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_МадарсI<ит'h :i_скали . 

Източно отъ с. :.мадара (Шуме1;1ско) въ единъ 
жrълъ на , ск~литt ·на платото се нам1:1ра голtма полу
крж.г;rа_ пещер·а, отъ . J{Оято и_зtича изобиленъ, -сту-

'· ден1? изворъ. ТQва -- прикрито и удобно за пос~ление 
мtсто съ хубавъ изгле.цъ къмъ ПЛQд(фОдната Шу-. 
мен ска окол_н0сть, е привличало човtка още 9тъ най-: 
старо време: Дейст~ит~лн6 при . разко11китt, · които 

.. се изв.ърiuиха '_ миналото · -лtт~ . въ · и надъ пешерята; 
се установи, . ч,е тукъ човtкътъ е живtлъ още въ 

· времето на новока~ения hериодъ , @ъ ~сторическо 
· време мtстностьта е била заселена отъ Кробизитrь, 
които: принадлежатъ кi>мъ, гетската група на 'тра
кийскитt племена. Въ римско време · въ · пещерата 
nри -ИЭВО.ра~ КОЙТО . И ДО ДН~СЪ . Се СМ'ВТа l<ЗТО Л'ВКО· 
витъ, ~-сжществувало светилище, · отъ което ни еж 
запазени нtко.тiко оброчни р~лйефи съ образи на . 
-Х-еракла, J:JИмфитt, тракий~ки-я конникъ-херой и пр . 
И въ -вй;зантийс~о~славя_нско време селището е би
ло обитавано ; най 1:пЬсле тука, въ близко съсед...-' 

··ство -' съ столицата ~си Абоба-Плиска, 'се установил11 
- ' 1 . .... 
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Васипь;захариев~ 

прабъ~гар-итt, отъ коит~ ни еж, ост.анали най - в~жни 
паметници. . . 

, Пр'и раз1фпкитt;· за които споменахме по-горе. 
между друго се откриха зидове, . ко1:1то могатъ да_ te 
поставятъ въ тtсна връзка съ абобскитt постройки. 
Въ платЬто надъ пещера·т_а се е намирала старобъл-

, гарска крепость, б~изо до която се .Lиздиrатъ JJ.Be 
_голtми могили. Обаче най-и'нтерес~ниятъ и най-важ

. ниятъ паметникъ; . който привлича ту~ъ внимани

. ето ни , това е прочутиятъ скаленъ р~лйефъ на кон. 
НИКЪ 1 За . КОЙТО ще ТОВОрИМЪ ВЪ СЛедНИТ'В редове . .. 

М tстото, дет'о е · издъ.тiбанъ .· релйефътъ · лежи 
приблизително въ срtдата на скалата, която : ограни- -
чава Мадарското възв_ишение откъмъ северъ. На това 
мt.сто скалата е изпъкнала и дава сравнително най-

. у побнд плоскость за образ-а и надписа. Въ · tорнята 
вдълбнатина_ на тая плоскость е изваянъ - релиефътъ 
и част_ь отъ надписа: -а въ · долнята - · останалата 

.- час~ь отъ надписа. Релйефътъ заедно . съ надписа 
~аема една площь отъ . ок. 50 кв. метра. Сега полето 

фот, r. Тр~tйчев-ь 

на надписа и реiшефа .е про
пуканъ съ rолtмп . пукна
тини, които еж. пр_оизлtзли 
навtрно CJieд?, създаването 

на паметника. Буквит.t _ на 
надписа, - както и обра~итt, 
еж · били намазани съ нtкак-. -. 
ва _. червеникава цементова 

~атерия, .tледи отъ която 

с~ запа:;Jени · до днешенъ 

день. - · 
Отъ проучваният3, кои

то се направиха напоследъкь 

вър~у релиефа -и нмписа, 
може да се смt,:а за уста
новеноl че ние_ имаме предъ 

себе си един·ь паметни_къ 
въздиrнатъ отъ мощция бъл

гарски ·_ князъ Оморта~ъ за 
споменъ на баща му Крумъ. 
Тукъ страшниятъ български 
ханъ _ l{румъ е изобразенъ 

яхналъ съ изправ~но тtло 

върху своя ~ жребецъ, кОАто 



съ объ·рна:rа . къмъ зрителя' глава . крачи съ търж~ст- при · коtто царъть приема отъ бога uръстенъ~ сим-
. венъ ритмиченъ хбдъ , къмъ дtсно. Главата на конi-щk~ ~ волъ на Iia реката ·власть. И нашиятъ релйефъ прес
е много.· разрушена, та не 1,1оже да се каже,-дали той ·, ледва сжщата цtль: да · се възвеличае ·и прослави . 
е rледалъ , къмъ / прободе1;1ия отъ копието лъвъ, бълrар.скиятъ хан~, Крумъ. Tot:t държи въ лtвата си 

· който с~ е свилъ въ ~rония съ вдиr}!ата нагоре ржка чаша, която споредъ изследванията на споме- -
опашка подъ краката ,на коня, или пък~ погледа му натия ученъ Х. Вамбери, у ту.рско-татарскитt наро
е билъ насочен.ъ напре:цъ. Въ . дtсницата · си · конни- ди се е смtтала като символъ, на царската. власть. 
кътъ държи повода на -коня, а съ вдигнатата си на- Свещениятъ характеръ на чашата· изпъква и· въ 
горе лtвица - четиристранна чаша. ·тм . . 
има дълга ко~а, ·която . пада върху раме-

. нетt му. Вtроятн·о е., . че е ималъ и-· 
брада. Дрехата му е била · широка и 

надиплена, съ шир'оки ржкави ;· тя дости
га близо . до ~адъ колtн~тt , му. Сега . се 
установява сжщо, че конникътъ не е но

сt:11ъ . дълго копие, а е убилъ лъва· съ , . 
хвърлено· късо копие. Задъ жребеца тича 
_хрътката на княз~, предс~авена , съ не

,обикновенъ ~амахъ .и жи ость. ИзобI:Цо 
паметникътъ, макаръ да. е пострадал.ъ 

много -·отъ атмосферното влияние, и 
днесъ пораз~ва зрителя съ -своята вели
чествена монументалность, ж11вость и 

1 реалность. Безспорно той е творение· ·на. 
художникъ ,съ широко схващане ,и май
сторска ржi<а.. · · 

J Преди да се проучи по-основно - На- . 
шиsпъ паметникъ, бtше изкаЗЗ!-iО мие-ние, 
че ТОЙ представя · траКИЙСКl1Я ·. хер•ой-КОН• 
никъ, · образа на_ който ни „даватъ · сто
тици релйефи, намtрени на ра~ни мtста 

. ВЪ , България. Това мнение днесъ вече не 
може да се . поддържа. Релйефитt на 
тракийския херой се отличаватъ отъ ма-

. дарския конникъ между друr9то и по, 
тов~, че въ. тtхъ лъвътъ се ,явява като . 
помощник;ь на конника въ лов{!; а въ Ма-
_ :да рския рели_ефъ · лъвътъ е · уби,:ъ отъ 
конника, 

Чужди ~ наши · учени, напр. Стржи~ 
-говски, А. ПрQтичъ, Б. ФилЬвъ:, К, Шкор

. ПИЛЪ, КОИТО ВЪ ПО·НОJ!О- време -еж се' 
занимавали :еж нашия паметникъ, еж. ·из
казали мнtние, че той по форм.а и тех

. ника, може да се сближи съ скалнит_t 
.релиефи на Сасанидитt (22}-635 · г. 

' сл~ Хр.) · въ Персия; а пъкъ Протичъ · и 
съ сасанидскитt сждове · предимно. Това · 
е много вtроятно, защото още унrа.рс-
киятъ ученъ Х. Вамбери бtш~. изтък-· Скали при Мадара . 
налъ, че турскит~ племена въ областитt _ 
на северъ отъ Каспийско мuре и Понта еж приели 
отъ Сасанидска Персия известни културни е.лементи, 
които тt еж занесли въ новитt си отечества. , Въ · 
са·санидскитt сребърни сждове сжщо срtщаме. борба 
на конникъ съ лъвъ и възможно· е, че тия сюжети 
еж повлиял,и и при съадаването на нашия паметникъ. 

Сасащщскитt скални релйефи служатъ за про

слава на царя. Въ мцого отъ тtхъ еж изобразени на · 
· к9,не ед_ин~ ср.ещу другъ· царьтъ и бо_г-ьтъ Ормуздъ, 

. . 

единъ 6тъ сжztоветt . на с.ыфовищ~та, · намtрено :, въ 
Nagy Scent Miklos въУн гар~я, коеrо дhесъ_ се см~та 
като прабългарско; · върху · то_;~ ._ сж_дъ -е ~~образе1:1а 
грабната оrъ. орелъ гола ~.жена, . ко_ято · му ·_поднася_- да 
пие. отъ една плоска чаща. Едва .пи може -да има 
съмнtние, че орелътъ п_ер ~ониф1щv1ра върков-

1-щя не~е~енъ боrъ, . ко~уr~ - ~е п,отtн~ся ·: свеще·но 
_питие. Днесъ вече можем_ъ _ да_ п_ри~ме_~~· съ сиrур- _ 

носr~, че представа:rа за рърх;овна~а властъ, дадена 



Кана отъ С1'аробългарското сънровище 

на княза отъ Бога на · небето, е сжществувала у 

прабългаритt; това се доказва и отъ надписа на ре
лиефа, както ще видимъ по,доле. 

Особно внимание заслужава копието , съ което 
е прободенъ лъвътъ. Надъ остр·ие:rо, което е забито 
въ тtлото на звtра, се виж
да лента, съ която е пре

вързана конска опашка. Зна

чи тука имаме едно късо ко

пие, снабд~но съ знаме; и 
тука имаме близка успоре
дица съ ·образа върху едиf:Iъ 
сждъ отъ споменатото по

горе прабългарско съкрови
ще ; тамъ е иаобразенъ кон
никъ съ ризница и шлемъ, 
който носи на рамото си 
късо копие, на горнатачаст ь 
на което е прикрепено мал

ко знаме. Това важно обстоя
телство, коеrо изтъкна Проф. 

Г. Фехеръ, окончателно ус
тановява прабългарския ха
рактеръ на на·шия релиефъ, 
понеже ние знаемъ отъ, дру

ги писменни свидетелства, че 

прабългаритt еж имали като 
знаме конска опашка. Едва 

ли е нуждно да се отбеле-

жи, че то хвърля нова свtт- Скали при Мадара 
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лина и върху съкровището отъ Nagy Scent 
Miklos. 

Споменахме вече . по-горе; че конникътъ има 
дълга коса. И това не противоречи на сведенията, 

които имаме за косата у разнитt турски народи. 
Така напр. за аваритt знаемъ, че носtли дълги ко~ 

· си. Сжщо и отъ китайскит-1> извори узнаваме, че: 

старитt турuи имали обичай да носятъ дълги коси. 
Можемъ сжщо да приемемъ, макаръ че главата на 
коника е много рззрушена, че той е ималъ брада и 

мустаки, което еж.що не пр::пиворечи на обичаитt 
у турскитt народи ; известно ни е напр. _. за пече
незитt, че се отличавали съ rжста коса и брада. 

За обущата на конню<а нищо не може да се ка

же, защото долнята часть на крака е разрушенъ; 

обаче отъ положението на бедрото би могло да се 
извади заключение; че кракътъ му се е опиралъ на 

стреме. О rъ запазе!-f итt · следи се вижца, че седлото 
на коня е имаJIО подопашникъ. 

И тъй, нашиятъ релиефъ изобразява българ
ския князь Крумъ въ тържествена поза предъ вър
ховния богъ съ символа на властьта , дадена му отъ 
по.следния : убитиятъ отъ него лъвъ символизира не
говата сила и неустрашимость. 

Съ това, така д~ се каже, се дава и реаленъ 
изразъ за името на самия владетель: . както е из

. вестно Крумr, се обяснява съ1 ;турската дума · ~орум'о, 
кvрума, което значи . ,, власть 11

, "управление . 11 

Остава ни ~а кажемъ нtколко думи и за гръц-
~кия надписъ ,. който е издълбанъ отъ дветt страни 
на релиефа и надъ него. По-голhмата часть отъ него _ 
е изчезнала . Ако би билъ запазенъ цtлъ, : тоя над
писъ съ право би моrълъ да . се нарече царь на ста

ро.бълrарскитt надписи и би моrълъ да се сравни 
съ прочутия Анкирски паметникъ, който съдържа 

фот. r. Траяч'евъ 



rtолиtическия _ оrчет-ъ на императора Авгуtта. То
гава ние бихме разполагали съ единственъ по рола · 
си документъ, който би представялъ адектватенъ 
изразъ за веJшчието · и мощьта на прабългарскитt 
ханове. Сега ние трtбва да .се ·задоволимъ съ мал
кото, което ни е запазено отъ него. 

О rъ эапазенитt остатъци на надписа ;може да 

се установи, че въ първата му часть е 

ставало дума за дtлата. на Крума, въ 

втората часть - за подаръцитt, които 
тоn раздавалъ на боляритt си; · въ тре

тата часть - за отношението между 

Крума и Омортага, а въ последнята -
за семейнитt отношения на Омортага . 

Съ остроумна анализа и допълнение 
на запазенитt части отъ гръцкия над

писъ r-нъ Фехеръ успt да · установи , 
· между друго, че била спомената и бор
бата между Kpyftfa и Никифора (811 
r.); говори се и за императора . Леона, 

. когото Крумъ нападналъ въ 813 rод. 
Тука Крумъ се нарича „поставеш, оiпъ 
Бога u-нязъ", което е точенъ riреводъ на 
прабълrарския1 терминъ. Въ тая честь на 
надписа се споиенува три пж.ти Кав
ханътъ Кисинасъ (прабългарско име!): 
г. Фехеръ установява, че Кисиt1асъ е 
билъ братъ на Крума, когото той оста

·вилъ да обсажда Одринъ. Споменува се 
сжщо и превземането на тоя градъ отъ 

самия Крумъ; после . се . говори за нtкак
во угощение или помен~ (на прабългар
ски: ес.метеме) което далъ Кисинасъ , 
може би по поводъ на смъртьта на 
Крума. 

Въ втората часть на надписа С( 1 
говори, че Крумъ нtколко пж.ти давалъ 1 

татъцитt 6тъ rrрабългарската ~<ултура въ Або6а 
като единъ отъ най-важнитt паметници за ·нашата 
история . Той наистина заслужава най-обстойно и 
най-внимателно проучване отъ страна на . нашитt 
историци. Нtщо повече: той заслужава да стане по
известенъ и на широкитt слоеве на нашето обще
ство. За това не малко моrатъ да допринесатъ и 

подаръци въ жълтици (хриса) ; тука 
може да се установи и прабългарското 

име Найманr,, комуто Крумъ правилъ 
по.г..аръкъ. Но особено важно е, че тука 
е даде.на и годината, въ която Крумъ 
се качилъ на nрtстола, . и то въ пра
бъ.тirз рското лt точи слени е ( теuу-секте.мr, 
803/804 .z.) Споменува се сжщо и за нt
какво угощение дадено , на Крума, ·и _ за _ 
,, мtстности извънъ rраницитt" . 

. Въ долната ср:};дна часть на надписа Скали при Мадара - фот, r. Трайчевъ 
се казва, че Крумъ далъ · на Омортаrа 
титлата Канаръ (сж.дийска длъжность). Въ лослед- ' нашитt туристи, · ако обикнатъ величествената, ху
ната часть Оморта.rъ, както казахме, говори_ за · · 0ава Мадарска мtстность и я посtщаватъ по-често. 
семейнитt си отношенин (тука се споменува и Зви : Мадара трtбва да стане едно отъ светюшщ~а на 
ница); а може би е ставало дума и за погребението българската старина, · съ което ние можемъ да се 
на Кр,ума . . rордеемъ и да се похвалимъ, защото въ цtла Европа . 

Отъ rо'реиэложеното е ясно, че Ма.ttарскиятъ .' ние напраздно търсимъ другъ подобенъ ПЗ!'tiетникъ. 
_релиефъ и надписъ трtбва да · се смtта, покрай ос- · Проф. Гаврилъ и. Нацаровъ . 

. / * 
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Само единъ · миr1> с·е показа още черв·ената с~tт- _ най-мал1>ия шумъ отъ ~зворн·о ттоточе. А нtкоrа ·този -
_лина на отминаващ·~я влакъ· в1;> завоя, шумът:ь заr• юкть ще да е билъ тжсто населенъ, пжтечки еж се 
лъхв_а бавно и- около r малката_ спирка зацарува пакъ у~ивали като · змии нагоре, и върховет.t на дърве- · 
мълчанието и тишината. _ . таtа еж се стремили да шщмщ:~атъ канаритt. Защото 

, Стоимъ въ дрезгавината на кржстопятя всрtдъ нtкоrа_ тукъ само · вощ1та и гората еж привличали и -
селот<;> и се ·взирам_~ на· изтокъ. Предъ насъ се _ , иэ- приютвали хората. ' Изчуканитt високо въ скалитt 

. диrатъ редиuа стройни тQполи, унес~ни още въ сут- гробни· _дупки ни сочатъ на хилядилtтия, а ловния 

реl-!ния по1,умракъ. По тt~1:i не тр·епва ни листецъ. рогъ ·на uapeтt отъ Ллиска изглежда че е огласявалъ 
Като въ далеченъ фонъ се прозиратъ презъ ство- нtкога тукъ цtлата околность. 

~ литt ИМЪ . чутовнитt скали, ту об.т:iяни въ лунния , . . Какви величествени природни пам.етници; какви 
блtсъкъ, ту помрачени отъ сtнки„ които с~ го_нятъ, величествени естествени г·робници ! _ И великия Ханъ 

· преливатъ се едни · въ · други, застояватъ се нi;кжде Омqртаrъ не напрездн.о _ заповtдалъ д~ изчукатъ ви-
по кан~ритt и после изчезват~. , __ соко_ въ канаритt , образа _ на баща ~у - ·К:румъ, 

-· .Глухъ : и безлющ~нъ е сега · с~лс«ия . пжть. Ма- яхналъ · на жребецъ, с.:ь nоrледъ устременъ к-ьмъ пла , . 
· дара · още спи. А -есеньта се вече чувствува·; О rдавна 'нинитt на югъ; ка:го ~че · ли всtки миrъ · ~: готовъ да 
е отлtтелъ . ПТ·ИЧИЯ . свtт:ь, отдавна е заглъхнала полетЙ ·И доrо,ни :противника си. Кой , зн_ае дали . !it• 
вctka- _пt'сень·. И · щурщпt, , които · тукъ съ хиляди .. кжде изъ тtзи скали не се кри·я_тъ и . _самитt му 
ожit'вяватъ полето и скалитt И · тt еж замлъкнали. . тленни ·-остаfiки 1, !А подъ конщ1ка е изчуканъ . и . над- . 
Дочува ' се 9амо · още. бух~liътъ·, ТОЗ~ вечtнъ самОТ· ПИСЪ, царь_ на .· надrщситt . от-ъ· OHOB;t , време·, СЪ ' опи-

· никъ: и · нqще.нъ обитатель_. на канаритt. · ' сание дtлата н~ Крум-а, · но 3а жa.iIQCTЬ ·твърде много 
. Минаваме покра·й една, чешма, - събужда-ме едно разрушенъ QT~ -времето - и вtковетt ; . - . . .· 

\ ,, :.1, ... - -

ято гъски, налегали . мирно . на ilращния пжть .и и~-- Аз'ь мисля .- ~ . гледамъ ту мощната фигура на · 
_ лизаме .отъ селото. Чува се . вече отъ далечъ плtсък_а ~онника, . ту равнината къмъ Абоба, дето нtкога еж -
на ,, вода, · заграбена · оrъ · голtмо воденично - колело · блtстели бt·литt дворци, дето, е ки·пялъ · животъ, - . 

: ~оято се издиr_а нагоре за да се -спустне ·наново въ - uентъръ на култура, къ_мъ КОЙТО еж се насочвали , 
. улея. _ кервани и посолства от:ь дале~шия изтокъ и запад'!>, 

· ::Настигаме втора воденица, после завиваме н~ , Само~ по даденъ 'зн·акъ· вихрената и _ прочута бълrар• 
лtво - и~ право . къмъ скалитt. . ска.· канница е·била готова да. ·н.апустне земле·ния валъ 

Чакаме да . съмн·е. Друrарьтъ ·ме дръпва и ми ,· и да се понесе· ·презъ урви и долини. Н6 отъ · т<>rава 
сочи - нtщо· въ . прл'ето . . Тамъ НИ~({() iюдъ насъ~ б-t се е' изтекло цtло х;илядолtтие, изчезнало ~ това , ПОКО· 

. Ьбр~зувало. езерuе ·отъ · мъгла. Колкоrо по съм~:~аше, ление, разрурlени -еж , кул,и . и . rроб~ицй ·И сега· кро-·. 
толкоЗъ тов:а ез.ерце растеше, брtrовет:в му · вече до· тичко почиватъ . tукъ подъ скали_тt ч~рда говеда. · 
сrи'гаха ло насъ. Съ изrрtването на слънuето, мал- · Цtль ден'ь скитамъ, -провирамъ се изъ дупкитt 
кото това мъ·гливо м-оре се · --р-азвълнув~, грамадниТеt. , и~~ачвамъ _ с_е rio ст.ръмн:ата котешка пжт~ка чакъ 

_му - вълни се простиратъ вече : до· насъ, тt. се разкъс- горе на сналитt:; Отъ тукъ, i<азатъ, се виждало мо ~ 
: ·ватъ, ни ·е сами· · потъвам~ въ · 1·tхъ. Вьлнитt дости- · Р,_ето въ ~сни дни. · Морето не можахъ да _ видя, но 

, ·' гат:ь до скалитt, блъскатъ се яростно и пакъ се предъ менъ - ясно личатъ tолtмитt креп~_стни валове 
- порыuатъ ,' Чу-дно·, ·като че ЛИ · tме . попаднали въ -нt- ~>КОЛО , Абоба; които . с.ж ' хвърлили - сега, дълбока . 
- ·какро м.оре и едва прозираме на го·ре ·свtта. _ Надъ ·- cti-iкa. -- _' _· · ~ _. - .· . · . · _· . ·, -

насъ ту се. мерне нtкоя·. скала, ту ч·ерната сtнка на · · Слънцето . се издига все · nо-вйсоко и nо-високо 
. орелъ. А тукъ~ е тtхното царство. И~.ццгатъ се - тt-_ . Мъглата е разкъсана, <;Тоцена · ~ разгонена КЪМЪ. -пла- . -
рано ·сутринь l;IИCOKO, виятъ се и_звестно време н~дъ H!fHИTt. Отдtлни . облачета едва се долавят.ъ скрити 
скалитt - и после отлитатъ. Щастливци{ ', Тt днесъ на хоризонта . . Над:ъ полето пакъ .настжпва хуба_въ 
може би ще зърнатъ Балкана', .тр·акийската равнина ·и есенень день. Топло е· _ като презъ пролtть, но сега 

·. далечнитt }:)одопи, нtкои може би ще лриплескатъ- вtе _нtк·аква самота около мане. Напраздно се взи- . 
. криле И . ПО' брtговетt 1:IЗ Дунава, · а кога.та наклони . рамъ в·ъ пропастьта, напраздно . искамъ да -доловя 
слънuето на э_ап_адъ тt ~с~_чки щ~ се върнатъ тукъ, нtщо, коетQ отдавна е, преминало. . 
въ роднитt ИМЪ - царствени скал_1:1, дето .1;1икой не ще Презъ _пQлето . преминава конникъ, задъ него се 
може да надникн~/ въ ·тtxнttтt · гнtзда. Орлитt н~- .- · вие струя' прах:ь; · но всичко скор6 се ~iфива · nакъ 
кога ·еж се наброявали тукъ -съ стотиuи, за тtхъ раз- въ падината и се заrубва. · , · . , · . 
:правятъ и ста-ри-· п.ж.теше~твеници, но се:га ~.овtкътъ . . Ceдsr между ~капитt, rледамъ · планинитt~ по~ 
rи дебне постоян_о~ изr_ребва ги, и не ще мине мн_оrо лето, : ~рад-а•- въ дале.чи)iата, подъ крак_ата ми се · 
време и тt съвс·емъ ще изч~знатъ, - ще . ,остане самр , роняrъ ~ падаrъ·r к·амъчета въ . прt>Пастьта, _слушамъ - ) 

. бухал~тъ~ . А прибере, ли се и водат,а въ водопроводи. - какъ тt С((а~~тъ'. и се удрятъ no . ~тръмнитt i( _сrени, 
за околни·тt · села,· до.1инката съвсемъ ще опустtе. ·ще съ шумъ· се понасятъ и изчезватъ · надолу. ~ 
заприлича - на нtкоя мъртва долина отъ пу~тинята и _ . Само . следъ миrъ . ~ HЗQKOJIO" ми НJСТЖПВа ·п·~к~ 
1:оrава , напразд,но ще се ·· вслушват~ да доловите' И ти·шина И есе1:11-1а: самота. ., 

Иа. Вар,11;жиеаъ. 
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_ ТТРО/I1Ь ТЬ 
Морета дишаша uщроко .в-ь краtiбрtжния п-h- Да, тая ширина ... -t повтори момъкътъ· 

tъкъ; Дълбоко къмъ : хоризонта тъмната✓му синевина Тя кимна съ глава, сведе я и се унесе. 
бtше набраздена съ морави преливи, които идваха :_ Мила, повика момъкътъ. 
къмъ брtга, назабелtзано ставаха яркозелени, сетне - Да! трепна тя. 
сини, сребристи, издигаха се, покриваха се съ бtли, - Хубаво е 1 
огнени гребени, помж.тнtваха и . плавно и гордо се · ~ Тя само въздъхна дълбоко и му подаде скрито 
хлъзгаха по плажа. f • . . ~ _ · • рж.ка, -като я хлъ,зrаше низко надъ скамейката. А 

Наоколу почти нtмаше хора. Само тукъ-тамъ тЫГ стисна ~ръститt и и не ги изпусна повече. ·А?ъ 
влюбени двойки .. Омаянъ от·ъ шума на морето и отъ iючувствувахъ, че трtба да си ида. Станахъ 1:1 от
неуловимия миризъ на едва що наriъ·пилитt дървета, стжпихъ, б~зъ тt да . се оrледатъ. Скрихъ се надъ 
азъ ги следtхъ разсtяно и ·б_езучастно . . Но . еднз отъ дърветата и пакъ ги заследихъ. 
тtхъ наближи моята скамейка и· ме стресна. ;: - Tt седtха . дълrи мигове се така хванати ~а ржце 

Двамата, вървtха бавно и предпазливо, сtкашъ. _ -и навремени си продумваха. Азъ не чува~ъ какво си ~ 
нос~ха_ нtщо скжпоценно " и чупливо: момъкътъ да- казват:ь; . но знаехъ, че то е просто и _ ясн<?1 както е 
лечъ отъ момата. И се пакъ 

изглеждаше че тt еж много 
близо . _единъ отъ друrъ. 
Всtко движение ца единия 
се отекваше въ . другия още 

по-пълно и по-завършено, 

nсtки поrледъ срещаше вед• 
,-:~ага ответенъ поrледъ. 

Tt се спрtха до мене, · 
сtкашъ .. не можехъ да ги 
видя и подслушамъ. , 

И двамата бtха високи 
. и тънки, малко бледи, и два

, мата имаха rЬлi;ми очи, : кои

то . ПЛЗ!'t1тtха сдържано и 
равно. 

Загледаха се предъ себе 
и дълго време мълчаха. Са-

·. мо -морето не~пирно диша- · 
ше въ пtсъка и се обагря

ше съ . розови отсtюiи отъ 
· залtза.-

- Ето на·~-с.ет~е про-
, лtтьта, . рече момъкътъ. · 

- Да, нашата пролtть, 
отвърна тихо момата и въз• 

дъх-на трепетно. 

Сетне се погледнаха и 
. мено . .. 

Край. Месемврия 

се усми~н~ха едновре-

-Колко тих~ е морето, макаръ че · шуми, про
мълви_ пакъ момънътъ, - чувашъ ли тишината? 

_:_ Чувамъ я, , се · тъй тихо отвърна момата и 
притисна р~ка о сърце, сtкашъ веJшката ·· тишина бt 

. тамъ. / 
Момъкътъ се огледа. 

. -'- Кайситt_ и прасковитt с~ напъпили, про
дума той,- скоро ще цъфнатъ . . 

- Ще цъфнатъ, като · ехо повтори момата и 
· лека руменана се , хлъзна по бузитt и, каточели въ 
ти'я думи ·имаше скрита милувка ., . 

И отново двамата замълчаха. Като въ сънь тt 
седнаха до мене. · Най-сетне проговори момата: 

· Т;з.я ·ширина. · . . , - и не завърши 

,,, 

фот· Г. Трайчевъ _ 

просто и ясно всичко наоколо ми, ·макаръ че е изтъ~ 
кано _отъ хиляди багри и шумове; · 

Сетне се стъмни. М9рето· почернt и стана та1:1н
ствено и оттоително. Младия сокъ на дърв_ес;ата зами
риса още по~ силно. Нtйде въ храст·итt запt сщ1вей, 
Чуруликътъ му с,е съедини съ шума на вълнитt, из

бистри го, издигна се и эат.репrt въ топлия въ~духъ, 
като крисtflлни, кржtлJ:1 искри. · . · 

Двамата на скамейката се склониха единъ къмъ 
другъ и долепиха устни. После станаха отеднажъ . и · 
бързо си · отидоха. 

Безкрайна самоtность се прострt надъ гр_ади
ната , и море1:о.··. На хоризонта, въ мжтна и печалн~ 
червенина, изгрtваше луната. Светликътъ и се хлъз
гаше по rребенитt · на · въ-лнитt и дир'kше да цtлуне 
земята.~ · · · 

Димитъръ Шиwманов-ь. 
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Б7f\Дt1fi 13ЕЧЕРЬ nодЪ MYCA/IA . 
· Покрай пруrитt за·слуrи, туризмътъ осмисли и 

пра:щн'ичнитt дни._ Бе'зъ да сме · прекалено набожни, 
нито пъкъ много мързеливи, ние, туриститt тачимъ 
празницитt повече отъ всички вtрующи_ и невtру
ши. Особено пъкъ сме доволни когато се щ1редатъ 

два-три. и често чуваме умилителнитt запитвания: 
- А бе, нtма ли скоро подъ редъ ей-тъй, поне 

два-три? : · 
И тtзи „два-три" не еж нито милиони, нито 

шарани. А nра.:шични дни за по-голtмъ · излетъ, за 
каквито копнtе душицата на мнозина. А радостьта, 
чиста дtтска радость, тя е неописуема когато се на

нижатъ три-четири, безразJJично, дали еж. божест
вени; царски ил~ просто неприсжтсвени. ,А ~забута 

. Мус_ала _ 

ли се между тtхъ . и нtкой чистъ делниченъ день, 
~.- той е ,,:сторниранъ" като такъвъ: и мин·а~а за праз
ниченъ. 

Таi<ъвъ -щасливъ случай _ за : насъ бtха колелнитt 
riразни_ци, които вече години подъ редъ изпо.riзув·аме 
за .по-голtми зимни· излети. 

. . Тази · година имахме на . ра~по:ложение ."точно 
nеть хубави зимни днtJ . Собсtвено · за · насъ и не сж
ществуватъ лоши дни и въ това отношение сме над

минали и чергариtt съ тtхната вtчно повтаряна 

фраза : 

- Дъждъ- да има, rрадъ да има, само лошо 
вр~ме да не· и·два 1 · · 

Избрахме Рила съ обектъ Мусала. Точно ко 
rато софийскюt ни друr.ари уреждаха ~воето ори- . 

rинално и отлично изпълнено бжднуване _на хижа 

„Алеко", · н-ие тихо~о-мълкомъ се исплъзнахме отъ 
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мрежата . на свои'тt . мtётни задължения и . · . поехме 
съ трена за Костенецъ-банJJ. . 

Избрахме пж.тя Долна баня- Радуилъ като по
сигуренъ и по-приятенъ отъ експресното автомобил-' 
но съобщение София - Самоковъ. 

Деньтъ бt чуденъ. И времето_ като и хората, тази 
година е твърде объркано но не само у насъ. 

Веснiщитt съобщаватъ следнитt метереоложки 
парадоски за януарското време.- ,,Uъ Германия и 
Франция -qоройни дъждове, въ Чехословашко дър

~етата скоро ще се - разлистятъ, въ Южна Русия про- -- , 
лtтна температура, северния островъ Исландия 4 
градуса топлина, а въ Италия 2 градуса студъ. • 

Още отъ гарата се· съблtкохме на ризи, запрет
нахме ръкави, • прибрахме каскетитъ ·си 
въ ранйuитt и · поех·ме ··шосето,· скучно 
и прашно презъ ~лtтото, эа Дdлн~ баня. 
Сега се върви 'леко ·и приятно.: ·Така 
продължих'ме пжтя СИ· до ' Чамъ-Кория. 

- Трtбва да еж германци 1: ~ си 
шепнеха ч·ичовuитt следъ . йасъ: ' само 
германцитt мо-гатъ да х·одатъ t~ка rio 
Коледа. -

- Ела, казваме • ·на · едюr'ь ·младъ 
човtкъ, да ни ПОН'-ОСИШЪ малко р~ници
тt, че· да ВИДИМЪ нtм_а_ ЛИ да_ станешъ И 
ти германеuъ като насъ. 

• - Право · е! :.._ отговори · веж
J1иво селенина; Вижда . се, ·че ·ви еж те

.жички раницитt. Пъкъ и врем~,то ху
баво, не м·я~а на Коледа : Идете ~ да ви
дите нашиtt бз.ri"кани.· : Бi.iжте ги само 
какви · еж ху'бав·и1 :_;_ и махн-а н·еловко 
съ рж.ка,. за да нi.f -посочи бл-kстящата 
подъ слън·чевитt'" л-жчи ; снага f на · nла-

- нината . · 
· - А това еж напжти'тi-, - нали? _за

пита . селянин~ . и . не толкова,' за . -да се 
Ф0т~ Пtйо информира·· за· нашитt - снаряжения и 

инвенций, колкото,да:покаже,,че ·разбира 
отъ нашия занаятъ. . . 

. ~ да ; .:._ . А в·йе служите ли си съ такива, ко .. 
гато ходите изъ ш1а_ни~ата? 

- Не - отсече .. ~еля_нина. , Ние . трtб~а да .pOu 
. вимъ снtга, за да . правим~ партина · на воловетt 
иначе тt немоrатъ да ti"згазятъ. . - . 

Тукашниi-t селяни· · еж планинuи въ ш~роката 
смисълъ на думата. ~покрай земледелието и ·ковач

лък~ (ножарство) тt искарватъ прехраната . си глав
но съ дърварство и ,цъскарство. Между тtхъ има и 
мно1·0 енергични и смели ловuи на мечки и диви ко

зи. Затова и познаватъ много добре буйния харак
теръ на великата рилска пустиня и -хранятъ .едн9 

смирено страхопочитание къмъ нея. rio-pa_~o при 
началния туризъмъ, тt се отнасяха ·съ извесно недове
рие къмъ градскитt планинари.Но ~огато nослед• 
нитt пребродиха всички долини и се изкач11ха . по 
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всички ·1цуl(и и коrато, наtf-по~е ·т-h усп-hха да се кй- езера, ак6' пре1<ия п.жтъ по · Бистрица и 6истричкиst 
чатъ на Мусала презъ най -тежката зима, мtснитt uиркусъ се укаже затворенъ отъ ·праr:~витt и над
селяни ·отст.жпиха отъ позициитt на своето неосно- вестни прtспи. Излезе, 6баче, че поради малкия снtrъ 
вателно високомtрие и започнаха да се отнасятъ и слабитt · бури, единъ опиrъ за искачване на върха 
къмъ туриститt · съ еж.щото уважение, ·съ каквото"·• ПО·· прекия п.жтъ цtма да ни коства rолtми уси1Jия, 
се отнасятъ и къмъ планината. . нито нtкакв.1:1 . особени р11скове. Друго едно преиму• . 

* ·щество на бистричкия п.жтъ бt хижата, ·която щtхме; 

Привечеръ стигнахме въ Чамъ-кория. Спрt·хме 
въ хот-е-ла "Соколецъ", к.ждето и преспахме .. 

Наt-1-rолtмия и най-шумния български курортъ 
. презъ зимата приличаше на гробища, чиято тишина 
нарушаваха само проходящитt войници и кучетатата 

отъ охраната. Сега вече картината се е малко поиз
мtнила. 

Стопанитt на хотелитt и вилитt еж вече р~з
брали. че съ краткосрочния ~tтенъ курортъ много 
пари не. моrатъ да се печалатъ, затова . заляrатъ да · 
превърнатъ Чамъ-кория - още и въ зименъ курортъ. 
И _ въ това ·направление тt ще иматъ 
несъмнени успtхи_. Всички обективни 
условия за зименъ ·курортъ Чамъ-кория 

.притежава · и може да се каже съ право; 
че тя е по-пригодна · за зимеt1ъ:, о·ткол

кото за л·tтенъ курортъ. Липсватъ и 
обаче с_иrурни и евтини превозни сред
ства, каквито може да даде само една 

нормална желtзница София - Самоковъ 
- - Чамъ-кория или поне до Самоковъ. 

Клиентела ще се намtри'" Всички, 
които дирятъ днесъ „Рая въ снtговетt" 
из-ь книrитt и тартареновскитt „Зимни 
градини.,, ·,изъ кабаретата, ще се пре• 

хвърлflтъ въ истинската зимна градина. 

Между тази · клиентела на „ естетиче
скитt' наслади II безъ ·естетически усеть, 
ще попаднятъ, както истинскитt це, 
нители .на ·зимния пе_йсажъ и здравия зи
менъ спортъ така и действително нуж

даващитt се отъ целебната сила на пла
нинския . въздухъ. И ако нtкоrа самоков-_ 
ската Чамъ-Кория се превърне въ български Сенъ
Морицъ·-и Шамони, известна заслуга за това ще иматъ 

· и бълrарскитt туристи, които първи напуснаха града 
и се приобщиха съ зимата, както направиха това по
рано съ лtтото. А че за тtхъ, по понятни причини, 
пакъ нtма да има мtсто въ вилитt и хотелитt на 
зимния курортъ, както и презъ лtтото - това нtма 
да ги смущава и да издребнява душитt имъ съ лоши 
чувства, защото истинския рай въ снtrоветt е тамъ 
горе, надъ м.жглитt . и- облацитt; тамъ, к.ждето па
рит:k и ·пиршествата нtматъ никаква цtна, к.ждето 
достигатъ само високия духъ, силната воля и · чистия 
възторгъ. 

* 
Изnъряо тъкмtхме да устроимъ своя лагеръ въ 

Бързановитп, колиби, надъ Сар.ж-гьолъ, к.ждето и 
другъ пжтъ -сме намирали сърдечно гостоприемство. 

По този начинъ iькмtхме да си -подсигуримъ под
стжn·ь за изкачването на Мусала презъ · Маричнитt 

да изпО[швэме -като· ·сигурна база. 

Поехме бистричкия n.жтъ. Бtше тихъ, мекъ ·и 
ясенъ день. Къмъ 8 ½ ч. имахме само единъ гра
дусъ надъ нулата. Пакъ заприличахме на „германци„ 
и пакъ бtхме изправени nредъ сж.щитt метереоложки 
парадокси, толкова по..:силни, коllкото повече и по

подробни сравнения правехме изъ пж.тя. · · 
На еж.щото мtсто бtхме преди две ГОДИНИ два 

деня преди великдень. Сега два дена преди . коледа. 

Тогава на сжщия предобtденъ часъ· термометъра по
казаше 13 гр. подъ ну 11ата, сега . само · нула. Тогава 

Хижата подъ Мусала 

Рила бt залята отъ едно ды1боко снtжно море, сега 
теренътъ е полу-черенъ. Тогава вървtхме безъ п.жть 
върху самия клекъ ~ се rа-врехме надъ отдtлни·it 
негови вtйки, които · боязливо надничаха подъ де-

. белата снtжна покривка, _а сега- въ р·вимъ точно изъ 
nж.течката и се спъваме отъ нейнитt голи каманаци·. 
Тогава рилскитt висини бtха сериозни, като тtхни1't 
велики вtчноснtжни алпийски братя, а сега като че 
се · чуствуватъ нtкакъ си умислени , като арабски 
жребеuъ подъ испок.жсанъ чулъ. Тогава нашата де• · 
сетъ-членна rрупа вървtше важно и съ дълбоко съз
нание за сериозностьта и опасностьта на своето пред

приятие. а сега двамата • намирах~е, че сме напълно 
достатъчна, качествено и коJiичествено, излетна група 

за единъ зименъ излетъ до Мусала. · 
· Но_ ... _ все пакъ трtбва да б.ждемъ осторожни. 

На Рила сме всрtдъ зима 1 
· - Гледашъ пекнало слънце, тихо, весело, но 
изведнашъ като го свие, като захвучи-, като зареве, · 
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мтрещи, м'але, мале, - по„tтрашно от. Одринъ и Кай
макъ-чаланъ ! - ни .Тпредупреждава·ха планинцитt 
въ радуилското кафен-е. !-1 защото зн_аехме отъ ли
ченъ опитъ, че страхътъ на тtзи смtли балканджии 
е основателенъ и оправдателенъ, не забравяхме рес
пекта, който дължим~ къмъ нашата мог.жща приятелка. 

Къмъ еди~ъ часа следъ обtдъ · бt~м_е . веч~ на 
хижата, радостно nриветсвани отъ туристическото 

хопъ, хопъ! 
Предъ tiacъ е една малка., спретната, кокетна и 

настояща планинс-ка хижа. Построена е на площад
ката непосредствено дQ първото (отдолу) бистри,чко 
езеро, едно кра-сиво планинско о_ко на Дж_ебели Рила, 

• Рупит'h - Рила (гравюра на дърво) 

на височина 2400 метра надъ морс1<qто равнище. 1'я 
бt направена миналат{:1 есень . отъ нашия самоковски 
клонъ „Рила," като помощна постройка до изгражда-

. нето на- проектираната rолtма хижа на сжщото мtсто. 
Клонътъ · ·е похарчилъ t>KOJIO зо,ооо · лева, вънъ отъ-

, безвъзмездния трудъ на трудовацитt. Работата е 
извършена пр·и" радуш_нот6 съдейст~ие , на юн9шитt 
IJ. ловцитt, затова мусалска-rа хижа се счита като общо 
дtло и достояние на самоковскитt туристи и ло1щи. 
Такива ще б.ждатъ· и бждащитt имъ ,предп-риятия. 

Вж.тре намерихме готови дърва за . печката, насе
чени и грижливо наредени, а надъ тtхъ бt постщзена . 
следната бележка : . 

„Другари туристи, дървата еж приготвени за 

васъ, но преди да заминете погрижета се и . вие за 
идващитt следъ ва~ъ. " . - · 

А високата цена на тази мила . грижа може .да 
се опредtли само зиме въ високитt планински хижи. 

Първата ни грижа бt да накладемъ ОГЪНS, ; да 
просечем-ь дебелия ледъ на езерото sa наливане 
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вма и да увмич~мъ ~ariacитt Отъ дърва. Безъ мноr·о 
канене и разтакане. присжщи на нашитt голtми из-

-летни групи, разпредtлихме ролитt · си безъ разис
. кване и скоро всичко бt приготвено. Клекътъ пра
щеше въ малката . ламаринена печка, к"оято пухтtше 
каtо локомотивъ изъ баиръ, чаятъ клокочеше, ' а ние 
си печехме гърбовеrt и въ тази поза се лю_бувахме 
на красивитt мусаленскй · зжбери ~ Хижата е пос.:г• 

, роена точно на изтокъ и презъ · южния и прозорецъ 
се вижда цtлия куполъ на · Му сала и окржжаващата 
го сви_та ...,- отъ лБво „Алеко", а отъ дtсно - Мал- . 
ката Му сала и "Иречешь". · 

Привечеръ посрещнахме дsама неочаквани гости 
- наши познати юноши 
отъ София, дошли да npe• 
каратъ коледнитt празни
ци въ Чамъ Кория. 

. Небето запази своята 
кристална чистота и презъ 

нощьта · - чудна . лунна 

, нощь въ приказна страна, 
коя го . може само да . се 
съзерц~ва, но не и да се . 

описва . 

Най - низката темпера
тура, която отбеляза ношь
т,~ бt 4 градуса . ПОД'Ь ну
лата, - дребна -работа ' за 
времето и мtстото, но все 
пакъ достатъчна, за да ни 

сковава източника за вода, 

който трtбваше да разби
ваме пр~ всtко на~иване. 

Следъ nолунощь бал
кана запt своята_ жаловна 

и свирепа пtсенъ. И кол
кота- повече · се засилваше 

ВаСИJJЪ Захариевъ високото бучение, толкова . 

· по-мили ни ·ставаха. хижа- · 
та и пригласящата на бурята упушлива печ1_щ. , , За· 
подър>l.(ане на ОГJ>НЯ бtхме наредили ·двучасо.во де„ 
журство и работата отиваше добре, а!{О не смtтаме 
rолtмата несръчнос_тъ въ печкопаленето на единъ отъ 
мла,цитt ни другари, която и въ· съня си забелез- . 
вахме чрез~ студенитt търпки, " които ни: п9биваха '. 
презъ неговото де?J<урство. · ~ 

Споредъ п11ана ни, къмъ 7 ч . сутр~ньта _ трtб
ваше да поемемъ къмъ върха, ·но по то.ва време ~-,ощ

ната буря рще не. бt се успокаи.тщ, затова търгнахме 
къмъ 9 1Л ч. А трtбваше и . да' побързаме. Бароме
търа ни · показваше, че вр_емето отиваше къмъ ра

·зваJJяне и . не .. tf И изщ)rа. На .другия день дв,еритt 

къмъ Рилския, :великанъ бtха вече времено закрити. 

В~зкачването на върха бt съвсемъ · .Тiеко, а въ 
<;р~rтение съ пър~ото ни зимно изкачване_ презъ 

1923 г~ бt проста разходка. Безъ никакви препя
ствия· . и съ усилени крачl_(и стигнахме до сипея надъ 

леденото езеро, . около 2800 м. Движението по · пж
теката къмъ завоя на сипея бt невъзможно, поради 



заснtжаванет6, и голtмия наклонъ безъ всtкакви чвали npeдv, 2- 3 дена на върха й мъкнали Сt<ИТ'Б 
опори. Ударихм_е право на горе, но вече не ходехме, само и само, за. да се фотоtрафwратъ съ тtхъ. на 

, а „драскахме", спбредъ туристическата ни- терми- Мусала и действително успtли. , 
нология. Драск·ането се · затрудняваше още · и вслед- Следъ обtдъ юношитt си. · заминаха, а ние 
ствие подледяването на почти оголената -отъ снtга двамата останахме да бжднуваме на хижата, въ очак
трева, но то не продължи много: Точно .на това -ване, че нtкои софийски иJiи самоко~ски другари~ ще 
мtсто единъ О~'.Ь другаритt, си испусна ·една отъ чи-' додатъ да сподtлятъ съ насъ коледното пр·азднуване 
човскитt ржкавици, която пое право къмъ ез_ерото подъ Мусала. И очакванията н·и се сбжднаха. Н1?МЪ 
и щ1 трасира ·пжтя ·на ед_н◊ евентуално и при това четири часа дочухме нашето, винаги очаквано:,,, хопъ, 
нещелателно . отстжпление. хопъ! Следъ малко се зададоха двама души, въ -чието · 
~ - Ей, . кжде . ще . стигнемъ, ако се откжснемъ . -- Лице познахме нашитt отлични другари Францалийски 

· отук~! - завикаха момчетата. И викаха не _само: на- . и Захариевъ, тръгнали . да бжднуватъ- на хижата и 
шега. Следъ нtколко 1-i.еловки - четворни · крачки, при пощудиратъ и на Коледа на любим1:тt имъ теми -:
които сждба·rа на ржкавицата се меркаше предъ насъ, зимни пейсажи въ планината . Завариха fц-i че варим1> 
ние бtхме вече на скаl(ата, по която движението, въ две · канчета ·фасулъ, които поставихме въ 1 часа 

.или по-·тqчно · - лазенето бt по.-ч~удно, но затова на · обtдъ и увря въ единъ часа следъ ,· полунс~Ш.J.Q, 
пъкъ .по-сигурно. Трtбваше _само· да се внимава да Мжч_нр ври фасула при 24.00 м. и по едно време_ -
не събрримъ нtкой по-голtмъ блокъ, з~ . което ·тър.- бtхме се даже отчаяли, ч_е цtкога ще уври; ' · · 
калянето на по-дребнитt. камъни ни постояно преду- .' - . Вечерята 'си подредихме по всички ПJ:>авила -на. 
прежлаваше. . , стариннитt. обичаи, · плiосъ · елхата и то кле~ава. Ос-

. Ето· ни вече на пж:rеката', кждето пресича ка- венъ символ·ичното Христова рОЖ,Ч.ение, _о~аквахме 
менистия хребедъ и_ се отправя . по __ гърба на . върха още . и присtйrането на една гру[!а самоковски· ту-
право къмъ пирамидата. ристи, които стигнаха посрtдъ нощь и . въ тtхна 

За по-малко отъ два часа бtхме на самия върхъ. честъ пакъ сложихме трапезата и между другото 
· Единъ тъничъкъ вt:гредъ лижеше и кждето лиз-не роднесохм~ и . _фасула, · който врt цtли_ дв_анаде- . 
- упари, при . всичко че бt само 3 гр. подъ ну-
лата, коr:ато пъкъ ца gаветъ бt · само нула. · 

И отъ върха . картината. бt _ ещ-~а gтъ · рtдкитв, 
'защото и .рtдко тукъ се J-Jамира вtдро небе. 

Фиrуритt на всички. върхове изпъкваха отчет
ливо, когато riъкъ низю-шт.t бъха наводнени отъ 
сива мъгла . която лаваше илюзията за о·тдалеченитt 

J • • • 

геоложки епохи, : . когато рило-родопския масивъ 

е стърчалъ · като голtмъ планински островъ всрtдъ 
необятното море. .. · · ' 

Връщането бt още по-леко, да не кажа с-:ьвсем~ 
µеко. Следъ· първия завой се спуснахм~ право на
долу, като забивах~е пети и ~ържехме тtлото си . на
аадъ, за да не полетимъ надолу съ главата - най

неприя,:ното падане изъ стърмнинитt. Тукъ таме ' 
личеха следи отъ ,ски. Трима млади другари се ка-

· сетъ часа.. . , . . , 
- Къмъ : три часа старейй.шн~та нц . бжднув_~нето 
обяви, .че · е · вече време за спане ·и.- понеже · неговата • 

· воля се покриваше отъ желанията .на вс~·чки ни, · из
пълнихме ,я б.езъ· роптания. А вънъ бурята бtснуваше. 
Баром~търътъ, както споменахме пq-горе, - не ни из-

·лъга. Кqледата посрешна~ме съ · тъмни мъгли, ' новъ 

снtгъ и нови прtспи; . 
Следъ обtдъ . се ·· сбогувахме съ самок-овскитt 

другари: . които останаха н.а следния день и .заедно 
съ . двамата . художници · поехме пжтя към;ь Чамъ 

Кория. . 
Неизброими благодарности. къмъ . самОКОВСК!1Тt 

ни другари. 

п. -д. 

Вцсилъ Захариев~ 

._ 



Село . Енина (Каsанлъшко) фот . r. Трайчевъ 

Отъ 1\l!олтке 

Що за чудесна страна е тази България I Всичко 
е зелено;. стенитt на дълбокитt долини еж съста
вени отъ · липи и ·диви круши, широки ливади об
хващатъ потоцитt, раскошни ·ниви покриватъ рав
ниi-штt и· даже широкитt пространства отъ необра
ботена земя еж. · ук.расе~й съ богата тр,ева. Много от
дtлно изходящи се дървета придаватъ на страната 

особена прелесть и хвърлятъ своита сtнка върху 
свtтлозелената повърхность. Низината на Дунава 
живо напомня за страната Десау; селата еж редки , 
но ;rолtми, защото още е рисковано да се живtе въ · 
усамотени домакинства. 

Азъ не съмъ намtрилъ никога по-романтично 
положение отъ онова на Търново. Помисли си една 
тtсна планинска долина, въ която Янтра си е издъл
бала · дълбоко канаристо корито между перпендику
лярни стени отъ пtсъчници и тече като змия въ 

най-чудновати и най~каприциозни извивки. Едната 
стена на долината е всецtло · покрита съ лесъ, дру
гата вссцtло съ града. Посрtдъ долината се издига 

конусообразна планина, чийто перпендикулярни ка

наристи стени я правятъ естестнена крепость; рt
ката я --заоб.,,каля , и тя (планината) се съединява съ 
останалия градъ само чрезъ една естествена преr
рад-а отъ канари 200 крачки дълга и 40 висока, но 
която е достатъчно широка ·за пжтя и водопровода. 

Никога не съмъ видtлъ една тъй авантюристична 

формация отъ канари, та използувахъ случая да я 
изтръгна чрезъ снимка. 

Нищо по-приятно отъ м6ето жилище ту.къ ; азъ 
оби·чамъ главно- тtзи неправилни здания, на които 

нуждата е означила плана. Въ срtдата ти намирашъ 
малъкъ дворъ, градина съ рози и овощни дървета; 

· наоколо се редятъ: <;тъбла съ всевъзможни зигзаrи, 
коридори и просторни апартаменти , които еж все-
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~tло отворени срешу двора, тъй че човtкъ живtе 
въ хуба~ия свободенъ Божи въздух~. Краищата на 

. кори:дора с~ подиrнати за естради, които еж пост

лани и носитъ само единъ миндеръ, високъ колкото 

. ржката, широкъ, мекъ. Широкорастилащия се пок
ривъ засtнява карамфиловйтt и шибойии гърнета 
които еж поставени въ кржrъ вънъ отъ галерията . 

Стаитt получаватъ своята свtтлин.а отъ коридоритt, 
и тукъ царува тази сигурна приятна тъмнина, ко

ято остава очитt да се изцtрятъ отъ излишната 
свtтлина на това хубаво небе. Нtма по тайнствено 
мtстq, за да бездействува човtкъ по•сиrурно; :от
среща се издига залесената ' ст_ена на дола, подъ 

сtнката на която пtятъ славеи1t, а снtжнитt -вър
хове на Стара-планина се издиrатъ надъ дърветата.· 

Днесъ (21 май) преминахме Стара-планина. А~ъ 
мисля, че седловинаrа, презъ hоято минава пжтьтъ, 

се издига на по-малко отъ 300 стжпки подъ Габрово, 
дето ние пренощувахме. Проходитt презъ Тюрин
генския лесъ ми се показватъ по-високи, само че 

пжтищата еж тъй удобни, щото човtкъ не забелt- . 
зва това. Наистина върховетt на западъ се издиrатъ 

значително и еж още покрити съ снtrъ; отъ висо0 

чината на острия rребенъ се . получава широкъ изrледъ 
върху хълмистата страна отъ България и рще по

хубавъ- откъмъ румелийска страна съ очарователната 
казанл-ьшка долина. Като географска карта лежатъ 
тамъ нивитt, ливадатt и селата, бtлитt пж.тища и 

потоцитt, чието течение се познава . по · великолtп- . 
~ нитt дървета · ; оттатъкъ се издига по низка планин• 
ска верига) .а цtло_то >кицо ми . напомняше хубавата 
хиршберrска долина, гледана отъ Кинастъ. 

Още отъ далечъ ние открихме ецна горичка 
_отъ гигантски дървета и въ горичката _ града Казан• 
лъкъ. Даже и минаретата не могатъ да се виждатъ 



надъ листата и клоноветi, подъ които . лежатъ по
гребени. Орtхътъ е несъмненно едно отъ най-.хуба
витt дървета на свtта; азъ намtрихъ множество, 
които простираха евоитt клонове хоризонтално на 

едно пространство отъ 100 крачки въ диаметъръ; 
свtжата зеленина на широкитt листа, мракътъ, сводо
образния . покривъ и -хубавата растителность около 
стъблото, най-подиръ шуртенето на· поточетата и и:1-
воритt, които . еж. близо до самитt орtхи, всичко 

това е чудесно . хубаво, и при tова тt еж. rолt
митi, палати, въ които обитаватъ диви rълж.би и 
СJJавеи. За водното богатство на т,ази страна ед~ 
вамъ мо.же човtкъ да има. представа. Азъ на.
мtрихъ единъ изворъ на · пжтя, 1 който':·шуртtше 
перпендикулярно и следъ туй· течеше като ма

дъкъ потокъ. Както и въ. Ломбард11я, всички 
градини и ниви се напояватъ . ежедневно отъ вод

ния· запасъ. Цtлата страна е картина на най-го- i 

лtмо: благосъстояние и най-богато плодородие, 

една действително обетована земя. Широкитt по
лета еж покрити съ високи колкото човtкъ въл

нуващи се житни стъбла, ливадитt - съ без
бройни овчи и биволски стада. 1Ip11 това небето 
е покрито ~ъ rжсти облаци, които се трупатъ ' 
около снtжнитt върхове на планинитt и на

появатъ отъ вре~е на време полетата ; въ про

межутъка блещука палящото сл:ьнuе, за да ги 
стопли пакъ; въздухътъ е изnълненъ съ благоу

хания, и тукъ това трtбва да се приеме не. образ
но, както обикновено въ Grшсание на пжтешест
вията, а съвършево буквално. Казанлъкъ е Каш
миръ на Европа, турския Гюлистанъ, страната на 

се боехъ да се изrубя въ областьта на поетичното: 
"Епинъ пжтникъ трtбна да се варди отъ ентусиазма 
ако го има, и особно, ако го нtма." Аз~, искамъ само 
това да забележа, че човtкъ не само тукъ !IИЖда и 
мирише розитt, но още и ги яде; варени розови ли

ста въ Турция еж. много любимо с11адко и се поднасятъ 
за вкусване съ чаша пресна вола пр~лъ кафето, нtщо_ 
което азъ мога да препоръчамъ за пЕ>др~жение. 

розитt; това растение се обработва не както · у Кжтъ • отъ Търново (Радирунrъ) 
нзсъ въ гърнета и ·градини, а въ ниви и бразди 

както картофи. Нищо не е по-приятно да си помисли 
човtкъ отъ едно такова розово поле. Ако нtкой жи
вописецъ иска да изобрази такава, то биха го об-

Ст. БаджОR'J> 

. винили въ преувеличение; милиони, да, много милио
ни столистни разстения еж. разпръснати по свtтло

аеления губеръ на розовитt полета, а при това се
га е може-би само четвъртата .часть на разтворенитt 
пж.пки.. 

Розата сега би ме отнесла къмъ славея, ако не 

* 

Тъй че въ Казанлъкъ се доби~а розовото маслq, 
на което поставятъ тъй rолtма цена. Даже въ Цари
rрадъ е твърде мжчно да си достщш човtкъ това 
масло чисто, нtщо,- което може да се разбере оtъ 
обстоят-елството; чо тамъ единъ. драмъ струва 8, а 
тукъ на самото мtсто 15 гроша. Азъ си взехъ едн'О 
шише съ себе, и тъй като бi,хъ nринуденъ да язда 
единъ денъ съ стъклото въ джоба, то осемь д.ена 

миришехъ като розово стъбло. · 
· Превелъ: К. Стояновъ. 

ЕДt{О ИЗ:f<А ЧBAf-lE t{A фУ дЖ'4 
отъ Ф. }<рй .етиянъ 

Жарко гореше слънцето въ Иокохама, когато 
потеrлихъ за планината. Въпреки най-леко и въз- 1 

можно най-голtма леность потьта блика1uе отъ всички 
пори. 

Животътъ по японскитt желtзнопжтни ста!-!ции 
бt за менъ винаги о~обено интересенъ. Тамъ всички 
шумятъ, разправятъ и се смtятъ, единъ презъ друrъ · 
мжже и жени се блъскатъ, едни идатъ, дру"rи оти
ватъ, женитt всички още въ своитt . стари носии, 

' 
докато въ тоалета на мж.жетt , се наблюдаватъ най• 
разнообразнитt преходни форми отъ старо къмъ 
ново. Господинътъ въ кимоно съ европейско бомбе 

на главата винаги настройва · весело, а често елеrант• 
ностьта на модерното об.цек.тiо е доизкусурена съ . 
гумени р.жкавел~ и яка или съ нtкоя селска връзка 
въ ярки краски. 

· Настаненъ въ добре . провtтряванъ ваrонъ, съ 
потеглянето на влака азъ се унесохъ въ леr<а дремка. 
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Сле'Дъ': ча~ъ. и щ>лОвина ние см~ въ I{()цу, :дето сме - или, - както още я-нари~атъ, 'бо·гинята, която разтваря··,_ 
няваме влака съ конски трамвай, който ни отвежда пжпкитt на дърветата въ цв~тов'е. · Трtбва човtкъ: ' 
аа около единъ часъ въ Юмоtо. Б-в я_сен_ъ слън.чевъ - да е вiщtлъ, какъ япоt1ецътъ о'бича · цвtцпа си, какъ 
день · и Фуджи ' ~ияеше Bl? . пъленъ б!}_ЯСЪКЪ. Нито цtл6то - население излиза п,р~еэъ' априлъ; когато ц:ьв- · 
еµно - облаче не помрачваше изгледа. - тятъ . черещитt~ или по късно к~rато разтварятъ 
·_ 

1 Лжтуването ~ъ rра~вая · презъ щ~оточе»_9то . на· ~воя блt·съкъ лотосътъ, - аэал~итt и ириса презъ- ; . . 
длъщ_ъ ·сет) и цо11ататъ1'ъ през=ъ полеr_о даваше· вj,з- , лtтото, · хризантемитt -презъ е·сеньта ; кщ_<ъ рсички 

. МО>i<НОСТЬ за наблюдаване на . японския селски ЖИ· ' тtзи времена се празнуватъ като народни пра'зници 
вот~~ Всичко тамъ става много nqвече -на. о_ткрито;· въ _ СЖЩИЯ см·ис_ълъ на думата за .ria " ра·?бер·е · попу
публично, оrколкото у · насъ; Нискитt кжщи , еж съв~ ляр~осtьта на Зенrанъ. --Защб~:о една известна нето- · 
семъ открити. ~:п; дюкянитt · се вижда изложено на · рия, едн·о напре·жнение · изисква изкачванет'о на Фу.,; 
п:()казъ · всичкоr6 съдържание; въ работилница·та джи всtки случай. . ~-
може . д~: наq~юда_вате р"аботата l:fa ЗЗ l,! ЗЯТЧЙЯТа, а :по . Между rоститt въ Г<?темба- владееше . трtскав9 
к~щитt обtда ~~а семействqто и даже мж,ке и жен.и оживление. Съ · голtма мжка · ми • се .удаде" да , си на;. 

:въ интцмни тоапети . . _Кждето и да 'поглеJр-iеrе, · всичко меря стая само за менъ. -Въ нея ра'збира ·се липсва 
- -_е: друг.о, отко'лкото ··у ,. насъ . . Въ _Одавара ·смеЮJ8аме всичко, отъ което единъ .' еJ:JрОп~ецъ ~м·а нужда·. Чо;. . 
· . ' к6не . и · скоро __ tледъ ·то·ва -навлизаме въ долината Ха- вtкъ трtбва да седи съ · kръстос~ни ' крака . на пода, .. 
. · .... гакова, оr_i:щц_ена QTl;i богато залесени планищ1. -Съ койт<;> служи . с·жщевремен_о и --за маса И · ако случа_йнq 
. -. своитt- КИТЮJ ~елца ' И - полета тя л:ьхаше нtкакво без~ - тОй дома си не се е числи~ъ ' В'Ъ шиваческия . е'Снаф.ъ. 

кра·,ыо миролюбие_. . , , . . -. . едва _ ли б~ »зтраял.ъ дъл"го време _)3ъ та1;<ова ПОJJО)Ке:- ; 
. . . Следъ богат? обtдъ,: полек~~лека'. за · .!-lасъ и н~е .' Следъ · в~черята_, която -слагаше съ: хиjtяди ~ок-

. ш:щовина: ни~ · _се изкачихме . пеши --: до ~иа_ношита : лони ·едно -мило чернооко слу~инче," пор~чахъ· да ' ми ' 
То~а мtст~ е най~известнот9 л·J;товище· въ Япония: , приtотвятъ леrлото.: Две подплат~ни ~ъ· в~та одеала ви 
~)>м,а чуж·деI-Jеuъ, дО!11ЪЛ? въ 1 Япония, · __ койrо д.а не · постилатъ на под'а -~ никога отъ севе·р-ь · къмъ югъ, 

' ф е посети~ъ. -Въ хотела е ·- пълно ,., съ · гости, пре,- · ;_защото това положение въ Ящти_я - заематъ · са~о 
дали _се - всецtло на · dolce far •niente. ~оето намер_е-ние _ , м ьртв~тt. _:_ и съ едно .трето се поi<ривашъ. Всичко - . 1

-

. pt, на су'трИНI?Та да потегля колкщо ·, се може . по- -това . б'и . било много хубаво и приятно, . ако само нt
рано. Всичко бt цоржчано: носачъ/ конь, ев,ропейска - маше _.едно щJвестно ,,.ащ>": Разко_шна стр.ана _ е тая , 

' ipafia: Веч"ерьта бt разкошна, звез'литt I блешукаха . Япония, ама .тt$и - бълхи 1 ' 
'засмяни на . ясното небе . . . Но сутриньта . rжста, -: Освснl> това и моитt· С'ЖСеди по стая се rр_и-

- непр""<>I-J1-1цае:ма_ мъrла , покриваще _полето . ·що да се· жеха'• до късно презъ нощьта •,да не липсва_ разноо-
прави ~е·га? · да чакам·е ! Може~а л11 а'Зиатци- да ' по- брази'i~. Една к6мпания · отъ 10-:-15· · души си rype- · 

· Ь„ветватъ · ,нtщо друго? -То.ва, че нtкой , може .да ·. карваше хубаво времето, -и , ко--.лкото повече теч- -
, бърза, тt мжчно _моrатр да раз_бератъ. О~ .това ази- ность се л1iеше, тол~ова настроението се повишаваше . ·" 

аtско спокойств_ие !. · колко ч:есто се 'натъква -'ев'р_о~ · Огъ - в"реме ' на време ,бурни одобрения ВЪЗ !-fаrращда-: 
пеецътъ- .на него; и оrн~чало ; ~и , мисли . въ ·_ своята· ·ваха разказвача за верояrно хуоавитt му шеr!-1, Вс~~•- . -

- су~т-а, - ~е тt ' трtбва :да остжпятъ·. и: с·е--'сшитва: да ти . ко това бt много хубавq~ ам~ не ' 1Фrато · чqв~къ въ съ-
. н.а~~ра _ да п9бързваtъ. Но скоро, :-ако е ~ · у~енъ, ,ще , седн~tа , стая, отделена съ тънки кни~ни стени, иска 
отст&-пи : и · ще чака. .. да спи . . Късно, много късно, . всtки случай _ следъ 
, · ;,:·,й :азъ ПО~акахъ, ДОКЗТО .следъ · втората _ закуска · полунощь, най' сетне · JТИХНа . --КЪМЪ q ча~а _f{ОСаЧ'БТЪ' 
мъrл_ата пщпъня и стан:а малко свtтло_, па ·, нотеrлихъ лодн_есе чай и скоро следъ 'ТОва пот·еrлихме. 
на · конь - еднq ж~нотно,· което . . по , своята вънп1 - Sayqnara, sayonara· 1· се ; носеше следъ менъ: хаза-
ность не . вдъхваще голtмо до!Jерие, · но скоро се · инътъ, хаз-айката, служанкитt ·и носачитt поздрав-

._- ока.за много удобно! 'Единъ- водачъ . и , единъ "нОсачъ л~натъ_ ·безброй пжти,-. кланяйки се до земята. Лека 
' за цровизиитt и за TO[JJIИTt дрехи, . нужни за горе, . 'прозрачна мъгла с~га 'за.[lивашо _полето, . скоро пж-
чбра~уваха моята гвардия : Мъглата скорQ . стана пакъ тьтъ -ни- по~еде презъ - по,тоци отъ лава, които сви-де-: 

· г.д1tста и на · прева_ла Отометоrе не се видt ниiцо · отъ телст.вуваха за rолtми ·по-ран~рни · изр_иrвания на Фу-
прочутия · изгщ·дъ· на свеще.ината планина. · въпреки джи'. Оrъ двестt ~:-одиt-Iи насамъ вуканътъ е _споко-

, то13а азъ продълж~вахъ напредъ, малко . унилъ, но енъ и . уж~ситt на негов_итt ' опустошения · еж. забра- . 
_съ надежда, че този бръзъ . обратъ· въ времето къ„мъ .-вени. Бавн6 , пъ,лзи растит~лн.ос_тьт~ п_а!{ъ нагоре- _ по . 
лошо може ,да . -бжде - п{)следван:ъ · · отъ сжщо 1ака исполинския конусъ. Н~-тъкмо i<ъмъ ·страната наГо-
бръзъ обра-тъ къмъ хубаво; ·и. наист~J:IЗ аз1> . се 'още темба някога с~ .се изливали особено огромни ·маси 
имахъ щастие. : Въ Тотем.ба, отъ .дето щеше да почне -- лава, . които;. еж унищожили rор·ата и всякакъвъ жи-

' и.а · следи.ята сутринь . сжщинското изкачване, . бt ·вотъ _далечъ ниско въ -полето . Малко странно е д;J ,. ·, 
твърде о,кивеiю. вс·и:чки странноприемници бtха . яздите срtдъ тези' нови, . млади дръвчета и храс:ги, "' 
пълни съ · покл6нн·ици, · кQи~о на тълпи ,. ю1 тъ_лп_и който сочатъ ясно -бе~кр.ай~ата мощь . на прирQдата,··. 
прОдЪЛ)КаВаХЗ да • ПрИ_СТИГаТЪ ДО КЖС,но·· презъ Щ)ЩЬТа, КОЯТ,О СЪЗдава НОВЪ . ЖИВ~ТЪ върху развалинитt И 
' ' Преди,_ да · говоря. за "тtзц поклоннически шест- \ бавно, въ Д'~ЛГИ, . ДЪЛГИ :периоди отъ време .., покрив·а 
_ вия-, ·трtбв'а д-а ·кажа, че горе въ свtтлит~ - висини на · ·съ свежа. зеленина черна.та, ~мъртоно·сн,а " лава. -
, с_веще}iната план11на Зенrа,~ъ .щивее ·боrиня_~а Фу дж~ · -С~мо едно малко :разстояние . J,{O.·· Табаро ~O>J<e . _ 
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да. се езди. Тамъ въ.рэаха · в.ърху .грубитt ~и спе>ртни 
но неподковани обуща сламени сандали, каквито нос
ятъ туземн11тt жители. Прочутата Фуджи-гега, на 
горния край на · коя-~:о ,е пиррrрафир_ано 1:1мето на 
п;Jанината, и вис6ки . гам-аши 'допълняха :~снар·ижени
ето. Планината е раздtлена ·на нtколко 'станци !-f, по 
които еж. настанени ма.1щи хижи. _Въ тtхъ може да -
получите _ винаги гореща вода За чай · и 
оризъ. По-теглихме полека, но съ · постQян-• 
ст,во наго·ре . . На станция № 5, на около 
2,650. м. височина, направихме · обtдна по
чивка. 'rрохналъ, невtроятно мръсенъ ста
рикъ пaзtiue огъня. Ядохме -отъ нашитt 
провизии. Горещъ чай на малки ГЛЪТКl:f, как
ТО · го пия:гъ тукашнитt, утОJIИ добре_жаж-

, дата ~и~ Лреби~анието въ хижата, де~то· 
по липса щi ст6.iюне, за. да си .почине чо
вtк~, трtбва ·да с~ ;пр6сне цtлъ на земята·, 
бt· поради · rо"рещ!1н·ата и ужасно многото · 
мухи цtла· м~kа. 

• Следъ . тая цочивка· · по~на втората, 
много ri6'.: мж.чна часть отъ · изкачването. По 

.. с_итно зърнестата лава се вървtше до ту~<ъ 
·· много. ·др·иятно, но нагоре пол6жениетq съв- · 
. . ·-.•'"r· , •• . . . ·. 
се114-ь се промtняше. · Стърмнината: значи-

· телно: се увеличава и вмtсто . ситнозърне
стата лава почватъ други, халтави буци, по 
koиr.9, кракътъ върви съвс~мъ несигурно. и 
азъ много се зарадвахъ, кога _наближихме · 
станция № ~ ffa около · 3300 м. височина, 
дtто ни чакаше половинъ· часъ почивка ' 

·· и rорещъ чай въ ·изобилие за пресъхна- · . 
. лото гърло._ По пж.тя срtщахм~ riоклоници, 
които. вetfe слизаха. Моя -водачъ ·ги поз-

. д.равл'яв·аше винаги съ особено провиква.не. 
Цt~Q щастие бt._ - че небет·о отъ врем.е - на 
време __ се позаоблачаваше и ни . паgtше отъ 
паляшитt лж.чи н·а слънцето. · и върха на 
Фу4жи се обвиваше сегисъ-тогисъ въ об
лаци. Полека полека ние се приб.1шжавахме . 
къмъ · него. Най- трудната · часть бt отъ 
станция 8 нагор'е. Ставаш~. се по стръмно, 
се по-уморително бt нанрещiането по бу
цитt лава, кои:тР. се подхлъзваха подъ кра
ката ти. Най-сетне трtбваiпе да изкачимъ 
двt високи стълби и нэдвечеръ стигнахме 
върха съ · станция № 10. Веднага.промtнихъ 

'др·еl{итt; за·щото ·сдедъ залезъ слънце ста- · 
~а- ПОрЯllЪЧНО студено 1-й1. та~ ' виСОЧИНЗ, 

излtзохме навънъ ~ъ обла.чнитt вълни. Поклоницитt 
; се отправятъ къмъ Кен-га-мине~ най-_високата точка 
на планината , и .. наблюдаватъ - отъ -тамъ · изгр·вва 

- на ' слънцето. И когато червеното. кълбо бав,но 
. изплува надъ ·хоризонта и , предъ ~ неговит:в ~ж.чи ·се 
ТОПSJТЪ и разнасsiтъ мж.глитt и облацитt, срtдъ , по-. 
. КЖ>Ницитt се ЛQl-\.ася щеттотъ 1-1.а у дивлеliие · » · цъ_оду.-

,.. ' . 

\" 

Фуджи 

Въ· станция 1 О · има · нtколко хижи, които презъ шевJiение и смирено отnравятъ . тt кратка молитва 
августъ еж. винаги препълнени. Върхътъ се състои · към~ богинята . И кой човt!{ъ; бе~различно ·отъ ·коя 

' отъ цt:лъ редъ по-м-алки и по-rолtми .-куполки, които .. вt·ра е _и кой езикъ roвdp~,- _ би могълъ да остане 
оrраждатъ стръмния :кратеръ. Въ него Щ>жете да равнодушенъ предъ 1:релеститt- на такава една при,-
слезете спокощю до долу, срещайки тукъ·-тамъ ·о- родна драма? 

-рещи _ q~~о.чет~: :или ГЪСТ':f облачета п~ра '-:- • духове . . , В1:> една нощь е израстналъ Фуджи· отъ , равни • 
· отъ _ подэ~миетQ! Като : с~рдели- се бtхме. на.тъпкали ·. ната:; ёпоредъ японското ·предан~е, а въ .еж.щото · 
въ . ниската хижа,· въ срtдата ~а КОЯТО' горещ е с~обо- ~ р~ме се_ е вдълбило _езерото Бива. Въ сия~щъ слън
денъ оrънь. На

1

разсъ-мвще вtеше единъ вtтъръ, че ·- чевъ блясъкъ СТО°ИМЪ ние rнiсо·ко - надъ МЖ.ГЛЯВО!О 
човtкъ_би помислилъ, ще оживtе всичко . въ дълбо~ море, кое:го се . вълнува насамъ-нататък1» надъ насъ 

_ чи~_ата : Эа -~~с:~:ие с:.~~ии'тt - ~к◊-ро се ~С!tfириха ·и ние_: и оtкрив~ -отъ вре.ме н~ време_ 1:1tкоя · частъ ~тъ из-

·, 1 

, . 



гледа. Предъ очи1t ни се редятъ китни картини въ 
неп_ос-редствена близость, ту · около езерото Хакона; 
ту по продължението на мощния потокъ на Фуджи
ява или край· · морето · на югъ. Но водачътъ подканя 
за тръгване. В~:,емето е съвсемъ несиrорно. ' Бръзватъ 
пакъ сламенитt сандали връзъ обущата · ми и азъ 
слизамъ предпазливо до станция 8. Подъ краката 
всичко се yлtra и движи и затруднява ходенето. 

Оrъ станция No 7 слизането върви вече по-бърже, 
почти отвесно надолу, по малко по-дребнозърнеста 
лава, въ която често затъвахъ до колtне. Японцитt 
просто хвърчатъ надолу. Това много характерно 

. тtхно слизане съставлява сж.ществена часть отъ 'по
клонението на Фуджи. Азъ само въ тоя случай -
какво чудо 1 - не бърэамъ толкова, колкото аэи
ятцитt, но неволно и азъ преминавамъ къмъ твърде 

бързъ -темпъ. Нtкаква опасность да се убие човtкъ 
нtма, най •МНОГО МО>!(е нtКОЙ, КОЙТО Се престарава, 
да ·се по п·ретърколи нtколко пж.ти, ама ще си из

лезе невредимъ отъ това. 

.Въ Таробо ме чакаше моя конь, и азъ съ удо- . 
волствие го възседнахъ, защото напрежненията презъ 

последнитt дни не бtха минали безъ да оставяrъ 

следи по краката ми. Вь Готемба стигнахме около 
петь часа следъ тръгването ни отъ върха. Тамъ почна, 
за голямо мое съжаление хубавъ дребе~ъ дъждъ 
тъй нежно и сигурно, че му личеЦJе, че не ще скоро 

да престане. <;ъ болка на сърцето трtбваше да се 
реша да прехвърля пакъ въ лошо · време прохода. 
Отометоrо. Много ми се искаше да видя изrледц .отъ 
горе, за чието великолепие непрестано слушахъ да 

разказватъ, но ДЪЖДЪТЪ не позволи. О_тличенъ се 
указа въ тоя дъждъ . единъ японски тоалетъ за .ztъждъ 

състоящъ се отъ едно сламено палто, каквито нос-

. ятъ 'селянитt при дъждъ, и една огромна сламена 
шапка . Цtлата .работа струваше- само нtколко гроша. 
Кж.деrо -се покажехъ въ тоя си тоалетъ, възбуждахъ 
голяма · веселость, ,_ особено въ хотела въ Миано- , 

, шита, Оrъ немски : П'hйо. 

* * * 
ДРУЖЕСТВЕН.Ъ ж~вотъ 

Среща на клоновет't отъ Ю. 3. Б_ългария въ 
Кюстендилъ на . 18 и 19. 1. 1925 г_од. Срещата се откри 
въ 4. ч. сл. пл. въ четалищния салонъ отъ председателя 
на Ц. Н-во на Б. Т. Д. Г-нъ Ил. Антоновъ въ прис.жт
ствието на представители на клоновет-в отъ : София - 58 
J!У~И, .furпн_ица -;-,- _2_, _ I>адомиръ ~ З. Само~овъ - · 1, __ Сту
дена - 1, членове на Кюстендилския клонъ и fолъмъ 
брой граждани. 

·следъ като се поблагодари· на другаритt отъ Кюстен
дИЛЪ: за, радушния • прием:ь даде се думата на :председат~ля на 
Кюстендш1ския клонъ, • Г-нъ Йор . Захариевъ, . който про
чете рефератъ .Занаднитt граници на БъJ1rараското племе". 

Следъ реферата r . . Антоновъ като направи единъ 
кратъкъ прегледъ на . дружеството изтъкна, че въ много 

отношения клоноветt не изnъпняватъ своитt задължения 
_споредъ устава. Слабата връзка, която с.жществува между 
Ц. Н-во и клоноветt не даватъ възможнос·ть на първото 
да следи отблизу живота имъ и да _ги направлява. Факта, 
че клоноветt развиватъ добра дейность и не се с.жобцава 
нищо за това говори·, че не се . съзнава нуждата да · се 
уведомява Ц. Н во за всtка една полезна проява. Моли 
клоноветt да си взематъ бележка отъ това и влезатъ въ 
по-тtсна връзка съ Ц. Н-во. 

Сж.щия отбелеза за измtненията въ ус.тава и тtзи 
които ТР..tбв;~ да станат-ъ въ клоновит rъ устави. _ 

-По отношение сборника изло>1,<и, . че за не~:овото от
печатване еж: вложени всички ·свободни · средства · ·н:t' Ц. 
Н во и · фонда 'Б. Т., заради това трtбв'а да ·се направи 
всичко · възможно за плащането· му. · 

Сж.що така · списанието трtбва да се получава отъ 
всички членове. Поясни, че отстжпки може да се допу• 
стнатъ само за действително беднитt. 

Относително задълженията на - клоноветt ·помоли 
присж.тствующитt клонове · да си взематъ бележека и 
уредятъ по-скоро .смtткиrt си. Благодарение на такова 
несвоевременно издължаване Ц. Н - во не е посмtло да 
изпълни съборнитt решения за- лотарията и календаря~ 

Все по сж.щитt причини не е могло да се уреди и 
въпроса з1 организатора. Моли клоноветt да се зани
маятъ съ в1,проса, за да мо>1_<е на пр_едстоящия събрръ 
да се вземе едно окончателно- решение. Ако осж.ществя
вннето на организаторст~9то _не е въ~можно, ;ro тогава да 
се натоварватъ по силнитt клонове да проверяватъ ближ-
нитt слаби клонове. · · . : _. 

Друrъ единъ въпро~; !{ойто дн,есъ е ва1Кен1а ·за _ Б. 
Т: Д. е основаването и сж.ществуването на редица тури
стически Д~ва, които стоятъ· вънъ отъ· дружес~вото. __ О1_едъ 
излушване горното срещата подчерта още веднъж0 нуж
дат;~ . отъ по-тtс:на · връзка между Ц. Н ~во и . клоноветt, 
нуждата отъ : изп~лн~ние устава и. издължаванеJо предъ 

Ц .. каса. , По . отношение организатора се преп.ор.жча на 
клqновитt представители да занимаятъ настоятелеtвата си, 
за да може- -на ИДIJИЯ съборъ µа се · ява,:ъ СЪ : оформени 
м~ения , по , въц:роса . Отн·осително . туриtтически:rt ,Д-ва 
стоящи вънъ . отъ Б. Т. Д. изк.аза · се мнение, ~че · нtма- при
чини за самостоятелното имъ с.жществуване. . · 
·. . Направи се 'съобщение за основаване и'а туристиче
ската кооперация, КЗТQ се изложиха ц.tлитt средствата и, 
и се апелира · за записване на по-вече дtпове. ',: · ; 

Хасковския · KJJOHЪ- -~Аид.'а е далъ вечерин.кц ':н~ · 3 
януарий; на която· е присж.тствувалъ и предсец;~теля на 
Ц. Н. Антоновъ. На следци_я день е било устро.ено орга
низационно : събрание въ дружествения · клубъ,' _ на_ което 
председатела • на Ц. Н . е говор~J!Ъ върху б.ждащиrn по- · 
стижения, къмъ които трtбва . .да-. се стреми клона, за . нуж
дата. отъ добра организация- и другарство М(!Жду члено-. 
ветt и за р.едъ други въпроси . •. · 

· Вечеринката е била мщ>rо добре .посетена и е дала · · 
чистъ приходъ моо .1!~- На - 1- февоуарий СЪ8!'1ЪСТНО съ 
юношитt туристи е , да.де.на дП'евна кино забава . . 

По мо.,,бата на клщ1а общИ!f ския съветъ е ртпус:налъ 
за изгражд&не туристически дом_ъ едно м'tсто около 14 де
кара, на височ_ината южн~ 'отъ fрада. Клона въз11,амерява· · 
още таз-и пролtть да прист.жпи къмъ залесяването на от
пуснатото мtсто, ка·кто и съ · .постройката на проектирания 
домъ. Още с.жщия день само между членоветt еж запи-
сани 15 хиляди. лева. _ · 

Целото гражданство гледа твърде симпатичнр на uсички · 
начи11ания на нашиrt:друггри туристи и щедро ги поп'~репя . 

Врачанския· клонъ. Веспецъ _ е. устроилъ ·на 24 - яну- · 
~рий · евоята традицио:нна другарска среща. Оrъ страна · на 
Ц. Н. е прис.ж:rст~увал,ь с~кретар~ ца дружеството, които · 
е използувалъ случая за размtна на мисли върху дей
ностыа _на .·. клона и евентуално сви~ване на една среща 
на клоноветt. отъ сев.ерозападна България. . · · 

Търновския клонъ Трапезица въ събранието си 
отъ 4 януарий е избралъ следното · настоятелство : Пред• 

. седатель Ц. Ст. Гиргановъ, подпредседатель Борисъ Б . 
Даваджиевъ, секретарь Ангелъ Д. Михайловъ, касиеръ 
Ст. Н. Бояджиевъ, дом. библиотекарь Ив. М. Заяковъ, 
съветници . Геор1·и С. Козаровъ, Л. Филиповъ; Йор. Кон
стантиновъ, Хр. П. Сауловъ. Никола Ефремовъ; Сава Ба
кърдж11_евъ. 

Печатни rp'hwки. Въ кн. 2, стр. 21, колона -1, редъ 
3 отдолу. вмtсто • чада•, да се чете „чеда•, а въ редъ 25-26 
отдолу, вмtсто, ,.добра", да се чете · .бодра• ~ На стр. 23 
вмtсто Владиканъ, да се чете Владикинъ. · 

Редакторъ: Ив. Веяковъ 
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