село
Момин сбор, което ни впечатли
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с църквата “Св. Пророк Илия” – уникално творение, което за жалост
днес отваря врати само на големи празници, а през останалото време в
селото няма поп.
Навремето на нейно място е имало джамия, в която пък е бил запазен
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тракийски барелеф на мъж и жена. Понастоящем барелефът се намира в
някой от музеите на страната ни, а църквата тъне в забрава.
Голямата жега и болките в телата, които вече започнаха да се обаждат
поради дългия ни преход, бяха истинско изпитание, ала волята ни беше
несломима и бяхме твърдо решени да завършим благополучно тази
експедиция. След като извървяхме около 10 километра по шосето, найпосле стигнахме до уникалния каньон на Хотница, чийто вход бе още на
няколко километра по-надолу.

Самата екопътека започва с големия Хотнишки водопад и огромен
вир под него – Кая бунар, както още го наричат, с височина почти 30
метра. Водата, която захранва реката, е със светлосин цвят и извира
малко преди навлизането на реката в каньона от карстов извор. За
жалост не можахме да го видим такъв, защото два дни по-рано бе валял
силен дъжд и сега подпочвените води бяха с повишена мътност.
Покрай големия вир започва изкачване по самата екопътека, като
теренът е изключително разнообразен и няма опасност да се отегчите
при преминаването му. След изкачването следва провиране през
скален процеп с ширина около 40 см, като преминаването му с раница
си е истинско изпитание, поради големия наклон и опасността да се
заклещите.
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Неколкостотин метра след началото на маршрута следва Малкият
Хотнишки водопад, който е с височина 4-5 метра, но също образува
огромен вир в скалите под себе си.

Така самата екопътека е проходима до едно място, след което
цялата е обрасла с люляци и драки, които явно никой не бе прочиствал
отдавна. Тази екопътека е била направена с европейски пари, но
подобно на повечето проекти отпреди десетина година реалните суми за
изпълнението му са били изкуствено надувани. Преминаването е доста
трудно и крие опасности от падане и нараняване, но ние решихме да
прекосим целия каньон и да стигнем почти до изворите на реката. Това
ни отне над час и половина в диво лазене, катерене и промъкване между
драки и тръни, като няколко пъти успяхме да скъсаме една раница и
палатката, както и да одерем до неузнаваемост ръцете и краката си. Към
края на маршрута, в най-дивата му част, се наложи дори да издърпваме
екипировката си с помощта на въжета и карабинери, по скалите само
на няколко метра от няколко почти еднометрови кошери на диви пчели,
чието ужилване е доста болезнено.
Със сетни сили излязохме от каньона и осъзнахме, че сме се
придвижили почти до извора на река Бохот, тоест там, откъдето бяхме
дошли. Следваше традиционното къпане в реката и вечеря край огъня,
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достатъчно вкусна и заслужена
след прекараните тежки дни.
Удовлетворението
ни
от
цялото пътуване бе пълно и
въпреки всичко, на което бяхме
подложени, за да стигнем дотук,
бяхме изключително доволни,
че сме успели да преминем през
толкова места и да се докоснем
до тяхната история и култура.
Отново си бяхме доказали, че
можем да направим това, което
само неколцина други могат, и че
в живота има и много други неща,
на които си заслужава да бъде
обърнато внимание. Цялото това
пътуване ни направи по-мъдри
и по-целеустремени, а самата
експедиция бе истинско доказателство, че няма невъзможни неща,
когато волята и желанието са по-силни от телата ни.
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ДЕСЕТА ЕКСПЕДИЦИЯ
Стражите на река Арт
Река Арт е древното наименование на река Арда. В долината ù се
намират останките на много тракийски и византийски крепости,
отбранявали важната пътна артерия, свързваща Родопите с
Константинопол.
След 24-часово стомашно разстройство всеки нормален човек
би взел мерки за възстановяването си, оставайки си вкъщи! И аз бих
направил така, но някой друг път! Сега пътувах към любимите ми
Източни Родопи! А идеята на това ми пътуване бе най-после да започна
поредицата си “Източнородопски и Сакарски крепости” – тема, която
ме интересуваше все повече и повече напоследък.
В не толкова ранното утро на втория септемврийски ден колата се
носеше по пътя към Кърджали. Гумите свиреха на завоите, а денят
предвещаваше да e един от най-горещите. Прозорците, широко отворени,
не помагаха кой знае колко за нашето охлаждане. Няма значение. Място
за отказване нямаше, въпреки че знаехме, че в най-горещата част от
деня ще се катерим по склоновете на една от най-значимите крепости в
Източните Родопи. А там горещината е безмилостна.
Град Кърджали ни посрещна приветлив както винаги и след кратката
ни почивка се отправихме право на изток, в посока село Широко поле.
Пътуването ни мина неусетно. Движихме се около 15 минути по пътя,
в посока Перперикон, когато кафява табела отклони вниманието ни и
спряхме на нещо като паркинг – уширение вдясно от пътя, от което се
отклонява тесният асфалтов път към крепостта. Повярвайте ми, много
мръсно място. Явно всеки спрял да се облекчи не пропуска да изхвърли
и боклука от кочината си, наречена кола. Не искам да си спомням за
всевъзможните отпадъци там. Табелката, описваща величието на
крепостта, бе едва забележима сред тях.
След около 2 км тесният асфалтов път, изкачващ се стръмно нагоре,
ни доведе до нещо като подстъп към върха. Тук имаше паркинг и
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няколко химически тоалетни. Похвално. Не бяха заключени. Имаше и
посетителски център... но не работеше. Явно е от светлото минало на
крепостта, когато е имало още пари за усвояване. Не бяха пропуснали
да споменат, че реставрацията е извършена със средства на ЕС. Но
явно някой е прибрал “рестото” и няма пари за “излишни харчове” като
поддръжка на информационен център.
Оттук малка табела сочеше, че до върха има 4 км. Взехме фотоапарати
и малко вода за из път и поехме нагоре през приятна елова горичка.
С бодра крачка и едноминутни почивки за регулиране на дишането
се изкачихме до входа на крепостта за около 25 минути. А наклона
наистина си го биваше.

Влязохме през западните порти, до които е запазена част от
наблюдателна кула. Крепостта Мнеахос (Мнеакос) е датирана от XII XIII век и е една от най-големите и най-високите крепости в Родопите.
Разположена е на 586 м. н. в., на място, наречено Шеста крепост.
Разпростира се на повече от 50 дка върху вулканичните скали на рида
Асара. Пазела е безмилостно долината на река Арт (Арда) и древния път
към Константинопол, който преминавал през каньона Железни врата.
Имало е наблюдателници и отбранителни кули, a от изток достъпът е
бил практически невъзможен поради естествения отвес. Крепостта
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е била византийска, впоследствие превзета от рицари по време на
кръстоносните походи. След Четвъртия кръстоносен поход рицарите се
завръщат и превземат крепостта за пореден път. В подножието на Моняк
рицарите разбират за гибелта на своя император Балдуин Фландърски.
Тук се провежда Баронският съвет, който избира Хенрих за император
на Латинската империя. В по-късните периоди местното население от
долината е ползвало крепостта като укритие при военни действия и
конфликти. Обитаването ù е подпомогнато от огромните складове за
храна и наземните резервоари за вода, чието съществуване е доказано
след археологически разкопки.
Крепостта е реставрирана по проект на община Kърджали от 2007
г. – “Планината и морето – съвместни усилия за консервирането и
насърчаването на културното наследство на регионите Кърджали,
Самотраки – Родопи Еврос”. Стойността му е близо 263 000 евро, като
едва ли някой може да каже къде са отишли тези пари. Личи си, че
нещо е направено, но едва ли на тази стойност. Днес всичко е много
занемарено, в границите на обекта се разхождат крави и други домашни
животни, което е непростимо. Останалите тук-там ръждясали табели
по-скоро биха объркали, отколкото упътили човек. Но за жалост това е
действителността!
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Всички тези негативи се компенсираха от зашеметяващата гледка
под нас. Като на длан се виждаха язовир ”Студен кладенец”, устието
на река Върбица, село Островица, село Лисиците с крепостта над него,
село Широко поле и части от живописната железопътна линия Русе –
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Подкова, която в този участък преминава на метри от водите на язовира.
Удоволствието бе несравнимо и единият час, прекаран горе, се изниза
неусетно. Бяхме забравили за жегата и жаждата.
Обратният път до колата ни се стори по-дълъг от самото изкачване, а
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и трябваше да продължим с изпълнението на плана си за деня. Целта ни
бе село Лисиците. Оставихме колата на края на Широко поле и поехме
пеша... по железопътната линия. Беше забавно, екстремно и много
горещо. На моменти се чувствахме като в доменна пещ. Ходихме около
половин час. Достигнахме до спирка “Лисиците”. Следваше приятна
борова горичка, която ни изведе до... българския “Голдън гейт”! Така
наричам този мост.
Първата ми среща със село Лисиците бе преди три години. Там
направихме бивак при едно от странстванията ни из Източните Родопи.
След това доста често говоря за него. Впечатли ме много. Селото е
разположено на десния бряг на язовир „Студен кладенец” и до него
няма път. А и самото му име – Лисиците... Някак си романтично. Хем
странно, хем хубаво е, че все още има места, които не знаят какво е това
глобализация. Да се зачуди човек как са го построили хората.
Стояхме в началото на Голдън гейт... или по-скоро Wooden Gate
(Дървената врата)...
Пред нас имаше 250 метра полуизгнили дъски, а под нас – студените
води на язовира, дълбоки в тази част повече от 10 метра. Духаше вятър.
Но това бе нашият единствен път към селото и крепостта. Това е и
единственият път за двайсетината жители там.
Няколко минути адаптация и тръгнахме бавно по моста. Внимавах
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да не уцеля някоя от изгнилите дъски. Шестте минути, за които стъпих
отново на твърда земя, ми се сториха безкрайни. На другия бряг ни
посрещна дружелюбен 55-годишен местен, който се представи като
Мехмед. Поразговорихме се. На въпроса ни колко старо е селото той
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отговори, че хората не помнят откога съществува. Гробищата били
много, много стари. Върна се назад във времето до живота на дядо му и
прадядо му. Не можа да си спомни повече. Поговорихме си и за Мнеахос.
Каза, че иманярите го съсипали, много неща открили – монети, печати,
стрели... През 90-те дори гърмели бомби през нощта! Ех, тази страст
за бързо забогатяване! Отново ще попитате къде е държавата! Ами
тя винаги се намесва постфактум, когато вече няма нищо останало за
консервация.
Помолихме го да ни упъти към другия страж на река Арт – калето
Читкая... Посочи ни с пръст посоката. Не е далече, но каза, че има
много стари дупки там, никой не знае траките ли са ги копали, или
някой друг! Това бе обяснението му за нещата. Предположих, че говори
за тракийските скални ниши на върха.
Имах спомен за хубава чешма в центъра на селцето. Искахме да се
заредим с вода. Уви, и тя бе пресъхнала. Наложи се да точим живителна
течност с кофа от дълбок кладенец. Поутолихме жаждата си и поехме
стръмно нагоре към билото. Пътека нямаше. Вероятно се движехме по
следите на малкото останали кози и овце. Билото изглеждаше близо, но
ни отне почти половин час, докато се изкачим на върха.
Цялото било бе осеяно с камъни, странни по структура и по форма.
Коренно се отличаваха от скалите отсреща – Мнеахос. Скални гъби,
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глави на птици и какви ли не причудливи форми бе изваяла природата
тук. Нарича се Читкая (чит на турски означава стена, зид, а кая –
камък). Вероятно има и други наименования, които са забравени с
времето. Останало е само турското. Площта на Читкая е около 1200 кв.
м. Любопитен факт е, че там не са правени археологически разкопки.
Явно археолозите си знаят, че вече са изпреварени отдавна. Читкая не
фигурира официално и като туристически обект.
Билото е разположено на изключително стратегическо място –
вливането на река Върбица в река Арда. Със сигурност е изпълнявало
целите си – да наблюдава и брани долините на реките. Най-западният
скален откос е осеян с тракийски скални ниши, щерни и погребални
съоръжения. Странното тук е, че се наблюдават скални ниши от север –
нещо, което не се случва често, защото знаем за почитането на Слънцето
и култа към него, издигнат от траките. Повечето култови съоръжения
като скални ниши и пещери-утроби са с ориентация на юг.

Един час не ни стигна да се налюбуваме на това свещено за
траките място. Панорамата към околностите беше зашеметяваща. Като
надморска височина Читкая е доста по-ниско разположено от Мнеахос,
но чувството, че човек лети, е също толкова силно като на отсрещното
било.
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Спуснахме се до селото много бързо. А и времето се готвеше да се
разваля. От запад небето потъмня, а силният вятър ми напомни, че 250
метра от пътя ни е над вода. Взехме разстоянието почти тичешком.
На жп спирка “Лисиците” бе дошло малко самоделно тракторче, от
което стовариха провизии, вероятно за местните – чували с брашно и
стекове с ориз и захар. Беше странно човек да види подобна гледка.
Пътят ни на връщане по релсите бе по-приятен от одеве – сега бе
значително по-прохладно. Започнахме безсмислен според мен спор
дали бихме чули евентуално идващ зад нас влак. Аз бях категоричен, че
влаковете на БДЖ се чуват поне от половин километър. Но явно за да
разбера, че не съм прав, в този момент като на кино чухме зад гърба си
острата свирка на приближаващ влак. Отскочихме моментално встрани,
а влакът бе на не повече от 30 метра от нас. Добре че машинистите
гледаха релсовия път пред себе си. Явно силният вятър имаше заслугата
да не чуем приближаващия локомотив. Поредната доза адреналин за
деня!
Беше достатъчно за днес! Събрахме много емоции, много
впечатления! Напълнихме въображението си с цветни картини!
Заредихме се с енергия! Може би получихме и доза от мъдростта и
смелостта на древните обитатели – господарите на тези земи! Гордите
пазители на река Арт!
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ЕДИНАДЕСЕТА ЕКСПЕДИЦИЯ
Кратерът на лешоядите
(9-10.09.2011)
Петък. Ден като всички останали. Нормално скучен за работещите,
които очакват края на работната седмица. Аз обаче го очаквах с
нетърпение, защото предвещаваше началото на едно интересно
пътешествие. Предстояха три дни, в които щях да бродя из забравените
тракийски светилища, да се слея в едно с дивото, да се любувам на
белоглави лешояди и царски орли и най-вече да се скитам без часовник
из Източните Родопи... Защото само там човек наистина е способен да
забрави за понятието време...
Петък, 14:38 часа. Потеглих от паркинга на един от големите
хипермаркети в град Кърджали, където бях спрял да се заредя с
основните ми необходими провизии. Преминах през куп интересни
села, някои – тъжни и почти
останали без жители, други –
пълни с хора и живот. Но като
цяло вълната на обезлюдяването
и
безнадежността,
идваща
от югоизток, малко по малко
започваше да се усеща и тук. Всяко
следващо пътуване из Източните
Родопи носи в себе си доза тъга.
Гледайки хората, борещи се с
последни сили за оцеляването си,
човек се задушава!
Село Рудина бе едно от
тези села, които определено ме
накараха да спра и да се замисля...
Извадих фотоапарата. Пред мен
стоеше скелетът на стара църква,
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вероятно разрушена, а може би просто недовършена. Разпадащите се
тухли и бетон на камбанарията контрастираха драстично с минарето
на новопостроената джамия, за която вероятно някой важен политик
лично бе дарил някой лев. Тъжна гледка. Навсякъде около мен се чуваше
турска реч от жените, насядали на сянка и нижещи тютюн... Дадох си
отговор защо никой не се е погрижил за църквата.
Движех се по северния ръб на Родопите. Пътят между селата
Сестринско и Зимовина бе построен така, че на северозапад от мен
нямаше повече възвишения и съвсем спокойно се виждаше Хасково.
Замислих се колко малка е България.

Достигнах и до село Силен. Отне ми доста време да се уверя кой път
трябва да хвана. Старата синя и олющена табела бе покрита с ръжда.
Стрелката наляво сочеше град Маджарово, а напред – село Маджари.
Именно него търсех.
Оттук пейзажът се промени коренно. Меките форми и дъбовоцеровите горички се смениха с лунен пейзаж. Усетих, че вече съм
дълбоко в каньона на река Арда.
17:10 часа. Пред мен изникна и село Рабово, с крепостта Ефраим
над него. Колко ли истории може да ни разкаже тя днес. И тя е част от
тази система крепости и укрепления по двата бряга на река Арт (Арда),
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за която вече споменах. Ефраим, или още наричана Асара, е имала
отлично местоположение, непристъпност и видимост, което я прави
важен пост в опазването на Източните Родопи и пътя към Византия.
За изключителната ù здравина говори фактът, че част от споените с
хоросан камъни от предната стена са паднали, като са останали здрави
на земята. В близост има скална пещера, в която и днес могат да се
видят човешки кости.
От село Рабово пътят прави дълга извивка първо на югозапад,
после – на северозапад, в търсене на най-доброто място за прекосяване
на тази “лунна” долина. Такова обаче не е намерено. Затова шосето
преминава... през самата язовирна стена на язовир Студен кладенец,
кръстен на едноименното село под него. Внушително е да преминеш по
стена с дължина 350 метра и височина 70 метра. Не се препоръчва за
хора със страх от височини.

На десния бряг на река Арда следват аналогични извивки на пътя в
посока североизток, през целия този каньон, до отварянето му при село
Поточница. Идеята ми сега бе да разгледам изключително непопулярната
местност Дяволски мост, която много хора бъркат с Дяволския мост при
град Ардино. Уточнявам, че този Дяволски мост е скално образувание,
изключително дълбок каньон с дължина около 700 метра, ширина в
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най-тесните места – 3-4 метра и дълбочина над 17-18 метра на места.
Получен е вследствие врязването на водите на река Арда в меките
вулканични скали през годините, преди да построят язовирната стена.
Оттам е текла самата река, като в месеците на пълноводие тази местност

147

е била наистина като бучащ казан от ада, а хората казват, че грохотът на
водата се е чувал на повече от 5 км в тихите зимни нощи. Днес мястото
е интересно за наблюдение с каяк, с който може да се навлезе почти до
края на каньона.
Целият район около Дяволския мост е застлан с невиждани другаде
от мен скали – с едра нееднородна зърнеста структура.
Оттук надолу под стената на язовира започва раят за каякарите.
Водата е с добър дебит, особено когато ВЕЦ-ът работи. До вливането
на Арда в язовир Ивайловград има над 20 км, през които човек може
да преживее незабравими емоции, съчетавайки рафтинг, риболов,
бърдуотчинг, къмпингуване и какво ли още не!
След кратък неуспешен риболов с изкуствена муха и шнур в търсене
на едри кефали трябваше да поемам по пътя за село Долно Черковище.
Щях да нощувам в района – в комплекс, разположен на самия бряг
на реката... Този път бях решил така – за да имам повече време за
разглеждане и за да спестя време в направата на бивак, щях да спя в

хотел.
Когото и да попитате, било местен, било някой археолог, всеки би
ви отговорил по един начин: село Долно Черковище е едно от местата
в България с най-голяма концентрация на тракийски паметници и
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светилища. Било е едно от средищата на тракийската обредност, цял
център, обединен около едно светилище, разположено на близък хълм
– Аул кая. Самата скала, на която е светилището, е с форма на лъвска
глава. Около Аул кая се намират масивите Кованкая и Хамбаркая с над
сто трапецовидни скални ниши, скални гробници, ритуални пещери,
некрополи и крепости. Тук в близост се намира и единственият известен
досега в Родопите монашески скит – Попмартинова дупка. Може би
цяло лято не би било достатъчно на човек да разгледа всички тези
уникални места по поречието на Арда.
Почти се мръкваше, а аз бях разгледал едва половината, като се
има предвид, че всички те са в съвсем малък периметър, не повече от
километър и половина. Бях се изкачил до Аул кая и до тракийските
скални гробници на Хамбаркая. Ща не ща, трябваше да си оставя и за
сутринта. Настаних се в комплекса – приятно местенце, направено с
вкус, но отношението на управителя към персонала беше отвратително.
Едва ли някой би останал равнодушен.
Вечерта прекарах в прохладната лятна градина край басейна, както
и на верандата на бунгалото ми, в компанията на студена бира. Правех
планове за следващия ден от пътешествието си.
Събота. 8:00 часа. Събуди ме алармата на мобилния. Бях спал
сравнително спокойно. След хладен душ се отправих към ресторанта
за закуска.
Пообменихме по някоя приказка със сервитьорката Байрие – местно
момиче от Долно Черковище. Споменах ù за лошото впечатление, което
ми бе направил шефът ù. Каза, че това е нещо нормално за него.
Опитах да изкопча информация за местността, но Байрие си призна,
че не познава добре района. Грабнах апарата и тръгнах да дообиколя
това, което не можах вчера.
Бях привлечен от масива Кованкая. Слънцето го огряваше и моментът
бе идеален за снимки. Повече от 100 трапецовидни ниши, разположени
несиметрично по скалата, ме изумиха. Кой бе правил всичко това? Как
бе направено? Споменавал съм в предишни пътеписи относно теориите
за предназначението на тези ниши – една от тях е, че там са поставяли
урни с праха на мъртвите, друга теория гласи, че са поставяни дарове
към Богинята Майка, или дори, че нишите са се ползвали като начин
за изпитване на мъжеството при младите момчета. Според мен най149

реалистичната теория, която, разбира се, не е обоснована от археолозите,
е, че тези ниши са таен код за местоположението на златни рудници в
близост. Поогледах се, искаше ми се да видя входа към някой от тях.

Уви!
Срещу мен бе масивът Каракуруз с огромната пещерна арка Саръкая.
Местен човек ми каза, че под свода спокойно можели да се поберат 500
овце. Нямах време за нея сега. Същият този човек ми разказа някои
неща за района. Оказа се местен овчар. Спомена ми, че под нас имало
огромна пещера, в която той някога влизал. Била дълга около километър,
но днес иманярите са я запушили с тоновете пръст, изкопана в търсене
на имане. Така и не го открили обаче. Някога в пещерата имало огромни
жаби, по-големи от котка. За мен лъжа, за него – истина. Знае ли човек!
Попитах го за пътя за Маджарово. Посъветва ме да хвана прекия през
Бряговец и Странджево. Бил черен, но все пак ми спестяваше над 20 км.
Пожелах му здраве и се отправих до една интересна пещера с формата
на конус. Бе дълбока около 6 метра и накрая завършваше с тесен сифон.
Странно място – вероятно пещ или старо погребално съоръжение.
В този момент телефонът ми звънна, но блокира. Около 5 минути се
опитвах да проведа разговор, но неуспешно. За мен обяснението бе
силното магнитно поле, излъчвано от скалата. Тези неща не са рядкост
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тук и за хората това е нещо напълно нормално.
9:37 часа. Заредих се с вода за из път и поех с мръсна газ към
Маджарово. След мен се вдигна дълъг черен облак прахоляк. Излезнах
на асфалт и преминах през уникален железен мост, странна конструкция,
вероятно от военно време. Пишеше, че издържа до 20 тона. Съмнявам
се. Оттам се разклоняваха два пътя. Единият към Крумовград и
Ивайловград, а вторият – към Маджарово. Започваше добре. Имаше
асфалт, и то добър. До село Бряговец. Оттам – черен път, но очевидно
доста ползван, тъй като състоянието му беше задоволително. Вече
всякакви притеснения изчезнаха от мен. Карах смело. Вляво течеше
Арда. А в тази част от течението си струва да я види човек. Уверена,
пълноводна, с огромни разливи и пенливи бързеи... А над нея – старите
светилища и калета от времето на предците ни.
Не издържах. Спрях за почивка и кратък риболов. Този път –
успешен. За около час хванах десетина едри кефала, което ме наведе
към плануване на следващото ми посещение, пак там, но специално за

риболов.
Пътят си чакаше обаче, а и бях планирал за посещение доста
места днес. Потеглих, като скоро стъпих на стария асфалтов път от
Маджарово до мините. Две от галериите бяха досами шосето. Хората
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бяха проявили практичност и бяха зазидали входовете им до половина,
като по този начин се получаваше един огромен, незнайно колко дълбок
и дълъг резервоар за вода. От него излизаше тръба, отвеждаща водата
до бетонни корита, където кравите утоляваха жаждата си. Доколко
тази вода се отразява добре на животните, само те си знаят! Все пак
рудниците са оловно-цинкови и уранови.
11:50 часа. Пристигнах в Маджарово. Изненадаха ме многото
кафенета в градчето. По последни данни там живеят 500 души. Дали за
всяко кафене има работа?
Следваше студена бира.

12:24 часа. Опитах се да получа информация за туристическия
център. Влязох в общината, където на всяка врата бе закачена табелка
с името и длъжността на служителя. Учудих се как община с 900 души
население се ръководи от толкова много хора. Почуках на първата,
втората, а след това и на третата врата. Нямаше никой. Успокоих се, че
явно са в обедна почивка. Дано да съм имал право!
Отправих се към село Сеноклас в търсене на едно от светилищата. На
импровизиран паркинг на 6 км над Маджарово поех вляво по черен път,
както ми казваше табелката. След още 4 км пеша светилище така и не
открих, но за сметка на това попаднах на кълбо смокове, които бързо ме
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усетиха и се разпълзяха във всички посоки в опит да се скрият в няколко
изкопани дупки в земята. Върнах се леко изнервен в Маджарово.
Според някои Маджарово днес е доста тъжно място. Преди да
закрият рудниците, тук са живели 7500 души. Днес са 15 пъти по-малко.
Старите хора го определят като умиращ град, а статистиците – малко
по-меко, като градче със затихващи функции.
Аз го определям като уникално за алтернативен туризъм.
Спокойствието и тишината биха дошли в повече на несвикналите с тях.
Разположен в кратера на угаснал вулкан, днес градът може да предложи
всякакви занимания. Арда си е проправила път между Кованкая и
Патронкая (внушителни и непристъпни скални масиви), образуваща
красиви меандри. Кованкая и Патронкая са убежище на уникални
за България лешояди и орли. Човек може да прави каквото се сети –
бърдуотчинг, каране на колела, каяци, рафтинг, пешеходни турове,
риболов, скално катерене и не на последно място – винаги може да бъде
полезен чрез някое добро дело в името на дивата природа, ставайки
доброволец в БДЗП!
Наистина Господ е бил щедър, когато е създавал природата там.
Помислил е да има планини, чукари, гори и реки. С две думи, помислил
е за всички и ако човек обича заниманията сред природата, това е
правилното място.
След неуспеха ми със Сеноклаското светилище и невъзможността да
открия ТИЦ бях почти решен да поема по пътя към Свиленград. Малко
ми трябваше. Добре, че се въздържах.
14:40 часа. Спрях колата. Вдясно от мен видях параклисче “Света
Петка” и тракийски пантеон – място, наподобяващо парк. На паметна
плоча в него разбрах защо градчето е кръстено Маджарово, като старото
му име е било Дупница.
На 4.10.1913 година край Маджарово турският башибозук избива
зверски 1800 българи. Малката рекичка се задръства от трупове и дни
наред тече кървава. Войводата Димитър Маджаров с четата си спасява
обаче над 20000 други бежанци от явна гибел.
14:55 часа. Намирах се в Природозащитен център “Източни
Родопи”. Посрещнаха ме аниматорите Сание Мюмюн, 19-годишно
момиче от Момчилград, работеща като доброволец към БДЗП, и Ицо –
координатор на проекта Новото Тракийско Злато.
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С Ицо не можахме да поговорим, защото заминаваше да пази
тарпаните, но Сание се оказа изключително общителна и компетентна.
Разказа ми за БДЗП, за дейността им, за птиците. Българското дружество
за защита на птиците е водещият авторитет в областта на опазването
и информацията за птиците в България, както и за опазването на
значимите за птиците места и местообитания. БДЗП е първата в
най-новото време и най-голямата неправителствена организация за
опазване на биологичното разнообразие. Основана е на 3 юни 1988 г.
и се е утвърдила като национална организация. Единствената НПО в
България, постигнала стабилни природозащитни резултати в районите
на действието си. БДЗП е партньорът на BirdLife International в
България.

Сание ми предложи да отидем до Кованкая и да наблюдаваме лешояди
вечерта. Приех с удоволствие. Докато тя се освободи от работа, аз се
отдадох на хобитата си – малко риболов, малко пешеходен туризъм.
Изкачих се високо до наблюдателниците на Патронкая, от които човек
може спокойно да гледа и да снима ценните птици. Любопитен е фактът,
че на територията на Маджарово обитават 32 от общо 34 вида грабливи
птици, срещани в Европа.
Направих страхотна разходка! Колкото и време да има човек горе, не
би му било достатъчно, за да се наслади на гледката! Стоях на Патронкая
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до залез, нарочно изчаквах, за да мога да направя добри снимки. Времето
ми горе мина неусетно, но трябваше да слизам към Природозащитния
център, защото не бях взел челника си със себе си.
18:38 часа. Бях в механата към Природозащитния център. Там
си поговорихме с Нуша – момиче от Маджарово, грижещо се за
заведението. Вечерях вкусен омлет (надявам се, не от яйца на лешояди)
и споделях впечатления. Нуша се оказа разговорлива и с радост ми
разказа за Маджарово. Един от малкото млади хора, решили да останат
в родното си място. И най-вече – тя се чувстваше прекрасно от този
факт. Хвала!
19:20 часа. Сание бе свършила работния си ден.
Във въздуха се носеха ухания, предвещаващи незабравима нощ.
19:35 часа. Карахме планински бегачи към Кованкая, 3 км извън
града. Спряхме на една от наблюдателните площадки край реката, над
меандрите на Арда, където Сание ми разказа за белоглавия и египетски
лешояд. Показа ми ги. Спомена ми интересни факти от живота на
птиците. Спомена, че размахът на крилете на зрелите лешояди достигал
и надхвърлял 2 метра. Изумих се. Представих си такава птица в небето
над мен. Личеше си, че си обича работата и прави всичко с желание.
Бе близо до природата. Снимахме. На връщане ми предложи да търсим
минерали. Заведе ме до малко деренце, където навремето са изсипали
тонове изкопна пръст от рудниците. Веднага попадна на минерал
(яспис) – красив синьо-лилав камък, който ми подари. Усетих, че нямам
нюх за тези неща, а и нощта падаше.
21:00 часа. Върнахме се по тъмно в Природозащитния център,
където нашата сладка раздумка с Нуша, Сание и местна жена продължи.
Говорихме си почти до полунощ. Не ми се лягаше.
23:30 часа. Мислено правех равносметка на изминалия ден в
палатката си. Сметнах, че съм спечелил много повече, като дойдох тук.
Не съжалих, че пропуснах доста от местата, които бях планирал да
посетя. Научих много. За птиците. За себе си. За връзката ни с тях.
Вътрешният глас ми казваше, че ще се връщам тук отново и отново.
Нещо в мен се бе променило след днешния ден.
Унасях се в сладка дрямка на полянката пред Природозащитен
център “Източни Родопи”. Трябваше да събирам сили за следващата
част от пътешествието си – Сакар.
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ДВАНАДЕСЕТА ЕКСПЕДИЦИЯ
Последният Мохикан и Мастейра
(Източни Родопи - Сакар, Септември 2011)
Колко хубаво е да пътуваш сам през Родопите...Това си мислех в
ранното съботно утро, напускайки Маджарово. Преживяванията ми
през изминалите два дни бяха незабравими. Почувствах природата поблизо от всякога. Престоят ми бе наситен с много стойностни мигове.
Сега бе време да напусна Мастейра, което на древен език означава
Свещена Планина...
07.33 часа. Събота. Поех надясно в посока Бориславци. Слънцето бе
изгряло скоро и яростно ме заслепяваше. Движех се на изток. Зад мен
останаха Кованкая и Патронкая заедно с легендите, носени от полъха
на западняка, а под мен - меандрите на Арда, пазещи хилядолетните
тайни на реката.
За разлика от последния път, в който минах оттук, сега шосето беше
в доста по-добро състояние. Дупките бяха закърпени и скоростта, с
която може да се движи човек, бе значително по-висока. Очакваше ме
тежък ден, наситен с много емоции, доста километри и посещение на
изключителни места.
Подминах Бориславци и Малки Воден. Нивото на язовир Ивайловград
бе значително по-ниско и покрай пътя се бяха открили доста грозни
гледки - големи кални пространства, в които щъркели и чапли чоплеха
в търсене на храна.
08.05 часа. Излязох на главния път Ивайловград - Свиленград.
Влечеше ме към Ивайловград, но не бе разумно сега. Щях да загубя
поне 4 часа, ако се отклоня дотам.
Завих наляво и почти неусетно слязох в равнината, като преди
това преминах покрай огромния тракийски култов комплекс “Глухите
камъни”. Не спрях, въпреки че бях слушал интересни истории за него
от приятел археолог, който от няколко години работи по разкопки в
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Източните Родопи. Достигнах до село Сива река, откъдето прецених,
че ще е по-разумно да се отклоня за село Мезек. Пътищата в тази част
на страната са изключително прави. От Сива река до Мезек нямаше
почти нито един завой, а карането бе приятно под сенките на орехи и
тополи, правещи нещо като тунел над шосето.
8.52 часа. Пристигнах в село Мезек. Намира се на 11 км югозападно от
Свиленград, в последните гънки на Източните Родопи, непосредствено
до долината на Марица. Близостта му до използвания от векове път от
Европа към Мала Азия го прави притегателно за заселване място още
от дълбока древност. И името му не е избрано случайно. Мезек винаги
е бил средище, среда, кръстопът (meze - межда, среда). В него са били
съсредоточени важни административни, обществено-икономически и
военно-политически функции.

Една от легендите разказва, че обилен извор бликал от подножието на
последните склонове на Родопите. Именно той бил една от предпоставките
за формирането на селището. Всяка година напролет водата му придобивала
червен цвят за няколко дни. Хората вярвали, че изворът имал свой стопанин,
който живеел на връх Дервишка могила в Сакар. Причината била, че
принасял жертва, кръвта на която оцветявала водата.
157

През 2008-а Мезек е обявено за екоселище, като близо 350-те му
жители отказват да ползват полиетиленови торбички, а само такива от
плат.
През 2009-а селището получава златен печат за уникално европейско
селище, присъден му от “Официалното представителство на уникалните
селища в Европа”.
Ориентирах се лесно. Нямаше никакви табели към това, което търсех,
но интуицията ми каза да завия надясно. Поех по стръмен път, като след
около 1 км излязох на широк паркинг с Туристически информационен
център и указателна табела, че след още 300 метра следва крепостта
Мезек.
Това е най-запазеното отбранително съоръжение в Родопите,
Последният Мохикан, наречен от мен така поради факта, че тук Родопите
свършват в долината на река Марица и това е най-източната планинска
крепост по древния път.
Тя огражда площ от 7 дка, като отбраната ù е подсилена от девет кули
със заоблена форма и височина над 10 метра. Интересно е, че част от
кулите са имали кръгов обстрел и са могли да бъдат защитавани дори
когато противникът проникне в укреплението. Дебелината на стените е
над 2 метра.
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Интересен е и входът на укреплението. Построен е така, че
нападателите да попаднат в клопка на площадка, която може да бъде
обстрелвана от две страни.
Археологическите разкопки показват, че е от времето на Император
Алексий I Комнин (1081-1117 г.) и в нея е кипял активен живот. Почти
напълно е разрушена около 1900 година, когато от нея са взимани
камъни за строителството на турски казарми.
През 1968 г. крепостта е обявена за археологически паметник с
национално значение. По неизвестно чия приумица в североизточния ù
край, на мястото на разрушената отбранителна кула, нечий болен мозък
е дал нареждане да се изгради бетонен бункер за картечари... Иначе
гледката от върха е приказна. Местните казват, че при ясно време се
вижда и Бяло море.
Времето, предвидено за разглеждане, изтичаше, а и слънцето
започваше да показва мощта си... Трябваше да тръгвам.
9.40 часа. Озовах се пред Тракийската куполна гробница на село
Мезек - най-голямата, една от най-интересните и внушителни куполни
гробници от микенски тип в Тракия.
През 1908 г. местен човек, орящ нивата си, открива огромен бронзов
глиган с тегло 177 кг. Духовете сред местните жители са разбунени.
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Човекът отчупва крака му с надеждата, че е пълен със злато. Оказва се
кух.
По това време територията е била под юрисдикцията на Турция.
Присъединена е към България чак през 1912-та, след Балканската война.
Турската полиция конфискува глигана и оригиналът днес се намира в
Истанбул, а на табелка под него пише: “Намерено край Едирне”. Ирония
на съдбата!
Самата гробница е открита през 1931 година. Местен овчар, пасящ
добитъка си в района, се облегнал на тояжката си, когато почвата под
краката му започва да пропада. Така с помощта на местни жители се
разкрива входът на могилата. Когато я отварят, целият под бил покрит
с една педя златен прах. Откритите в нея множество златни и сребърни
находки днес са изложени в музеите в София и Хасково.
Датировката на гробницата е от IV век пр. Хр. Дължината ù е 32
метра, което я прави най-голямата открита досега в България и на
Балканския полуостров.
Днес тя е запазена в автентичния си вид. Учените смятат, че се е
ползвала като фамилна гробница и в нея са извършени най-малко 6
погребения.
Наистина запазеният ù вид, такъв, какъвто е бил преди хиляди
години, кара човек да се замисли и да си даде сметка, че цивилизацията
на траките, нашите предци, е била стократно по-развита и съвършена
от нашата.
Времето не ми стигаше... Не знаех какво по-напред да правя - да
снимам ли, да се възхищавам ли... Беше нещо невиждано. Една от
малкото неосквернени от иманяри могили. Добре че са я открили
навреме, преди да попадне в недобросъвестни ръце.
10.30 часа. Пристигнах в Свиленград. Отне ми малко време, докато
се ориентирам в града. Преминах по стария каменен мост, построен
през 1529 година, по времето на Сюлейман Великолепни. Днес мостът
е единственият запазен елемент от едновремешния цялостен комплекс
от джамия, чаршия, кервансарай и хамам.
Не знам дали си внушавах, но дали поради близостта до Гърция
или заради нещо друго, в Свиленград цареше гръцка атмосфера. Добре
асфалтираните улици в центъра, палмите по тротоарите и надписите
на гръцки заради туристите ми напомняха за Елада. Повъртях се
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няколко пъти из централната част. Табели за околните села така и не
видях. Наложи се да питам местни хора за пътя към село Маточина.
Предположих, че селцата са забравени от хората и никой вече не знае
къде дори се намират. Поредният дядо, когото попитах за пътя към
Маточина, ми отговори така: Карай направо... ама ти даваш ли си сметка
колко далече е Маточина? Отговорих му кратко и ясно: 40 километра...
След което той кимна утвърдително.
10.40 часа. Пътят започваше задоволително - колата бе ниско
полегнала на новия асфалт. Носех се с висока скорост към първата
спирка от маршрута си - село Щит. Пътят обаче се оказа добър само до
село Димитровче. След това си личеше, че коли не минават и може би
затова не го поддържат. Вече се бях подготвил, че това, което ще видя в
селата по границата, ще ме разочарова.
11.00 часа. Паркирах колата в центъра на село Щит, наточих си
вода от селската чешма. Селото не ми се стори толкова зле, колкото
очаквах.
Странно ми бе името му... Поразпитах местните откъде идва
то, но никой не можа да ми отговори. Свързах го с ключовото му
местоположение на границата с Турция.
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Почти в центъра на селото от югозапад границата прави чупка,
приближавайки се на не повече от 200 метра от последните къщи.
Говорим за самата гранична бразда, не за кльона. И понеже досега се бях
разхождал основно по границата между България и Гърция, този път ми
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стана интересно каква драстична разлика има. Границата с Турция се
охранява зверски, което е напълно нормално, тъй като Турция не е член
на ЕС. Просто не се бях замислял за това досега. Впечатлен от всичко,
се изкачих на едно хълмче на края на селото. Под мен бе браздата,
добре поддържана и оградена от двете страни с бодлива тел. Именно
от село Щит тя е прокарана по абсолютно права линия, в продължение
на над 20 км на изток. Вперих поглед, докъдето ми стигат очите, и
видях подредените гранични наблюдателни вишки, накацали на всеки
следващ хълм.
Превалих хълмчето и пред мен изникна друга изненада - още една
вишка със специален уред за нощно наблюдение и голям прожектор,
осветяващ може би на неколкостотин метра. Любопитен бях да се кача,
но разумът надделя. Бях почти сигурен, че от някой съседен хълм ме
наблюдават. Нямаше как да не съм се набил в наблюдателните очи на
граничните полицаи с червения цвят на колата.
Направих доста снимки, надявах се никой да не конфискува апарата
ми, тъй като фотографирането е строго забранено на такива места.
Видях и движещите се до самата бразда турски и български
патрулиращи джипове.
Продължих по пътя си и след около двайсетина минути вече влизах
в село Маточина. Заветната ми цел бе едноименната крепост, наричана
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още Букелон. Видях я североизточно от мен, кацнала на хълм над
селото, и в този момент усетих пулса ми да се ускорява. Не случайно
я бях оставил за последния ден, тъй като за мен това беше черешката
на тортата. След като гледах филма “Мила от Марс”, сниман в
Ивайловградско и Свиленградско, бях запленен от това място и мечтаех
да го посетя, а понеже бях обходил почти всички места в района, сега
ми оставаше само Букелон.

Издигната е през IV век от византийците като важен опорен пункт,
защитаващ подстъпите към Егея и Константинопол. През Х в. твърдината
е разрушена. Две столетия по-късно върху руините ù е построена нова
крепост със сложен план от три свързани помежду си секции. Имало е
и малък християнски параклис.
Местността се свързва с епичната битка от времето на Втората
българска държава. Тук през 1205 г. войската на цар Калоян разбива
армията на рицарите кръстоносци и пленява император Балдуин.
Иначе село Маточина има тъжната съдба на повечето крайгранични
села. Днес почти обезлюдено, в миналото е наброявало над 400 жители,
които са преминавали през серията от заграждения бодлива тел само
при показването на т. нар. открит лист. А за обикновени туристи като
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мен достъпът е бил невъзможен.
Не само че не биха ме пуснали, а
направо биха ме застреляли като
куче в името на “идеалите”.
Днес голяма част от т.
нар.
“инженерно-технически
съоръжения”, за които навремето
са се харчели луди пари, стоят
непокътнати.
Покрай
пътя
има изоставени застави със
звучни имена като “Юнак”,
“Хала”, “Граничар” и други
подобни.
Огражденията
са
почти навсякъде покрай пътя. На
местата, където телената мрежа
пресича асфалтовия път, стоят
зелените ръждясали скелети на
граничарските будки и изкорубените портали, през които са пропускали
превозните средства.
На връщане от Маточина се отбих и до едно доста неизвестно селце
- Михалич. Това, което ме отведе там, бе скалната църква край селото.
Малко хора знаят за тази скална църква, а тя е най-старата в България.
Датирана е от 9 век, когато на власт е Княз Борис Покръстителят.
Тя е изградена на голямa варовикова скална тераса, а нейната сложна
триконхална форма я прави изумително явление. За разлика от всички
скални църкви, тя е строена по план на кръстокуполните. Куполът
е с диаметър 5,5 метра и е висок 6 метра. В църквата се влиза по 14
изсечени в скалата стъпала. Днес стенописи липсват, вероятно поради
нетрайността на боите, с които са си служили майсторите зографи
тогава. Предполага се, че църквата е използвана от монаси и отшелници,
последователи на различни ереси през неспокойните години на девети
век.
Отне ми няколко минути, докато се приспособя към тъмнината. Едва
тогава разбрах колко голяма е църквата. Носеше се странна миризма, а
остър писък ме накара да настръхна. Сепнах се и навързах събитията.
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Оказа се, че съм смутил намиращите се вътре прилепи. Поглеждайки
към пода, осъзнах, че съм нагазил в гуано, откъдето идваше и миризма.
Явно това бе уютният дом на колония летящи бозайници.
Неусетно завърши и поредната приказка. Времето, прекарано по
тези мистични места, се бе изнизало, както изтича пясъкът в пясъчния
часовник. Насладата, която Мастейра (Свещената Планина) ми подари
за пореден път, бе божествена. Осъзнавах, че в живота си човек наистина
има само една голяма любов. Моята бе България...
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РАЗКАЗ НА ОЧЕВИДЕЦА
Планината на Стръвниците

Огромната ù глава се подаде от
бърлогата. Големите ù кръгли очи се
втренчиха в мен. Бях я открил. Или тя
- мен. Нададе яростен рев и с няколко
бързи скока скъси разстоянието
помежду ни наполовина...

Всичко започна единадесет дни по-рано, когато Вилиан ми се
обади и ми каза, че случайно открил дупка в скалите, която очевидно
бе подготвяна за зимна бърлога на средноголяма мечка. Искаше да я
разгледаме по-подробно.
Речено - сторено. Взехме раниците и потеглихме към мястото, чиито
координати той бе запаметил в GPS-а си. Умишлено няма да споменавам
къде точно се намира то, тъй като любопитни хора има много на
този свят, а не всеки е добросъвестен. Първоначално потеглихме по
маркирана пътека, но след около 15 минути се отклонихме от нея.
Теренът бе изключително тежък за придвижване. Наклонът от над 55
градуса се допълваше от падналите дървета по целия склон, вероятно
поради старост и изгниване или поради смерч, вилнял тук преди година
– две. Личеше си, че нормални хора не минават оттук. Може би горски
обикаля веднъж на две години, за да маркира дървета за сеч. И толкоз.
Странна находка ни стресна малко преди самата бърлога. Попаднахме
на стара, изгоряла от слънцето туба от масло за резачки. При обстойно
вглеждане обаче ясно личаха следи от голяма и силна челюст, която бе
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полюбопитствала да види какво има в тубата. Определено не бяха зъби
на куче. На това място дори кучетата нямаха работа.
Достигнахме до дупката, като внимателно и без много шум огледахме
терена наоколо. Тя бе разположена на идеално за обитаване място –
югозападно изложение, което би осигурило достатъчно топлина през
зимата, непосредствено преди залез. Тишината и липсата на любопитни
дразнители от вида Хомо Сапиенс бяха подтикнали мечката да започне
да се подготвя за зимния си сън именно в тази бърлога.
След като се уверихме, че входът ù все още беше прекалено тесен за
да може да се вмъкне някаква мечка, решихме да огледаме вътрешността
ù. Проникването бе трудно. Личеше си, че звярът бе работил усърдно и
бе изместил доста скален материал и пръст. Очевидно се бе отказал за
момента... но вероятно щеше да продължи!
А вътрешността ù предлагаше истински уют. Дълбочината ù бе
около 3 метра, а височината – малко над метър. Място, идеално за
зимуване и отглеждане на малки мечета. Тесният му вход гарантираше
топлина. Вероятно след влизането си мечката щеше да затрупа входа за
допълнителна изолация.
След около час суетене около новия дом на мечката решихме да
слизаме към изходната си точка, но по друг път. Отново излезнахме на
пътеката, която се спускаше плавно и ни водеше уверено към асфалтовия
път.
В един момент останахме изумени от странни следи по едно дърво.
Бяхме сто процента сигурни, че са на мечка. Останахме още по-изумени,
когато се огледахме около себе си. Не беше едно, не бяха две, три или
пет маркирани дървета. Цялата гора около нас, около един квадратен
километър, бе осеяна със следи от мечи лапи и зъби. Различни по
големина и форма резки ни подсказаха, че мечката живее тук. Три
пъти по-изумени останахме от факта, че на не повече от 150 метра от
нас имаше асфалтов път, а непосредствено под нас бе започнала сеч.
Но вероятно тъкмо тази сеч бе подтикнала мечката към маркиране на
дърветата. Тя бе прекарала живота си в тази гора. Чувстваше я като свое
царство. Неприкосновено. Само нейно. Но сега резачките я плашеха, а
тя използваше нощта, за да маркира територията си. Може би тайно се
надяваше, че това ще бъде видяно от дървосекачите и най-накрая те ще
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се оттеглят и ще я оставят на мира.
Целият път до дома премина в бурни коментари “как, защо, колко,
къде”. Прибрахме се с нагласата отново да посетим тази гора, за да
разберем къде живее мечката в момента.

***
Единадесет дни по-късно.
Събуди ме с настоятелно звънене на телефона. 10:15 сутринта. Беше
Вилиан. Каза ми: «Хайде». Разбрахме се почти без думи. Два часа
по-късно потеглихме към маркираната гора. Този път отдолу нагоре
с идеята да обиколим района, да огледаме скалите и евентуално да
открием леговището на мечката. И дума не ставаше за риск. Просто
знаехме, че дори да е в района, ще ни чуе навреме, ще се отдалечи и ще
ни наблюдава отдалече, но няма да имаме пряк контакт с нея в никакъв
случай.
Започнахме здраво катерене по склона. Определено имаше пресни
следи по дърветата, а на места – обърнати камъни, ясно показващи,
че скоро оттук е преминал гладник. Около два часа ходихме почти
безрезултатно. Обходихме голяма площ, огледахме много скали и
отделни камъни, предполагащи наличие на меча бърлога. Единственото
обещаващо място, което открихме, бе скален свод, под който вероятно
пладнуваше нашата мечка.
Достигнахме и до най-високата точка в района – малко скалисто
връхче, изключително диво и труднодостъпно място. Изненада ни
лека вдлъбнатина на върха, застлана с листа и мъх. Тук бе лежал голям
звяр. Наскоро. За това свидетелстваха два огромни купа с мечешки
изпражнения, един до друг, в които ясно личаха костилки от плодове.
На 20 метра под връхчето имаше открита площ сред гората, обрасла
с малини. Веднага разбрахме защо е устроила леговище тук – за да е
близо до малините, когато узреят. Вероятно тук на хлад, в горещите
летни следобеди, тя бе дрямала сладко-сладко, унасяна от аромата на
диворастящи плодове. Тук тя бе истински щастлива. Хора не идваха.
Едва ли някой би се осмелил. Бе господар на тази дива гора.
Направихме опит да преминем вляво от малинака, но опитът ни
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завърши с неуспех. Дълбока над 100 метра пропаст спираше пътя
ни напред. Тук не бе добро място за среща с мечка. Нямаше място за
бягство.
Прекосихме малинака и решихме да се спуснем право надолу, на
югозапад. Спря ни остър шум. Оказа се кълвач. Гората бе наистина
стара и имаше нужда от подобни санитари. Пейзажът бе неописуемо
див. Подминахме още няколко скали по пътя си на връщане и вече почти
се примирявахме и утешавахме, че сме открили поне изпражненията ù.
Пред нас изникна голяма скала, може би последната, след което
започваше стръмното спускане към шосето. Решихме да я огледаме.
Двамата с Вилиан бяхме на около 20 метра един от друг.
Приближавахме се постепенно, като Вилиан бе вляво от мен и
вървяхме успоредно към скалата. Бях на около 15 метра от нея, когато
забелязах отново нещо подобно на скален свод. «Вилиане, ела насам»,
бяха думите ми. Половин секунда по-късно... огромната ù глава се
подаде от бърлогата. Големите ù кръгли очи се втренчиха в мен. Бях я
открил. Или тя – мен. Нададе яростен рев и с няколко бързи скока скъси
разстоянието помежду ни наполовина...
Не мислех, не чувствах, не осъзнавах... Знаех, че трябва да бягам.
Веднага!
Стегнах тялото си. Обърнах се и хукнах напред. Извиках с всичка
сила: “Вилиане, бягай, тук е!!!” Усещах, че гласът ми ме предава.
Звучеше странно.
Направих около 10 крачки. Усещах звяра зад гърба си. Чувах рева
му. Имах чувство, че лигите му капеха от ярост. Спънах се в нещо и
полетях от около 3 метра височина. Паднах на главата си, претърколих
се, ударих се лошо в корема и левия крак. Нямах време да чувствам
болка. Сякаш нищо не ме болеше. Изправих се и продължих да тичам.
След още десетина крачки Вилиан ме сграбчи за рамото с думите:
“Спри! Мечката си отиде!” Обърнах се само за да видя как огромното
ù туловище се отдалечава с бърз ход. Бе светлокафява мечка, вероятно
мъжкар, огромен, над 150 кг. Вилиан я бе напръскал със спрей против
мечки, който се оказа ефективен.
Бях в шок. Скъсани дрехи, кръв, драскотини. Вървях с бързо темпо
надолу по склона. Все още не вярвах, че си е отишла. Допусках, че
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ще се върне. Бе като озверяла. Дадох си сметка, че ако бях останал на
място, без да тичам, както пишеше в дебелите книги, сигурно щеше да
ме е сразила с няколко удара.
С Вилиан почти не говорехме. Спускахме се бързо. Толкова бързо,
че се задъхвахме. Погледнах го. Бе бял като платно. Оказа се, че след
падането ми именно той е останал по-близо до мечката. Изправили са
се лице в лице, при което той я е напръскал със спрей.
Отнякъде се появи и кучето Люк. Не знаех къде беше в последните
няколко минути. Може би се бе скрил някъде при срещата с косматия
звяр. Появата му ме зарадва.
Всичко бе приключило. Благополучно. Този път. Може би бе знак да
внимаваме. Защото бяхме навлезли в царството на мечката, а там важат
други закони. В царството на мечката няма милост. Там оцелява посилният. А ние нямаше как да се мерим с нея!
Излязохме на асфалтовия път. Едва сега всичко започна да ме боли,
но вече се чувствахме по-спокойни...
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НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ФИНАЛ
Уважаеми приятели,
Надяваме се тази книга да ви е харесала. Тя е резултат от
няколкомесечни експедиции и изследвания в различни краища на
България и в досег с различни култури и традиции.
Но нищо не свършва дотук. Във втори том, който се очаква да
излезе през лятото на 2013 г., ви очакват още 13 завладяващи истории с
напрегнат сюжет и, разбира се, с много исторически и географски факти,
водени от стремежа да обогатим културата на подрастващите и да им
покажем, че не всичко е такова, каквото изглежда. Че камъкът всъщност
e бил хромел, използван от древните при смилането на жито, или че
онази сграда с полуструтените каменни стени не е просто крепост, а
древно защитно съоръжение, което неведнъж е спасявало и приютявало
населението в тежки военни моменти и по време на набезите на диви
племена. Нищо не е такова, каквото изглежда.
Що се отнася до разказите в книгата, почерпили сме информация
направо от извора – от историите на очевидците, и ви уверяваме, че те не
са измислица. Може би преразказани по думите на техните майки, баби
и дядовци, но в никакъв случай не са фантасмагории – такива, каквито
много днешни автори влагат в книгите си, за да подсилят сюжета или да
привлекат вниманието на читателите.
В книгата са използвани много исторически и географски факти,
почерпани с допълнително проучване в архивите на местните
библиотеки, както и допълнени с информация от хората, които сме
срещали в различните населени места, що се отнася до специфични
или забравени наименования, някои от които ще срещнете само и
единствено в тази книга (пример е пътеписът за Емерлер – Омарлар).
Тук е мястото да изразим и искрените си благодарности на всички
участници в пътуванията ни, тъй като без тях историите нямаше да
са така истински и живи. Искаме да благодарим и на хората, които
великодушно ни качваха всеки път, когато пътуването ни налагаше
придвижване на автостоп. Историите, които те ни разказаха, ще бъдат
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включени в отделна книга със заглавието „Историите на безгрижния
стопаджия”, която най-вероятно ще излезе след няколко години.
И за финал искаме да ви кажем, че нашите приключения всъщност ви
представят една тъжна действителност в нашата страна, в която хората
са бедни, ромите – по-великодушни, а възрастните хора пазят спомена
на едни отминали времена, които са безвъзвратно загубени!
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