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Извtстно е , че боrатитt англичанн и американци еж дали го

лtмъ потикъ за ра звитието нз европейската туристика , главно 

въ Швейцария. Англия дълго врtме е изпращала 1-fa европейския кон
тинентъ голtмъ брой пжтници , копнtющи эа природни красоти и но-

. вости. Въ по-ново врtме обаче напливътъ на английскитt туристи се 
01 клони отъ Европа и завладt другитt части на Lвtта. Но затова 
пъкъ прtзъ послtднитt години Европа се радва на вниманието на 
американскитt туристи и то главно на . ти я отъ Съединенитt Щати. 
Това я вление обаче не се посрtща съ симпатии отъ американски~ 
печатъ . Вече нtколко годи ни сtвероамериканскитt вtстници се за

rрижватъ за множеството милиони народенъ капиталъ, безразборно 
nръсканъ въ Европа отъ попанницитt на Щатитt. Тоя капитзлъ се 
билъ завличалъ отъ отечеството имъ, за да бж.де поrъJ1натъ .въ 
Европа отъ прtвознитt дружества, хотелитt, гостинницитt, моднитt 
магази ни и пр. 

Тия о плаквания , не съв сtмъ безоснователни, илюстриратъ ясно 

увелJfчаващата се ревнивость межпу младата Америка и старата Европа . 



Като прослtдимъ отъ 1890 до 1900 г., ще видимъ, че Европа го
дишно еж посtщавали до 100,000 пжтниuи отъ Америка. Банковитt 
учрtждения на Щатитt еж прtсмtтнали раэноскитt, които тия 
пжтници правятъ въ · Европа, на около 100 милиона долара, 
т. е. около 500 милиона лева. Но по-послt числото на сtвероаме

·риканскитt пжтници се е удвоило и, споредъ иэчисленията, разно

скитt · на тия пжтници сега възлиэатъ на повече отъ 1 милиардъ 
марки. Тая цифра, макаръ и малко прtувеличена отъ самитt амери-

, канци, все не ще да е много далечъ отъ и~тинската. Споредъ нея, 
на всtки сtвероамерикански туристъ въ Eвporm се п'адатъ годишно 
6,000 лева разноски. Тая сума не е невtрqятна, като се има прtдъ 

видъ, че тия п.жтшщи се бавятъ въ Европа прtзъ цtлото лtто, а 
даже и повече ; при т6ва тi; иэраэходватъ голtми суми и за разни 
покупки. Дамитt си купуватъ облtкло, шапки, скжпоцtнни накити 
и пр. Мжжетt сжщо купуватъ дрехи, произведения на изкуството, 

старини и пр. Само пжтуването цо море, отиване и връщане, струва 
въ първи класъ 1200 лева, а на раэкошнитt параходи на сtвероа
мериканското параходно дружество има кабини, пжтуването въ които 
струва до 10,000 лева. . 

Сtвероамериканскитt пжтниuи по -Европа прtдпочитатъ главно 
Англия и Франция. Прtдпочитатъ Англия эатова, защото тамъ се 
чувствуватъ като у до~ си. ~ Говорятъ сж.щия езикъ като англича• 
нитt, а освtнъ това богатиятъ американецъ никждt не може да на
мtри такива удобства за живtене както въ Анr:лия. Единиятъ ми
лиардъ разноски на тия пжтници остава главно тукъ. Повечето отъ 

rрамаднитt лондонски хотели еж эаети иэключително отъ американци, 

пъкъ и не биха могли да сжществуватъ без ь тtхното посtщение. 

Повечето отъ американскитt пжтници, главно дамитt, не за
бравятъ да посtтятъ и Парижъ, лtто се снабляватъ съ произведенията 
на висшата мода. Не се забравятъ и другитt страни, като Швейца
рия, Германия, Италия, на които посtщенията отъ година на година 
се увеличаватъ. Споредъ швейцар ски източникъ, гр. Люцернъ мина
лата година е билъ посtтенъ отъ 21,000 американци. Сегашната ct-. 
вероамериканска парична криза ще бжде, навtрно, причина да се 

намали числото на американскитt туристи въ Европа, но и то ще 

бжде само врtменно·. Въ Съединенитt Щати днесъ е вече на мода, 

даже необходимо е эа пълното образование, да може американе-
. цъть да се похвали поне съ едно пж туване въ Европа. 

За прtминаването на ;,огромното б,1ато" американецътъ се рt
шава лесно. Вече самото му riжтуване въ разкошни германски пара
ходи е приятно приспособлението k.ъмъ европейскитt нави uи. 

Американеuътъ · обича да напуша своята земя и поради промtн
ливия кт:tматъ. С-tверна Америка не е достатъчно запазена нито отъ 
торещитt южни вtтрове, нито отъ сту денитt сtверни бури. Таиъ 
студенитt и топли дни · настжпватъ ненадtйно, а не съ прtходи, както 

това е при еж.щата геоrрзфична ширина въ Европа. _.,. Европей
ската красива п.ролtть тамъ липсва. Къмъ всичко това се прибавя и 
стремл~нщ~то ца а~ериканеца щJ. научи •. Jitщo !-JQB01 . да ~иди дpyrl? 
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живот.ъ, други условия, друга култура и мзкуство . Прtзъ 1905 год. · 
Германия еж. лосtтили заинтересувани отъ нейната култура около 

10,000 амtриканuи, които с.ж. навtстипи главно Берлинъ, Дрезденъ и 
Хановеръ. 

Въ търговско отношение реэултатитt съ Европа еж. много бла
гоприятни эа американц1,1тt. Щатитt иматъ съ З милиарда лева по
вече вносъ въ Европа-, отколкото Европа въ Америка. Особено Ан
глия много повече храни и сурови материали внися отъ Америка, от
колкото изнася. Германия прtзъ 1906 год. е приела отъ Щатитt за 

, 1236 милиона марки стока, а е изнесла за Америка 1.:амо за 636 ми
лиона. И тъй, при вси4ко че американскитt туристи харчатъ въ _Европа 
1' милиардъ лева, все пакъ едва половината отъ дефицита на Европа 

.въ търговията u съ Америка .се покрива. Значи оплакванията на · аме
риканскитt вtстниuи еж нео'снователни. При това тия пари на сtве
роаft!ериканскитt пж.тници не еж безразборно пръснати, понеже за 
тtхъ тt получаватъ въ Европа това, ко~то въ своето отечество не 
моr~тъ да намtратъ, ,или пъкъ МНQГО скжпо би имъ с·трувало. А мор-

. скитt съобщения даватъ еднакви облаги и за двtтt страни и може 
да се очаква, че тия съобщения още повече ще се разширятъ. 

Никакъ обаче не е тъй съ изнасянето на американския капи
талъ въ видъ на · зестра при оженването на богати амtриканки съ 
европейци. Тая з~стра, споредъ Ню-Иоркскитt вtстници, досега е 
достигнала сумата 5 милиарда лева. Но Евроrа ни най-малко не е 
виновна за изнасянето на тоя капиталъ; напротиеъ, въ случая вино

венъ е капризътъ на американската милионерка. Но ако приемемъ и тая 
сума эа вtрна, все пакъ американскиrt милиарди еж. само една нищож

на награда эа милионитt европейски прtселенци, съ и безъ капиталъ, 
конто въ послtднитt 10 години се прtселиха въ Америка и дадоха 
мощен"р потикъ на индустрията ·и земедtлието и, iия условия още 

110-неблаrоприятно ще се промtнятъ за Европа, когато европейскитt 
туристи, наситени вече отъ старата Европа, ще се нахвърлятъ върху 
дtвствената Америка, която по своята · пространность и величестве

ность днесъ още остава слабо позната на европейцитt. 

Иэъ „ Casopis turistu". 

А. Д. Ц~'hтковъ. 

На Му сап а. 
Излетъ ва Долвобав:с:ки.я :клов:ъ .Ибъръ" 

(Свършекъ) . 

Сцената се промtня. Прислугата ни сега намtта 
снарежения. Горскитt имъ кучета дрънкатъ синджири и 
датъ лъскавитt пушки, страстно скимтятъ. Всичко т 

ptme маскир~но., разrл9qе~о и скрито uъ rоваритt. "Сб 
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виждане" и „добра сполука" щедро и оби.1шо се размtниха. -сл1щъ 

малко съ бинокли ги · гледахме, какъ леко се катерятъ, като сжщи 
кози, изъ скалитt на върха „ Кичи-чукуръ" (Козьо-падало ). Колко 
е популярно у насъ името на този нръхъ 1 Който ловецъ не го е 

посtтилъ, 1-1его не е гостилъ щедро (съ двtтt ржцt) съ едъръ ловъ. 
Заповtдь се даде: рогъ да не свири и викъ да нtма. Всичко 

се прибра и ние тръгнахме изъ рtката, като се зазяrшахме по върхо

ветt отъ двtтt страни, докато шапкитt ни падна_тъ . 
Двама войници ни срtщнаха. Tt I отиват ь на поста „Демиръ

каоия". Колко си гостолюбивъ, българино, въ каквато форма и да 
си облtченъ, какъвто и черенъ трудътъ ти да е 1 „Гости ще ни 
бждете довечера, приятели f Ето, азъ прtпращамъ изъ моя районъ 

този войникъ и пакъ ще се върна да ви заведа на нашия постъ, 

· а вие бийте ония кози хей тамъ, дtто на инатъ ни гледатъ, докато 

се завърна.,, се обади единиятъ отъ войницитt, симпатиченъ начал

никъ на маричкия постъ. Благодарихме и обtщахме му. Другиятъ 

войникъ и той ни покани - да сме отишли и тtмъ на госте, на 

„Демиръ-капия". - ,,Много риба имаме ~ие тамъ, като царевица 
ще ядеме пъстървата, само елате", така укичи той поканата си. И 
нему обtщахме „другъ пжть". Раздtлихме се най-сърдечно. Да, ние 
станахме първи приятели, повече и отъ роднини въ това „ село до 

облацитt". 
Малко по-надолу водачътъ маха ржцt. Разбрахме, че това е 

знакъ да мълчимъ и да се затулимъ задъ клекаша. Изпълнихме. 

Бинокли не трtбватъ. Налtво върху двt скали стоятъ като статуи 
по единъ едъръ пръчъ и наблюдаватъ. Между тtхъ малки ярета си 
играятъ на „гоненица". Tt, слtдъ като изхрипнатъ високо въ въз

. духа, стичатъ се като стрtли купно и се качатъ на скалата при 
единия козелъ. Слtдъ като го позадиркватъ маJiко, хайде обратно, 
та при другия. А ние, легнали на оная мека , дебела трtва, . като 
върху зеленъ килимъ, гледахме и хълцахме отъ радость - сжщи 

дtца ! Истинэ, чудесни, омайни еж свърталищата на козитt ! Какви 
ли не наблюдателни постове и стратегични пунктове иматъ tt I Само 
туристътъ е честитъ да ги наблюдава и знае да имъ се радв-а .Само 
той е въ състояние да ги рисува. 

Чу . се въ дtсно далеченъ гръмъ ,отъ пушка. Онtзи жизнера
достни пехливани, що така весело си играеха, за мигъ се смутиха. 

Голtмитt пърчове на скалитt почнаха да се въртятъ като хаджи на 

джамии и да . се вслушватъ. Тtзи часови нtколко пжти слизаха · въ 
страни, разгледваха и rt-а.къ се изкачваха на минаретата. Човtшки 
r ласъ силно провали доловетt отъ дtсно и екътъ блъсна четвероно
rа га дружина, която отлетt - хвъркна по висинитt - къмъ небесата. 

Изъ една урва отъ д·всно се смъ~на ловецъ и съ мжка влtче 

нtщо. Той вика 'за помощь . Затекохме се насрtща му. Изтегна на 
меката морава прtдъ насъ грамаденъ пръчъ още топълъ. Радвахме 
му се повече, отколкото и цtлия свtтъ да бtхме спечелили. 

Съ този трофей триумфално слtзохме на . маричкия nостъ, 

който се намира тамъ, дtто се С{J иватъ пtнеститt Суха и Лtва 
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, Марица въ едно, и го закачихме за рогата на единъ боръ, дtто 
по-вtщитt по тази работа rp разпраха и му извадиха всичката вж

трtшность. Вечерьта отъ , дроболината му ядохме вкусна чорба, въ 
коятQ и ли монъ имаше. Балканската вечера при буенъ огънь се съ
проваждаш~ съ наздравицlf и впечатления от,ъ виденото и чуто. Подъ 
вличнието на тtзи впечатления ние налtгахме въ бараката на воfi

нишкитt л,егла, около силно напалена желtзна печка - лtтно врtме, 
при която цtла ношь дежуриха войници, за да искараме нощьта 

на единъ сънь ~ - безъ да мръднемъ. 

Така сме плащали даньт а на морфея, докато слънце позлати 

насрtщнитt върхове. Около голtмъ огънь пиемъ чай, кафе и пра -
вимъ закуска. Апетитътъ ни се отваря, като гледаме стадо диви кози, 

които мtрятъ и планиратъ насрtщния върхъ . Люто имъ се заr<анватъ 
ловци. Този день е опрtдtленъ за ловъ и почивка. Ние тръгнахме 
изъ рtката за риба . Ловцитt взеха съ себе кучетата и елинъ отъ ко

нетt и се изгубиха. Този ловъ много бърже се свърши, защото изо
билието помага. Два часа не изминаха и ето ги подиръ коня, натова

ренъ съ двt кози -- майк~ съ 'яренцето си. Разказаха ни, че щомъ се 
покачили по върха, на грамадJа скала изброили 67 диви кози и ярета, 
които почивали на припекъ. Надяхали скалата, гръмнали пушки и 
стадото връхлетtло на едноrо отъ ловцитt, та картината приличала 
на онази, дtто дивечътъ тъпче ловцитt съ бутилкитt имъ въ ржцt, 
а пушкитt окачени .. . Ловецътъ се случилъ младъ, неопит~нъ, страх
ливъ. Насмалко умътъ му щ-влъ да исхвъркне. 

Казватъ, че дивото яре винаги въ врtме на опасность, се ii ри
лtпя до корема на майка си, и никакъ не се отдtля отъ неи. Така се 
случило и· сега. - Отъ първата пушка паднала майката ; цtлото стадо 
избtrало, а само яренцето и се залtпило съ гръбчето за още топлия 
трупъ на майка си. Ловцитt имали търпtние да наб11юдаватъ тая 
картина дълго врtме, а послt втора пушка е катурнала това сираче 

до трупа на майка .му и е турнала край на живота му. ,,Стига, 

всички на поста ! " казали си ловцитt ; слtдъ това обtсили труповетt 
на лова върху коня и потеглили. 

Обtдъ. Войници, ловци и туристи на обща трапеза - цtла 

сватба. Пtсни и масали се нижатъ и завръзватъ, акомпанирани отъ 

бъклици и наздравици. Отъ възхищение нtкои минаха въ нетрtзвение. 
Просто да имъ е. Гората всичко търпи; нtма е тя, гледа и мълчи. 
Писанитt закони и блюстителитt имъ еж долу низко, на хщ1яди 

метра подъ краката ни. Тука е царството на волностьта. И всtки 
може да се обяви за царь и моментално да бжде признатъ за такъвъ 

отъ всички върхове, долове, рtки и ручеи и вtтърътъ да му запtе 

веднага. Видtли ли сте царства безъ история? -
Почивката е пълна. Привечерь стигнаха нови гости отъ „ Чамъ

кория ". Между тtхъ · имаше и словесни лtстовички - безъ крилt. 

Ние трtбваше да отстжпимъ на новитt изморени гости. Роrътъ 
обяви тръгване. Всичко е готово и ние сме на пжть прtзъ запазена 
гора, зелена като коприва. За 11 / 2 часъ стигнахме на държавната 
горска барака - солидно здание, съ металически покривъ~ . стъклени 
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прозорци, _три отдtления съ долапи, построено всрtдъ ра3кошна 

поляна, эаобиколена отъ боръ, чер~ чамъ, смъР.ча, мура и бистри 
ручеи. 

Всрtдъ поляната на открито накладе се огънь. Завъртt се на 
шишъ дивото яре, мазано oтropt постоянно съ сланина~ Нtкой 

чифте-акъллия му бtше привързалъ краката эа шиша С'Ь върви ! Диво 
яре на шишъ печено I Това е рtдкость въ живота, която -трtбваше да 
се ознаменува съ нtщо. - Наредихме арабска седt.нка подъ небе, уси
пано съ брш1янтни звtэди, между дървета, които никакъвъ вtтър-,ь не 
безпокоеше, и въ честь на дивото печено яре тази ,сладка вечера

седtнка бtше наречена „кумичинъ банкетъ", който има своята странна 
и смtшна история тукъ. ,,И тази нощь бtше отъ ония чудни нощи; 
чиято прtлесть не може да прtдаде четката дори и на най-изкустния 
живописецъ ... 

с. Долна-оаня , 1908 г. 

Отчети на кпоноветъ на БТ д за 1907 rод. · 
Врачански нлонъ „Веслецъ". 

На .9. май 1907 r. дружественитt членове, слi;дъ като изслу
шаха отчета за 1906 туристовска година, пристжпиха къмъ избора 

на ново настоятелство. За членове на новото настоятелство се избраха 
слtднитt лица : 

Прtдседате;1ь Никола Алексиевъ (учитель), подпрtдседат_ель 
К. Чорбановъ (учитель), Касиеръ Сим. Ножаровъ (аптекарь), дtло
водитель Илия Н. Петракиевъ (чин. Земл. 1?анка), контролна комисия 
Кир. Филчевъ и Т. Павликеновъ. · . 

Прtзъ м. ноемврий с. г. касиерътъ на дружеството, Сим. Но
жаровъ, на_пусна града и неговъ замtстникъ до края на отчетната 

година остана прtдседательтъ Н. Алексиевъ. Прtзъ годината еж.що 

напусна града членътъ · отъ контролната комисия Кир. Филчевъ, но 

не е избирано друго лице за неговъ замtстникъ. 

Прtзъ о-:-четната година~ па както е било и други години, 
мнозина отъ членоветt не еж били акуратни въ задълженията си 

спрtмо дружеството - рtдко еж се янява;ш на излети, не еж си 
плащали редовно членовината и ·т. н.; · а има и такива, за съжаление, 

които еж . се записали за членове, поJJучили еж значка „ туристъ" и 

др . нtща и, когато еж бивали поканени отъ касиера да си вн~сатъ 

членовината, тt еж се отказвали отъ членството. Имаше пъкъ и 

членове на дружеството (благодарение че еж само 1 . 2); които, безъ 
да еж устояли на задълженията си спрtмо дружеството, всtкога, 

когато имъ е падаJ1ъ случая да блеснатъ нtкждt отъ името на дру
жеството, еж се държали доста некоректно, даже съ своитt необ
мислени постжпки · еж ставали причина' да се намtси управата на 
дружеството. 
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Прtзъ отчетната година градътъ ни бtше честитъ да посрtщ

не прtдставителитt на Българската Туристска Задруга за VII ту
ристовски · сборъ. Като се имаше прtдъ видъ, че туристската задруга 
познава добрt Враца, ·а · особно дивната историческа околность, 
настоятелството вtрваше, че сборътъ ще се посtти отъ грамадно 

бол'шинство сборяни, но, за съжаление, това не се сбжднао А Врачан
ската околность заслужва вниманието на българ. туристъ, защото не 

еж. много кж.товетt изъ нашето отечество, които криятъ -такива дивни 

богатства като Врачанския балканъ. Достатъчно е да поменемъ само 
,,Леденицата" - тоя дивенъ подземенъ лабиринтъ, за да се поh

твърдятъ горнитt ни мисли. Настоятелството се надtваше, че отъ 
София и Плtвенъ, благодарение на близостьта имъ (rюсрtдствомъ 
желtзницата) до · враца, ще има голtмо число .гости. 

Клонътъ . ни даде въ градската градина гощавка на друrаритt
сборяни,, като б~ше тя и грижливо илюминирана. За отпразднува
нето на този день, при участието на повече сили, . можеше да се 
направи много нtщо. Bъoбill,e дружеството се постара, доколкото 
му позволtваха силитt и срtдствата, разбира се, да направи всичко 

възможно за по-веселото и приятно прtкарване на врtмето отъ .страна 
на гоститt. 

Настоятелството, отъ името на всички Врачански туристи, 
сърдечно поблагодари на мtстнитt военни власти и на общинското 
управление, задtто тt отпуснаха безплатно музикитt си за посрtщане 

и изпращане на сборянитt. Трtбва да се константира и факта, че . 
градск.1:1ятъ кметъ, г- нъ Калджрмовъ отпусна безплатно за търже
ството не само градската музика, но даде наврtме и нtколко души 

общински служащи въ rюмощь на украсителната комисия • 
. Въ началот0 на годината клонътъ броеше 35 члена (изправни 

и неизправни), прtзъ годината се записаха 17 нови, а напуснаха 
20, така · че къмъ началото на 1908 г. к.rюнътъ ни брои всичко 
32 чпена. 

· Прtзъ отчетната година клонътъ направи 16 излети, отъ които 
8 еж · пролtтни, 2 лtтни, 5 есенни и 1 зименъ. Излетитt еж правени 
до близки и далечни хубави кж.тове изъ Врачанската . околность, а 

1 единъ до историческия Плtвенъ. Съ мал.ки изключения, излетитt 
еж посtщавани отъ внушително число гости (мжже и дами). Тов, 
обстоятелство силно радва настоятелството. Клонътъ ни, . ако не е 
направилъ нtщо особено (хижи, пж.теки · и др.) поради липсата на 
срtдства, поне · е способствувалъ любителитt на природата, на ху
бавата врачанска природа, да се отдtлятъ I за . нtкой день от.ъ ·клю
китt, каловетt, праховетt и пр. и да се хвърлятъ въ обятията »а тая 
дивна природа, да подишатъ чистъ въздухъ, да пийнатъ чиста студена 

баJiканска вода, да почувс.твуватъ насJiада и да познаятъ една часть 
отъ хубавото си отечество. Прtзъ врtме на изJiетитt членоветt
туристи, съ_ рtдки изключения, еж се държали коректно, като еж от

бtгвали всtкакви инциденти, непристойни за туриста. Клонътъ ни 
смtе да се похвали още и съ това, че турна началото да се обра

зува чета отъ юноши-туристи. 
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nрtзъ истеклата годин·а общи дружествени засtдания има 1 О 
(9 извънредни и 1 редов но) , настоятелствени - сжшо 10. 

Голtма часть отъ членовеrt на клона не посtщаваха засtда
нията; това, разбира се доста с11 ъваше напрtдъка на дружеството. 

Като е дума за засtданияrа, настоятелството не може да nрtмълчи 
факта, че нtкои отъ чл~новетt еж му на;rяквани, че не ги е с ьбиралп 

на другарски срiшш. Обаче въ случая настоятелството не е виновно, 
защото никакви срtдства не бtха· въ състояние да подtйствуватъ на 
членоветt да nосtщаватъ редовно дружественитt събрания и обяве

нитt срtщи ; то е обявявало другарски срtщи, но еж се явявали на 

тtхъ само по 4-5 души . 

Дружеството прtзъ цtлата година има 48 изходящи и 8 вхо
дящи номера. 

Отчетъ на касата за 1907 година. 

,

11 ___ · П р_и_х_о_д_ъ __ --!-_с_у_м_а--.-11 ___ Р_а_з_х_о_д_. ъ-~-=1:-с_у_мi'-а-• лева I ст. · лева I ст. 

Остатъкъ от~ 1906 год 
Постжпили отъ 32 члена . 
Недоборъ отъ 1906 год. . 

• ,, 1907 год .. 
Наличность въ касата . . 
За уравнение . . . . • 

197 60 
128 50 
165 
155 
62 10 
19 80 

728 -

За централната каса 
Канцеларски . . . 
Непрtдвидени 
По сбора . . . . . 
Недuборъ отъ 1 ~06 год. . 

1907 " . 

Дълrъ на дружеството . 

32 
10 
12 

354 
165 
155 

728 -

19 80 

Бюджетъ за 1908 година. 

Приходъ 

Отъ 30 члена . • . 
Отъ 10 нови члена . 
'1.0% отъ недоборъ . 
Отъ забавления . . 
Отъ разни помощи . 

180 
80 
64 -
40 
20 

Разходъ 

За изплащане дъJJra 
За централната каса 
За делегати. . . . 
За разсиленъ . . . . . 
Показалци , пж.теки и пр .. 
Непрtдвидени. . • . . 
За библиотеката . . . . 
За уравнени~ излишъкъ . 

Сума 

лева I ст. 

19 ьо 
81 
60 
24 
60 
16 
20 

lOJ 20 

384 -

Прtдседатель : Н. Аленсиевъ . 

Дtловодитель: И. Н. Летракиевъ. 
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Джонъ Лъбокъ. 

П л а .н· и нит t. 
(Изъ съчинението 11 Хубоститrь и чудесата на природата•)*. 

Планинитt, сtкашъ, еж създадени да бж
датъ училище и черква на човtшкия родъ 

- учениятъ открива у тtхъ такива съкро
виша, каквито таи нtкой древенъ ржкописъ; 
работникътъ ще намtри кратки, прости по
учения; мислиrелыъ - спокойно уntжище; 
набожниятъ - блажена светиня. Tt еж ве
лики храмове на зе·мята съ своитt скалисти 
врати, облачни посrелки, хорове оrъ потоци 
и к~мъни, снtжни олтари и пурпурни сво
дове, обсъти съ вtчнитt. звtзди. 

Ръскинъ. 

За мнозина отъ насъ Алпитt еж неизчерпаемъ изворъ на ра
дость, миръ, здраве и дори живот ь. Отиваме · при тtхъ уморени, 
изтощени, рэздразнени, съ безприч µ нна, може би, мжка и се връ

щаме здрави, силни и енергични. Всрtдъ планини самата природа 

изглежда по-свободна и по-щастли в а , по-свtтла и по-чиста, отколкото 

дt да е друrад·13. Поривътъ на рtкигt и покоятъ на езерата, чиститt 

снtжни поля и величавитt ледници, nрtсниятъ въздух1-, таtiн'стве

нитt планински върхове, синкавата мъглява далечина, сутриннитt 

краски и вечерниятъ блtс:ъкъ, хубостьта на небето и величието на 

бурята - всичко това отъ врtме на врtме ни освtжава и възхи
щава и споменътъ отъ него никога не увtхва. 

Дори сега, като пиша тия редове, мtрка се прtдъ мене свtт
лата картина на една алпийска долина-синьо небе, блtскавъ снtгъ, 

голи сиви или ясночервени скали, тукъ :тамъ тъмни борики, по-на

татъкъ окръшлеuи гладки Алпи съ групи брtзи и оуки, изпъстрени 
съ тъмни кж.щици; по-долt пакъ скали и гора, но повече листнати 

дървета и най-послt тамъ дш1t самата долина съ изумрудени ли

вади , окичени съ елхови храсти и прорtзани съ сребристи потоци; 

азъ почти дочувамъ звънuитt на далечнитt крави, що слизатъ отъ. 
планината, и приятното клокотене на бързотечащата· вода. Безкрай- , 
ното разнообразие, чувството на покой и мощь, достойнството на 

старосtьта, енергията на младостьта, играта на uвtтове, хубостыа 

на формата, тайната на ·тtхноrо начало - всичко това обJ1ича планината 
въ тържествена красота. 

*) Въ послtдния ·брой на БТ ние дадохме рецензия на прtведеното отъ 
· английски 01-ъ г. Ст. Костовъ съчинение на Дж. Лъбокъ „ Ч,,;rJecama н хубо• 
сшит-k на природата". За да покажемъ нг нашитt читатели, какъ майсторски 
е написана тази интерtсна за всtки туристъ книга,, поыtстваме · тукъ . ше
стата г.11ава , която се отнася до планинитt. Б. Р. 



Чувствувамъ съ Ръскина, че „ ш1анинитt еж начало и· край на 
всtка природна картина; тt и изrледътъ подъ тtхъ напълно въл

нуватъ моитt чувства. Ако и съ наслада да съзерцав-амъ полскитt 

1 цвtтя, гори и открито небе, обаче насладата е спокойна и хладна 
като тая, когато разглеждамъ цвtтя въ зимна градина или чета 

интересна книга". 

Не е фантазия, че планинскитt цвtтя еж · особено rолtми и съ 
бJ11;скави 1jраски. Тукъ има не само хубави планински видове, като: 
жълта, си~я и алпийска горчивка, алпийски рододендронъ, алпийска 

иглика, алпийска лихиня, синя шапка, анемона, нарцисъ~ солд()lнела и 

хиляди други, по-малко намъ извtстни, но и положително е уста
новено, че тия отъ непланинскитt, полски видове, които растатъ по 
планини, еж по-гол1;ми и но-ярки отъ събратията си изъ полята.* ) 

Алпийскитt видове принадлежатъ къмъ извънредно различни 
сtмейства, като се почне отъ мъховиднитt постелки, украсени тукъ
тамъ съ звtздни цв1;товце или съвсtмъ покрити съ цвtтенъ килимъ. 

Дърветата по низкитt планински склонове и изъ ·алпийскитt долини 
„ се отличавэтъ еж.що така съ буенъ растежъ. Горt борове, елхи и 
листокапни - елхи, по-долt буки и величествени кестени, които, сt
кашъ, се наслаждаватъ съ nрtсенъ ароматенъ въздухъ и бистри 
планински потоци. 

Който е свикналъ съ богатия птичи животъ на английскитt 
гори и живи огради, нему швейцарскит1; гори и Алпи ще се сторятъ 
по-скоро самотни · и пустинни. Човtкъ ще . види хвърчащия високо 

въ небето ястребъ или . дори орелъ, · ще се чуе очаровате;шия викъ 

на алпийския съселъ и ще знае, че див1~1 кози, макаръ и да ги не 

вижда, ro гледатъ отгорt отъ нtкой скаленъ гребенъ-всичко т9ва 
придава на Алпитt асобенъ интересъ. 

Друга п 11анинска прtлесть е богатството на краски. ,, Най-на
прtдъ обърнете внимание на разликата , . що nрОffЗВеждатъ въ тона 
на ландшафтния колоръ пурпурниятi, виолетовиятъ и тъмносиниятъ 
цвtтъ, който дължимъ на планинитt.· Въ обикновенъ равниненъ 
ландшафтъ имаме синьо небе, зелена трtва, която, прtдполаrамъ азъ 
(макаръ по равнинитt да не е винаги тъй), е съвсtмъ прtсна и свtтла, 

зеленолисти дървета, нi;кои елементи отъ пурпуренъ цвtтъ, много 
по-богати _ и по-прtкрасни, отколкото обик~ювено си . ги мислимъ, 
трептятъ по ~ората на дърветата и подъ тtхнитt сtнки, а особено 

· съвършена и изящна пурпурна краска иматъ живитt огради, хра

ститt и върховетt на дървет;:ца въ надвечерно осв1;тление. Но въ 

планинитt къмъ всичко това трtбва да прибавимъ цtли простран-

*) За потвърждение на горното можемъ да дадемъ примtръ съ помни
чето (незабудка), което расте въ изобилие на Jlюлинъ. Който възлtзе на тая 
планина прtзъ май, той ше види на самия връхъ е_дна голtма повърхнина 
посинъла отъ това растение. - туристътъ, като приближи до помничеrо, усъша, 
че въздухътъ е изпълненъ съ една чудесна миризма. Тукъ растяшето uв1пе 
има яръкъ, свtтло-синь шаръ. Въ низкитt, мtста на сжщата планина, напр. 
покрай пжтя 0т~ монасrиря .св. Краль" за с. Княжево, се ср1нuа сжшото 

, растение, но цеtтътъ му е по-блtдъ, съ по-дълга опашка е и е съвсtмъ безъ 
мирисъ. - Хр. Пиперовъ . 
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с.тва о6лtни отъ пурпурновиолетови и пурпурни лж.чи; по-наблизо 

пъкь виждате най-нtжни rължбови тонове, когато нtкое облаче 
_минава надъ мрачината въ нtкой долъ или гора, по върховетt riъкъ . 
тия синкави и пурпурни цвtтове м11наватъ въ такива нtжни розови · 
тонове, които ниrдt не се срtщатъ, а небето въ еж.щото врtме из
глежда по-чисто и по-дълбоко. Не, който не е виждалъ розовитt 

лж.чи на зората, когато се см1\СВатъ с ь планинската синина, ·отдале
чена на 12-1.5 мили, той едва ли анае истинската нtжность на 
цвtтоветt; той, наистина, може да наблюдава · свtтлата нt.жность по 
небето и цвtтята, но той не ще може да схване тържествената нt.щ- · 
ность на далечнитt пурпурни хълмове".* ) 

,, Азъ не зная - казва той на друго l\:f-Всто - нtкой друrъ окрж.rъ , 
койт0, да има така чистъ и издържанъ до висша степень планински 

характеръ или пъкъ тъй малко да се влияе отъ чужди елементи, 
както тоя, що се простира по течението на Триентъ между Валор

, синъ и Мартиньи. Пж.течкитt, които водятъ · отъ долината на Рона 
къмъ него, първо се издиrатъ на стръмни крж.rове между орtхови 
дървета, като извита стълба между колонитt на готическа кула; 

послt отстж.пятъ по стръмнинитt на хълмоветt въ една почти не

из1Зtстна долина, но гж.сто ~аселена отъ трудолюбиво и търпtливо 

население. t Jo скалиститt гребени, изгладени отъ стари . ледници в1э 

дълги, тъмни, вълнисти хълмове, като гърба на плуващи делфини, 

селянинътъ пази парче моравка отъ мъхъ и трtвисти корени, които 

струпватъ тънъкъ пластъ . черноземъ, огражда го съ малко камъни 

да се не · срине и слtдъ една - двt години развtва се rребенъ отъ 
житенъ класъ по каменния шлемъ". 

Тиндаль, като описва картината, която му се е открила отъ върха 
н~ Малкия Шайдекъ, казва: · ,,Горнитt пластове на въздуха прtд
ставяха такова вълнение, каквото ние не знаехме; вtтърътъ бtсно 
тласкаше облацитt къмъ склоноветt на Айгера, Юнгфрау rърмtше ...,, 
отзадъ , прtдъ насъ се извиваше великолtпна дж.rа, единиятъ си край 

забола ; въ долината Гринделалдъ, а другия прtх_върлила прtзъ върха 

Ветерхорнъ, така прtгърнала планината. Прtзъ разкж.санитt облаци 
вълни златна свtтлина заливаха склоноветt на планината По пос,лtд

ню~t блестtха на слънчевиrt лж.чи множество разпръснати кж.щички, 

стада мирно 11actxa И мелодично дрънкаха съ звънцитt си,· а тъм
нината на елхитъ, стълпени на гори lfflи пръснати на красиви групи 
по планини и долини, пръдстав·яше рtзъкъ контрастъ съ живата и 
полска зеленина". *-;.:. ) 

Малцина еж тия, които тъй добръ познаватъ планинитt, както 
Хуаймпъръ и отъ него ще цитирамъ единъ пасажъ, що описва из

гледа отъ върха Матерхорнъ тъкмо прtдъ ужасната катастрофа, 

която помрачава спомена ,на първото му възлиsане. 

,,Бtше единъ отъ тия чудно тихи и ясни дни, които обикно
вено прtдска~ватъ лошо врtме. Атмосферата бtше съвсtмъ спокойна 

*) Ръскинъ. 
**) Тиндапь. - .A.nnuuc1eum -li ледници. 
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и чиста отъ облаци и пари. Далечнитt на 50-100 мили планини 
остро се очертаваха на хоризонта и изглеждаха съвсtмъ близо. Ясно 
се виждаха всичкитt имъ подробности - гребени, скаJIИ, снtrове и 
ледници. Като гледахме старитt познати форми, пробуждаха · се у 
насъ приятни спомени за щастливи дни прtзъ минали години. Всичко 
бtше на явt, ни единъ отъ величественитt алпийски върхове не бtше 
скритъ. И сега ясно виждамъ rрамад1ния вжтрtшенъ кржrъ rига,-пи, 
обкржжени отъ гребени, вериги и масиви . .. Десеть хиляди стжпки 
подъ насъ се простиfс¼тъ полята на llерматъ, изпъстрени съ кжщички, 
изъ които се виеше- лtниво нaropt син'кц~ъ димъ. · Отъ другата страна 
осемь хиляди ст.д\nки по-долу · еж разстМ!ни брьолскитt пасища. Нао
коло черни' И ~J?аЧНИ гори, СВtТЛИ И прtлtСТНИ ливади, СКОКЛИВИ 
водопади и ·спо ~11>йни езера, плодорОдНJI поля и диви пространства, 
слънчеви р~ни и студени плата. Мtркатъ се най-груби форми и 
най-изящни очертания, досущъ стръмни скали и лековълнисти скло

нове, голи и с·нtжни планини, мрачни и тържествени или блtскави 
и бtли съ стtни, кулички, бойници, пирамиди, куполи, конуси и 

в tтропоказалци I Всички комбинации, които се срtщатъ въ свtта, и 
всички контрасти, които сърдцето би жеJ_Iало". 

Тия еж лtтни картини, но есеньта и зимата еж.що си иматъ 

своеобразно величие и хубость. 
,, По планинитt есеньта е тъмна; сиви мъгли почиватъ по хълми. 

Изъ храсти вtтъръ свисти. Тъмна те че рtката прtзъ тtсна равнина. 
Вtтъръ върти листата и постиля rробоветt на мъртвитt. "*) , 

Дори лошото врtме често само възвишава хубостьта и величието 

на планинитt. Когато по-низката часть е скрита и само върховетt 
стърчатъ надъ облацитt, тt изrлаждатъ много по-величе,ствени, 

от~олкото когато планината цtла се вижда. Мрачнитt краски прида

ватъ очарование и хайнственость на пейзажа, а плуващитt пъкъ 
облаци - разнообразие. · 

Д ъждътъ още повече оживtва uвtтоветt. Листата и трtвитt 
ставатъ яснозелени, _ ,,всtка заrорtла отъ слънцето скала блещи като 

ахатъ", а когато се разясни врtмето, новиятъ снtrъ до нtмай кждt 
б;1ещи и окичва rоритt съ чудна красота. Какъ човtкъ всрtдъ 

планина съжалява, че нtма rължбовитt крилt напълно да се наслади, 

по-подробно да изслtдва планинскитt тайни убtжиша. Впрочемъ, 

въображението може да хвърчи навредъ, дори когато тtлото трtбва 
да. остане. 

Всtки дневенъ часъ си има своя хубость. Сутриньта и ве
черьта пъкъ блещатъ иначе и дори еж по-богати съ краски. 

Надъ планински мtста облацитt еж по-свtтли и по-разновидни, 
нежели надъ равни. Сутриннитt и вечерни краски блестятъ особено 
ярко и плуващитt високо въ небето обµаци понtкога изящно прt
JIИватъ цвtтоветt на джгата, 

*) Осиянтъ. 
**) Бъларъ. 

.... кои блещатъ искристи 
Катъ ангелски крилt.**) 
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По низкитt мtста човtкъ може да бжде подъ или въ обла
цитt, но не и надъ тtхъ. Когато ние гледаме отъ планина и виж

даме далече подъ насъ да се носятъ облаци, струва ни се, че раз

глеждаме земята отъ нtкое небесно · тtло. 

Дори въ Алпитt не ще намtрите нtщо по-красиво отъ блt
съка слtлъ за'ходъ слънце, който покрива снtгове и ледове съ ро
зо'въ цвtтъ. Долната и срtдна часть на планината сж вече въ сtнка, 

1 а върхътъ Монбланъ, н;шр., все още се прtобразява отъ лжчитt 
на заникъ слънце, което гори по снtга. Тая свtтлина, сtкашъ, иде 

отъ другъ свtтъ и изчезва тъй внезапно и тайнствено, както е и 
блеснала. · 

Ако гледаме отъ долина планинскитt върхове, nocлt.ri.нитt 
изглеждзтъ като отдtлни остри зжбци, които високо се издигатъ 

надъ общото равнище. Обаче това е твърдt криво впечатление и, 
ако разгледаме сжщия изгледъ отъ върха на нtкоя по-висока пла

нина или дори отъ нtкое срtдно възвишение, удобенъ наблюда
теленъ пунктъ, както що е напр. Пицъ-Лангуардъ, ще видюtъ, че 
тие зжбци въ мно.ги случаи ррtдставятъ куполъ или дори плоска 

като маса повърхность, набраздена съ долинки. Много п ,1анински 

вериги първоначално еж били два и rри пжти по-високи, отколкото 

сж сега, и най-високитt върхове най-много еж пострадали отъ острия 
зжбъ на врtмето. _ 

Дt нtвга лtсъ е растълъ, днесъ дълбока морска пропасть зtй. 
О, земьо, ти какви промtни си видtла 1 
Гдt с'вtковетt морска тишина в11ааtла, 

Сега човtкътъ страстенъ тамо в'м~оrошуменъ градъ живtй. 

Кан;:ь всtки мигъ лика си промtняватъ облаци пернисти, 
Така мtнятъ се твърдитt земи и върхове скалисти.*) 

Прtвелъ: Ст. Костовъ. 



Сед'hнка. - На 21. мартъ тури
ститt отъ клона ' ,, Ибъръ" въ с. 
Долна-Баня еж имали съ колоезда
читt задружна седtнкц. 

Другарска cp'liщa. - Берков
скиятъ клонъ „Комъ " отъ БТД 
ималъ на 8. мартъ вечерьта другар
ска срtща. 

Зал'hсяване. - С.жщиятъ клонъ 
е посадилъ 1.000 барчета и съ 
полученнта помощь· отъ Мин-то на 

Търново, Ш е м ш е в с к от о шосе, 
прtзъ търновскитt ;юзя, с. Чо

лакова - махала, . тунела при с. 

Дебелеuъ по новостроящата се 
линия Търново-Борушиuа, до с . 
Дебелщъ. Обратно по Габровското 
шосе въ Търново. Излtтътъ се е 
посtтилъ отъ 20 души, всички 

дружествени членове. 

Долнобанскиятъ кл. ,,Ибъръ" 
е открилъ на Благовеuъ, при сте-
чение на много народъ, сезона на 

Търговията и Землелtлието ще за- излетитt. Това от.криване е ста-
rради мtстото, на което Clf>- пое_? - нало тържестено - съ състе.зания, 
дени дръвчетата. манифестаuии и из;1етъ до . ,,Гради-
Откриване излетния сезонъ. щето O • Вечерыа е имало обща ве-
Вел.-Търновскиятъ клонъ чера въ т~атралния салонъ, на ко

" Трапезица" е направилъ на 25. ято еж държани двt кжси рtчи -
мартъ първия . из;1етъ отъ тазrо- отъ туриста А. Цвtтковъ и колоез
дишния сезонъ нри маршрутъ . , дача Н. Петринъ. 

КНИЖНИНА-
/ 

Патриотичното възпитание I знаменитит·в френски побtди при 
на френскитi> войници.-Единъ Аустерлиuъ, · иена и др., ч,е 50 
френски офицеръ (лейтенантъ) , на проuента отъ тtхъ не энаятъ, че 
име Роландъ, въ едно съчинение подъ Елзасъ и Лотарингия прtли 18 70 
rорнрто заr;1а~ие излага своитtмисли г. еж принаплежели на Франция и 

относително патриотичното възпита- пр. и пр. 

ние на френскитt войници и дава до- А какво бихме казали за бъл
ста оригинални заключения. Чрtзъ rарскитt войници? Слtдъ колко 

собствена анкета, направена въ раз• години 50 процента · отъ тtхъ ще 
лични френски гарнизони, той се знаятъ подробно напримtръ за 
убtдилъ, че повече отъ половината обсадата на Плtвенъ, за боя 11ри 

. нойници не еж чували никога за Сливница и пр. ? 



,1 

Прокопване на Монъ-Бланъ. Монте-Роза, .на височина 3000 м., 
- Прокопването на Симплонския миналата година е отворt:н~ между
тунелъ е прtдизвикало въ Франuия народната лаборатория аа научни 

маса по_добни проекти, между които планински изслtдвания по ботан11ка, 
най-интересенъ отъ rледишето на бактериология, зоология, физиол(?• 
чистия алпинизъмъ е проектъ1 ъ за гия, земна физика и метеорология. 

прокапването на Монъ-БлаJ.Jъ. За Въ лабораторията има 18 мtста, 
тая ц1шь еж ходили въ Совойя и разпрtдtлен11 по слtдния начинъ: 
Женева М. Maurice, нониятъ дире- , Белгия 2, Англия 2, Германия 2, 
кторъ на желtэопж.тната компани я Франuия 2, Австро-Унrария 2, Wвeй
,,Paris - Lyon - Mediterranee" съ 

I 

ца рия 2, Америка 1 и Италия 5. 
инженерит-в Margo и Pourcel. Слtдъ За 110 висок.,. иослtдвания по физи
прtrоворитt съ женевскитt власти ката на земята и по dJизиолоrията 
тtэи лиuа се отбили въ Шамони, има помtщение . разпо1южено на Ко
дtто многочислени инженери вече панна Режина Маргарита, на върха • 
почнали техническитt издирвания. Книфетти на 4500 метра височина . , 

Научна лаб9ратори.я на· Мон-
те-Роза. - На гребена Оленъ на Изъ „La montagne." 

ИЗВ-SСТИЕ. 
Туристиката изобщо има възпитателно значение ·за народа и е 

достж.пна за цtлата маса. Тя допринася много за културното развитие 
на този народъ и значително може да подкрtпи народнитt му идеали. 
Голtма часть отъ нашитt другари - туристи напълно разбиратъ това 
значение„на туристиката и желаятъ на първо врtме да се открие въ 
органа на туристската задруга отдtлъ за патриотичното възпитание на 

българската младежь. Редакцията, като има прtдъ видъ това желание 
на туриститt,' рtщи за въ бж.деще да приема и статии съ подобно 
съдържание. 

Въ случая ш~ бж.датъ доста заинтересувани туриститt-офицери, 
на ко11то Военното Министерство миналата година разрtши да се 
записватъ за членове на туристското дружество; а сега задругата 

брои значително число отъ тtхъ . 
Отъ редакцията. 

~жmtводumtпь -
на rp. Велико-Търново и околностьта му, 

ствено изработени образи и еди~ карта 
Търновския окржгъ. 

Издание на В.-Търновското туристско дружество „ Трапезиuа . " · 
Цtна 3 лева . Велико-Търново, 1~07 r, 



С Е Я Е Л Е :а: ~ Я:. 

т Никола Георrиевъ, ул'. "Сердика" 
уристски шивачъ, № 26, София. Шие ПО - мърка ту

ристски и обикновени дрехи отъ български шаекъ и тиролски 
лоденъ. Цъна за туристски костюмъ около 35 л. Поржчки мо
гатъ да се правятъ и чр·hзъ Централното Настоятелство на БТ Д. 

ПОДПИСКА 

за записване абонати за Х. годишнина на 

,,РОДИНА'' 
илюстровано списание за наука и литература. 

Излиза всtки мtсецъ. Струва 5 л. (въ странст,во 6 л.). 
Отъ м. януарий 1908 г. ,, Родина" измtни досершния си фор

матъ и се обърна въ илюстровано списанве . Независимо отъ това 
абонатитt, които внесатъ въ прtдш1ата абонамента си , ще получатъ 
прtзъ течение на годината и слtднитt премии : 

1. ,, }l{ивотътъ на знаменития композиторъ Вагнеръ" и 
2. ,, Тайната религиозна философия на Индия". 

Адресъ : сп. ,, Родина" , квартал~ ,, Банишора ", София. 

Продължава -се подписката за година VII (1908) 
НА 

въnrH1P~l~U tYIPU~tЪ 
Списание за туризъмъ и природоописание. 

Органъ на Българското Туристско Дружество. 

Редакторъ: С. Д. Скрински. 

Излиза м·всечно (освънъ юлий и августъ). Струва за не
членове годишно 2 лв., въ странство 2.50 фр. 

Записването абонати става въ София въ придворната книжар
ница Касж.ровъ и редакцията на сп. ,, Родина", а въ провинцията 

клоноветt отъ БТ Д и при телеграфо-пощенскитt' станции. 

Приематъ се за послtдната страница на списанието обiшления 
отъ хотелжии, гостинничари, продавачи на туристски вещи и т. п. 

при най-износни цtни. 
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