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ПРОЛЪТЬ Hf\ МОРСКИЯ БРЪГЪ 

върху пi;съчната настит<а на булеварда, 
кой ro води l<ъмъ морската градина, 1<лоне

ститi; кесте11и еж хвърлили разкривена мрежа 
отъ тъмно-сиви с-tнки. Листород1-1итi; пжпки 
вече еж повдигнали зеленитi; си клепки и 
плахо поглеждатъ къмъ морето, отъ гдето 

непрестанно духа с1уденъ вi;търъ. Презъ 
стоборитi; на кжщята буйни люnя~<и еж про
мъкнали морави върхове - още н-tколко 
слънчеви дни и твърдитi; като мъниста пжпки 
ще разцъфнатъ въ лила и благовоние. 

Малки момиченца тича:rъ босоноги по 
слънчевия булевардъ и предлагатъ букетчета 
теменуги и 6-tли звънчета, сякашъ да ни на
помнятъ за полята и хълмовет-t, които nж,ни
кътъ съвсемъ забравя предъ магията на 
морето. f\хъ, и момини сълзи еж подранили, 
но колко дребни еж още благовоннитt. бисер
чета и колко е крехка зелената нишка, на 

която прол-tтьта ги е нанизала 1 - Дай, малко 
момиченце, отъ всички полски цв-tтя ми дай. 
f\зъ ще ги занеса на бр-tга, ще 1·и хвърля 
въ вълнитi; и ще извикамъ: В-tчно море, 
планината, която хиляди в-tкове те гледа и 
полето, което денонощно ,слуша твоитi; плi;
съци и бури, ти пращатъ пролi;т.енъ nриветъ. 
Погълни малкитi:; цвiiтенца и не ги изхвърляй 
повi;хнали на брi5га. Разтопи теменужкит-\,; въ 
своята безкрайна синева; съ бi;литi; звън'-!ета 
окичи кждравит-t гриви на вълнитi5, е моми
нюi5 сълзи превърни въ ··перла мутри 1 • • • 

Морската градина е пуста. По туй време 
млади жени не идватъ тукъ да се покажатъ 

една на друга. И азъ нарочно избирамъ този 
часъ, защото не искамъ да зная коя дама има 

нови дрехи и дали съ вкусъ е гарнирала 

шz~пката си. За менъ природата има винаги 
вкусъ и нейнитi5 одежди еж винаги нови. Мла-
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дитi; листи на кестенитi; още не еж зелени : 
nролi;тьта е смiiсила не0есно-синьо съ блi5до
жълти морски пi;съчннки и невидими четчици 
еж сложили нi;жна резеда по безбройни-ri; 
1111стенца. Но моравата е тъмно-зелена 
с-tкашъ въ боята за млаци1i5 листи, неви
цимиятъ хуцожникъ е налi5лъ ТЪМНО·СИНЯ 
морска вода. Оrъ прt.снитi:; лехи гледатъ 
пъстритt. очички на хиляди фиалки, вз.иратъ 
се и се усмихватъ всi5киму, който ги погали 
съ погледъ. 

Ето и палм1-1, вчера извадени изъ оран• 
жерияrа, отоляватъ своит-t дълбоко назж
бени листа. Палми на морския брt.гъ ! T-t не 
еж роби на суетата ни, такива изродени, от
кжснати отъ родината и жалки, каквито ги 

виждаме въ столичнитi; градини. Тукъ тi:; при
личатъ на палми-деца, негли отъ буря изхвър
лени на чужди брi;гъ. T-t се взиратъ въ хори
зонта и чекатъ параходъ отъ далечна страна 

да дойде да ги отнесе въ родния край, въ 
топла Индия, или на нt.кой юженъ островъ, , 
пот.опенъ въ океана като огромна кошница 

съ плодове и цвt.тя. Бедни носталгични щ1лми, 
които умирате загледани въ хоризонта ! • .. 

По с1ръ_мна пжтека се спущамъ къмъ 
бpiira, нетърпеливъ да сл-tза до самата стихия 
и да открия сърдцето си за ревътъ на въл

нитi;. Оrкъмъ морето духа силенъ вt.търъ и 
дрехата ми nлющ11 като корабно платно. Глухо 
бучатъ вълнитi; и брi5rътъ кипи отъ сн-tжно
бi5ла пt.на . Това е може би последната буря, 
защото заедно съ зимата си отиватъ и вi5тро
ветi5. Ликътъ на пролi5тьта успокоява морето. 

Навжтре то изглежда гладко като самото 
небе и оловено-синьо като него: вълнитi; еж 
мъртви и далечината ги слива въ мъгливо

гладка ширь. Но наближатъ ли бpi;ra, усе-



тятъ ли плитко дъно, вълнитt ож_ивяватъ: 
като живи редици тi; навдигатъ зелеяикави 
гребени, извишаватъ се, Сf!Иратъ като вкаме. 
нени .• -, но въ мигъ тънки.ят:ь гребен:ь пqбt

t{И!T-S нахлуватъ преэъ устието, мог жщиятъ 
тл-асъкъ изпълва съ· солена вода цi;лото ко-
рито, чакъ горе до малкото водоскоче и ко

гЙто1 голtм~та въл'на се отдррnне, водата по-
лява, накъдря се и 

т~жката водt1а • маса съ 
п4.i;съкъ се гурва въ ПОР.,· 
виж.~ата бездна. Едва 
изчезнала ецн_ата, ето 

' тича бързо надолу. Ецва 
r-----:-,------e--------=--==-=--=---,----,-_,... изтекла, но'ва rолtма 

дР.У,Га бразда ,иде, _неза-
бел~з~но израсла . изр 
щ1;1р1:1нето, пов.qиrа се, 

р~ЗПfИТа грива и се сто

пява на бi;ли r,,ехурчета. 
К,аl{ъ бихр ,желалъ като 
Ч!3ЙКр .i:\a полетя надъ 
врлнитt' и. въ кржrъ да 
се вия надъ вълнолом~ • . 
да, се ' _ОПИВ? мъ отъ мр

гж,ц.~.ия к~•щежъ и воденъ . 

пр~щ~цъ да освежава 
челото ми I Н.адъ вълна~ 
лома, защото тамъ въл

н~т"Б еж най-голtми. Чо
в;i;~ъ1:ь .е nреградилъ 1i;
сния отъ вt:<ове свобо
дею, (JЖТЬ .И ;-t; съ!ярОСТЬ , 
се, хв:ър,щп·о ВЪР.J!.У ци

м,ентовИS! rръбн_а!_(ъ, ре
ватъ . ,като сто лъва rt:ti;
вни и сякашъ се изпра

~-~тъ на задн~тt си крака 
з~ да скоча,тъ отвъдъ. 

Тъй , в11~о~и еж ВЪЛНИТ'Б, '. 
че .пре~качатъ .~улата на 

ф.а.ра .. :Г ова н~ cJi;.. вълни,· 
а ,пi;нести вoJJocisoци, 1:<и
пs,щи r~ЙЗ!;!рИ, мит_и-

.· 

. .. 

.,,. 

., 

" 

вълна пакъ навлиза и 

· течението се обръща 
нагоре, понесло разкж

сана пtна и водорасли. 
Още нtколко крачки· 

нататънъ и стжпвамъ 
на плажа. и тукъ въл
нитt се гонятъ, и тукъ 
бучи, но при вълнолома 
морето е стихия, а тука 

стихията е поетъ. Въл
нитt не идатъ сърдити. 
Гледамъ ги, какъ rребе
нит-s имъ се nречупватъ, 
какъ се турватъ и раз~ 
биватъ на безброй бtли 
мехурчета, които се раз

кжсватъ на неправилни 

четирижrълници и въ 

миrъ изплиrатъ за ц"Блия 
nл'ажъ бtла дантелена 
покривка. И когато нова 
вълна я тласне, дантеле
ната покривка се н,бира 

къмъ брtга, клокочи, кж· 
дри се;на едри букли и 

· сребристо шуми . . . Очитt 
се пр~мрежватъ отъ не

престанното движение. 

' И струва ми се, че rле-

чески б~J;J.И_ кон.е съ раз-. Носъ Емине 
пенени, уста И р{lЗВt,ти 

1 
• 

~ дамъ приказенъ танцъ 
на с и·р е н и. Вълнитt
пtятъ и подскачатъ, вt1 

сребърни rрИВ\-! • . С~f.тъ ,се замайва отъ тол
~щ1.а мqгж_ща .ttасто~ч.ивость и всj;ка секунда 
01;1аквашъ бе,зцна,:а да по_rълне вълн_олома, а 
дs~та сгу.шен:и з~дъ него па,рахода да о,:хвР,ЪК· 

натъ на_грре .1<а,:,о жалки черупки. 

• • ВръщамJ> $=е назадъ по брi;га._ Н-вкакв,о 
пqто.че .слиза .отъ планината и се влива въ 
морето . . Но сега поточе~о е ц~ла рtка, въл-

. ' ' 

~7 

· търътъ свири въ неви-
дими струни, а плtсъкъть по бptra прилича на 
мо_м~нски смi;хъ; може би кадрилъ: дълга 
р~диµ,а_ дами !1 каваЛ!:!Р~ рококо, въ синя ко

qрина и бtли перу~и. Tt идатъ насамъ, смi;ятъ 
се, атлазъть шуми... Покл'анятъ се, все по
дълбоке>, по-дъ,лб.око ... rубятъ се въ п-sсъка 
и най-сетна~ оставатъ само тtхнитt бtли кж-

, ' 
драви перуки . • . Любомиръ Владикинъ 

,, 
- ; 



С-ЛЕДСЪБОРН_И РI\ЗМИШЛЕНИЯ 

следъ д11а бруни и несъдържателни, нету
р~стически бихъ казалъ, събора Пле

венъ ни върна къмъ споJ<ойно туристическо 
съзерцание и творчество. Още на първата 
среща духътъ на примирение измtсти нер• 
возното настроение на съборянитt и ов:ладе 
разискванията. Борбата по малко щекотли
витt, при това съвсетъ нетуристически, въ· 
проси мина сравнително спокойно. Макаръ и 
да не издържа до край, духът.ъ на приме
рение наложи своя отпечатъкъ на тазгодишния 

съборъ и подчерта желанието за запазване 

на спокойно туристическия погледъ на нtщата 
и на туристическата задуwевность и единоду

шие и въ дtловитt събрания на задругата. 
Нашата организация не търпи суетнИ1-в 

разправии, раздраэненитt полемики и амби · 
циознитt налагания (било отъ страна на от• 
дtлни групи или личности сnремо цtлото, 
било отъ страна на едно мнозинство къмь 

една група или клонъ), които отличаватъ дел• 
ничния общественъ животъ. Ние, които канимъ 
всички, да забравимъ своитt делнични грижи 
и ядове и въ единение· съ природата да по

чувствуватъ родството и единосжщието съ по

добнитt си и пустотата на воички треваги и 

разnр8ВИИ съ тtхъ, не бива да се суе:rимъ въ 
нашия организ2щ11оненъ животъ, който е само 
едно средство за улесняване постигането на 

въэвишенитt ни целиi не бива да пренасяме в-ь 
р8зискванията и разрешяването на въпроситt 
изъ орrанизациония животъ на задругата су

етнит-s дразнения и амбиции на 11ашия об~ 
ще·ственъ животъ. Иначе ние бихме отрекли 
сами себе си, бихме показали, че сам'1 още 

_далечъ не сме дорасли ~а това, къмъ което 

канимъ другитt. 
Спокойното съзерцание и иэживtване на 

природата, която ни изпълва и въодушевява 

при нашитt излети трtбва да ни научи, еж.що 
така спокойно и благонравно да съзерцвваме 
разглеждаме и изживtваме и въпросит"Б на 
задруr:zпа отъ организационенъ и д-влови ха
рактеръ. И това ще бжде, ако началото на 
Плевенъ продължи и се затвърди. 

* * * 
Не съмъ приятелъ на никакви правил· 

ницн и на-редби за вжтрешния редъ на засе· 
дання, събори, срещи, конфер,енции и пр., въ· 
обще на уредби, които искатъ да ~лишнратъ 
и механизиратъ проявата и образуването на 
така наречената колективната воля. , Tt съв
семъ не еж •• туристически" и най-малко иматъ 
мtстото въ събранията на една културна ор• 
ганизация като нашата. Но единъ rласъ се 
трtбва да има и той се създав11 постепенно 
отъ самата практика, а специално за с,.бо• 

ритi. - и отъ дневни51 имъ редъ. За та1 
практика и тоя дневенъ редъ искамъ да кажа 

Н'&КОЛКО ДУМИ, 
Нашата досегашна практика въ това 

отношение изглежда, че е твърде обремени
телна за съборянитt, Който е присжтствувалъ 
ре~овно на пос:леднитt дружествени събори, 
не1 може да не е забелеэалъ, че важни въ· 
проси се третирва1q на бързо и решаватъ 
безъ охота, а други се отлагатъ отъ съборъ 
на съборъ, безъ да могатъ спокойно·· да се 
обмислятъ. Това се дължи н11 редъ причини, 
едни от~;, които иматъ за източникъ самия 

често претрупанъ дневенъ редъ, а други се 

криятъ въ разни' стр~sнични трrщициионни и 
np. обстоятелства и уредби. 

Изхождайк1:1 отъ главната цель на съ
бора - отчетъ за миналата и набtлезване 
на бждещата дейность, - въ центъра на 
съборната програма ние трtбва да поставимъ 
дtловата работа нis събора, а всичко оста
нало да се остави на вторъ планъ, по въз
мщкность за следъ привършване на главната 

работа. Дневния редъ д8 обхваща само дi."
ловаtа час1ь и да се опрости, като освенъ 

централния въпросъ за отчета i:t дейностьта 
на задруг~та се поставя ней-много само едннъ 
още по-сериоэенъ въпросъ на разглеждане и 

разреш~ване. 
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Обик1-1овено на с:ъборитi. по отчета се 
говори твърде ll?алко и се оставя на коми
сията да СЪiставя нескончаеми скучни резолю

ции, които всtка година повтарятъ еж.щото. 
Тази година направи много отредно впечат
ление по-обстойното резглеждане и обсжж• 
де'не на отчета отъ страна на н-вколко дру
гари. Нека се над-вваме, че това начало ще 
се затвърди и развие. Разбира се това об· 
сж.ждане ще има семо тоrава цена, когато 
засега сжщината на въпроситt, а не цели 
С8МО критикуване на централното насто11тел

ство. 1\ при едно по-живо разискване на от
чета реэ9люцията може да се ограничи съ нt
колко само точки, въ които х11ректеризира съ 

две думи миналата дейнос1ь, да подчертае 
главнитi. новоизпъкнали въпроси, на които 
презъ новата година ще трtбQа д11 се обърне 
особено внимание, а не да се повтарятъ по
ясн~:пелно всички положения на устава от

носно ц-влитt, задачит-s и средствата на за
другата. 

До rолtме степень работата на събора 
и по отчета би се облекчило значително, ако 
отдtлнит-s организеционни и дtлови въпроси 
и идеи се разглеждвтъ преэъ годината въ 

странициn на дружественото списание, за да 
не се изnада при разглеждането на отчета 

въ тона на реферати, които тоrева наистина 



tи нtмаrь мi;стото. Аэъ мисля, че нtколцина 
отъ говоривши,i; въ Плевенъ ~:то отчет21, 
биха могли да се изкажатъ по-обстойно, по
ясно и по-критически по много подигнати отъ 

тtхъ интересни въпроси и идеи относно дей
носtьта на задругата и особено относно за• 
д8читt на централното настоятелство и това, 
което клоноветi; очакватъ отъ него, и бихъ 
ги молилъ на това М'БСТО да СИ р8ЗВИSПЪ 
мислитi; въ една отъ следни1t книжки на 
списанието, на което липсватъ статии тъкмо 
отъ такъвъ характеръ. Следъ разглежданието 
имъ въ списанието, по тtхъ по лесно може 
да се раз_исква на събора и да се взематъ 
решения и резолюции. 

По такъвъ начинъ не само се улеснява 
и облекчава р8ботата на събора, но се взе
матъ и по-добре обмисле
ни и приложими решения. 

Сжщото важи още по
вече за другитt важни въ
проси отъ дневния редъ, 

които би трi;бвало неnре
мi.нно да се изнасятъ и 
разглеждатъ предварител

но въ списанието. осо

бено отъ страна и на про
винцналмитt клонове. Въ 
никой случай не бива да 
се взнматъ решения по 

важни организационни и 

дhлови въnросн,за които 
до деня на събора никой 
нищо не е знаялъ, както 

бt случаsпъ въ Ст8ра За
гора, който внесе безсмис
лено то_лкqва тревоги въ 

наш8та задруг8.Такив21 ре
шения „ изъ за уг ла" еж не
достойни З!! една културна 

много културни 
улеснява твърде 

митt събрания. 

организ2щии въ чужбина и 
много рz~эискванията въ са• 

1\ всички въпроси, които се подигатъ те
първа въ з8седанията на събора, трtбва да 
се оставатъ за обстойно разглеждане и раз
решаване отъ следния съборъ. Сжщо така и 
всички въпроси, по които мненията еж разд'i. · 
лени на равно за и противъ или въ единъ и 
другъ смисълъ: това обстоятелство показва, 
че тt или не еж достатъчно обсждени или 
още не еж дозрtли за разрешаване. Една 
културна организация въобще не би трtбало 
да разрешz~ва единъ въпросъ „за" съ единъ
два гласа болшинство, което е нz~й-често твърде 
случайно. Всi.ки по-важенъ въnросъ трi.бва 
да се разрешава по възможность единодушно 

организация съ целитt и Въ nолнт-Ь на планината 11кв. Хр. йончевъ 
значението на нашата. 

Но не само важни,i., а и по-м21лко важ-
1:1итt въпроси не бива да се решаватъ отъ 
събора по н21строение, презъ куnъ за грошъ, 
21 обмислено и съзнателно. Затова въ дневния 
редъ трi.боа да се вписватъ абсолютно всички 
въпроси (включително и тия отъ „разнитt"), 
по които ще трi.бва да се вземе решение. По 
всички въпроси отъ дневния редъ (освенъ от
четё1) трtбва да се даватъ въ поканата за 
събора и самитt предложения (проекти) за 
решение (резолюция), заедно съ кратко изло
жение Н8 съобр21женията и доводитt (моти
ви1t), на които се основаватъ. 1\ко тия пред
ложения изхождатъ вънъ отъ управителното 
тtло (централното н8стоятелство), последното 
трtбва да ,.даде освенъ това и своето мнение 
или l(ОНТраnредложение по въпроса. Тая прак
тика се СР._еща въ годишнитt събрания на 
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или Н8Й·М8ЛКО съ явно голi.м:> мнозинство, 
особено въ една организация съ характера и 
за.цачитt н111 нашата, за която не могатъ да 
изникватъ внезапно нетърпящи отлагане сжд

боносни въпроси. 
По отношение на самото отправление на 

деловата работа на събори1i; азъ ще си поз
воля да препоржчамъ практиката на Германо
австрийското алпийско дружество, което при 
много по-голtма дейность свършва дневния 
редъ на своитt годишни събоr11 въ единъ 
день. Въ деня преди официалното откриване 
на събора, обикновено следъ обiщъ следъ 
пристигането на съборянитi; ставатъ неофи
циални разисквания по по-важнитi; въпроси, 
подлежащи Н8 разглеждане и разрешаване 
отъ съборе, съ цель да се изнесатъ последни 
осв'hтления по въпроситt и да се подготви 





на другия день. Не само заседанието почва 
късно следъ опредi;ления часъ, но умората и 
недоспиването настроявать при :жтствуващитt. 
нервозно и :n.окарватъ до раздразнени разис

квания и претупване на важни въпроси на 

две0на-три. 

Вървамъ, че и други другари еж о'fнесли 
оtъ събора въ Плевенъ надежди за хубаво 

бждаще, над-hвамъ се, че и други ще да с~ 
се размисляли следъ събора за това и онова 
отъ станалото тамъ и ще могатъ да ни раз

кажатъ нещо по горнитt. или други въпроси 
въ свръзка съ реда на нашитi; събори. Бихъ 
желалъ съ тия си бележки да имъ дамъ по
водъ за това и въобще за една по-оживена 
разм'hна на мисли въ нашето списание no 
разни организационни и дtлови въпроси. 

Пейо 

люлинъ 

не бtwe отдавна. И дори следъ войната не 
бi;ха р'hдкость по софийскитt. улицч го

лt.митi; зелени афиши на туриститt, които 
подканяха за излетъ до Люлинъ: сборенъ 
nунктъ трамвайната спирка при с;в. Кралъ, 
тръгване въ точно опредi;ленъ часъ и во
дачъ съ rолtми 
букви написано - опи
тенъ и всеизвестенъ 

туристъ, чието име да 

вдъхва дов'hрие въ обя
вения излетъ. Люлинъ, 
сега прицелна точка за 

удобнитt. туристи, бi;
ше тогава се още го
л'tмо завоевание. Рила 
Бел м ек е н ъ, Черни 
връхъ бtха малко по
сещавани и възкачва

нето имь се смtташе 
и при ГОЛ"БМИТ'Б ту
ристи за истински no• 
двигъ. Понi;коrа съ дни 
се говореше и уговор

ваше излетъ до тt.хъ. 
всички възможности се 

вземаха предъ видъ, 

всички предварителни 

мtрки се обмислt.ха и 
току вижъ въ края на 

краищата предприе

тото се изоставяше 

за по-добри дни и 
следъ голt.митt. при· Кжтъ отъ Карлово 
rотовления оставаше 

осжщественъ излетъ до Боянския водопадъ, до 
ЗлатнИ1t мостово, до Люлинъ. И така Люлинъ 
изигра ролята на люлка, въ която тлi;еше но· 
виятъ туризмъ. 

Обаче и сега, благодарение на своята 
природа, . леснодостжnность и съседство съ 

столицата, Люлинъ привлича не само rости1i; 
които искать да си отпочинатъ отъ катадневни 

грижи, но сжщо и множество туристи, които 

първата пролt.ть подканя на своето победо
ностно шедствие. f\ зиме тя се е превърнала 
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на сnортенъ плацъ за скиоритi; - новорастя
щата rенерац11я отъ любители на спорта по 
сн-hжнитi; поля. 

* * * 
Насрещ1-1ата Витоша стои се още на-

мръщена въ своята бi;ла покривка, а про-

11t.тьта . въ Люлинъ е 
~ дошла. Топлото фев
,,.. . :1 руарско слънце бързо 

прогонва сн-вга отъ 
приnецитt итокувижъ, 
кокичето показало сра

межливо свело надолу 

бtлото си личице. 
Къмъ царството на 

кокичетата! И пъплятъ 
къмъ Люлинъ и стари 
и млади, гости на скри· 

тото въ дъбравата мал
ко царство, - отъ Со
фv.я, Княжево, Владая. 

Деньтъ е топълъ, 
слънцето се издига се 

по-високо и по-високо 

и праща засмени лжчи 

надъ пробуждащата се 
отъ зимния сънь земя. 

Вь всt.ки долъ запi;ва 
ручей. Ние сме въ го
рата. Тихо и търже· 
ствено като на служба. 
Огь време на време 
леко повt.ва вt.търъ и 

н. таневъ катовъздишкаnремине 

и заглъхне нататъкъ 

въ гората, задремала въ утринното спокой· 

ствие. Ние се вслушваме въ тоя ромонъ -
всичко се смълчава наново. Праздничната ти
шина ни завладtва и ние се боимъ да пре
къснемь дори съ дъхъ мълчанието на приро· 

дата. Тя ни заговарва тукъ на своя езикъ и 
ние се чувствуваме така подвластни на ней

ното величие, така близки съ нея, че дори 
мълчанието и ни е понятно - тукъ ние сме 
се сл-вли съ нея, ние сме станали истински 
нейни деца. 



* * * 
Масивътъ на Люлинската планина се 

простира между Софийското поле, ВлаАаЙ• 
сю1я проходъ, и на западъ се свързва съ 

Вискеръ. Въ източната си часть планинат21 е 

по-висока и широка, а на заnадъ става по

тi;сна и ниска. Въ по•rолtмата си часть пла
нината е плешива, безъ характерни форми и 
се спуща по-стръмно къмъ северъ отколкото 

къмъ юrъ. Най-високиятъ врьхъ е Райловското 
градище 1230 м., откждето се открива очаро
вателна гледка на заnадъ, кждето въ лаби
ринта отъ планини се възвишава правилния 

конусъ ~•а Руй планина. 
Лете планината е безводна и непривет

лива, но затова въ нейнитi; подножия бли
катъ богати минерални извори - Банки, 
Горна-Баня, Княжево, - които привличатъ 
хиляди гости отъ столицап1 . 

Люлинъ 'крие въ недрата си монастиря 
св. Кралъ, сrушенъ въ една усойна срiщъ 
едничката уцелi;ла гжста букова гора. Храмо
виятъ празникъ е на 30 октомврий. Монести
рътъ е основанъ вtроятно къмъ 1321 година 
отъ Кралъ Стефанъ Милутинъ, осноаатель и 
на софийската черква св. Кралъ, преимену· 
вана сега въ св. Недtля. 

Сегашната църква на монастиря е об
ширна каменна постройка съ високо осмо
стенно кубе съ интересиа звънецоnодобна ку
пола. Черквата е градена въ днитt на осво
бождението, отъ когато датира и нейната 
живоnисъ въ олтаря и издаденитt. страни1.Jни 
трибуни на срtдния корабъ. Въ изписването 
на стенитi; еж се подвизавали мi;стни май
стори, а живоnисьта е характерна ·съ наив
ното, но твърде своеобразно схващане на ху
дожника "nисецъ и, както самъ се назовава 
художникътъ за монументална живописъ отъ 

най-ново време, като чувството му къмъ еж· 

щественото не е загубено. Тукъ заслужава 
внимание сцената въ гетсиманската градина 

съ нейнитt дръски и широки линии при пре· 
даване на растителностьта и пейсажа, или 
пъкъ сцената на ариевото проклятие, кждето 

думитi; на Петра еж написани въ два реда, 

nървиятъ въ обикновенит-h, общеупотрi;бнма 
практика, а вториятъ - почвайки отъ дtсно 
на лtво съ букви написани обратно. 

Монастирътъ се управлява отъ единъ 

егуменъ и три-четирма калугери и както по

вечето монастири не представлява rол-вма 
стопанска единица. Значението, което еж 
имали едно време менастирит-в, когато тi; 
еж играли ролята на nросвtтни центрове е 
изгубено, но cera пъкъ т-k биватъ търсени 
отъ хораУа на rра,ца и на делничния трудъ 

за отморни минути. 
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Ако въ духовно 6тношение монастирит-k 
еж изгубили прежното си значение, то за ту
риста тt. представляватъ истински туристи
чески прибежища. Т-в сn·естя1N1тъ rолtмитi; 
материялни средства, които биха били израз
ходвани за постройка на туристически хижи и 
монастирската управа, съзнавайки новата роля, 
която иrраятъ тi;зи скрити вср-вдъ природата 
обиталища, отваря винаги приема си за из
летницитt.. Може би н-вма да бжде далечъ 
времато, когато тi; ще предостеватъ на по
стоянно използуване отъ своитt килии, кж
дето туриститt ще се поrрижатъ за уредба 
на спални, питателни пунктове, или библио• 
тека, която да обслужва монастирскитi. гости 
презъ дълrитi; лtтни дни. Впрочемъ въ лю· 
линския монастиръ това вече е станало и ту• 

ристит-в разnолагатъ съ своя стая. 

Срtдната височина на люлинския rре
бенъ е 1200 м. и така планината стои 6-700 
м. по-високо надъ софийското поле, което се 
губи далечъ на изтокъ до срi;дно-rорскитi; 
предпланини. Гледката отъ Люлинъ, макаръ и 
непоразяваща както отъ дважъ по-високата 

Витоша е пленателна и интимна. Погледнете 
надолу: София, прострена отъ Искъра до по
литt. на Витоша и Люлинъ, не губи очерта
нието си. както при nогледъ отъ зжберИ1i; на 
Витоша ; rолtмитt кооперативни сгради отъ 
последнитt години изпъквать между оста
налитi; дsу-три еп1жни кжщи и даватъ карти
ната на това, което може да бжде постигнато 
чреэъ общи ,трудъ и коопериране. На най· 
високото мt.сто всрtдъ града блi;стятъ злат
нитt куполи на f\лександъръ Невени. новата 
емблема на столицата. Величествената черква 
е центъра, къмъ който се спира поrледътъ 
залутанъ въ разпръснатата на всички посоки 

редица отъ палати, обществени, коопера· 
тивни и частни, до малкитi; кжщурки, пръс
нати изъ полото. Тукъ е манифестирано ясно 
желанието на българина да има свой соб
ственъ домъ. Съ какви залягания и съ какви 
средства е работилъ той - чиновникъ или 
занаятчия, се вижда ясно: стая, кухня и антре 

- повторено хиляди пжти, това е новата сто

лица съ не по-малкь отъ 200 кв. клм. за
строена площь, която чака и иска благо
устройство. 

*** 
Минава пладне. Отъ време на време 

nрезъ полето, отъ къмъ владайската клисура 
летятъ къмъ града влакове, други се връщатъ 

и равномi;рното имъ тракане се дочува ясно. 
Сега е nролt.ть, земята е още влажн21 и по
лето е пусто. Но дойде ли работно време 
цi;лата равнина се открива предъ погледа като 
обширна нива, изпълнена съ работници, коли, 
добитъкъ. Пролi;ть ли - зеленъ съ rуберъ по-



крито, лете - златно море, или зиме съ бtлъ 
сзванъ, софийского поле е мило и спокойно 
и човi;къ забравя еднообразието и монотон
ностьта на неговата природа. Но затова nъкъ 
то има отъ юrъ Витоша, Панчеревския про
ломъ, отъ северъ Стара планина съ наредени 
като саксии села и манастири, отъ эападъ -

Люлинъ, които ro р21зхубавяватъ. F\ коrато 
нощь се спусне надъ полето, гледката става 
очарователна: София блесва съ хиляди очи, 
а отгоре спокойно треnтятъ безброй звезди и 
ni;ятъ въ хора на небесната хармония. 

Стоянъ Велковъ 

ДEBETRШKF\Tf\ И ЛЖЖЕНСКRТR ПЕЩЕРИ 

полината на р-hката Осъмъ, отъ Ловечъ на
долу се състои отъ долнокредни варовици, 

които се иэдиrатъ отдtсно и на нtкои мi;ста 
обраэуватъ отвi;сни и стръмни скали, както 
при Ловечъ и селото Смочанъ, или на други 
мt.ста неприветливитt. височини еж прорi;зани 
и надупчени съ пещери и вър

топи, какъвто е случая при 

селата Деветаки и Лжжене. 
Около тtзи села цtлия теренъ 
е карстовъ, тукъ стичащитi; се 
дъждовни води се събиратъ 
въ подземни лабиринти и иэ
лизатъ въ видъ на извори, или 
ПО·ГОЛ"БМИ потоци изъ недрата 
на nещеритi;. 

Отъ лtво долината е 
равна, или пъкъ нискитt. да
лечни хълмове еж обраснали 
съ дребни шубраки, или обра
ботени плодородни ниви, които 
постепенно се снишаватъ и 
губятъ недолу, за де се слi;ятъ 
въ полето съ необятната рав
нина. 

Осъма около 25 метра, и съ отворъ обърнетъ 
на северо-западъ, чиято височина достига до 
30 м., при толкова rолi;ма ширина на осно
вате. Тукъ се върви много леко и удобно, 
като отдi;сно остава малкате рi;кичке, която 
никога не пресъхва, но при силни дъждове 

До тtзи неприветливи ка
менисти чукари се стиrе не съ 

голi.мъ трудъ; - за тtхъ nжт
ника може д21 мине презъ Пор
димъ, или още по-лесно по но-
востроящата се ж. п. линия Поrледъ къмъ Люл.ннъ фот. Мишо 
Левски-Ловечъ, като за Лжжен-
ската пещера се слезе на f\лександрово, за 
Деветашката - на спирка Дойренци. 

Тtзи две пещери, макеръ и едни оrь 
най-rрамаднитt у насъ, носятъ имената н21 
близкитt селища и само мtстното население 
нарич21 Деветашката пещер21 още „Окната" 
или „Марата" , имена неизвестни въ друrитt 
по-далечни селища. 

Деветашката пещера. На 4 клм., из
точно отъ спирка Дойренци, следъ като се 
премине Осъма по единъ язъ, непосредствено 
настжпватъ слабо н21ведени скали, по които 
успоредно Н8 р-вката уморителна и едвамъ 
личаща пжтека води до единъ rрамаденъ от

воръ, отъ който излиза малк21 рtкичка. Тове 
е Деветашката пещера. Тя е отдалечена отъ 
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приижда много. Следъ като се премине по
тока, пещерата се разширяв21 значително и 
къмъ 150 метра невжтре, вече имаме едно 
импозантно разширение, едно необятно под
земие, което се освt.тлява отъ три окна - от
горе две rолt.ми дупки (" нумини"), наречени 
така въ „Проходната " до с. Карлуково (Луко
витско) и въ „Пещьта" до с. Ябланица (Тете
венске ок.) и отъ къмъ източната страна отъ 
единъ rолtмъ отворъ, презъ който може, ма
наръ и много мжчно да се влезе въ пеще

рата. Въ тази най-разширена часть, стенитt и 
теванътъ еж свtтли, кото само на нtнои мtста 
личатъ слаби следи отъ стичещате се вода. 
особено това се вижда по-добре въ rолi;митt 
цепнатини. Подътъ тукъ е натрупанъ съ по
rоntми и малки каменни блокове, откъртили 



te нtкога ort. таван'Ьтъ, ко~то въ тази , чаать 
на пещерата е доста високо. 

Оrъ тукъ нататъкъ пещерята започва да 

се. стi;снява и се раздi;ля на два клона, -
по-малкия е сухъ, отива въ дtсно и малко на

горе и изглежда, като продължение на главния 

1.с1ходъ, - . а по·голtмия е воденъ, отива въ 

лtво и навжтре. 
Малкия клонъ се стi;снява значително сте

нитt му отиватъ навжтре безъ НИ!{акво раз~и

ряване или стtснявене до 30 иетра, отъ кждето 
обаче подиръ едно голi.мо стi.снение, отново 

се отваря едно последно не голtмо, но ви

соко разширение, подраздtлено на нtколко 

по• малки отдtления, стенитt на които еж по• 

крити съ дебели сталактитни колони, приле

пени една до друга. До тунъ св-ьршва пеще

рата. Колонитt еж гладки и заематъ мtстото 

ртъ таванът:ь до подътъ. Следитi; отъ сталак

титни обрезувания личатъ слабо, а още по

малко личи сталагмитната кора, която е при· 

покрита на мtста съ торъ отъ прилепи, или 

остатъци отъ органически произходъ, нанасяни 

постепенно отвънъ. f\ко това подземие, което 

е мащенсни надарено отъ природата, което 

се дължи главно на веровититi; скали, то и 

хилядитt посетители, изключително мледежи, 

еж съвършено обезобразили, нtкога хубавитt 

гледки колони, до кждето може да стигне чо

вtшката ржке, стенитt и колонит-в т21ка много 

еж надраскени съ безчетъ имена, че въ много 

случаи еж изтривани имената на по-раншнитi. 

посетители и еж записвани нови. На кого .еж 

нуждни имената на тi.зи драскачи? - дали 

за тове, че свtта трi.бва да энее за тi.хното 

сжществуване, или за това, че тt еж извър

шили подвигъ, тt. сами не знаятъ. Единствени 

ученици и недисциплинирани младежи еж, които 

унищожаватъ природнитi. красоти, идете кж· 

дето щете по непристжпни кенари, въ мжчно 

проходими пещери, старинни черкви, мана

стири, градища, вие ще видите и ще проче

тете имената на ученици отъ разни класове, 

младежи отъ разни Ю. Т. Д. Другаде стърчи 

нейде самотенъ камъкъ. който отдалечъ при• 

дава на скалата чуденъ изгледъ, той неn ре• 

менно ще трtбва да бжде бутнатъ. Съ· една 

дума тtзи „любители-туристи", които вършатъ 

повече пакости. отколкото да научатъ нi.що, 

еж вредни за дi.лото. 
По-голtмия входъ е воденъ, отначало 

много широк:ь, а по-навжтре цtлия подъ е 

непристжпенъ, тукъ отъ лtво падещата вода 

образува широко и дълбоко езеро, което 

свършва на.близо съ края на последното го· 

лi.мо разширение. Падащата вода идва отъ 

една не висока, достжпна само отъ една страна 

скала, отъ кждето се открива единъ отворъ, 

който е като продължение на пещерата и 

презъ който преминава воАата. Отворътъ е 
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т-всенъ въ cpasнettиe съ . rолtмата пещера, но 
лреминаването се затруднява поради разлива

щата се вода, която заема цtлия подъ между 

стенитt. Водата не върви по гладка стена, 

както е случая въ Церовската пещера въ 

Стара планина, но преминава презъ много ко

ритца, наредени едно подиръ друго. На нtкои 

м'hста тi; еж по-дълбоки и широки, другаде 

много тi.сни и плитки и затова отиването на

вжтре може да стане само съ малка лодка. 

Този отворъ на мtста незначително се разши· 

рява, другаде е по-тtсенъ, стенитt му еж 

глад~ и нtкжде по таванътъ личатъ слаби 

израстъци отъ сталактити. Колкото ло•навжтре 

се отива, толкова по-трудно се мннава, но 

любопитството надtлява, трtбва да се стигне 

до края, който е далечъ отъ началото на 

пещерата около 700 метра. 
Обширния подъ на цtлата пещера, с;ъ 

изключение на частыа, 1{Ждето еж натрупани 

каменнитt блокове, е покритъ съ дебелъ кул· 

туренъ насипъ, който на нtколко мi.ста е на

трупанъ на гол'hми купове. Тукъ преди осво

бождението отъ торътъ и гниещит-Ь мате• 

риали се е изварявало силитра, като всичко 

преварено се е насипвало въ видъ на мо· 

гилки. 

Каква е била първоначалната дебелина 

на културния насипъ не може да се опредtли 

точно, но въ него се откриватъ едни отъ най

богатитt останки на новокаменната епоха. На 
всtка стжпка се виждатъ много глинени оста

тъци оrь сждове, едни по-добре изгладени, 

други по-груби и черни. Намиратъ се кости 

и рога отъ животни, отдавна вече измрtли, 

диви коне, говеда, елени, глигани. Многото 

камени остатъци, рtчни волутаци, изгладени 

отъ една или повече страни, говорятъ за ин

тенэивенъ и продължителенъ животъ въ пе

щерата. Разнитt каменни орждия, различна 

голtмина хромели, многобройнитt и най·раз• 

нообразни фрагменти отъ глинени сждове, 

кекто и изобилието на кости на животни, по

казватъ, че много стотици години тукъ е пре

живtлъ човtка презъ новокаменната епоха 

(отъ около 6000-2000 год. пр. Хр.). Тtэи оби

татели избрали Деветашката пещера и тукъ 

при незаменими условия и удобства за вре· 

мето си, тt се занимавали съ ловъ, риболов

ство, скотовъдство и земледtлие. Блиэкитi. 

непосредствени каменисти височини еж били 

богати съ дивечъ, съседната р'hка е давала 

изобилно риба, а насрещнитt пространни рав

нини еж обработвани отчасти. а другата часть 

е била неизмt.римо пасбище. 
По много nризнеци личи, че до късни 

времена тази пещера е служила за заселище 

на разни народи, а въ сегашни дни, тя се по

сещава доста начесто отъ иманяритi;, които 

тукь търсятъ безмtрни богатства. Тукъ лtтно 



време прекарватъ • многобройни стада овце и 
говеда.- По дупкитt и пукнатинигв се нриятъ 
ц-вли , ята чаени и гължби„ ноито единствени 
денемъ даватъ признац11 на нtногашенъ жи
вотъ. Въ по-тъмнитt 
дупни и въ вжтреш- · 
ностыа на пещерата 

се криятъ спжтни

цитi; на нощната тъм
нина , бухали, куку
мявки и прилепи. 

. . Л::Jсженспата пе
щера. На 5- 6 клм. 
по-долу и по-далече 

отъ р-вката Ос.ъмъ се 
намира другата не 

толкова грамадна, 

по-малко известна и 

по - лесно достжпна 

пещера - Лжжен
скат.а, изъ която ек-

що, излиза вода. Ней · 
ниятъ входrь е обър
натъ на северъ и е 

по-нисъкъ ' отъ този . 
на, Деветашкатц пе
щера •. Тукъ се върви 
много по-лесно и 

удобно, защото цt
лия подъ · е равенъ. 

Малкото поточе оста· 
ва отл-Ьво и има почти 
еднакво количество 

• вода, както въ гор

ната пещера, и ни

кога не .пресъхва .При 
дъждовни дни при

ижда много. Навжтре 
около 40 метра е 

вече тъмно, тукъ .пе- Пещера при l{арпуково 
щерата е най-широ-
ка, откждето следъ 

малко стtснение се раздtля на два клона -
дtсниятъ е .сухъ, отива малко нагоре. Този 
клонъ е тtсенъ, но доста високъ, отива на
горе около. 35 метра и свършва съ едно раз
ширение, -на което стенитi; еж .облепени съ 

сталактиtни колони. Подътъ е n6критъ съ торъ 
от·ъ лрилепи, които, ка1<то тукъ, така и въ 

цi;лата ,пещера еж толкова много. че на мtста 
се наброяватъ съ стотици, наредили се единъ 

• до другъ така, че 

стената е напълно 

зачернена. Въ това 
последно разшире· 

, ние има по-малко 

подписи, което по

казва, че тукъ посети

телитt еж по-рtдко. 
Лtвия клонъ е 

правъ, тtсенъ и 
много ,високъ, Арезъ 

него минава водата. 

Оrиването нагоре . е 
трудно, но презъ суха 

ранна есен~ когато 

водата намалява, мо

же да се върви по

край стенит-в и да се 
стигне до края, който 
дали е още далечъ 

мжчно може да се 

пров-ври. 
Въ дебелия пласт.ъ 

отъ торъ и културни 

остатъци и следи отъ 

чов-вшка индустрия, 
се намиратъ подо~ни 
и напълно сходни 

остатъцч, каквито и 

при по- rолi.мата 
близка пещера. И 
тукъ при почти еж.

щит-в условия, човtка 
е преживtлъ въ една 
далечна епоха, за 

която слабо бихме фот: Г.- Трайчевъ· 
имали представа:при 
днешнитt условия. 

Както тукъ, така и при всички наши пещери 
ще трtбва да се правятъ научни и системни 
разкопки, за които сега не може да се го

вори пора•ди недостатъчнитi; средства. 

в. Миковъ 

ИЗЪ ИЗЛЕТНИТ'I:» КНИГИ HR КЛОНОВЕТ't:» 
Ст. Заrора - Тулово- Мъrлижъ- Водопада-с. Селце- Извора на Мъrпижката рt.ка -·камено

въrлената мина ~Изворъ" - l<ръстецъ 

отъ с. Тулово групата поема по шосето, 
което върви почти въ права посока презъ 

плодородното Туловско поле. Въ името на 
селото и полето е запазено името на ста

рото келтско селище Тиле, което се е на
мирало тукъ на близо. Селото Мъглижъ е 
едно отъ rолtмитi; села въ Казанлъшка околия 
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и е разположено въ политt на Мъглижкия 
Балканъ при излаза на Мъглижката р'hка. На
селението му е доста будно; поминъкъ - зем
ледtлие (розопроизводството е добре за~тж
пено) дърводi;лство, тепавичарство и пр. Мъr
лишката р'hка или както я наричатъ още „Сел
ска·та", има буйно течение и като резултатъ 





ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Кратки извлечения отъ протокоnитt на ХХ 
дружественъ съборъ въ Плi.в~нъ. Събора се откри 
на 7 аnриnъ аъ 4 ч11са сл. обtдъ отъ подnредсед11-
телыъ на Б. Т. Д. д•ръ П. Пtевъ. Следъ приветстви11та 
на всички офици11лни власти и културни и спортни 
орrа~изации се избра бюро на събора състо11ще се : 
nредседатель арх. Г. Коз11ровъ, членове г. Гергановъ 
отъ Търновския клонъ и г. Киселички отъ Кюстен
дилски!I кnонъ. С111щи11 следобtдъ се прочете инте
ресния рефератъ .Стоn11нското значение на тури
зъма.• оть г. Хntб11ровъ. Реферата ще се отnечати въ 
отдilлна брошура. 

Въ второто з11сед11ние на събора се започна съ 
ДОКЛIIДI! на контролната комисия по ПЪЛНОМОЩЮIТI!. 
Оrъ доклада се вижда, че оть 46 клона на друже
ството еж били представени 41, а не представени нло
новеtt отъ Габрово, Нинополъ, Слнвенъ, Ст11нимака 
и Стрвжиц11. 

Оrносително спора да се допуснвтъ въ събо
ритi1.'подпредсед11телитt да з11мi;стватъ председателитt, 
когато тilэи последннтt отсжтствуватъ или да остане 
въ сила Врачанското съборно решение, се прие 
първото. 

Преnсед11тельть на дружеството докладва че сж 
образув11ни нови клонове въ Горна Джум=, МаАко 
Тарно6о, Тро1та1 ДоАна Opmro6uqa и Пордимr,, конто се 
и приематъ въ съствва на Б. Т. Д. 

Следъ това се р11звнвать дебатитi. по отчета 
на Централното настоятелство и на Контролната ко
мисия, главно по списването на списанието, лiннитt 

колонии, просвtтната и организаци9нната дейность 
н11 дружеството. Следъ д11денитt об11снени11 отчетитt 
се nриемать и Н11сrо11телството се освобождава отъ 
отговорность. . 

Въ следобi.дното заседание се разгле-да въпроса 
s11 . в11иза нието на Дружеството въ Конфедераци11та на 
физическото възпитание. При оживени с.порове се 
възприе nреnложението на г. Ив. Р11е.въ и П. Пtевъ 
отъ София, Дружеството да не вnиз11 въ Конфеде
р11ци11та. 

.Прочита се следъ това реферата на Ил. Rнто
новъ - Строктелната поmпина на Б. Т. Д. 

Поднrать се оживени спорове и около пр11вил
нина з11 хижестроението. Подложенъ на гласуване 
правилника се прие, като вмtсто 12 nв. да се внася 
отъ всi;ни членъ за фонд11 половината отъ отстжп
като, която се прави на клона отъ списанието т. е. 
по 6 лв. и 10°10 върху членсни11 вносъ за всtки членъ. 

Бюджета за 1927- год. се приема както е пред• 
ложенъ, к11то сумитi; които се ,11авать на членоветt 
on, Ц. Н. за пжтни и дневни да се минаватъ въ пара
графа непредвидени. 

Отъ събора се избраха <.nеднитt действителни 
членове за Централното Н11сто11телство : 

1. Rpx. Коз11ровъ, 2. Ив. Раевъ, З. Д-ръ Ив. 
Велковъ, 4. Василъ Христовъ, 5. Борисъ Кертевъ, 
б. MtfЛ!IHЪ Кузовъ. 7. Или11 Rнтоновъ, 8. Н11кол11 Г11л
rовъ. Запасни членове : Боянъ Начевъ, Гриrоръ Мил
новъ и Б. Rневъ. Контролна комисия : Ив. Ламбевъ, 
Т. Тончевъ, д-ръ Rнгеловъ. Хижестроитеnенъ коми• 
теn, : д-ръ П. Пi;евъ и Луна Ивановъ. 

Въ заседанието отъ 9 априnъ събора се занима 
съ nредставени1i. отъ Ц. Н. и Старозагорския клонъ 
11змilненн11 на дружествени11 устаsъ. Устава остава да 
се проучи основно, като С1'11роз11горсни11 нлонъ се за
дъnжава да приложи за една година своя проектъ 
въ онржга и 2 месеца предъ идния съборъ д11 съобщи 
резултатитt на Ц. Н. 

Въ Ра~ни се подигна вапроса поздравитt на 
р11злнчнитt организации, поради това, че заематъ 
много време ..-а с.е приематъ писмено, но остана ста
рото положение. 
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Събора вм-tн11в11 въ дълrъ на дружественитt 
членове-учи1ели не само да не отбi.гвать, но да· се 
стремятъ да поемать ржноводството на сжществую

щнтt. или основанитt туристически секции и групи 
въ учебното заведение дето служатъ. 

Относително отм-внението на онржжното на 
Смtтната Палата № 138 се съобщава, че това се 
от1t11<:11 за онi.зи дружества, чийто устави трtбва да 
бждатъ утвърждавани по законъ. Наwитt дружеств11 
се освобождават,, отъ тi;зи задължения. 

Съб(!р!! реши Б. Т. Д. да вземе активно уча
стие въ отnразднуването на 1000 годишнината on. 
Симеона и 50 годишнината отъ Осаобожденнето на 
Бълr11рн11, като д11в11 мандатъ на Ц. Н. да влtэе въ 
връзка съ комитета по тi;зи праздници. · 

По предложен нето на отдiщниn клонове Ц. Н . 
ще изкаже най-гореща благодарность на онtзи 
он:ржжни и общински съвети, които еж подпомо· 
гн.али клоноветi; В'Ь т-вхнаrа дейность. 

При Ц. Н. на Б. Т. Д. ще се уреди специална 
диапозитивна сnужба, която ще се грижи да се събе• 
р11тъ колекции отъ снимки и пр. Тази колекция ще 

бжде вин11ги въ разположение на клоноветt и евен
туално ще се изпр11ща въ странство за проn11гаид11. 

Съборътъ реши да се възстанови старата пр11 • 
ктика, да има програма за излетната дейность н11 
нлоноветt, която да се съобщава на Ц. Н. и то отъ 
своя страна да я препр11ща на останалитt клонове" 
за сведение. 

Понеже има изостанали много стари течени11 
от-ь списанието и други книги, издавани отъ друже
ството, то съборътъ реши такива книги и брошури 
з11 проп11г11нда да се изпращать на клоноветt за д11 
бждать р11зд11ден1-1 на читалища и училищни биб• 
лиотени. 

Относително реферата на Хntбаровъ - Сто
панското значение на турилма, комисн11та като намира, 

че и България е една туристичесн8' страна (Turis
tenland) и че трtбва да се направи годна ·за масово 
посещение, предлага да се почне широка npon11ra11д11 . 
З111'ов11 трtбва да се почната обстойни и ш111рони 
проучвания на вс1.ки районъ, да се събиратъ снимки, 
да се правятъ карти, да се отбелtэватъ всички забе
nежнтелни мtста - всичко съ огледъ да се изrотвн 
единъ истински водачъ изъ н11wитi; мtста. Въ тов11 
1111пр11вление трtбв11 да бжде насочена строителната 
дейность на Б. Т. Д., въ това н11пр11вление трtбва да 
се агитира въ обществото и офицн11лнитi; власти, и 
э11тов11 трtбва ца се иска да се основе при Мини• 
стерството на Търговията едно спечиа,rно бюро или 
инспекторатr, аа тури:пма, както навсtкжде вече сж
ществуватъ такива бюра въ чужбина. 

По реферата на Rнтоновъ - Строите,rната 
политика на Б. Т. Д. Комисията реши ·да се тури 
редъ въ граденето на хижитt, да се изnолзуватъ 
общест■енитt постройки въ nланинитt, да се на
сърдчава и постройкитt на домоветi. nредъ видъ на 
ползитt отъ чисто органиэ11ционенъ характеръ и се 
отдtлятъ за тази цtnь 20¼ отъ фонда за х·ижестро• 
ею1е. Всички клонове, които 1-1скатъ да се ползуватъ 
отъ общия хижестроителенъ фоидъ за хижи •и до
моuе да представляват-ь на Ц. Н. оконч11телнитt nna• 
кове з11 одобрение и да се нека отъ сжщото да оси
гур11в11 предварително суми1t, които ще дава на кло
новетt. 

Трtбва да се проучать и н11ши1t курортни 
мtст11 и да се създад11тъ необходимитt удобства за 
лtтуване на нашит-!; дружествени членове. За сега 
най-пригодни за това еж Гьозененъ, Месемари1 и 
В11рна. 

За голtмитt заслуги къмъ туристическото дi.ло 
съборътъ провъзгласи за почетни членове на Б. Т. 



Д. бившиятъ председатель на дружеството ИА. Анто· , 
но60, председетелыъ на Врачансния клонъ ap:r. П. 
ДоzрамаiJжиео'6, член8 отъ Еленския клонъ Н. Кожу· 
:rqpot1a. дълrогqдишния председатель на Дружеството 
a-pr. Хр. Пипероqа1 стериs~ ветеранъ на туризма отъ 
Софийския клонъ ,Ие. ЛаАtбо8а, ка~;tто и скромния 
дtецъ 01ъ Сливенъ ху,аожника Гю.11мезо8а. 

По nоканат~ на друrаритt отъ Кюстендилс1<ия 
КJJОИЪ идния XXI дружественъ конrресъ ще бжде въ 
l{юстендилъ. 

Съборътъ благодари на Пл-sвенскитt другари 
и rран<данство·то з~ радушния nриемъ, който деле:• 
гатнт-s и гости1-!; нам'\;рнха въ града имъ. 

СqфийсК.J:IЯ клонъ п~леко Константиновъ" 
съобщава,. ч~ въ извършенvя тиражъ ~а 26. 11. у. г. = 
изпtз11и следнитt облигации отъ дружествения заемъ 
1923 г. а имено: 20, 23, 40, 58. 70, 82, 91, 98,110,117. 
123, 132, 142, 148, 165, 182, 197, 200, 210, 258, 274, 302, 
308, 313, 321, 324, 354. 360, 363, 3В6, 400, 410, 419. 43?, 
441, 477, 479, 551, 562, 571, 573, 584, 588, 59>., 603, 619. 
628, 631, 637, 642, 650, 732. 739, 835, 839, 870, 910, 926, 
979, 990, 999, 1176, 1182, 1230, 1334, 1340, 1384, 1400, 
1428, 157Э, 1730, 1740, 1782, 1819, 1824, 1В48, 1934, 1983, 
1931, 1998. 

Изплащането на излi.элиrt. въ тираж_ъ обли· 
гации става при касата на дружеството ул. ,Р.ле• 
кс11ндъръ 1" № 3 въ присжтс:твени часове. Горнитi. 
облиг11ции се изплащатъ най-1tъс:но до 26. Vlli 1927 г. 

Преэъ . отчетната 1926 rqднна труаовата и 
просвtтна дейносr.ь на Cmapoзazopc,ruS/. ,r.11она отъ Б. 
Т. Д .• Сърнена гора" се простира въ поддържане и 
за1:ti.с:яване на f\язмото, устройване туристическа 
сп11.лt1я, ус:тройв11не бнблиотек11. и собствено фото. 
Предъ дружествения клонъ еж чеrенн четири реф.ерата 
върху цi.лнтi. и задачитt на туристическата opr11. ни
зация, хигиената на турнета, описание на Стара пла• 
нина и произхода на материята. Похв11лно е поставя
нето начало на минер11лна и растителна сбирка. 
Презъ годината еж били осж.щес:твени 25 иэлет11, отъ 
конто 7 J'IНОrодневни до Синит-k камъни, Самоднвецъ, 
Мадара. ,Юмрукъ чалъ, Родопнтi., Рила и Пиринъ, 
Странджа рланнна и др. Седмицата отъ 12 до 19 юни 
е била опред-tnена за егитационна и е завършила 
съ увеселение на Rязмото, а отъ 9 ,до 23 октомври е 
била УР.едена туристическа изложба. Бюджетътъ за 
1927 rод. възлиза на 69)210 лв., като първа грижа на 
клона съставJ)ява обза,веждането туристическа спалня, 

разхубавяване Rязмото и фонда „Хижа'' . . 
На 2 _111, т. г. е починалъ членыъ турис:тъ отъ 

,,Сърнена гора" Насьо. Миръ на пр11ха му. 

Въ общото годишно събрание отъ 23. 11. с. r. 
на П.11oeiJuec,ruя ,rА.Она нКаА.ОS1.Но85 87Jpn" е избрано 
новото настоятелство въ със:тавъ: председате,nь Д•ръ 
Василъ х. 11'!.евъ, подnредседатель F\танасъ F\нтоновъ, 
секретарь Георги Шивачевъ, каснеръ Кост11 К,онс:тан
тнновъ, съвеtннци Борисъ Бойкнновъ. Д-ръ Никола 
Караивановъ, М11рко Табахъ и контроJ)на комисия 
Димитъръ П. Хрнс:товъ, Крумъ Стефановъ и Никола 
Душковъ. Бр,оятъ на членоветt е нарастналъ на 250, 
отъ които 50 жени. Бюджетътъ на клона възлиза на 
5~, 435 лв. , съ наличность въ търговската популя:рна 
банк.11 отъ 51,320 лв. ~По решението на общото го· 
д~шно съ.брание на клона цt.лата наличнос:ть се от• 
нас11, въ фо_нда „IJОС:Тройка на турнстнче1=ки домъ•~. за 
KO!ITO цi;ль Пловдивската община е отпуснала м-t.сто 
на, централния хълмъ ,,Саха1ъ тепе", 11. изграждането 
ще почне още тази пролi;ть. Предвидено е така сжщо 
ремонтирането на нi>кои из~с:т11вени 11аменни поето• 
ве въ Родопитi. э.а туристически хижи, така на n.ър· 
во , место тtзи отъ ,,Персенкъ'', "Пиnафъ тепе" и др„ 
а до уреждането на -ч,ристичес:кия домъ, клонътъ, съв• 

мi.стно съ юношитi; туристи, ще уреди въ града 
спалня съ 20 ~еrла еъ н-tкое отъ основнит,-s у~илища. 
Реализирани еж били презъ годината -26 излета, отъ 

коиrо четири двудневни и 9 мноrодневни, всичко 37 
излетни дни съ 381 излетници. На 2. 111. м. г. клонътъ 
е , ималъ среща на rapa Раковски съ клоновет-1; отъ 
Хасково, Х11рманriи, Т. Сейменъ, а на 25. IV: с. г. е 
била учредена конференция ·въ града _при у'ч8С:Тието 
на горнитi; клонове, а еж.що и клоновет1; отъ Керло· 
во, Станймака, КDэанлъкъ. Предъ конференцУ-ята 
дружествения чле11ъ Д-ръ f\лександ'Ьръ к. Пi;ев'Б е 
държалъ беседа, а по сir.щото време е била yp'eдelia 
и мал.1а и·зложба 11а подбрани фотоrр11фин. Добr ит\; 
отношения на клона съ дpyrнrt. орrаннзвции въ 
rpi.'lдe, нак,о и набеn-взаната горе дейность, е н11дми-• 
нала 1-\;снитt рамни на чисто туристнческитi. за):1.ачй 
и навлиза въ по-широката програма на обществена 
и културна работа. · 

, . 
Въ годишното събрание на 20 февруари т. r. 

настоятелството на Xac,rooc,ruя ,rлонъ .Аииа" е дало 
отчетъ за дейностыа си. До края на годнн11та 11лонъ1,ъ 
е ималъ 165 члена, обаче издължени къмъ касата 
редовни членове еж само 117 души, отъ които 74_ 
мжже и 43 жени. Изnетна1а дейность на клона е 
била оживена; 1-111правенн еж 9 едноднев·ни, ,7 дву• 
дневни и 4 мноrодневни излети, ка10 е изминато ед· 

но растояние 01ъ 4,473 клм., отъ които , ni;wa 1213. 
клм. и съ превозни средства - 3260 кпм. Общото 
число на излетницнтi; е .било 230 души, отъ тi;хъ 78. 
жени Пос:е,ени еж били PИJJ!, Пиринъ, Стара n1111ннн11, 
Родопитt, Шейт11нъ кюприя, гроба на f\neкo и др . . 

Отъ 7 до 18 януарий т. r. кнонътъ е устроилъ 
агитационна седмица за пропilr11нднране турнстнчес• 
ката идея между гражданството, з11пнс:ване нови чле

лове, абонти на списанието и пр. Съ съдействието 
на н-!;кой клонове е била уредена туристическа из• 
ложба, въ която еж били из.ложени най- разнобразни 
и китни табла съ снимки отъ всички кжтове на стра•. 

ната. ,,Рила, Пнринъ, Родопитi., Балкана - върхове, 
м-!;стности , хижи, градове - за ецно кратко, време 

посетителя на изложбата обхожда приказнохубавата 
страна, обгръщо нейниtt вн<:ини, нагазва · npecn11тi; 
на Мус:ала, унася се въ дивнит-\; гледки на П'ирнна 
или се освежава въ бистрю-s струи на Пръскалото ... м · 

Останалата часть отъ изложбата е била заета 
отъ ор1,1гииалнитi; акварели и маслени картини изъ 
България и Македония отъ члена турнстъ· Дим. Ива• 
новъ. Изложб11та е била открита съ кратко слово 
отъ председателя на клона въ присжтствнето на ту• 

ристнт-s и гражданството, а кметътъ на rраде, окрж· 
жния училищенъ ннспекторъ и културннт-\; корпо
рации еж поднесли своитt поздравления. Успi.хътъ 
на изложбата е билъ задовоnителенъ както матерн· 
ално, така сжщо и идейно, · чрезъ възбудения инте• 
ресъ въ гражданството къмъ туристическото дi;ло, 
което неспирно печели съчувствие и нови привър-

женици. ' · · 
Отъ новоrоди,шната среща и лот11рня • , е билъ 

nолученъ чисть nриходъ • 9,383 лв. Дружественитt 
членове В. Редучевъ, Д-ръ П. Кадневъ и f\. Вълча
новъ еж чели nредъ нлона беседи ,- пжтни бе11ежки 
и впечаn~ния отъ напр~венн излети. Презъ зимния 
сеэонъ клонътъ наеl)Ъ собственъ клубъ, който служи 
за канцел11рии, съ9рання, срещи и . ТВ!(8 връэка:rа 
между членоветt се е под.ържала nостоян1-10. , Отъ 
него еж се ползвали така сжщо и юнош1;1тt туристи, 

7В 

Бюджетътъ е реализиранъ за~:tоволително съ 
nриходъ. б7,8;зD·19 лв. ~ топ.кова ,разход:~,. ИзJ)НШ'!>
кътъ е разнесенъ по фондоветt, .които, .рqзполаг11,р, 
къмъ края на годината: . • Постройка :rурнстнческн 
домъ" - 26,925·77 _л. и 1съборенъ фондъ• - 4,()0Qnp. 
Презъ годината е продqлжено за11ес~ването Н.1! от• 
пуснатото отъ общината мi.сто, нет~ ц-\,пат~ .. ПJ]ОЩЬ 
е оградена ,съ бодливъ телъ, а nаралел~о .!=Ъ това 
върви и набавянето на сре~ствата за: построй~!! ,.на 
собст1;1ен;ъ домъ - ,дв.етt начинания, ,ко,по поr~,
щатъ за сега най•rолi;мото внимание на клон.а и.т;че· 





хвърn11но нэъ научннтi; списани11 и академични сбор

ници и като така остава недостжпио за wирокитi; 

читателски кржгове. Нуждат11 отъ едно nопутрно 

сьчннен11~ за Рипа се чувствуваше отдавна. Скоро н 

тази празнота въ нашата географско-rуристическа 

книжнина ще б111Де заn·ьnнена. 

Съ съдействието - непосредствено сътрудни· 

чество или странична подкрепа - на мно;е1ина наши 

професори и сnецнаnисти редакцията на „ Туристи• 

ческа Просв'tта• възнам'tрява да ни даде едно из • 

черnатеnно съчинение 11ъ три части : 1 - фнзическа 

география на Рила, 11 - биогеография. и 111 -
културна география. 

Н11wъ туристически и граждански дълrъ е да 

дадемъ всичката си подкрепа на това трудно въ всi.ко 

оrноwение литературно д'tло на инициаторитi;. като 

незабравяме дnъжностьта си да разпр(lстран11ваме 

иэл'tэлит't вече №-ра отъ библиотеката Витоша и Осо

цово, защото tова еж единсrвеннитt източници, съ 

които разполага н на конто разчита издателството 

въ тtэи трудни за българската книга времена. Съ 

нииакви фондове и на никаква странична под• 

креnа то не разполага и не разчита. Като с·ами 

си доставнмъ едно полезно и приятно четиво, как• 

вото ни дава Витоша и Осогово, ние косвено осигу• 

р11ваме издаването и на следннтt номера за Рила. 

Пжтеводнтель за Пнринъ. Централното насто11• 

телство на Българското туристическо дружество туря 

тия дни nодъ печатъ пжтеводитель за Пнрннъ, книга 

първа по рода си у насъ, ко11то при днешното -раз• 

витие на туризма въ страната ше б.жде отъ гол'tма 

полза за ежегодно раст11щия брой поклонници на то11 

дивенъ роденъ край. Понеже тя ще дава всички необ• 

ходимн сведения за посещаването на нашата най• 

хубава планина, ние се над-kваме. че тя ще нам-kри 

широко разпространение между любнтеnнтt на nрн• 

родата у насъ. 

Покрай nодробннт't пжтеводнн указания за п.ж• 

туване и нэлетуване до и нэъ Пнрнна ние считаме, 

че ще е отъ nonsa да се дадатъ и сведения и ука• 

эання и относно всички други нужди въ свръзка съ 

nжтуване и нзлетуване, като наnримеръ относно въз

можностьта за набавяне на всевъзможни туристически 

и nжтннческн потр'tбн, фотографни П'!)ННадлежности, 

припаси за по-дълго нзnетуване, за застраховане npo• 
тивъ нещастни случаи и пр. и · np. Тия сведения биха 
могли да се дадатъ най-добре отъ самнтt заннтере• 

совани въ случая доставчици, дружества, хотелиери 

. и др., като ни дадатъ ецно обявление за тоя nж,ево

дитель и ни изnратятъ текста заедно съ точниJ1 си 

адресъ (за лесно намиране отъ пжтницн,1;), nридру• 

женъ съ стойностьта ·на об,~влеitнето най•к111.сно до 

кра,~ на тоя месецъ (май): · 
П111.теводительтъ ще има джобенъ форматъ съ 

тскстъ 8Х13. Ценнтt за обявленията еж : 
За цi.ла страница 8Х1З 250 лева 
З.! ' /~ страница 150 лева 
За 1

/ 4 страница 100 лева 

„Практично ржководство по туризма". отъ 

професоръ д•ръ Параскевь Ив. Стояновъ {Наржч ннкъ 
необходимъ за туристи, скаути и спортисти). Проекrи• 

рано издание на фирмата .Факелъ• София. 

Известннwтъ у насъ авторъ на .Хиrненатв на 

турнета• проф. Д-ръ П. Ив. Сто11новъ, като съзнапъ 

важностьта на туризма, скаутнэма и спорта въ Бъn• 

rария и сnедъ като видi;лъ rрi.шкнтt и nротнвохн• 

rненнчннт-k nростжпки, конто често се вършатъ съ 

тtхъ, се решнлъ да напише едно nракrично и почти 

изчерпателно р.жководство по туризма, въ което да 

изложи сво11т11 и чужд111'11 оnитность по туризма и 

спорта, които автора близо 40 години е упражн11валъ. 

Това ржководетво е като лебедна п-kсень на стари• 

иашъ алnннистъ и ,:урнстъ д•ръ П. Ив. Сто1иовъ, 

който на времето си (отъ 1895 до 1903) бi. 01>рви 11 

българннъ, който се качи най-високо въ Rлnнт't, на 

Grand Combln на 4318 метра. 
Преди да напустне, nодъ т11жестьта ни неговитt 

вече 57 години, любимия турнзъмъ, авторътъ, по же
ланието на много 1урнсти, конто искатъ да nреиэда• 

датъ неговата .Хигиена на туриста", написа горното 

изчерпателно ржководство, единъ вндъ евангелие на 

туриста и спортиста, съ което nодъ ржка, туриста и 

спортиста да избi.гнатъ гр'tшкнтi. и крайностит't на 

увлечението и да намi;рятъ отгоаоръ на всички въ

проси : храна, обле1<Ло, техника, хигиена първа по• 

мощь, а главно да нвмерятъ най•nравня, наА-добри11 

пжть препоржчанъ отъ съвремената хигиена. Така ще 

се иэб-kгнатъ гр1.шкнт-k и често пжтн нещастнит-а 

случаи при практикуване на турнзъмъ и на <'nортъ. 

За да се види отъ какво змаченне ще е тази книга 

за всички ни, тр-kбва да напомнимъ, че авторъ1ъ и 

е лi.карь съ 31 годишна вече практика, че е профе
соръ въ медицинския факултетъ и че отъ 40 год1-1ни 

практикува неуморно алпинизма, туризма, яхтннга, 

яздене на колело, лагеруване, плаване и гимнастика 

н че дългогодишната му оnнтносrь е крнсталнэнрана 

въ това му съчинение. За важностьта и ползата отъ 

нея за туриста и спортиста, говори нейното съдър• 

жанне. а именно: 

Глава 1. Общо по туризма. Общи съвети. Вре• 

мето, ходътъ, дишане, почивка. Действие на туризма 

и спорта. Rлnинизма или nланннизма. Какъ се става 

алnиннстъ. Общо за планнннтt. Опасности,-!; на nла• 

ннннтt. Обмундировка : вжже, гега, ракети, ски. Тех• 

ннка на алпинизма. Катерене по скалнт-k. Зименъ ту

риэъмъ. 

Глав!! 11. Облеклото и принадлежностит-k на ту• 
рнста и спортиста. 

Глава 111. Строителното д-kло на туриста : хижи, 

п111.текн, жалони и пр. Водосн11бд11в11не. Пионерна ра· 

бота : мостове, салове, лодки и пр. 

Глава IV. Стануване (camping. л·агеруване),~ ор• 

rаннзацня, матери11лн, палатка. Кроене на палатката. 

Маршрутъ. Картографи■• Огн~ще. Спане. Дисциплина. 

Глава V. Храната на~турнста. !<ухната на ту-

рнета. Готварска книга на туриста. · 
Глава VI. Хигиената и боnестит-k на туризма и 

лtкуването им11. Болести и бърза nомощь, по азбу
ченъ редъ. Билки, импровизирана аптека на турнета 

·и спортиста. 
· Глава VII. Р.!lзни : 1) Л-sтни колонии, л'tтовища 
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на туристи и скаути. Почивни стан ции. 

2) Camplng съ автомобнлъ • 
3) Колоездвченъ camping. 
4) Турнэъмъ съ лодки. 

Материята е третирана съ майсторска ржка и 

авторътъ е гледалъ да даде I най-nрактнчню,, най• 
простия И ИIIЙ •ПОДХОДIIЩКII съветъ по И11Й·В11ЖКИ11. 

въпроси, които вълнуватъ( турнета и спортиста : ,rрана, 

облекло, хнrиенв и техника на любимия сnортъ. 
Книгата ще има окло 30 коли съдребенъ шрнфтъ, 

повече отъ 250 клишета, кон1'о нагледно ще ржково• 
дяrь турнета. Цената на книгата е 120 лева. На пред• 

nлатнлнтt 80 лева. · 
Книгата е изчерпателна . Тя съдържа всичко 

онова, което единъ нашъ опитенъ и старъ турнстъ и 

сnортнстъ намира полезно и необходимо зв спортиста 

и турнета . Само съ събираt«е на абонати издателството 

ще може да реши, въ тази финансова криза, да ан 

гажира и изхарчи една крупна сума, необ,содима 311 
печатането на такава обемиста книга съ топко11а 

много клишета. Иначе, такова едно крупно съчинение 

необходимо 311 туристи, скаути и спортисти, ще остане 
неиздадено и туризма ще е лншенъ отъ такъвъ не• 

оценнмъ с1>ветннкъ. 
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