
Autores zodis 

Prisijaukinti Bulgarij^ - butent taip pavadinau 
dienorastj internete, kuriame dalijuosi gyvenimo 
sioje salyje jspudziais ir ypatumais. Bulgarijos -
lyg didelio, jdomaus, bet kartu ir keisto, stebinan-
cio, kartais netgi g^sdinancio gyvuno - jaukini
masis kasdien dovanoja daugybf isgyvenimi}. 

Per pastaruosius trejus metus su sia salimi 
gana skirtingomis aplinkybemis teko susipazin-
ti tris kartus. Pirm^ kartq cia atvykau kaip tikrv} 
tikriausia turiste, gulinejau prie jiiros, stebejausi 
nezinia ko nuolat rekianciais bulgarais, veluojan-
ciais autobusais. Akis bade netvarka, retkarciais 
padvelkdavo sovietmeciu. Taciau kartu akys svai-
go matydamos pasakiskq gamtos grozj, o pinigine jvertino aukstos kokybes prekiij bei paslaugij 
ir zemi} kainq santykj. 

Antr^ kart^ j Bulgarij^ atvykau kaip biisimoji nuotaka ir zinojau, kad si salis taps mano namais 
ilgesniam laikui. Prasidejo tikrasis salies jaukinimasis, gilesne pazintis su jos istorija, kultiira, zmo-
nii{ gyvenimo budu. Bulgariskos kulturos tyrinejimai vykdavo (ir dabar tebevyksta) ne skaitant 
knygas, o kiekvien^ dien^ bendraujant su vietiniais, klausantis gyvi} zmoniij pasakojimij, suzinant 
jdomiausiij nutikimij ir istorijij. 

Trecias kartas t^sesi keturis menesius - savanoriavau nevyriausybineje organizacijoje. Kartu 
su savanoriais is kittj Europos valstybiij keliavome po Bulgarijos mokyklas ir su vaikais, jaunuo-
liais bei suaugusiaisiais kalbedavomes apie tolerancij^ ir zmogaus teises. Aiskinomes, ar teisinga 
asmenybf vertinti pagal jos lytj, tautyb^ ir seksualin^ orientacij^. Sis projektas man dovanojo ne 
tik galimybf aplankyti daugybf atokiausiij salies vietq, bet ir pradeti suprasti, kodel siandien Bul-
garija yra tokia, kokia yra, ir kokia bus uzaugus jaunajai kartai. 

Siame leidinyje persipina visos trys salies pazinimo perspektyvos, atsispindi kasdieniq tyri-
nejimr} metu padarytos isvados ir apibendrinimai. Rasydama stengiausi papasakoti ne tik apie 
jdomiausias turistines vietas, graziausius pajiirio kurortus, bet ir apie cionyksciij zmoni^ gyveni
mo buid^, pamineti reciau lankomas, tiesiog zad^ atimancias vietas. Tikiuosi, visa tai pades ne tik 
geriau pazinti, bet ir prisijaukinti si^ nedidelf, taciau labai jvairi^ Balkanij pusiasalio salj. 

Virginija Pupeikyte-Dzhumerova 

Apie autor^ 

Virginija Pupeikyte-Dzhumerova yra laisvai samdoma zurnaliste ir tekstq kureja. Pries isvykdama j 
Bulgarijq dirbo atstove rysiams su visuomene gimtqjq Zarasq viesojoje bibliotekoje. Cia ir susipazino su 
savanoriauti atvykusiu bulgaru Ivanu Dzhumerovu. 



13 magiskij poilsio prie juros vietij 

Placios ir smeletos Bulgarijos pakrantes palei Juodqjq jurq tpiasi net 378 km. Sioje salies dalyje 
vyrauja subtropinis klimatas: karstos vasaros su nuo jiiros pucianciais gaiviais brizais, svelnios ziemos, 
malonus ruduo ir ryskia zaluma dziuginantys pavasariai. 

Vasaros sezonas prasideda geguzes menesj ir tpiasi iki spalio. Vidutine vandens temperatura nuo 
geguzespabaigos iki pat spalio pradzios paprastai aukstesne nei 20 laipsniq Celsijaus. Oro temperatura 
taip pat aukstesne nei 20 °C (karsciausias menuo yra liepa, vidutine menesio temperatura 23 °C). Bu
tent todel Bulgarija ypac tinkama poilsiauti seimoms su mazais vaikais bei zmonems, nemegstantiems 
ar nepakeliantiems dideliq karsciq. Cia karsta ir smagu tiek mirkti juroje, tiek lepintis saules voniomis, 
taciau tuo pat metu karstis nevargina, neatima paskutiniq jegq ar noro pasivaikscioti. Vakarais nebuna 
tvanku.Jei vis delto maudytis pasirodytq vesoka, smagiq akimirkq zada daugybe SPA centrq, jkurtq sa
lia is zemes gelmiq trykstanciq mineraliniq saltiniq. Grozio proceduroms naudojamas ir cia randamas 
gydomasis molis. 

Dauguma pajiirio miestq ir miesteliq visiskai pritaikyti rekreacijai ir turistq poreikiams. Puiku, jei 
atostogas isivaizduojate tik kaip gulejimq paplUdimyje irselsmq naktiniuose klubuose. Taciau jei ieskote 
ko nors daugiau, verta nuklysti ir j maziau zinomus, paciq bulgarq megstamus kampelius. Tikrieji Bul
garijos pajiirio burtai skleidziasi cia! 

Kaliakros iskysulys - priesq viliotojas. 



Del palankios geografines padeties miestas vis^ laik^ buvo stipras ekonominis ir prekybinis 
centras bei veikiantis uostas. Cia itin ispletota laivrj gamyba, jai buvo naudojama salia esanciij 
miski} mediena. 

Siandien sveciams Carevas gali pasiCilyti jvairiij pramogij: norintieji gali tingiai arba aktyviai 
ilsetis papludimiuose, kalnvf megejai - isbandyti daugyb? puikiai jrengtij pasivaiksciojimo trasij 
kalnuose. Gausiis zuvq istekliai upese garantuoja smagiq zvejyb^ (taip pat skanius svieziij zuvrj ir 
junj gerybii} patiekalus pakrantes restoraneliuose). Is cia patogu keliauti ir j Stambul^ - iki jo siek 
tiek daugiau nei 300 km. 

13. Achtopolas 

Dar vienas nedidukas, jaukus ir rami} poilsj garantuojantis pajiirio kurortas, jsikiir^s 14 km j 
pietus nuo Carevo. Zavus jo senamiestis, esantis vos 300 m plocio ir 500 m ilgio pusiasalyje, lan-
kytojus pakeri gamtos groziu ir istorija. 

Kaip ir daugelyje kiti} Bulgarijos vieti}, pirmiausia cia jsikiire senoves trakai. Miesto jlankos 
akvatorijoje rasta akmeniniij, alavinivj, geleziniij inkan}. Akmeniniai priskiriami trakams ir datuo-
jami I a. pr. Kr., alaviniai - graikij kolonizacijos periodui mazdaug V a. pr. Kr., geleziniai - romenq 
viespatavimo metams nuo I a. 

Miestas visais amziais buvo svarbus prekybos centras. Beje, graikai j j vadino Agatopoliu (grai-
kiskai„geras miestas"). 

1918m. kilf s didziulis gaisras miest^ visiskai sunaikino. Siandien Achtopolas atstatytas ir pri-
taikytas ramiam, maloniam poilsiui. Jei pabosta papliidimiai, marsrutai veda j cia pat esancius 
Strandzos kalnus. 

Vanduo dovanoja daugybf maloniiipramogt{. 
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sveciams medziokliq metu. Carska Bistrica yra puikus vadinamojo bulganj renesanso architektiiros 
pavyzdys, kai nusikratf penkis simtmecius trukusio turkij jungo bulgarai trosko kuo greiciau tapti 
europietiska salimi. Lankantis dvare verta atkreipti demesj j rankij darbo dailiai drozinetas medines 
lubas ir pagal specialij uzsakym^ Austrijoje pagamintus gelytemis puostus krosniij koklius. 

Pamporovas, Cepelare ir Uzana - pradedantiesiems 

Bulgarijos pietuose, Rodopij kalnuose, jsikurf s ir vos 200 km nuo Egejo jiiros nutolf s Pampo-
rovas yra pieciausias slidinejimo kurortas Europoje. Ziemos cia itin svelnios ir sauletos. Slidineji-
mo sezonas t^siasi nuo gruodzio iki balandzio vidurio. Tvirta sniego danga siekia 1,5 m. 

Pamporovas tinkamiausias tik pradedantiems dziaugtis sia smagia ziemos pramoga slidine-
tojams arba ramiam seimos poilsiui. Teigiama, kad tai vienas svariausiij Balkanij regionij, o del 
tvyrancio tyro kalnij oro ir jo neigiamos jonizacijos vietiniai gyventojai yra sveiki ir ilgaamziai. 

Slidinejimo trasos cia issidesciusios 1 444-1 930 m aukstyje ir t^siasi beveik 37 km: 10,1 km 
skirta pradedantiesiems, 22,3 km - pazengusiesiems ir 4,4 km - labiausiai patyrusiems slidinin-
kams. Yra slalomo trasos. Siuolaikine keltuvij infrastruktiira garantuoja greit^ ir lengv^ keli^ iki 
trasij. Slidziq saugojimo kambariai patogiai isdestyti salia keltuvij, juose daugiau nei 2 000 vietvj 
slidziij, snieglenciij bei ji j jrangai saugoti. 

Viesint Pamporove patogu aplankyti 92 km j siaurf nutolusj Plovdiv^. O vaziuojant pakeliui 
rekomenduojama sustoti Backovskyje - Svc. Mergeles Marijos emimo j dangij vienuolyne. Tai 
antras is didziausiijjtj ir piligrimij itin pamegtas vienuolynas Bulgarijoje. 

Cepelare - ir biatlonininkams 

Tai vos 10 km atstumu nuo Pamporovo mazame Rodopij kalnq slenyje besiglaudziantis sli
dinejimo kurortas. Jame veikia Bulgarijoje ilgiausia - net 20 km ilgio - slidinejimo trasa. Sezonas 

prasideda gruodzio menesj ir tf siasi iki balandzio, 
priklausomai nuo susidariusios sniego dangos. Ta
ciau specialiais jrenginiais vos per 100 valandij vi 
sos trasos cia gali biiti pripildytos dirbtinio sniego. 

Cepelareje yra ir 5 km ilgio biatlono takas. 
Vietiniai gyventojai didziuojasi, kad biitent is cia 
kilusi Ekaterina Dafovska, olimpine biatlono cem-
pione Nagano olimpinese zaidynese 1998 m. 

MiesteKo sveciams taip pat siulomi jvairiis slidi
nejimo slalomai, ciuozimo rogutemis varzybos, zie
mos kamavalai. Veikia nemazai slidinejimo mokyklij. 

Sveciuojantis Cepelareje galva sukasi nuo tyro 
kalnij oro ir jspiidingo krastovaizdzio - besidrie-
kianciij spygHuociij miskij, gUiij sniego nuolydzirj, 
snioksciancios Cepelares upes ir kalnq upeliij, zaHrj 
kakiij pievij pavasarj. Verta aplankyti Sv. Atanaso 
cerkvf, pastatyt^ 1834 m. vos per por^ menesiij ( !) , 
ir Svc. Mergeles Marijos cerkv^ (pastatyt^ 1860-
1866 m.). Sie maldos namai dvelkia bulganj atgimi-

Gerai {rengtos slidinejimo trasos ir zemos kainos. mo dvasia, noru issivaduoti is turkij jungo. 
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Bulgarijos tyrinejimai juslemis 
Turbut vienas geriausiq bUdii patirti ar prisijaukinti sveciq saljyra tyrineti jq juslemis. Ne tikpasy-

viai stebeti matomus vaizdus, bet ir stengtis pamatyti. Isdrjsti paragauti kitokio, tik lankomam krastui 
budingo, maisto, atsigaivinti tik cia gaminamais gerimais. Uzuosti ir jkvepti daznai egzotiskq kvapq. 
Unikaliq patirciq gali dovanoti ir lytejimas bei patyrimas savo paties kUnu. Bulgarija atvira norin-
tiesiems jq pazinti ir gana lengvai leidziasi bUti prijaukinta. Tiesa, grjzus namo ne vienam gali kilti 
dviprasmiskas klausimas: ar tai as prisijaukinau irpamegau Bulgarijq, ar vis delto Bulgarija uzbHre ir 
prisijaukino mane?.. 

Bulgarijos kvapas: saldus roziij kerai 

Jei Bulgarijq reiketq api-
budinti kvapu, tai butq svelnus 
ir saldus roziq aromatas. Salis 
garseja pagaminanti net 85 % 
viso pasaulio roziq aliejaus, kuris 
placiai naudojamas kosmetiko-
je, parfumerijoje, farmacijoje ir 
netgi kulinarijoje. Kasmet gegu
zes pabaigoje-birzelio pradzioje 
tukstanciai smalsuoliq renkasi 
i Bulgarijos viduryje esantj Ka-
zanlako Roziq sleny kuriame vos 
saulei patekejus pradedami skinti 
milijonai svelniq ir svaigiai kve-
pianciq ziedq. Bulgarijos simbolis - rausva roze. 

Sios kvapiojo aliejaus gamybai itin tinkamos rozes j Europe atkeliavo is Damasko (dabartine 
Sirija) X I I I a. kartu su is kryziaus zygiij grjztanciais kryziuociais. Taciau Bulgarijoje jos imtos au-
ginti kiek veliau, X V I I a., kai salies teritorij^ uzvald? ir pasipriesinimo kovas galutinai numalsin§ 
osmanai erne rtipintis krastu, tiksliau, maksimalios jo naturaliai teikiamos naudos isgavimu. Isto-
riniai saltiniai teigia, kad roziij aliejus Bulgarijoje spaudziamas nuo 1650 m., o pirmoji jo eksporto 
partija j Pranciizij^ isgabenta 1740 m. Beje, Turkija ir siandien augina nemazai roziij ir isspaudzia 
roziij aliejaus, taciau bulgariskojo kokybe - gerokai aukstesne. 

Dideles paslapties cia nera: sioms ypac kaprizingoms gelems 
paprasciausiai idealiai tinka Kazanlako slenis, esantis tarp Stara 
Pianinos ir Sredna Goros kalnij. Zydejimo metu rozes nepakelia 
dregmes svyravimij, augti gali ne zemiau nei 300 m, bet ne auks-
ciau nei 500 m virs jiiros lygio (vidutinis slenio aukstis yra 350 m). 
Geguzes viduryje, pries subr^stant roziij ziedams, vidutine oro 
temperatijra cia biina 20-22 laipsniai silumos, juos bent kart^ 
per dien^ ar dazniau atgaivina siltas trumpalaikis lietus. 

Masinis roziij ziedij raskymas prasideda geguzes pabaigoje. 
Darbininkai laukuose dirba nuo sauletekio iki mazdaug 10 val. 

Roziif dzcmas ryio. Biitent siuo paros metu skintos geles puikiai islaiko dregmf 
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