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природа, един от оенователите на Бн.лгаре
кото 

Туриетено Друже<:тво и негов почетен член, 

почина внезап но. 

Сжс смжртта му, ние - поклонниците на 

вжзпяваните от него природни красоти, - гу

бим ,своя вджхновител , който и в последните си 

, дни не престана да н"! разкрива прелести-rе на 

Родината и да ни учи да я обичаме и се вжз

.х.ищаваме от нея. 

Поклон пред тленните му останки. 

Соф11я, 22 сt>птемвр11 j'j 19..: 1 rод. 
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Отноw~нuята на -Вазова кжtn Бжлrарскат& 
npupoдa. 

" „Но родино за тебе пях 
Ти Цl!Ла беше в песента ми. 

И- да от1Gрия непосмях · 
Светаята светих в душа ми ! '" 

("Люляка ми замириса" 20.} 
Не посмя той, пжк и нямаше време да заговори за онова, 

:което е светая светих в собствената му душа ~ . . Това, което 
вжлнува, което люля струните на лирата му, с което се чув

ствуваше в.сецяло споен ·- бе свещената негова родина. Тя: 
собствено остана за Вазов светаята светих, с нея той сля 
своето битие и своята велика JJюбов. 

Нишката на цялото Вазово творчество е именно тая
бепrранична, велика любов кжм Бжлrария и бжлгарския на
~пд. Песните му са nжстжр наниз от светли или скржбни 
пр ~живелици на· народа. Отзив.чин кн-м· всяка неволя, най- -
1:11лно отзивчкв, обаче, бе юкм. неволите на своя на;:>од. 

»Сжрце ми :Jнаи да тупа и ку.пнеи 
Над всяка скржб и аRуковс да лей, 
И всяка струна в него закжнти 

Щом някох вж,ншен стон удари я; 

Но то най-страстно чувствува, тупти 

- С сжрце11zо на Б;клгария !" 
Бжлгария с своята орис, своя народ м своята природа е

ядката и лостжт на цялото Вазова творчество. 
Бжлrарската природа е ри сувана в поезията · и прозата 

му с ч_етката на художн11 к, предварително и безоrл~дно влtо
бен в предмета · на изображението сн. Тая велика обиq на-

-истина бе необходима, за да .: моr11е с ~ея да сгрее и душите
на своите сжнародниц11 , да ~1 .\\ разкрие красотата на родната 

nрироца- на тоя „parr балканс,ш " -, да ги на·кара да я при
знаят и да .я обикнат, защото е достжпна за обич и по-
жлонение : 

,, Бжлrарио, Бжлrарио ! 
Прекрасна си страна 

• Обичам те, защото си 
За оби•1, милии край, 
С поаора си с теглата си 
Ти ш,к си аемен рай". 

(,,Поля и гори ") . 

Наред с любовта кжм тая „бжлтарска природа славRа'\ 
(,,В лоното на Рила") поета и_зшпва чувство lfa вжз1rорr и, 
1"ордост - че това е неговата родна природа - дивно хубава, 
величествена, до,стойна аа обожаване от всеки_rо - от cвort, 
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IJt от чутди. Жаден за красивото, великото, святото {както сам признав(l.) той не само, че не може да ro отмине веза.. 
1Sеляз;!НО, но е двойно щастлив, че го намира в соб.:;rвената 
си родина. И сжщевремено силна скржб препжлня цушата на 
поета, когато другите - не чуждите - сво_ите се отнасят 
'Нехайно кжм богато надарената си природа 11 слепи отмина-
rват красотите й (,.В лоното на Рила" 1.). . 

Тая скржб засеня чистата и светла радост на поета и 
1-1еrовия вжзторr, непосредствено изразен в -;,Оте•1ество лю
-безнr,, как хубаво си ти"" (Поля и гори) се помрачава при 
мис~лта, че тая отечествена земя, от която по· пжстра и по
богата той не намира, чиито красоти никой не е в сжстоян11е 
11,а забрави - даже страник с вл~.здиш 1<а я напуща, ,,2 Боr би ..моrжл в нея своя рай прекрасен да премести" - не е оценена · " не е обичана от собствените й чеда - те еж останали чуж-денци за нея. - · 

Познавач и ценител на бжлгарската природа, срастнал 
с нея, влюбен в нея, Вазов ~е е в сжстояние да я забрави и 
когато се намира сред дивни природн1t кжтища под чужди хоризонти. · 

От чуждото, колкото и да е хубаво, винаги го дели нящо, 
+tай-малхо сао.мена и тжrата по своето, родното, което имена · му сгрява душата. Отива в И,:алия да се наслади от приказ
ните красоти на италиянската прирnда. С трепеr тoii: бжрза 
.,ца li отнесе достоен поздрав от Бжлrария, от „Емус снеже
ноrлави" и „ чудни розови долини" и да добави, че и тя като вея (Италия) ,,блtщи 11 като нея сияе," 

Бжлrария с своите природни хубости не отст.11шя на 
Ита11ия, даже там често поета е обзет от тжrа по родните 
балкани и долини. Когато се разхожда из разкошните до
щ,ни на Италия, не може да се освобод~t от образа на сво
ите родни долини - образ пазен и ле11еен в душата му от 
детски години. И тжrа засеня пак поета при спомена за Бал-
1<ана, за „Прекрасната родина (ст. "I<апуанска долина "). "И 

·вжзджхнах си за .мойта Розова цолина". Вжобще в песните 
посветени на италиянската природа не поличава онова отно
шение, оня силен вжзторr, оная мощна вжлна на любов, с 
1<аквато са проникнати песните му за отечествената природа. Защото и в божия рай на Вазов пак би липсвал вжздуха · на Бжлrария. 

• Радостта и вжвто'рrа му са nжлни, и любовта му е беа ·траницu, когато е в ·дома си, в лоното на родната природа; 
тя е кояrv ивцело го обзема, която го довежда до екзалта
ция, коятб nредизви-ква трепети и ~жзторжени сжлзи, подмла,АЯtiа го и превржща душата му_ в лира - напява му песни; 
тази прироАа е като „майка неж1:1а", сред нея би желал. да ••а и своя rроб (,, При Рилски.я М~наствр"). 
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И тжй всяка природа затрогва поета (по долу ще видим 

какви усети му дава rя изобщо), но има ед11а природа, коятG 

е неразделно свжрзана с него. която е най- близка до САI.Р-

цето му, това е отечествената природа, . 
С дол11ните, с джбравитР поточета, цветевцата, с таiiн

ствените планини, снежноглави вжр~ове,- поета се чувствува 

р6ден, разбира добре невнятн11я им шепот, и навред очаро

вания, навред величие сжзира. 

Какви преживявания и усети буди природата у Вазова 

можем проследи в редица песни, посветени на нея. Те са 

твжрде много и са единни по своя основен тон: вжзраж~tа 

се поета сред недрата на природата. Тя му действува
 вжрху 

физи-ката и вжрху духжт, приютява го майч-ински всякога, 

щом се почувст1:1ува безприю11ен сред делничния жив
от, з~

щото в нейните недра се "таи чистото щастие, там душата · 

бива без яд. без грижи, без сrрасти и сжрцето сеща свобода. 

лекост и здраве". - (,.Пuля и Гори"). - Тя му дава све~ 

жест и вджхновение ; музата му често отлита там и песните, 

вджхнати от тая горска муза еж нов11 ; те миришат на чуб• 

рика и здравец, в тях няма диря 01 отровни грижи (,,Скит

нишки песни "). Сред нея той трепт11 от нови усети от прясна 

сила, мощ и тайliи nеснопен11я. 
Вазов вжздиrа любовта кжм природата в култ II специ

ално любовта кжм родната природа, в мечти
те си куnнее за 

родни планини и в тях само намира забрава, приют, като 8 

обятията на родна майка. 

Домогва се поета 11 до, едно раабиране, сливане с нest 

- да и разчете скрижатпе иска ; това сродяване може да 

се отбележи най-вече .в сб . ., В лоното на Рила". Тук приро

дата става рай и nоетжт изпада в релиrиоано-поетичен 
екстаз. 

3а Вазов природата е грандиозна, колосална поема, на

писана от Бога. В наниз от песни той вжзпява поемата, 

която Бог написа в собственото му отечество. И_ вжзпя я по 

свойски, обгорян от силна любов кжм нея, без да пресиля 

чувствата си, без да се домогва до пантеизма на Гете или 

Шепи, ит1 да подражава на чужди образци. Има непосред

ственост и искреност в тия хвалебни песни и ецин чисто 

бжлrарски колорит в чувствата му за природа. 

Вазов откри за сжнародцитt: си 1tрасотата на отечестве

ната им природа и им вджхка любов кжм 11ея . Обичта кжм 

нашата природа все повече се засилва. За това свидетел

ствува интересжт на сжвремената младеж кжм нея, което 

оправдава и появата на настоящите бегли бележки за от
но

шенията на Вазова кжм Бмлrарската Природа в органа иа 

нейните любители. ' 
м. т. 
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f-1.a ](ом. 
<:1rceлt. я вижу потоновъ рожденье 

И грозное первыхъ обваловъ движенье: 

Ост.авих ви без горест, о весели долини, 
J111вади миризливи и сенчести градини : 

Пушкинъ. 

Високо, кжм небето стреАtи се мря кон. 
Аз чувствувам се близко до светлий небосклон 

· А ямите бездж.нни ми зеят лод краката · 
И буките столетни шумтят в джлбочината. 
На лжтя ми, вжэ вржха, висок, пустинен, д11в, 

Бял облак се изпречва. кат' призрак странен жив, 
И движи се, и мжрда над стржмнините крути, 

Като кораб вжздушен с rшатната си надути. 

Зад мен, пред мен се вцигат олешливите глави 
На · ридове покрип1 с nanжp 11 треви ; 

Ветрищата играят и коня ми послушни 

По стржмнината пжnли с извивки лжкатушни. 

Пред взора ми омаян, от север и от юг, -
На всякоя минута . 11зnжква изглед друг, 

И нови хориаон't.И, и небеса по-ясни, 
И видоl!е чудесни, един от друг по-красни, 

Гори, поля, долин1.1 се сливат в чуден цвят, 

Хармония ~t хубост и тишина навред 1 

Но ето ме на вжр~а, и вихжржт мжrляви 
Пред мен, кат' сжн премина, простора ми оста1,3и. 

О, чудо! О, картина I Кацнал на тез скали -
На тоа престол грамаден на бури и орли -
Аз гледам в далвий север, през степите сжнли_ви 
Примрежения призрак на Дуttава светливи: 
На юг се очертава сред океан злато 

На Витоша гигантска сжрдитото чело; 

Зад неs, снежна Рила огромни дига плещ11 , 
А по далеч се мяркат Родоп11те зловещи. 

1 

А още по; натат.жк, аз жадно впивам взор 

И фжркам с душата през си1-111ят простор, 

В оназ страна печалttа 11 сроднз и прекрасна, 

Де моите братя пжшкат 13 неволя най-ужасна 
Забравени от uааи, от Бога, от снетжт 
На мжстителния BapRap те паджт под rнев.жт. 
И виждам там при ва рдар, шумливи и_кристални, 

Окови и тжмници в о·брази страдални, 
Очи, ~,.11ще напразно обжрtr.зти юкм нас 1 
О, братя македонци,- поклон горещ на вас ! 
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Or тук окото -волно преtраци не намира. 
Вселенната пред мене покорно се .простира. 
Душата гордо ·диurа. Or -тия планини 
Умж:r · кжм нящо светло, голямо се стреми, 
И, както теа могили, без тржни и без храсти, 
Душата ми е чиста от зависти и страст11, 
И пжлна с упоене забравя ::ia светжт, 
При туй величие нямо утихнува яджт, 
И само ветроьете - вжадушни буйн1-1 орди, 
От вржх на вржх пренасят напевите си горди. 

(иа Тиха -Гусла.) 

[Iеевица. 

Ние следваме да се спущаме кж~ леглото на шумящата 

река. Скоро стигнахме до брега н аахванахме да вжрвим на
длжж по него. Or· двете ни страни се издигаха големи и грозни 
планински· стени, които на всяка крачка ставаха по-в1tсою1 и 

по- увиснали. С11жнцето, което ед~ам се показваше, позлатя
ваше тяхните космат11 вжрхове . Ецин чист, хладен, с11адо.:те1:1 
вжадух, размесе1J с миризмата на горската чубрика, вливаше 
неизяснимо наслаждение в гжрдите ни. Усящах, че се под
r.,11адявам в тая nря~1:1а, дев.::твен'i природа, п~пна с толкова 

хармония и тишина. Реката в бел и, певливи водопади и ско
кове се хвжрляшеJ ехтеше и nж •tнеше самоrияга с дивата си 

мелодия. На места, до пжте·ката, иа зелените шубрж.ци и 
11ещаци се смеяха стж.рковете от пресни малини, червени като 

!\Орала на Персия. Аз се навеждах от мулето и кжсаха тия 
прелестни стжркове. Настж:пихме лещаците, които ни оста 
вяха една малка, като алея пжтека, аа да преминем. Другаря 
ми, ученикжт, отседна от добичето и се спусна вжрху тази 
ла1<ома плячка с Г(IЛЯмо остжрвение. Той напжлни всич1<ите 
джобове на палтото и панталоните ·си с лешници, които след 
малко иах·вжрли обратно, аащото бяха зеJ1ени . Слеанах и аа, 
аащото пл(теката стана ТВЛ\рде страшна и опасна. Пороите 
бяха я изровили, тжрните я преплитаха с своите досгдни 

вейки. Чу-дни цветя пжстреха от двете стра_ни пжтя ни. Сини, 
червени, алени, жжлти стржкчrета показвах а- своите прекрасни 

главички иа тревите и те вика ха, и те молеха да ги откжсвеш. 

Китката. която направих от т:ях, бе прелес_т. Чини ми се, че -
никога rр~динск11те. цв_ето.ве no свежеста си, по блясжка на 
mapa си, по своеобразната си хубост вемоrат се сраваи с 
пJ>оизведенията на горската фауна. 

Леев11Ца, · на която вжр.вехме от еди II час· насам прие
ма ше повече и· повече див· и rолемлив изглед. Гигантските 
степи отляв_о заrржщаха тесния и джл()ок nрох·од, в ·Джното 
на · който реката ·tтремеше вжлните C'lf. На някои места иакок. 
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.ваха твжрде фанта-стически видове на скалите. Там · налево, 
вжрху един оз..кбен и каменист р,жт се мярк~ висока фигура, 
като че това е гранитната статуя на някой великан, който 
мисли и rле.п.а над страшната пропаст. Ло• нататжк .изеднжж 
ти се изпречва някой феодален замжк, с кулите ~си, с зжбе 
рите си, с бастионите си, като <;е е построен да пази оттам. 
тесния проход. Далеко в джно.то 1Ja Леевица се чернеят пира
м_идовицните ели, накацали едВ'а в,жз друг.а по стржмната 

урва. Обжрнеш ли се назад и поrлед.неш т1 . кжм тесния хо• 
ризо11т, който ти оставят грамадните стени, тебе ти се пред
ставя, като в една своенравна рамка, картината на Стремската 
долина: хубава, прекрасна, вжзх1питедна в своята далечина. 

Най - после .стигнахме в джното на Леевица. Това е една 
тя.::ва долина, притисната от изток, от запад и от север с 

високи стремителни урви. Там е началото на река Сопотница, 
която с бесен бяг слиза в полите на планината, джлбоко раа
си•1а равната поляна и изчезва катощена. Половина час ние 
се 6авих ,'1е тук. Подир укрепителната почивка бай Миал преn
ложи да проджлжим пжтешествието си, та да можем да напра

в11 .,t обеда си на СаhН1Я rржб на планинiта, 
- Да вжрв ИJ\\ ! казах аа и п отеглих на11ред, А адлжж по 

~дна кривулеста долчинка, която завиваше кжм североизток. 

- Не е там пжтят, вжрви сдед ме.не, кааа бай Миа;1, 
ти вжрвнш из пжтеката на д.крварите. Аз · се обж.рнах и ви
дях очуден, че той удари право напрец вжз северната урва, 
·която се вж.звишаваше до облаците, стрж.м'на, гладка, ужасна. 

- I<ак? по таn стена ? . 
- По нея са се катерили преди шест години · всичките 

нашенци. Ела да видиш, как се е качувала по това стж.рм·ище 
()аба ти Гана Хадlf<ийката с седемдесет rоци11и токар на rж.рба. 
Вжрви след м е не, други пж.т н,яма. 

И дей.:твително 1tи най htanкara диря от Пi'il.T не се сж
зираше по гладките и лжскави треви на стржмнината. 

Иа най-напред вжрвежж.т ми се показа до.;та лек нагоре 
и аз не правях почти кривуличения на урвата. Вжрвях на
цреко. Щеше ми се по-скоро да прескокна та11и стена, на 

•която основата тж.неше в влажната и дж.дбока долина, а 
вж.рха се вдж.лбочаJJаше в синю1 океан на небето. Подир ня
колко мин.ути аа и другаря ми бехме вир вода. Уморени 11 

. аапжхтяни вие седнахм_е да отджхнем. Когато ст1нахме пак 
_ да вжрвим, нк.е еж.зряхме водачите си и мулетата отминали 

, далеко над нас. Бiй Миэ.л и Рачо Чобана спокойно и равно
:мерно крачеха, като правяха почтенни зи'гааги по стрж.мни-
вата. Тогава аз практически разбрах всичката ястиност на по
говорката : който забикаля по-скоро стига. Ние пак тр.ж.г
нахме, но по дирите на водачите си. Една остра Сl(ала, с която 
се свж.ршваше нагоре· урвата~ беше предмета, кой ro привж.р
зв-аш ~ п_оrледиrе · ни. Ниё:гледаiме еАИН пж.т вея да дестигнем. 

• 
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и тогава - от вж.рха на Стара-планина да погледнем на 
света. Тази скала беше нашата надежда, нашето ободрение„ 

' Ние правяхме геройски усилия, за да пр·ехвжрлим страшно·rо 
пространство, което ни делеше от нея. Ние вече не вжрвяхмеr 
а пжплехмс. Стржмнината ставаше по-наведена и по- негосто
любива. Rракжт мжчно можеше •да се закрепи вжз гладкия 
м~х. Ние на . всеки миг се улавяхме ::ia кичури, джлrа и' жи

.лаliа трева, 1;лаби и безнадежни опори, а ямата ставаше по
джлбока и по-страшна. На юг почваше да се разкрива вече 
по- широк небосклон. Великолепната Стре.мска долина се раз
тваряше повече и повече с своята О)\\айна живописност. Зад 
зелените б.жрда на Средна гора в джното на небосвода с.е 
синееха като някакви приа1раци Родопите. Зрелището бе вжл
шебно, но ние си З(iпаавахме правото да му се наслаждаваме 
когато пристигнем на скi)лата, сиреч вжрха. 

След един час ход ние смазани. разсипани, вжзх итени 

ст11 гнахме 'i:калата. - О ужас! От нея почти ни се изпречи пак 
урвата, висока, неизгл~дна, изчезваща нейде в облаците. Из
пжкналата скала само ни е лжraJJa. 

Подир още един час убиJiствено- труден ход и мжчими 
от жестока жажда ние сти:rнахме на врхх Стара планина. 

И аз в.жзджхнах ! 
Пред удивлените ми очи се разстилщu~ една величествена 

панорама, която се св.жршваше на юг с синкавия силует на 

Родопските гори. В' тоя ,безкра~н простор. дето всичките 
цветя и краски хармонически се сливаха в една фантасп1чна 
11 невидена арабеска, о..:иявана от светло синята ведрина на 

небесата, погледа се луташе като омаян и тжнеше в един 
небосклон от лазур и поезия. . . Никога човешката дума не 
моше изказа величието и хубостта на картината, що гледах 
аз. Вжакачеы на тая височина, а3 чувствувах че ставах по
голям и по-грамаден: духж.т на вели.канствt> 11 вечност, който 
се носи из тия гигантски сжадания на природата nравеше и 
мене да наголемявам ори тях. Всичко, що се мяркаше под 
моето подножие, беше дребно, нищожно, покорно. Игривата 
Стрема, що лжкатуши из аеленит.е паши и ливади , коите> 

пременяват родливите поля на Средня гора, ми се · внждаше 
като един сребжрен конец. Самата Средня гора в по голя
мата си част се представляваше като една джлга и н~равна 

могила. Преа нейните рамена се гледаха други по;щ равнини 
и пространства ; само високият вржх Богдан надменно се 
сравняваше с мене. Дад планински орли се вияха надалеко и аз 
си nрипемних думите на Пушкина в описа,~ието му на Каliказ: 

Одинъ въ вышин-в 
Стою надъ снtгамн у края вершины ; 
Орелъ съ отдаленн.>й подвявши~ь дt;1лины 
паритъ неподвижно . со мной наравнt. 

(Йа "Един кжт от Стар.а пл~иин.а-". 
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· E~cellsior 1 
Away ! Away !_ 

Б11йрон. 

В пустинните у.;ои на Стара-Планина 

Се урва вжавишава, чудовищно висока, 

В нейното подножие провала зей джлбока, 

А вжрха и се губи в неан.айна висина. 

Но случва се смел пжтник та тоя страшен вржх 

Наима се да гони, до oero да вжзлезне, 
Да се крепи на кос~м нац пропасти и беадн11 

И ето ro, че тржгва по лжскавият мжх. 

Той тича на нагоре, безстрашливо, на пряко, 

Целта му ro по~sдиrа и волята крепи. 

Той бжраа: той борбата ориима и кипи, 

Но урвата е права и вжрхжт е далеко. 

Той крачи, а ходжт му за.хваща да криви, 

. Напжва се, стреми се, пои ма джха често, 
Извржща се, погл_ежда изминатото място, 

И с нова сила зима нагоре да вжрви. 

Но скоро смелий пжтник усеща се, че теrне ; 

Той тжтри се пречупен по гладките треви. 

Подхлжава се, неволно за мжха се лови, 

Ил'uя.кой корен ~илав се мжчи да засегне. 

Той пжnли тихо вече; настая трудеw час! 

Една лжжлива крачка - той в ямата се сваля, 

Един внезапен вихжр - и долу ro струпаля ! 
И пжтникжт се катри без сила и без rлас. 

На всяка минута той спира се, почива ; 

Оз.жрта се надолу и види: страшине 1 
Поrледнува нагоре : ужас1-tо вишине, 

П6-плжагаво, п6-стржмно - сжрцето му се свива. 

И, ожлен с вжаторr ужасен, той вижда, че орлите 

Наравно с неrо фжркат из сините зари, 

Покорно му се клаР.ят отсрещните гори, 

И на реките тайни сжrледва веч главите. 

И казва: .,Луд сжм аа бил I Кой друrи като мек 
Долината оставя - над я_мите да лази ? 

Стремление безумно! Що диря тука ааи? 

И казва: Да луд сжм !• - 11 пак вжрвн смутен. 

Той пжпли, но напредва, той мжрда, но се дига. 
Потаен глас му шепне : Не гледай на назад 1 
Иощ малко ти остая I Напред 1. 6жди крилат ! 

И. потен, морен, счупен на вжрха той достиrа. 
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И о, картина дивна! Пленен, очарован, 
Той сам, един остая с величието Божие, 
Ва'лкавжт непристжпв11 му служи за подноже, 
Челото му царува в лазурний океан. 

( из Поля и Горц.) 

;.>-----

Р fi /1 А. 
Ав nржв nжт виждах Рила! 
Не ·знам защо, но тая планина винаги е обладавала ва 

мене едно странно обаяни-~, каквото никоя друга в отече
ството ми, джлrо време преди да я видя. Струвала ми се е 
като eд1tu друг свет, непознат и неnристжпен: Виждал сжм 
в вжображението си некакв~ недосегаеми черни призрачни 
вжрхове, загубени в небето . . . Между тия вжрхове един 
монастир. Нищо повече. Некаква тайнствена завивка е· м.Р.т
ната вжз тая планина ... Почти не се сряща и в нар0Ав1пе 
песни. Свети Ивац, nжрвият и заселител, ревниво я е запа
зил от нахлуването на световн-ите мжлви и на живота, тя 

стои под неговия покро.в, тя се е оревжрнала от планина на 

светиня ; джлrи векове в умовете на вашите бащи . и деди 
Рила се е · отождест11явала с монастиря, на който е д:ала 
името си, както и той ней е дал славата- си. Тя и по други 
случаи не е била споменувана-. Тя е сжщо един вид Света
Гора. Приснопаметният отец Неофит Рилец, в описанието с. и 
на Рилския монасrир, · я нарича на своя черковен еаик пВе
лика Рилска Пу~тиня", характерно назван·ие, което и ние 
усво1tхме за з·аглавие на настоящето й опрсание. Поклон ни
ците на св. Иван, които едно време посрещахъ,е с ~;sжзхище
ние, като че идат от Америка, разказваха ни само за оОи
телта 11а великия пустииик, но 1111що за 11пустивята" . Те 
помнеха чудесата на рилския чудотворец ; но бяха пропус
.нали да видят чудесата на Бога - самата Рила. Те са се 
ограничавали в ролята на скромни и набожни поклоници на 
св. Ивана Рилски. Аз отивим на поклонение на самата Рила. 
Тя заслужава поклонение. и заради светостта на леrенхата 
си, и заради своите чудffи хубости, и заради своето АИВО, 
l{арствено величие ... 

И наистина, Рила е нак-великолепнаrа бжлrарска пла
нина. Това е голям кжс от Алпите, хвж.рлен в пжпа на Бал-

- .канския: полуостров, в п хпаму - с геометрическа. TOЧIJOCT 
както ще се убедите при пжрвия поглед на картата. С иа
ключ~ние на, Мусала, тя е по-висока от всичките·. друrи наши 
планини; по-висока· е · и . по-грандиозна с своите ивuiвлени, 
остри и скал1Jсти вжрхi)ве;_,JL с грамадния си и моrж.ществек 



- 85 

корпус, който сякаш подпира с силата си небесния свод, 
Тя прилича на едt1а крепост издиrната до облаците, с свое
нравно искроени rранитни бастиони, nирамидовидни и 1<уriено
видни кули, замржзнало в ефира подир последните тр,усове 11 

конвулеии на мирозданието . . . Каква . щета, че Рила не ~ 
осамотена, както са Витоша и Шар! Тя б)t представляв~ала 
единствена карти.на с своето исполинско величие. Но тя е 
зао6иколена, тя е обсадена с мнеrо други бжрда и планини. 
които я затулят цяла или отчасти, от окото на зрителя, който 
иска да я види в далечна перспектива и с един поглед да я 

обхване в цялата и величавост. Ти можеш да · й се любуващ 
от ■звества близост, като я за.обикаляш в полите, без .11а 
можеш .11а й вид11ш .общия силует, нито пжк да пронйк~1еш 
вжтре. Тя е затворена от всякжде чрез шеметнd високи урви. 
Само от юrо-западна страна се отваря внезапно и пуща вжв. 
в,1чрешността . си . 

t Из Bemt ката Рилска пустиня.) 

,Цжм 1Родопите. 

Крила, крила да имах! та щях да се избавя 
От тоя смрад и rлж. чки, де моя дух иатлява1 
С верига от сжмнения о ьжрзан, като роб ; 
Та щях кжм вас да хвжркна, Родоrнt горделиви, 
С гжрди разLшtро•1ени и с погледи стрел1 .11иви 

Опрени в ваший лоб. 

/i;a щял бих да се стрелна, в полета crt q удесни, 
Сред облаците светли - - селёния небеснп -
l(ораби без кормило, без шум, бе::r капита н, 
По волята 11а впра оставен 1t да n11ават. 
Кат·лшсл~1те поетсю1, що често обита ва·г 

Ефирний океан ! 

Аз щял бих, о грам ади, о снежни пирамндlf, 
Вжрху к,.н1 орелжl' легло си волно. з нди, 
Полека да се нося из ваш'те висоти, 
Над пресшпе ви бrли простора да измира ~\ 
и сянката си буд на с 11юбо в да я сжз11рам. 

По тях като лети • .. 

. . . От ваш'та облас·г св~тла, тжй. близко до нeoe roh 
Аз тайните бих Лf!С~о разбрал н;~ битието, 
На времето вжрвежа, на хаоса гласжт, 
Небесний смисжл на тжмните задачи, 
J<o'li ч11ляк тук долу ве смее да закачи 

По слабост на духжт. 
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Тогава щял бих тихо в ефиржт да .се вея 

И некжде да срещна душата на Орфея, 
Блудяща, като мене, из сините зари ; 

Или да чуя, смаян, вжв стона на зефира 

Звук някой си останал от дивната му лира 
в-джлбщсите гори 1 • • • 

(Из Недрата ж;,. Родопите). 

Алаба~ 
(Из .В недрата на Родопите"). 

Алабак е точката на билото на планината през дето се 

nрехвж.рля Бrловският пж.т по 1011<11ия склон, та спазя в Че

пинската долина. Това место служи и аа скеля на джрвения 

материал, що свалят от околните боро ви гори ; много скла

дове от нарезани дж.ски се белеят по поляната, дето стои и 

една стражарска колиба По тая причина тук бива оживлено 

оби,сновено. Сега обаче, освен три-мата стражари, нямаше 

други . 

Алабак - Аллах-бак ! 
Турците казват, че от тук се виждал Бог. 

Ако не видях Бога, то видях най-вжзхитителната пано

рама в вжтрешните· Родопи. Непрекжснати вериги гористи 

планини, надиплени живописно една зад друга, подпират от 

вси страни кржrозора. Между тяхните мноrобжрдясти 1<ло

нове, в една голяма джлбочина пред мене, пrюстира се от 

север кжм юг райс1<а хубаваrа Чепинска доJJина. Реката Ели

дере, като един смок извива из нея и се губи насам в един 

джлбок пролом. Четири селца, хубавички 11 кичести, някои 

с бели минарета, се редят по права линия в тази велена до

лина : Кораво, Лжжапе, Каменица, Баня. Последното се ниши 

с минаретата си в южния кжт на дол1-1ната, на места ~sлато

руса, на места яснозелена, от- н ~1 uята и ливадите си и на

браздена от редове джрвеса, които обтакат речките 11. Трябва 
да кажа, че това е само част от Чепинската долина : цве ши

рокu бж.рч11ни на лево, една от север, · друга от юг - Стра
жата ·и Бусакжт - които се стремят една кж.м друга без да 

се сберат, nазат аа изток друга една подобна ивица с три 

села : Дорково, Костандово и Ракитово, от които само двете 

последни се сжrлеждет. Тя се сж.единява с отса,"ната чрез 

джлrата равнина, останаJJа между казаните бж.рчини. Благо

дарение на тая игра на окржжающите планини Чеnинската 

.1tолина и-зображава пр11чудлива форма, която много прилича 

·на разтегнато Н. Това личи добре и на картата. 

Но меJ-!е особено ме радваше и арел 11щето на околните 

планини, грандиозната рамка 11 а тан чудна доли11r1, един стве-
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JJtaтa в Родопите. Тоя планински венец, който nочти дял сж.в
пада в чепинското землище. е 11ещо достойна за любуваnе. 
Няма нищо по-живописно от хармоничното rруnиране на 
-б"&tрдата, чукарите, гребените, горделивите висове в l(;кproaopa, 
·почти всички облечени в гори и в черни лесове. Как сла
достно и артистически се открояват вжршето па горите в 

ла3урната синева •1а небето! Бели стада от обдаци по хо
ризонта тихо се редят и пущат острови от сенкtr- по ман

тията на планините На лево от мене се ивд-,га с страшните 
си карпи Милева-скала, над джлбоката провала на пролома 
на Ели-дере. Оrтат~ него, протака се черния гребен на l{ар
карйя. чиито поли па){ат в източната Чепинска дuлина. Тоя 
.могжществен гребен се еж.бира на юr с планината Пашнно
бжрдо, покрита цел~ с девствени елови гори; на запад от 
нея се подава величествената Сюrкя (i \87 м) с своя широк 
rржб високо изпжкнал в небето,' с малка тясна полянка на 
него и с шеметно стржмни склонове, настржх11али с черни 

борови лесове. Сума по-малки ржтове в разни красиви форми 
и изрези се лепят до плещите на тия rолями гребени. 3а){ 
югоизточния, в джНQТО на хоризонта. синее се разтегната 

пирамида, с остжр вж.рх. То е Баташк1tят Карлжк (2082 м.). 
Зрелището на тоя вржх хвжрля мрачност в моите мисли и 
в цялата весела картина пред мене. Той, секаш и сега бе 
вастржхнал от кжрвавата и страшна драма, на коя·го е бил 
свидетел, и предава на душата ми трепета на мрачр;tя си 

спомен. Още по-зад него, от страната му, на изток, синее се, 
като щржкнала rpиRa на ецин лев, друг вржх. Аз познавам 
в него Персенк (2080 м.) - голямият · планинСJ{и вж.зел в 
вжтрешно~тта на Родопите. 

От десната ми сrрана би1юто се повди.rа окичено с гора, 
а от него едно гористо бжрдо се простира на юг та ми за
крива гледките кжм запад, кжм величествените вжрхове на 

Рила п Пирин. Но онова, което ми остава пред очите е доста 
да джржи много минути сичките ми чувства в омаян за

хлас. Аз чувствувам некакво щастие и лекост в цялото ек 
сжщество, некаква неизразима драгост, чиста II светла като 

лазурното пространст!Jо, в което се l(Жпях, и оная иавжli

редна ясност на мислите, която са способни да дава,: ефир-
ните височин~. · 

В:ивин.ите. 
· Дебел, незачекнат от никаква човешка стжпка сняг 

покрива с бяла плащаница uриоблачната гола поляна н~ 
Витоша. 

' 
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Слхнцето от безоблачното стуцено небе грее ярко, но
сту~ено в.жз -мжртв-ия сжн на планината, :- • 

· Гробна тишина· царува. . 
Само в еди.н- дол сред тая поляна, -пqд лед, между ред

ките ели, .надВИС!J;!ЛИ j'~ЖН() ИfПОДВИЖНИ клони, буботи нещо• 

иа под- земята, сякаl!-1 кланивата nжшка, или приказва на 

~ебе си. Това е - подоб~ачн ата рек•а, · която по-натат-жк се
хвжрля в бели водnriади из че.раите скали над Бояна. 

Тук-цме, вжз бялите заспа.{IИ ·моrили, прояждат снеж
ната плащаница ос11ри кaн11plf,Jf завират зжберите си в ,,и_,. 
хото небе. _.,. 

Тия канари ус~шват р.и~s~тата на картината. 
_ Ето там, 113 сянката на някаква дуuка, образувана от 

6алван~1те, една мечка и~лиза -~ тр.ж.гва бавно .на няк::>l.де. В11ди · 
се, тя не е още умжртвена o-r. зимния си с·жн. 

Тя се движ11 тежко. лениво по заслепи.:rелната бе.л11на 
на снега и образува там черн'6 петно. 

Но след маJ1ко се вржща. в ~жрло1'ата си. . 
И пак се вжзцарява нен ~рушимия покой и д~.11б0ка без

людност на това ттусп1нно Ц<lf)ств_о на сне~о,вете. 

Ни.какжв орел tre с.е вие из сините BJ;JJ:<>тn. 
Никакво крило не пори i.утихналия вж.здух_ и никой авук 

не сжбужда пространствата. м~. . . - ·. . 
Но ето студеното CЛ;tS_t1~1eвo кжлбо полека п,отжва зад

~ор11зонта в ед11н пожарен облак. Некплко време Черни нржх 
се руменее още огр.ян от пос:ледните лучи, после поб:педняв.<!,. 
потж,"нява, навжсва -се сирот~н и див, в потжмяялото, виlii}fRt.- , 

Вжа планинатз п-ада веч.ерният студен сумрак; 11\разб-: 
ВИТИ МЖГЛИ И3Л11331' 6Т .ПЯr<Жде И Падат !lеЖНО ВЖ3 - аа111рЗ-• - . 
<Jалата поляна. 

На.::тава джлrан r.робна tioщ в планината. 
_ Мразжт изкарва , ветровете 11 те , забу<rаввт зловещо, 

в мрака. 4.. 

Някжде, пред равкжсани .дii · миг облаци, :- погл_едь -t!.._коС: 
ченясала. от сту,д 3Вездица 11 ф,·к се иэгубва &ад дебелото-буJfе. 

Вят,КР.ЖТ, ФУ.'! И 'с бJfc. .)_ 
Елите край дола1 дето цуботи плани.наrц., .пшощат ·Lfер

ните СИ KЛOHlf 11 СКЖ.рц_ат жа'ЛО~ИТU, J ' . . 

·-


