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йрсгиЛъ еси пХещи скоа 
ос М1|>ь, и возвеЛъ есь1 въ го|?ь1 
ОЧИ твои...

(Из канона
на св. Ивана Рилски)

I
Един поглед на Рила. Портата й. 

Първите впечатления

Когато на 3 юли 1891 год. се 
изкачихме на един рът при село Крапец, пет часа нещо на юг 
от София, в хоризонта се изпречи една величествена планина, 
която завенчаваха в небето скални зъбести чуки; в усойните 
приоблачни падини между тях белееха се преспи.

Возачът посочи с бича си към там и каза просто:
— Рила.
Аз пръв път виждах Рила!
Не знам защо, но тая планина винаги е обладавала за мене 

едно странно обаяние, каквото никоя друга в отечеството ни, 
дълго време преди да я видя. Струвала ми се е като един друг 
свят, непознат и непристъпен. Виждал съм във въображението 
си някакви недосегаеми черни призрачни върхове, загубени в 
небето... Между тия върхове —един манастир. Нищо повече. 
Някаква тайнствена завивка е метната въз тая планина... По
чти. че не се среща и в народните песни. Свети Иван, първият 
й заселител, ревниво я е запазил от нахлуването на световните 
мълви и на живота, тя стои под неговия покров, тя се е пре
върнала от планина на светиня; дълги векове в умовете на 
нашите бащи и деди Рила се е отождествявала с манастира, 
на койго е дала името си, както и той ней е дал славата си. 
Тя и по други случаи не е била споменувана. Тя е също един 
вид Света гора. Приснопаметният огец Неофит Рилец в опи
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санието си на Рилския манастир1 я нарича на своя черковен 
език „Велика рилска пустиня“, характерно название, което и 
ние усвоихме за заглавие на настоящето й описание. Поклон
ниците на св. Ивана, които едно време посрещахме с възхи
щение, като че идеха от Америка, разказваха ни само за оби
телта на великия пустинник, но нищо за пустинята. Те пом
неха чудесата на рилския чудотворец, но бяха пропуснали да 
видят чудесата и на бога — самата Рила. Те са се ограничавали 
в ролята на скромни и набожни поклонници на св. Ивана Рил
ски. Аз отивам на поклонение на самата Рила. Тя заслужва 
поклонение и заради светостта на легендата си, и заради своите 
чудни хубости, и заради своето диво, царствено величие.

1 „Описан  1е Болгарскаго священнаго монастьфя рьтльскаго. Составил ]еромонах Не- 
офит Рьшец. Издава Рьшьскш монастьтр. София, 1879 г.“

И наистина. Рила е най-велико лепната планина българска. 
Това е голям къс от Алпите, хвърлен в пъпа на Балканския 
полуостров, в пъпа му — с геометрическа точност, — както 
ще се убедите при първия поглед на картата. С изключение на 
Мусала, тя е по-висока от всички други наши планини; по- 
висока е и по-грандиозна със своите изшилени, остри и ска
листи върхове и с грамадната си и могуществена снага, която 
сякаш подпира със силата си небесния свод. Тя прилича на 
една крепост, издигната до облаците, със своенравно изкроени 
гранитни бастиони, пирамидовидни и купеновидни кули, за
мръзнали в ефира подир последните трусове и конвулсии на 
мирозданието... Каква щета, че Рила не е усамотена, както са 
Витоша и Шар* Тя би представлявала единствена картина със 
своето исполинско величие. Но тя е заобиколена, тя е обсадена 
с много други бърда и планини, които я за тулят цяла и отчасти 
от окото на зрителя, който иска да я види в далечна перспек
тива и с един поглед да я обхване в цялата й величавост. Ти 
можеш да й се радваш само от известна близост, като я за
обикаляш в полите, без да можеш да й видиш общия силует, 
нито пък да проникнеш вътре. Тя е затворена отвсякъде чрез 
шеметно високи урви. Само от югозападна страна се* отваря 
внезапно и пуща във вътрешността си.

Към тая порта и аз се стремях, като държех шосето, което 
излазя от Дупница и пъпли в подножието на Рила право към 
юг, та да я заобиколи после откъм югоизток.

Трябва да призная за мой срам, че още в София, като някой, 
койго ще пътува за Андите или Кавказ, постарах се да се въ
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оръжа с всичките възможни сведения и указания за тая Рила, 
която бе тъй близо и за която нищо до днес не знаех освен 
името й. С тая цел вземах със себе си освен картите и три- 
чсгири съчинения, които съставляват всичката литература за 
Рилската планина и затова лесно ми е да ги изредя. Те са: 
Пътеводител за Рилския манастир, издание на същия, 
излязъл тая година, Рилский манастир от д-ра К. Иречек, 
очеркът за едно възлизане на Еленин връх от г. Златарски — 
и двете обнародвани в Пер. списание на Бълг. кн. дружество

и една брошурка от 3. Стоянов.1 В самия манастир биб
лиотеката ми за него се увеличи още с гореспоменатата книга 
на отца Неофита Рилец.

1 ..Пътуването на н. ц. в. Фердинанда 1-й до Рилския манастир и по планините Рила 
и Родопите“. София. 1889 г.

Но да дойда на думата си. Шосето, което около три часа 
върви от север към юг, на много места приятно засенено от 
две страни с трепкаволисти тополи, между реката Джерман и 
вълнистите необработени поли на Рила, най-после се пречупи 
съвсем на изток и направи лакът, при който се приближи Стру
ма, излязла из срещната клисура, и ме преметна през една 
рътлина. от която се спуснахме във весела, очарователна до
лина — Кочериновската долина. Това е прелестно зелено кътче, 
оросявано от река Рила, което се радва на нилско плодородие; 
аз с възхищение хвърлях взор на равната му площ, облечена 
със зеленина от посевите: тютюн, царевица, ориз, лозя, дини, 
овошки, тополи, благодат. Жално, южният край на това райче 
минува в Турция, защото границата й оттука е един хвърлей 
с пушка. Тя се протака и на запад по билото на Осоговска 
планина. Няколко бели стражарници са кацнали там и озна
чават разделната черта. Тия стражарници са турски. Не ти се 
ще да вярваш, че вече си при края на българската свободна 
земя, че ония красиви планини, които се вълнуват в хоризонта, 
са турски. От тия бели караулнипи нататък настава друг мир, 
друга цивилизация, други съдби... Там небето е еднакво бла
госклонно, но го се синее над една земя, дето се разнася звънът 
на рабските окови... И затова ти въздишаш неволно и усещаш 
някакво радостно-егоистично чувство, че си тука, а не там.

Входът на Рила все повече се приближаваше. Виждах вече 
ясно дълбоката пролука, из която изтича Рилската река. Тая 
пролука е единствената врата на Рила, тя само тук се отваря 
гостоприемно и пуща пътника до в дъното на своите тайнстве
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ни обятия. Ти още отдалеко впиваш поглед в тъмния процеп. 
Чувствуваш, че в неговите невидими криволици има нещо тай
но, нещо страшно и неизвестно за тебе. Какво? Не можеш да 
си обясниш. Но ето, влазяме в Рила село. То пази самия вход 
в планината. Голямо село, но дрипаво. Състои само от една 
улица; тя е постлана с лош калдъръм и окаляна с бари. Страш
но се друскат колата ни между два безкрайни реда дюкянчета 
и мръсни ханища. Това бедно и парцаливо село, поставено на 
входа на Рилската планина, е едно истинско разочарование. 
Изгубват се величавите изгледи на природата, сменява ги тес- 
нотата, калта и глупави лица. Но возачът спира тука, за да 
даде на конете храна и почивка. Ние търсим едно сгодно място, 
за да обядваме. Завеждат ни в една градина с високи елхи, зад 
гърба на един хан с изписани стени отвън. До самата тая гра
дина ручи Рила; шумът й пълни с екот въздуха. Трепливият 
листак на елхите държи прохладна сянка. Тия хладни сенки и 
тая зеленина, и тоя шум и вълни ми се показват като прелюдия 
на оня живот, който сещам да кипи в самата планина. Додето 
дочаквахме добитъка да си дояде, срещам се с хандж'ият, който 
е кмет на селото, и го разпитвам какво се чува тъдява и чисг 
ли е пътят до манастира. Защого в София, току-що тръгнах, 
пръсна се слух, че се появили харамии в Рила и това лято. Тоя 
слух, излязъл от официозно място, ме изненада неприятно, нс 
аз само една минута се двоумих. Истина, че се лиших от куп 
дружина, еднакво готови с мене да тръгнат за Рилския манас
тир и които предпочетоха да почакат в София... Кметът ме 
успокои. Нищо не се е слушало, нищо опасно няма. Той се 
присмива на страха на столицата. При това сега има „контра 
шайка“. Ето и един стражарин показва си главата из кафенето 
и потвърдява това. Той е член от нея. Толкоз по-добре. Без- 
покойствията би ми отровили първите впечатления от Рила, 
към коя го от много години ламтя. Искам да я видя, да я посетя 
свободен от всякакви други недостойни вълнения; искам да се 
отдам цял на нея и цяла да я погълна — с очите си и с душата 
си. Страхът е скверно чувство, той хвърля омразна пелена въз 
живота и въз красотата. Старопланинските букаци в турско 
време "ни пълнеха само с ужас, усойните райски долинки — с 
настръхване. Вместо да шепнеше човек с възхищение: „О боже, 
колко е хубав този свят!“, той четеше „Богордице дево“. По- 
по-ланското (1889 г.) появление на разбойници в Рила не само 
я загрози — то я оподли. Рила трябва да бъде свободна, както 
е величествена.
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Но аз вече влазям в нея. От двете ми страни големи бърда, 
Голи още, грозни, каменливи; реката шуми из тясното лъка- 
гушно легло, което й оставят. Тя е многоводна сега. Прибрала 
е всичките рилски поточета, барички, ручейки и ги носи дан 
на Струма. Тука е единственият вход на Рила. Като гледаш 
гоя страшен процеп в планината, неволно си представяш сти
хийните сили, които са играли тук... Но въображението ти пред
почита да се спре на тайнствения образ на някой колосален 
Крали Марко... Тоя гигантски пролом ти говори за гиганти. 
И тутакси, действително, ти виждаш такива: от двете страни 
на реката издигат се огромни усамотени канари, мрачни ве
ликани, които пазят теснината. Особено наляво от нас ето един 
великан, много мрачен и величествен. Той е кривнал и се е 
наклонил умислен над пътя и ти се струва, че на всеки миг ще 
се откърти от стръмната урва и ще падне с трясък. Неволен 
прах ти дохожда, кога минуваш в подножието му. Ако искаш 
тогава да го погледнеш, ще ти падне шапката. Но той стои, 
не мърда. Той тъй е стоял от дълги векове, видял е да минуват 
под него стотини хиляди поклонници. Той е видял далечни 
епохи и преврати; той може да ни каже нещо и за оня въз
торжен, окъсан и скитник калугер, който е минал оттука преди 
девет века и половина, за да си търси жилище в корубата на 
едно дърво; може би този е бил първият човек, който е отворил 
пъртина в непроходимите вековни гори на Рила; ако е видял 
и други хора тука, то те са били диви разбойници.

Клисурата навътре дивее, пустее и нам неволно ни дойде 
на ума за тях. Въпреки успокоението на кмета от село Рила, 
подчертано и от представителя на контрашайката, аз не
волно хвърлях плахи погледи по урвите, настръхнали от канари 
и от чести гъсталаци, немного високи, но достатъчни да укрият 
в шумата си цели чети. По върха на южната урва пъпле тур
ската граница — приятно съседство, не ще дума. Тия две урви, 
които притискат реката и пътя, са два исполински материза. 
За избягване не може нито да се мисли, за защищаване — още 
по-малко. Гръмливият шум на реката е заглушителен, сякаш 
че и той става харамийски ятак. Тая клисура е истински со- 
ире-§ог§е, както казват френците. Тук-там с радост окото съ
зира или срутени овчарски кошари, или уединени нивици от 
овес, или друг признак от человеческо присъствие, това дей
ствува успокоително, макар че и не видим тук човек. Ето ми- 
нуваме по-нататък край една ливадка в полите на южната урва, 
цяла вече покрита с гора. Бих я нарекъл весела, ако да не беше 
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зловеща: при нея на 1889 г. разбойниците бяха пленили г. И. 
Карастоянова, придворния фотограф, и отвели нагоре из гъс
тите гори на Рила, в която са го развождали шестнайсет деня. 
Завидна одисея, която той ми разказа в навечерието на моето 
тръгване; защото, трябва да си го кажа, под впечатлението на 
слуха за разбойници в Рила неодолимо любопитство ме застави 
да узная що-годе за личността на тия горски пилета, с които 
съдбата можеше да ме срещне...

Пътят пъпле по дъното на клисурата, надлъж по реката, 
като минува по мостове ту на единия, ту на другия бряг на 
Рила. Гърмежът й се все усилва от плясъка в каменните балвани 
и от повърнатите екове на урвите: те се по възвишават, колкото 
отиваме навътре, по се приближават и стесняват клисурата. 
Гледката продължава да е дива и тъжно-величава — не казвам 
хубава; тук гори настоящи още няма, а дето няма гори, няма 
красота. Истина, урвите, особено южната, която е в усоя, са 
покрити с доста гъсти шумаци, прошарени тук-там с ронливи 
сипеи камънаци. Но тия обикновени шумаци не ми говорят 
нищо за вековните рилски гори. Тука още не сме стъпили в 
манастирското заповедно владение. Това значи, че лесовете 
са оставени на произвола на селяните. Виждаш с прискърбие, 
че се намираш още близо до съседството на културния свят: 
брадвата на българина и зъбите на козата му са дали на мест
ността своя неизличим печат на грозота и запустение. Хубава 
културност! Някой икономист беше изрекъл афоризма, че там, 
дето лесовете отстъпват, цивилизацията напредва. Това е вярно 
за Европа, примитивна и средновековна, когато цяла е била 
наводнена от гори, и за други девствени страни. У нас про
тивното е вярно: по-малко гори — по-голяма дивотия. По
гледнете дунавските голи равнини: там селяните живеят още 
в земята, като троглодити... Впрочем колкото вървим напред, 
урвите стават все по-рунтави и погледът с удоволствие бяга 
по тъмнозелената им мантия, в диплите на която, под прозирна 
мрежа от листа, бликат ручейки. Самотията се увеличава, кар
тините са привлекателни и на всеки завой се отварят нови. 
Реката прави хиляди фантазии под сянката на листнатите буки. 
Често клисурата се затваря от всяка страна и ти се озоваваш 
като в дъното на някой кладенец.

10



II
Пастра. Планинският свят. 

Животът на горите

Нещо два часа вървеж от село 
Рипа, стигаме до Пастра. Пастра е най-близкото село до ма- 
н.и гира. Но человек неволно се пита: дали това е село и защо 
се е увряло тука? Няколко нищожни, разсипани, дрипави хи- 
жички, хвърлени тук-там между храсталаците на лявата урва. 
Мислиш, че минуваш край някакви парцаливи и недъгави про- 
сяци. Те едвам се крепят по ронливата стръмнина, сякаш че 
са някои кози. С какво се хранят тука хората? Навярно и те 
с шума! Няколко гушави жени и деца, що се мяркат там, до
пилият тъжния ефект на тая жалка картина. Две ханчета-кръч
ми слазят на пътя и прогонват пътниците със своя нещастен 
вид. Без да се спрем, бягаме нататък.

Клисурата оттука вече става твърде живописна — минуваме 
между хубави девствени гори. Оттука захваща вече манастир- 
ек. I га държава. Додето се простира тя, все е така хубост и 
благодат, а тя се простира доста много. Да благодарим на св. 
Ивана Рилски! Без неговото покровителство и Рила щеше да 
бъде днес гола и крастава, какго е Витоша и голяма част от 
( 1ара планина. Дълги векове тия гори са били неприкосновени 

пазели са ги от гопора хрисовулите на българските царе, 
ферманите на цариградските султани. Може би донейде си и 
благочестието на народа. Ще ли и в бъдеще да ни се запази 
гоя рай — неизвестно. Двете урви са разкошно облечени; по
неже ние вървим все в полите на лявата урва, то с повече сгода 
можем да се радваме само на дясната. Яворъг, ясиката със 
<латнозеленикавите си листа и букът най-много господаруват 
н премяната им. Малко по малко обаче букът победоносно 
мвоевава всичко и заглушава всички други народности от дър
весния мир. Където погледнеш: назад, напред, долу, горе — 
все бук, зелен, разкошен и могуществен. След малко обаче и 
гой е принуден да поотегъпи и да даде мегдан на друг един 
ктоевател: елата. Тя постепенно се озовава по горните части 
на урвата, най-напред рядко боязливо, като чужденка. Но тоя 
поканен гост бързо-бързо се намножава, разтиква буковете, 
измеща ги, пропъжда ги надолу. Царството на елите ежеми
нутно расте, разлива се, завладява цялата горна половина на
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урвата, като оставя долната на бука, за да го изтласка съвсем 
в полите й, по-нататък. Те вече предават на цялата картина 
мрачнозеления, почти строгия свой цвят. Окото не може да се 
нагледа на тая жива, гигантска стена, образувана от милиони 
прави, източени, пирамидовидни ели, напластени гъсто с чу
десна правилност, стройност и изящество; никъде те не са се 
сбутали грубо или забъркали една в друга; сякаш че някой вещ 
градинар ги е садил на равни разстояния една от друга, с гео
метрическа точност, кастрил, чистил, подстригвал. Често ви
ждаш, през зеления листак на тия урви нещо се белее тънко, 
дълго, вертикално. Какво е това? Пенести планински поточета 
и кристални ручейки, които се спущат във вид на многобройни 
водопадчета, едно въз друго наслагани, за да се втечат в реката 
Рила. Знаеш, че във всяка рунгава гъвка на урвата ще ти блесне 
пред очите подобна сребриста нишка и пак ще се затули в 
зеленината. Реката хвърля своите сребърни звънливи ноти от 
някаква непонятна мелодия, в която сякаш взима участие ду
шата на цялата планина. Драго ти е да упояваш слуха си с тоя 
непонятен стихиен шум и да потапяш сегиз-тогиз взора си ту 
в белоснежните, ту зелени, ту тъмни вирове на игривата Рила. 
Пътят пълзи и лъкатуши вече все по десния бряг неин; той ту 
върви наравно с нея, като че нещо имат да си говорят, ту се 
отбива и се възкачва доста високо по урвата. Често реката се 
вижда каго в пропаст, по краищата на която колелетата на 
файтона имат вид на всяка минута да се отпънат и завъртят 
в пустото пространство. Защото пътят е доста тесен, ако и 
шосе уж, и едвам се побират на него четирите коня, що ни 
возят. На много места той е подзидан откъм пропастта, за да 
се не рони, а от другата страна са изсечени скалите, за да се 
разширочи; на места против дълбочината го обезпечва слаба 
преграда от по две-три дървета, прострени надлъж и заковани 
о рядко забитите колове.

Тоя път е правен от манастира. И на това да благодарим: 
някога той е пълзял още по-високо — следите му, далеко над' 
главите ни, и сега се познават по линията на разредените буки 
и в такова състояние, в каквото е било угодно на бурите, на 
пороите, както и на капризите на стръмнината да го докарат. 
При всичко това тоя път заслужаваше отдавна да бъде пре
върнат в истинско шосе; по хиляди поклонници минуват всяка 
година оттука и преживяват същите страхувания и рискове. 
Ако това станеше, то пътуването, освободено от тях, щеше да 
бъде най-възхитителната разходка, която може си представи 
човек.
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Времето днес беше прекрасно; слънцето безпрепятствено 
ш пипаше с лучите си тоя зелен планински мир и хвърляше 
ярко велени отсенения в тъмносмарагдовия фон на гората. Спо
рел завоите на пътя ни сегиз-тогиз ни се откриваше зелената 
юда капа на някой връх, изпъкнал из гъстите гори, далеко в 
блшага синина на небето. Но най-после, къде четири часа по
ли робед, горните части на урвите се застлаха с прозрачна мъг- 
лица, сиви къделести облаци бързешката запъплаха из гъвките 
на урвите, съвсем затулиха кръгозора и небето и заваля дъж
дец... Минувахме сега из най-чудни места и аз само подир 
дълги колебания оставих возача да вдигне покрива на файтона, 
което ни лиши от всякакъв вид. Дъждецът трая около четвърт 
час, без да се усили, и най-после се превърна на едвам усетно 
Р веене, което само прохлаждаше въздуха, без да ге мокри. 
( пехме покрива. Мъглите бързо се теглеха нагоре и слънцето 
пак светна радостно въз зелената премяна на горите.

11ейзажът, колкото се завирахме навътре в недрата на пла
нината, добиваше вид по-възхитително див; ние се носехме 
между двете зелени урви, покрити от долу до горе с девствени 
юри, сред неспирната гръмлива песен на Рила. Намирахме се 
I ькмо в подножието на Царев връх, но виждахме го само до 
рамената му, които се завършваха космати в небето. Аз с бла- 
юговейно възхищение впивах поглед в зелената му рунеста 
мантия, а мисълта ми вече бягаше в древната оная епоха, с 
коя го легендата свързва тоя връх...

III
Един исторически харамия. 

В полите на Бричебор. 
Естествената алея

Когато колата ни се озоваха на 
едно място особено зашумено, ненадейно се зададе отпреде ни 
един человек с гуне, в арнаутска ризница, със силях и с дълга 
пушка, провесена на гърба, и заповеда на возача да спре колата. 
Харамия! Тая мисъл направи да пропълзят студени тръпки по 
кожата ни. И наистина, лицето на непознатия нямаше нищо 
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успокоително. Това лице беше сухо и черно, бито от ветрове 
опечено от слънце, с белези от рани и с изражение на жестокост 
и умореност; погледът беше див, прошарени и чорлави сколуфи 
падаха под черната кожена шапка, твърде иззобена. Всичко: 
и това дрипаво и оваляно гуно, и още по-оваляна ризница, и 
разкъсана памучна антерия, и цървулите показваха, че тоя чо
век има работа с шумаците повече, отколкото с хората. Возачът 
спря конете и очевидно очакваше да види какво има да му 
каже непознатият. Непознатият обаче го отмина и се приближи 
до нас полека, сложи тежко костеливата си почерняла ръ,"а на 
облегалото на файтона и каза:

— Добър час, отдека?
Обадихме му, че от София идем.
Той си обърса челото с кирлива кърпа.
— Кои сте вие, как ви казват?
Обадихме му. Той помисли малко.
— Не съм чувал.
— Ваша милост кой си?
Той ме изгледа знаменателно някак и каза:
— Вие за Тодора не сте ли слушали?
Ние се спогледахме в недоумение.
Непознатият се леко поусмихна.
— Аз съм Тодор, Тодор хайдутинът! Как, не знаете нищо 

за нази? — попита той зачудено и с едно набръчване на челото.
— Не, не сме чували досега.
Той отхлупи шапката си назад:
— Аз съм познатият Тодор, Тодор хайдутинът... Двайсет 

и пет години съм шетал из тия планини... Всичките върхове и 
чалове ги зная, като петте си пръста... Всяка козя пътека по 
Рила — зная. Ето това е тука Царев връх... Бил съм навръх 
същото място, дето е бил цар Петър, когато са се видели със 
свети Иван Рилски... Мястото, дето е коленичил цар Петър, и 
сега се познава: две трапчинки са остали от коленете и там 
трева вече не никне. А дето си бил сложил короната цар Петър, 
всякогаж расте венец от перуники, колкото търкалото.

Първото ни стряскане се замени с недоумение и с по-ново 
безпокойство. Какъв може да бъде тоз, ако не хармия, даже 
и да не беше ни сам обадил това с такава безочлива дързост 
и надменност... А неговите приказки за Царев връх не бяха ли 
само спечелване време, за да дочака своите другари из гората? 
Във всеки случай работата не беше оферна... Мен мигновено 
ми мина през ума пленението на Карастоянова; но никаква 
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надежда не съществуваше на това заглъхнало място. Возачът 
ни. който беше ломчанин и пръв път идеше по тоя край, пре- 
бледня.

Додето го слушахме, без добре да схващаме смисълта на 
чумите, непознатият измъкна из пояса си една табакера, бръкна 
п нея и щипна малко ситен прах от тютюн. Аз му подадох 
е им папироса. Той гюблагодари мълком с темена, па подзе: 

Та как да не сте чували за Тодора хайдутина? Мене ме 
си и описали в книгите.

В коя книга?
Захари Стоянов ме е описал в историята си... Когато 

чоходй тука, разказах му хиляди работи... нали ви казвам, 
щайсет и пет години сме боравили из Рилата.

Недоумението ни растеше. В тъмния поглед на тоя приятел 
имаше едно загадъчно изражение, но той ни говореше вече с 
нша па человек, който знае, че сме разбрали кой е и що е.

А ваша милост какво вършите тука сега? — попитах го. 
Контрашайка сме, господине!

Начинът и достойнството, с които се казва гова, бяха твърде 
убедителни. И аз едвам сега си обясних всичко, каквото ми се 
показа странно в представлението и думите на почтения бай 
I одора, и се засрамих за своето дълбоко невежество по отно
шение неговата личност.1

И наистина, бай Тодор е контрашайка, назначена да гони 
рилските горски пилета от няколко години, след като е бил 
едно от тях през двайсетина години. През своя юнашки век 
юй много е сторил и видял, очистил е не един, не два турчина, 

.1 може би и е олекчил кесиите и на някой и друг българин, 
I ьр1 овен от Разложко, защо го разбойничеството, както и всяка 
I ьрговия, са космополитични предприятия... Впрочем може би 
кл пмм една клевета и затова взимам си думите назад... И сега 
май Годор хайдутинът, който ни постресна така неожидано с 
поянлеиието си, е надежден пазач на тия краища от зли хора. 
Гой е па служба у манастира и живее в кулата, която после 
пи 1ячме. Подир улавянето и избесването по-оназгодишниге 
ра ^бойници тъдява вече те не помирисва г, явява ни бай Тодор, 
|.| снова и контрашайката безпечно се излята по кръчмите в

II• ■ после аз намерих в записките на 3. Стоянов, том II. тук-там някои мимоходни 
в. ц-жки за срещнатия „контрашайка"... Бедният бай Тодор, по-добре да не обаждаше, 
■I . писан гам: той е обезсмъртен по един много неласкателен начин. Захария хвърля 
цк-мопе ш.з него, задето е избягал из разбитата Бенковскова чета, като откарал и 
I ни натоварен с хляб за бунтовниците, в своята Рила.



:ело Рила и Кочериново. Един бай Тодор редовно обикал* 
планините веднаж в неделята.

Ние погълнахме още няколко минути с нашия приятел с 
ризницата и гунето. Чини ми се по тяхната давност, че ще д< 
са същите, с които се е подвизавал в турско време. Аз сеп 
имах възможност по-спокойно да го изгледам. Той е человек 
около шейсетгодишен и с висок ръст. И колкото повече му с( 
взирах, толкоз по го намирах приличен на оня легендарен тш 
македонски харамии, какъвто си съставят нашите въображе
ния... Това страшно гуне, тая ризница, тоя силях, настръхназ 
с железа, тая пушка, прикачена на гърба му, това изгоряло ( 
див поглед лице, всичката свободна осанка и груби движени* 
на бай Тодора силно хармонираха с тия свободни рилски усои, 
навъсени долове и гори, и скалисти чалове, водопади — сво 
бода и безлюдие... Той беше тука така на мястото си, тъй 
пълно в своята естествена обстановка, щото трябваше да ни 
се види чудно не неговото присъствие тука, а нашето появлениб 
с всичките външни атрибути на културност и гражданственост

След като си погълнахме още няколко минути, през които 
аз поисках и добих куп нови сведения, и се наговорихме то! 
да ми служи за водач при екскурзията по рилските върхове 
ние се простихме с него. Бай Тодор се отдалечи бързо и изчезна 
нататък. Аз още няколко време бях замислен въз срещата ни 
с тоя свободен планински скитник и странната му съдба. Той 
беше се свикнал с тия места и с тоя образ на живеене и не беше 
способен да понесе никакво иго, което обществото и нормал 
ният живот навръзват на милиони други. Малкото задължение 
което имаше в качеството си на член на контрашайката, не му 
отнимаше нищо от свободното и гордо съществувание на ски
талец, нито приключенията му, нито опасностите му. Защото 
гой сам ни каза, че неговата смърт ще е от горски куршум, 
но той няма да бяга от него на стари години и кръстът му ще 
стърчи нейде под сенките на елите.

След малко време дойдохме срещу една кула — кулата на 
Тодора. Тя стои на точката, дето река Рила нагло се пречупва 
на север и дето се втича в нея Илийна река, която иде от изток, 
ог полите на Кадиин връх. Тука слазя и пътят, който иде от 
Разложко, като се прехвърля през една от източните седловини 
на Рила. Той се съединява тук с рилския път чрез един мост. 
В турско време тоя път е бил доста оживен. Сега обаче твърде 
са слаби съобщенията оттука с тоя македонски край, друмът 
е на много места заличен от пороите и тревите. Кулата е била 
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I I ража в турско време; много мазгали гледат из каменните й 
пени и свидетелствуваг, че тая местност е била от памтивека 
шарена от разбойници.

Оттука нагоре река Рила тече в полите на Бричебор, а пътят 
отсам нея лъкатуши по полите на Върло връх: най-напред пра
но на север, а по-после на североизток, дето гони манастира. 
() I гука той се преобръща на истинско просторно шосе и пред- 
с|.|плява една прекрасна алея, оградена с исполински, много
вековни букове и ясики, които на много места го преобръщат
н.| тъмен тунел чрез сплитането вършето си. Реката продължава 
надясно да гърми и да пълни самотиите с многонотен, див 
скот; през зеления листак тя се види, като блещи и се пени в 
Ьспомлечни вълни или свети в зеленикави трепливи вирове, под 
I.клона на една хаотично сплетена буйна растителност. От нея 
нагоре се издига като стена, до една голяма висота, хълбокът 
на Бричебор, покрит, какго и Царев връх, с богата мантия от 
високи, стройни, източени ели, коиго се притискат гъсто една 
до друга, така щото само върховете им могат да гледат на 
оожия свят. Аз и по-после забележих, че тия две противопо
ложни гористи урви, които разделя само реката, имаха всяка 
своята особена растителност, като че отстояха на кой знае 
какво разстояние една от друга. Така, урвата на Бричебор е 
ичк лючително облечена с гора от иглолистни дървета: ела, бор, 
мура, смърч, а отсамната урва — от листнати: бук, явор, ясика, 
а ьб и пр. В милионите ели — рядко някой бук, и обратно! А 
<• 'ши хвърлей камък има от едната до другата! Такава изклю- 
•нне лност и нетърпимост в растителното царство рядко ще се 
срещне в нравите и на другите царства.

Няма нищо по-приятно, отколкото да пътуваш из тая без
конечна естествена алея; тя се продължава около един час. 
< н.нцето грее хубаво от изясненото небе, но ние сме под сян- 
|.н.| па зелената заслона на вековните белокожи букове. По 
лебедите им дънери се виждат изрязани имена на поклонниците 
и 1.1 ги. Там, дето десният бряг се пресича стръмно, препречени 
• л край него огради, които дават възможност и нощем даже 
м се пътува безбедно из алеята. Сегиз-тогиз мрежата на лис- 
1.И.1 се поразтваря във вид на прозорец и нам се мяркат в 
хоризонта на североизток някакви остри скални върхове. Това 
са бастионите на Еленин и други върхове. Реката пада все 
по-ниско и по-ниско, пътят от полите се изкачва на хълбоците 
п.| урвата. Ние слазяме и вървим пеши, за да поолекне на 
конете. На всяка стъпка ти привлича окото своеобразният жи
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вот на гората, хилядите форми, в които се развива той, и 
хилядите начини, по които се наклоняват, извъртат, превиват, 
преплитат, слепяват, избягват дънерите и клонищата, и вей
ките, за да удовлетворят потребата си за въздух и слънце — 
една ожесточена борба за съществувание, която дава такава 
живописност и разнообразие на всяка букова гора. Най-после 
алеята се свършва с един завой и пред нас се озовава, цял залян 
от слънцето в зеления фон на окръжающите го гори и върхове, 
Рилският манастир.

IV
Манастирският двор. 

Архонтараджият. Игуменът. 
Клепалният зов за молитва

Живея в един скептически век и 
сега най-добре и най-мъчително чувствувам това. При вижда
нето на тоя величав паметник на благочестието и вярата на 
миналите векове аз изпитвам някое вълнение, но то съвсем не 
е онова, което мислех и длъжен бях да изпитам. Даже при едно 
усилие на волята си аз съзнавах, че не мога да възбудя в мене 
си, нито да възприема в пълнота онова наивно и блажено чув
ство на християнско умиление, коего е разтрепервало най- 
тайни ге фибри на стотини хиляди други поклонници, надарени 
с простотата и вярата. Дълъг ред поколения е минал и се е 
поклонил тука, като е отнесъл в сърцето си благодатното съз
нание за една извършена длъжност. И аз преди седем години 
бях дал оброк, че ще посетя свещената рилска обител. Подир 
дълги и тежки жизнени обуревания. аз едвам днес успявах да 
изпълня обета си. Но да ме прости духът на св. Ивана, присния 
покровител на тия зелени планини! Аз го славословя и му се 
покланям благоговейно, не толкоз на неговите чудогворства 
и не за благовонния дъх на нетленните му мощи, покоящи се 
в скъпоценна ракла при олтара, ниго за изцелението, което 
дава на ония, що с жежка вяра идат при него, а за това, че 
гой е бил поет, та е намерил тия красни места за жилище, 
защото ни е запазил тая хубава Рила планина с нейните сто- 
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Печ ни девствени гори и неизказани природни хубости и диваш- 
1.1 поезия; тая Рила планина, която е венец на българските 
ин.шини и най-скъп брилянт на българската корона и отечество;
о. да, и защото той през нощта на дълги векове, като един 
перен страж, е запазил в тия усои старославянския дух и светите 
предания на няколко царствени века — от писмото на Петра 
до хрисовула на Шишмана, за да ги предаде свежи на нашето 
поколение, на неговото богомолно почитание!...

Големите двукрилни железни врата стоеха открити.
Колата спряха на полянката пред гях и аз гологлав минах 

под зографисаното преддверие, дето ме посрещнаха един ка- 
|у| ср и един стар пандурин в червен износен минтан, и влязох 

и двора. Дворът, широк, постлан с калдъръм, но позеленял с 
|рсва; наоколо високи многокатни чардаци с големи извити 
арки между стълповете; в средата хубава черкова с куршумени
• подове и със стълпове от зеленикав и бял мрамор; зад нея 
една старовремска четвъртита кула издига своя плосък покрив 
по-високо от всички здания, а по-високо от всичките тях — 
и* пените върхове наоколо. Дворът беше пуст, безлюден. Чу- 
чуриге на кладенците звънливо шуртяха. Мир вееше тука. Аз 
и 1неднаж почувствувах успокоението и отрадата, които пази 
манастирската ограда и които винаги тъй неожидано лъхват 
1И.1 1оста, избягал из суетата и пазарските мълви на света: тук 
се чувствува равният, умерен пулс на живота; чини ми се, че 
пима човек, който, пръв път като влезе в тоя тревясал, про- 
Х Н.1ДСН и покоен двор, изпълнен с тишина извътре, окръжен 
оп»ьн с мълвите на кристалните потоци и водопади на Друш-
|цница и Рила, да не пожелае на миг в душата си завинаги да 

<ц мие тука. Скоро съгледах под стряхата на долния кат, на-
• и.ии1И на столчета до стените, две-три черни фигури с тояги 
и рьце и с мечтателен вид. Като ни видяха, наставаха. То бяха
• трий, калугери. Другият, който ни поздрави при портата, ни 
«•прани в дъното, дето отляво, по една каменна стълба, се из-
• шихме на чардака на втория кат.

По Пътеводителя за Рилския манастир аз разби
рам че ни завождат при архонтараджият. Калугерът, който 
I"'«и тя громка титла, има за мисия да приема и настанява 
| "« I и I е манастирски; той също се грижи за тяхното препитание, 
(одг гс стоят в манастира. Архонтараджият, страшен, сивоб- 

рид. с твърде строг и навъсен поглед старец, ни каза „добре 
дошли“ и ни въведе в една стаичка, постлана с черги и губери 
бьшарски и с редове възглавници край стените. Един дълбок 
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прозорец с железни пречки пущаше светлина отвън и отваряше 
вид на надвесените скали на Еленин връх и на Копните. Ми
ришеше вътре на запрян въздух и на мухъл; стаята ми се видя 
тясна и недостатъчно видела. Аз помолих светия старец да ми 
даде по-добра. Той се понамръщи. Очевидно, не му се хареса, 
дето се показахме мъчни.

— Вие по-добре вижте се, господине, с игумена — каза ми 
той.

— Дека е дядо игумен?
Той ми го показа през пармаклъците, долу. Игуменът, кактс 

и други някои братя, бяха наизлезли из килиите си при трясъка 
на файтона по двора.

Игуменът, човек на петдесет години, на комуто трийсет и 
пет едвам ще дадеш, със здраво, червендалесто и жизнера
достно лице, с богата къдрава брада, с приветлива усмивка и 
поглед, ни прие твърде любезно. По просбата ни той заповяда 
на стареца да ни даде друга стая, която той нарече „чирпан
ската одая“.

— Каквото виждам, нямате твърде гости? — казах му аз 
като се озъртах по пустите чардаци.

— Да, сега само ваша милост сте... Това лято малцина на
дойдоха. Знайте — продължи той, — пуснали са някои глупаь 
слух, че шътали харамии и тая година тъдява, по балкана... Р 
ето, светът се бои.

Аз му казах, че тоя слух обикаляше и из София и че не бе:- 
безпокойство пътувахме от село Рила дотук.

— Нищо няма, никой от манастирските хора и от контра- 
шайката не е чул, нито видял нещо... Това са едни празни думи 
пуснати нарочно, да пакостят на манастира.

И отец Йоасаф със силно ядосване ми разправи дека е из
ворът за тоя неприятен слух. Това е интрига на един адми
нистративен чиновник, скаран с манастира за една борова горг 
в Илийна река, която той обсебил на основание на 
подозрителна турска тапия и захванал да я сече, 
манастирско владение от векове, както и всички 
пазила се е през най-лоши времена непокътната и 
че принадлежала на един български чиновник, който бърза дг 
я опустоши. Игуменът се е обърнал за защита пред висшетс 
правителство и опустошението на гората е спряно, доде с< 
произнесе съдилището. За отмъщение казаният чиновник пус 
нал слух за харамиите... Нека се надеем, че правосъдието щ< 
защити Рила от неговата хищническа ръка.

аквг
Тая гора < 
околни, за
сега излазя
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Додето приказвахме, на едно място на двора се спря едно 
«чконче с дълга черна мантия и с панокалимавка (широко черно 

н 1.п но. хвърлено въз калимавката и рамената). Държеше кле
на но в лявата ръка. То застана в една смирена поза с лице, 
обърнато към храма, и заби дъската с едно чуканче. Силни 
сребристи, звънливи ноги се разнесоха из въздуха, сякаш че ги 
п «дина металически инструмент, напълниха двора и чардаците, 
и ки лиите, счсха все по-силни и по-бързи, и по-звънливи, по- 
пр имаха се. сливаха се в някаква плачевна песен, неодолима, 
I |.рцсраздирагелна. па изведнаж престанаха. Дякоичето заста
на. още на три точки на двора, от всяка посока, и изкарва от
п.< кат същите сребристи, плачевни звукове, които се издигаха 

о I по-ниски към по-високи ноти и се продължаваха с постоянно 
ми ||нч.1ваюша се бързина, додето пак спираха.

11 тозчас един рояк братя изскокнаха из килиите си, все в 
м.1н|ни и с панокалимавки, и се запътиха към черквата. В това 
необичайно за мене и строго облекло черните им фигури, дви- 
«ущи се тихо по широкия двор, имаха вид на привидения. 
После дворът пак опустя и само чучурите разливаха монотон
ния си напев из мълчаливата ограда. Слънцето слизаше на 
|.|цад. Сянката на Върло връх падаше въз срещната елова урва 
им Ьричебор, като й оставяше горната част още позлатена от 
пред вечерните лучи.

С лънцето зайде — за манастира — четири часа по-рано 
О1колкото в Кочериново.

„Чирпанската стая“. 
Вид и грамадност на манастира. 

Историята му. Храмът. 
Хрслевата кула. Византийска живопис

На сутрешния ден се пробудих 
рмно Слънцето влазяше приветно през широките прозорци на 
с|.1й1и ми. Тая стая е широка, просторна и светла: весела е. 
1она е почетната стая, тя е най-добрата от всичките по мес
ни юложението си и удобствата си. Първо, „чирпанската стая“ 
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обладава хубав вид от прозорците на североизток; тя вижд; 
утринното планинско слънце, живописните планински чуки 1 
скалите на Еленин връх, в полите на който стои манастирът 
и високата седловина на Кобилино бранище; под самите про 
зорци бучи поточето Друшлявица, което ми е пяло цяла нощ 
Второ, „чирпанската стая“ е поставена при самата магерница 
а това щастливо съседство е много ценно за едни гости, коит< 
са дошли да престоят три недели в тая планинска пустиня, бе 
да са си донесли за толкова време провизия, и които има' 
намерение през това време да възприемат охотата на вълците 
Защото, кажете ми, ако тука гя не дойде, дето въздухът е чист 
силен и живителен, напоен с боров дъх и кислород, пъстървит 
в река Рила — от баснословно изобилие и размери, кочери 
новското вино великолепно и житейските грижи отишли н; 
дяволите, то де другаде ще ни намери?

Тая блажена стая е постлана изключително с губери, от 
които някои твърде изящно изтъкани. Всичките, както и въз 
главниците, са набожно приношение на манастира от селяш 
поклонници; чрез същия начин са снабдени с постелки и сто 
тините други стаи и килии манастирски. Лавички, една връ: 
друга до вратата, поддържат стомни, свещници, умивалник I 
други стайни потреби, голям долап до стената пази завивкит< 
и постелките. Той е цял изписан, както и всяка дъска на стените 
с имена и дати. Моливът е издраскал навсякъде, аз мога д; 
се уверя, че нашата стая е видяла гости от всички краища 1 
народности на Балканския полуостров. Една от големите I 
добродетели е и отсъствието на дървеници...

Като излезеш от стаята на чардака, виждаш целия двор 
четирикатните редове килии, черковата, Хрелевата кула. Пс 
тяхното разположение се познава, че манастирът съставлява 
един неправилен четвероъгълник. Възточната му линия е по 
дълга от другите — тая неправилност се дължи на стръмната 
и притеснена от планината и реката местност. Видът на ма 
пастира е внушителен и импозантен отвътре, както и отвън 
Изведнаж виждаш, че тук са работили големи средства, уси 
лията на цял народ. Вред величавост в размерите и здравин: 
на направата. Дебели каменни колони на земята подпират то 
вара на безкрайните чардаци, напластени един въз други от 
четири страни, горните, подпирани от по-тесни колони, коитс 
се свързват с елегантно извити арки, покрити с бяла мазилка 
нашарени с арабески или представляющи подобие на мраморш 
плочи. На най-горния кат висят на една голяма висота красив! 
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балкони към двора, а над покрива му стърчат безбройните 
|ухлени комини и кубетата на няколкото черковки, вмъкнати 
между килиите. Всичките стаи са около триста.

Отвън и около манастира са натрупани всевъзможни сто
пански постройки: фурна, обори, воденица, ковачница, дърво- 
целница, амбари, разни стрешини, одрове, загради и пр., така 
тото, погледнати от някои околен връх, всички тия сгради и 
керсмидни покриви дават илюзията на едно градче, затикано 
и 1ия пущинаци. Отвън каменните зидове, измазани с русан, 
< 1оя1 още по-високи и строги със своите здрави, обковани и 
ммрежени с железни пречки прозорци, многочислени мазгали, 
железни порти и имат вида на непристъпна крепост.

Общият ефект на манастира е поразителен. Грамадността 
му ге притиска, а мощният размах на линиите на тая груба 
пи шнтийскочерковна архитектура и мрачновеличавите размери 
и сила на всичко, що те окръжава, по-малко радва окото откол
ко го смущава душата: това смело зодчество, родено и въз- 
1И11 ано от вярата и миналите векове, неволно те тегли и въз- 
нрьща към тях и ти чувствуваш тозчас дъха на историческия 
мухъл... Някакъв студ и някакво тъжно чувство ти идат от тая 
| рандиозност, дължима на екзалтацията на тъмни и наивни 
|\'|пи. Синове на нашия век, ние сещаме, че това не е нашето 

нреме и не за нашето време, но неволно потръпваме пред из
ражението на тая управляюща съвестите и работите на наро- 
1и ге сила — мистицизма, — сила, която е дала живот на най- 

нгликите зодчески концепции от египетските пирамиди до „Све- 
I а ( офия“, та и до тоя манастир. Чужденците, които са минали 
<н гука, едногласно се удивляват на грандиозността на тоя ма- 
настир. Д-р Иречек казва, че той е най-голямата сграда на 
пелия Балкански полуостров.

Гоя манастир, стар вече девет века, най-старият от всичките, 
има своята история също, своите епохи на процветание и на 
кесгоки изпитания; понякъде неговата съдба върви паралелно 

11.4 съдбата на българския народ. Той прекарва всичките тра- 
1и'1сски перипетии на нашия исторически живот. Няколко скъ
поценни старинни документи позволяват ни да погледнем в 
Самото най-отдалечно минало негово. Зародишът на Рилския 
манастир най-напред е била пещерата на св. Ивана, отстояща 
елин и половина час нещо на север, на една скалиста стръм
нина; след смъртта на угодника няколкото му горещи ученици 
п нодражатели на негова богоугоден отшелнически живот съ
жалили по-насам от пещерата, дето сега е черковицага на св. 

23



Лука, в гората, на едно по-сгодно място, постница, за да с< 
прибират в нея, и така се турило основа на манастирско брат 
ско общежитие. Подир време това място се видяло тясно з; 
пораслото число на отшелниците, та станало нужда да подиря 
друго място, по възможност пак близо, но по-пространно. То 
гава манастирът на св. Ивана се преместил окончателно н; 
тясната полянка в ъгъла, който правят поточето Друшлявиц; 
и реката Рила.

Манастирът е просъществувал около четири века във ви; 
на скромна обител. Но той е бил вече стопанин на обширш 
недвижими имущества: гори, ливади, села, както се види о: 
хрисовула на Ивана Шишмана, издаден на 1379 г., с който с< 
утвърдяват владенията и привилегиите на манастира. На 133' 
година един богат и благочестив сръбски велможа, кесар Хрел 
обновил съвсем манастира, изградил хубава каменна с два сво 
да черкова и до нея кула, от която да защищават братят; 
манастира и себе си от нападението на разбойниците. Сам то! 
се покалугерил тука под името Харитон и остал до смъртт; 
си. Приведен в благолепие по тоя начин, манастирът захвана; 
да напредва и цъфти. Но тоя щастлив период в съществува 
нието му траяло само шейсет години. Настанал разгромът ш 
българското царство от турците. Рилският манастир раздели; 
общата съдба. Около 1395 година той бил разрушен до основа 
и запустен. Остали само цели черквата и кулата, изградени оч 
Хреля. Турците имали тогава много работа другаде, за да с( 
спират и развалят здравите каменни зидове на тия сгради 
Шейсет години те са стърчели запустели и изоставени, обрасла 
с дърволяк, храсталак и тръни. Когато времето се поумирилс 
след завоеванието балканските господарства от турците, някое 
скитници монаси дигнали зид около кулата и черковата и под 
новили криво-ляво манастира. На 1470 г. по заповед на султаь 
Мурад I мощите на угодника били пренесени тука от Търново 
Оттогаз особено се захванал по-голям прилив на поклонница 
и посетители на манастира, между които фигурували и многс 
знаменити лица, князове, патриарси. От далечни страни, О1 
всички краища на Балканския полуостров идели богомолци да 
се поклонят на мощите и болни — да получат от тях изцеление 
Значението на манастира пак хванало бързо да пораства; е 
продължение на тия четири мрачни века на всеобщо робствс 
и затъпление само в неговата ограда се е таил жив споменъ! 
на старите славни предания. До 1833 г. той е претърпявал раз
ни изменения и превратности, постоянно е бил грабен от турски 
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разбойнически чети, горен няколко пъти, додето станал жертва 
на един голям пожар, от който оцелели само кулата и черквата. 
След това голямо нещастие братята решили да го направят 
недостъпен за пожари и разбойници и с големи усилия и бла
гочестив ентусиазъм, през няколко години, направили го велик 
и як като крепост, както го гледаме днес.

Но в своето горещо рвение за благолепието на манастира 
си братята направили една грешка, която мъчно може да цм 
се прости. Като решили да построят нова, сегашната черква, 
дошла им нещастната мисъл да развалят старата Хрелева чер
ква, която им твърде додявала! Разрушението от същите братя 
на тоя исторически паметник, пощаден от съдбата и от турците, 
може да се обясни само чрез дълбокото невежество тяхно отно
сително ценността на подобни старини и паметници на бъл
гарското изкуство. Сегашната черкова е твърде богата и ярко 
изографисана и великолепна със своите пет кубета, но тя нищо 
не ни говори за миналото, ог нея не вее духът на старото време 
и преданията; аз я намирам даже твърде усмихната и кокетна, 
за да може да настрои душата на благоговение и смирена мо
литва. Няма съмнение, че тя ще смайва с великолепието си 
простодушните поклонници и повдига престижа на манастира, 
но колко той би по порасъл, и на братята, ако да беше съ
хранена и старата!

Преподобният отец Неофит Рилец горчиво съзнава това 
нещо, но прави дълга и гореща защита на манастирското брат
ство, като оправдава постъпката му чрез необходимостта и 
геснотата на двора.1 Той обаче слабо сполучва да оправдае 
гова посегателство на старината; даже и той сам, уви, е виноват 
в едно такова: нему се дължи, когато е бил рилски игумен, 
накърняването и другата старина — кулата, чрез махването на 
зъбците, които са увенчавали върха й! Сега те са заменени с 
прост покрив, над който е боднат кръст. Кулата стои шута, 
лишена от своя традиционен венец на стар замък, губи много 
от обаянието си. Аз всякак разпитвах за причината на това 
решение на почитаемия деятел, но разумни причини не ми се 
показаха.2

Споменах одеве мимоходом за новата черква. Тя заслужва 
да се каже нещо повече за нея. Тя е действително една хубава

'..Описание Болгарскаго священнаго манастири рмльскаго“ София. 1879 година. 
Сегашният игумен, отец Йоасаф, се кани да възстанови зъбците в предишния им вид, 

както още фигуруват на щамбите манастирски, изобразяющи кулата. 
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и великолепна черква, каквато надали има друга в България. 
Ако се съди по богатството на материала й и изяществото на 
отделката, трябва да кажем, че са се похарчили грамадни суми 
за нея. Зданието й, което е увенчано с пет куполи, ог които 
средният е по-голям, е покрито с куршум и от три страни е 
заобиколено с аркада от мраморни колони и с мраморна по
стелка. С плочи от бял и зеленикав мрамор е постлана и из- 
вътре и те са наредени по такъв начин, щото изображават 
твърде сполучени и красиви фигури. Тия мрамори са намерени 
в самата Рила. Тамплото е изработено марангоз и позлатено, 
то взима очите с богатото си великолепие. Стените, сводът, 
углъбленията на прозорците, корнизите цели са напъстрени с 
фрезки, представляющи свещени сцени из Библията; така също 
са изрисувани с фрески вънкашните стени. Те блещят с още 
по-голямо разнообразие, темите им <^а взети из всевъзможните 
области на гръко-православната традиция и вярвания. Тука е 
и раят с Адама и Ева, и пъкълът с пламъците, митарствата и 
второто пришествие, и алегорически образи на смъртните гре
хове, и душеназидателни сцени, и цялата свещена фантасма
гория на екзалтирания християнски мистицизъм.

Но всичките изображения носят безжизнен, монотонен и 
неизменим печат, присъщ на византийската живопис; всичките 
лица си приличат едно на друго, неестественост в положенията, 
несъразмерност на частите, съвършено отсъствие на истина, 
както и на живот. Православната религия, много по-малко 
живописна от католическата в отношение на изкуството, следва 
и съхранява непоколебимо византийските формули. Нейната 
живопис, в противоположност на западната — римската, — 
която е наследила класическите предания на старогръцкото 
изкуство, има изключително отвлечен, свещен характер; тя е 
неподвижна, тя е завършена, замръзнала, неспособна ни за 
напредък, ни за упадък. Образите й имат същите черти, същата 
физиономия и се отдалечават упорито от природата и худо
жествената правда. Нейните божества и светци носят челове- 
чески образи, но не приличат на живи человеци, а сякаш че са 
снеги от бледни восъчни изваяния. Забележително е, че пра
вославната религия се е отразила по такъв неблагоприятен 
начин и на останалите родове изкуство на Изток, тя ги е осъ
дила па неподвижност, на еднообразие и на неоригиналност; 
така, музиката, ваятелството, поезията, зодчеството. В послед
ното само се достигат понякога ефекти от бляскавост и хубост.

26



VI
Послушници. Постницата на св. Лука. Неофнт Рнлец. 
Постницата на св. Ив. Рилски. Нравственият облик на 

великия отшелник

На три часа след пладне се на- 
канихме да посетим пещерата, дето е завършил своя постни- 
чсски живот св. Иван. Това посещение е обезателно за всеки 
гост на манастира; то е още един приятен случай за разходка 
из планината. Пътят тръгва от Самоковската порта право по 
полите на Еленин връх, най-напред през ливади, а после през 
гора. Дълбокият дол на Рила река между две високи планини, 
колкото отива навътре, става по-див, безлюден и мрачен. Ре
ката бухти в основите на Бричебор и дивият й екот се носи и 
се повтаря в хиляди шумове от самотията. Ние се възкачваме 
по една стръмнина и пътят ни тозчас потъва в гъста, сенчеста 
гора.

Момчето, манастирско послушниче, върви пред нас и леко 
подскача по камъняка. То е облечено в черни шаячени френски 
дрехи и на главата с обезателната за послушниците манастир
ска скуфа. Това също дете е наредено да ни прислушва. Много 
пъргаво, много послушно, но то вече носи на лицето си бледата 
маска на манастирската повехналост и апатичност. В манас
тира при всеки от по-първите старци прислужва по един по
добен послушник, като посещава и манастирското училище; 
послушниците състоят главно от сирачета или от деца на много 
бедни родители; някои са подарени на св. Ивана, по силата на 
едно обричане, направено от бащите им през време на някаква 
беда или боледуване. Те са елин вид жив курбан на светеца, 
каквито са принасяли старите гърци на боговете. Обикновено 
гия бедни деца, осъдени да им линее детинството в задушената 
килийна атмосфера, се приготвят за иночески чин или въобще 
за духовно звание.

Върви се около един час нагоре, из дива гора; пътеката е 
стръмна и каменлива, но на места надвисналите дърве правят 
от нея сенчеста алея. Най-после през дърветата бялва се сграда, 
при която скоро приближаваме. Тука са две постници, една 
срещу друга. Всяка има по една черквичка и по две-три килии. 
Тука вече е съвършено отсъствие на всяка питомност и чело- 
вечество. Тия сградички, загубени из самотите на горския пу
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щинак, дремят с тишината на гроба. Тука наистина човек, за
творен, далеч от всичко световно, има самр една област отво
рена за деятелността на духа си: религиозното съзерцание. При 
вратата на едната черква посрещна ни уродливата фигура на 
един кирлив калугер. Тая неприятна физиономия добре е сто
рила, че се е скрила в тая дупка. По отдавна получена привичка 
братът се разкланя, разшъта и ни въведе в черквицата на св. 
Лука. Дъх на плесен, на влага, на старо лъхна въз нас: на 
стените и на темплото зографии на светци с мъртвешки лица, 
почернели от времето; в мрака те гледат като привидения. В 
един ъгъл грубо издялан камък; то е гробът на светеца. Братът 
ни съобщава надълго какви свещени възпоминания се крият 
тука. Но ние чувствуваме неодолима потреба за въздух и за 
слънце и излазяме. На вратата ни спира братът, слага къс 
хартия, за да си запишем имената, за да ги спомене в молитвата 
си. Благочестивият старец обаче ни предизвести колко пари 
взима за всяко име и тогава хвана да записва.

Свети Лука (не трябва да се смеся с евангелиста) е умрял 
от напразна смърт на мястото, гдето е тази постница. Неговото 
житие е съвсем просто и късо, затова да го разкажа. Един ден 
единайсетгодишното селянче Лука се явило в пещерата при 
свети Ивана, който му бил чичо, и заявило желание да под
ражава неговия добродетелен и постнически живот. Старецът 
чул с радост желанието на внука си, приел го да живее в пе
щерата си и се завзел да го възпитава в подвижнически живот. 
Баща му на Лука, известен и подбуден от дявола, който му 
се представил в образ на человек, запътил се в пещерата, гневно 
изругал брата си и насила огвел детето си назад. Но каго 
дошли на това място, една змия ухапала смъртоносно Лука 
и оттогава той станал свети Лука! Както щете, но той много 
лесно сдобил светителски венец. Не, по обичам дамаскините 
на гръцките калугери...

При срещната черквица стоят залепени две каменни килий- 
ки, измазани с русан и със стъклени прозорци. Те несравнено 
повече ме интересуват, от гях ми вее нещо освежително и бод
ро: там е живял маститият и образован деятел, йеромонах 
Неофит Рилец. Той е един от ония монаси, които са направили 
чест на званието си. Като Паисия, като Софрония той е при
бягнал в манастирската ограда не за да дири отдих, а да се 
посвети на неуморна и благородна деятелност в полза на на
рода си. Самоук, но надарен със силна памет и остър ум, той 
се възвиси до едно енциклопедическо образование, рядко у съ- 

28



нременниците му. Освен непрестанното подвизаване по устрой
ството на школното дело в България, той е дал на книжнината 
ни куп забележителни книжовни трудове: превод на Новия за
вет (тоя превод е първият у нас), славянобългарска граматика, 
голям български речник и разни още книги, между които и 
едно пространно описание на Рилския манастир, с което ние 
богато си служим. Калугер по звание и син на едно време и 
среда, недосегнати още от прогресивни идеи, Неофит ни удив- 
лява със забележително нови възгледи, противоречащи на духа 
на черквата. „По-напред да се правят училища и после черкови 
— казва ^ой в един предговор; — по-напред школни книги и 
учебници — после псалтири и наустници.“ Отец Неофит дълго 
време е бил игумен в Рилския манастир, на който повдигал 
обаянието с името си, и такъв е умрял. Той се е отстранявал 
често тука, за да може да се занимава спокойно над последния 
си труд — речника. Сега в килията на покойния велик труженик 
живее един прост калугер, който варди постницата. Той лениво 
покой своя умствен и душевен нехар там, дето е била люлката 
на толкова благородни пориви у един дух, жаден за светлина.

Оттук до Старата постница е близко, но пътят е много 
мъчен. Ние почиваме начесто. Забележвам по гладките ство
лове на буковете и брезите имена, изрязани с нож. Те се срещат 
в по-голямо количество, колкото приближаваме до Старата 
постница, която съзираме. Дънерите и от двете страни са бук
вално покрити с тях и когато аз пожелавам да си обезсмъртя 
името, не мога да намеря ни едно празно място...

Ето Старата постница под скалата си. Тя е целта на пъ
тешествието ни. Тук е прекарал седем години от подвижни- 
ческия си живот св. Иван, знаменитият светец на България, 
пръв основател на иноческия живот в нея. Той е величавият 
тип на строгите, вдъхновени и екзалтирани аскетици на първото 
християнство, които са носили още приживе, в очите на масите, 
ореола на светците. Съвършеното уединение от света и самоо- 
тречение за през цял живот от всичките му ефимерни грижи, 
блага и наслаждения, в понятието на века, в който живял све
тителят, са съставлявали най-пълният и най-високият образец 
за идеално-добродегелно и праведно битие. Борбата с плътта 
и победата над нея се е считала за най-големия героизъм, който 
е приближавал човека до бога. Случаят на свети Ивана обаче, 
който, вместо да изрази своите християнски подвизи в гореща 
деятелност за разпространение просвещението между новото 
още в християнството българско общество, като напр. св. Кли
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мент, Константин, Иван Екзарх и пр., сподвижници на Бориса и 
Симеона, ги е предпочел в уединението на непристъпната за света 
пещера, може да се обясни и инак исторически. По думите 
на един съвременник на цар Петра в тогавашното духовенство 
се развила страст към разкошен живот. Лицата от духовно 
звание ламтели за светски удоволствия, труфили се с богати 
дрехи, обичали блясъка и суетата, чревоугодствували, с една 
реч, живели съвсем несъобразно със званието им, а заедно с 
това „творили неправедньга суд, грабили, обидели беззащит- 
нь1х“. Това разтление на нравите у ония, които били призвани 
да служат за образец на християнската чистота и смирение, е 
трябвало неминуемо да възбуди реакция. Появяват се тогава 
праведни мъже, които напущат обществото и се посвещават 
на пост, молитва и смирение в недостъпните лесове и планини1. 
Най-забележителен в лика на тия протестующи духове бил 
Иван Рилски. Славата на неговия праведен живот в скоро време 
отива далеко; обаянието му нараства до такава степен, щото 
самият български цар, Симеоновият син и наследник Петър, 
му праща писмо и дарове и проси съветите му; иде лично в 
Рила планина да се видят. Това нравствено обаяние е преживял 
пустинникът и до ден днешен — то трае в голямата знаме
нитост на манастира, който носи името му.

1 Виж История Болгар" от К. Иречек.
2 От Евтимия. търновски патриарх.

VII
Живот на св. Ивана. 

Странствувания на праха му
Житието, което ни е оставено за 

св. Ивана1 2, дава любопитни подробности за неговата личност 
и подвижнически живот. Той е роден в някое си село Скрино, 
в Софийската епархия, от набожни роди Iели Доде бил малък, 
пасъл овци, но показвал още тогава наклопнос! към уединения 
живот. По смъртта на родителите си гой се подстригал в един 
манастир за калугер. Ламтенето обаче за 111.11110 уединение и 
съзерцателен живот не могло да се удовлетвори там и той 

30



скоро напуснал манастира и но божието внушение запътил се 
в горите; там си направил една колиба от клони и шума, дето 
прекарвал в пост и молитва. Храна му служили растения само 
и ял ог тях, колкото да не умре, и то само след заход слънце. 
Там много пакости и неприятности изпитвал от дяволите, кои
то се преправяли на зверове, но гой всякога ги отпъждал с 
молитви към бога. Скоро гой напуснал и това място, което 
му се видяло недостатъчно отдалечено от съседството на чо
веците, и отишел да дири още по-заглъхнало място за уеди
нение. Той намерил такова в една тъмна пещера, дето е пре
карал двайсет години, изложен на постоянни опасности и стра
хове от диви зверове и на изтезания от разбойниците. Послед
ните даже се опитали да го убият. Това го принудило да се 
укрие в непроходимата Рилска планина и там се заселил в 
корубата на един многовековен дъб. Хранел се само с нахут, 
който бог нарочно правел да израсте за угодника му. Но и 
тука не можел да найде пълен мир, който се нарушавал вече 
не от зверове и люти разбойници, в които се въплътявал Са
тана, а от славата му: тя се пръскала далеко и привличала, 
множество благочестиви хора да ги благослови, както и болни

- да им даде здраве. Обезпокоен твърде много да не би това 
прочуване да хвърли в душата му червяка на тщеславието и 
гордостта, рилският скитник бягал още по-навътре в горските 
пустини и си избрал за жилище една висока и непристъпна 
скала, с пещера отдолу. Тук е прекарал праведнически живот 
много години, до самата си смърт. Истина е, че праведникът 
и гука не намерил желаемото пълно усамотение от почитатели. 
Тук го е намерило и братовчего му Лука и се поселило при 
него, за да се наставлява в душеспасителния път. Когато брат 
му дошел и по груб начин повел дегего си пак в мир, св. Иван 
му казал да не прави това, защото незабавно ще умре син му, 
което се е случило малко по-нататък. Това изпълнено пред- 
вещание, както и другите чудотворства прославили още повече 
угодника. Между другите, които му дохождали гука, били, 
какго знаем, и пратениците на цар Петра, които му донесли 
писмото и даровете и които наситил по един чуден начин.

Св. Иван проживял в скалата си до самата си смърт, за 
която бил предизвестен от бога (946 г.). Той живял всичко 70 
години. По тоя начин е видял царуванията в най-бляскавите 
им периоди на Бориса. Симеона и Петра. Той бил погребан 
от неколцината си ученици, които съставяли първото иноческо 
братство в България, близо до пещерата.
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Но било речено и на праха му да не намира покой и да се 
преселя от едно място на друго. След няколко години, казва 
сказанието, из гроба му хванала да излиза благовонна мириз
ма. затова учениците му разкопали гроба и намерили тялото 
на учителя си целокупно, което изпущало горната миризма. 
Оттогава се почнали чудотворните целебни действия на мощите 
му. Скоро обаче учениците му ги пренесли в София, както им 
бил заповядал сам старецът насъне, дето ги положили в цър
квата на св. евангелист Лука, за да ги преместят гражданите 
по-после в друга една нова черква, издигната в негово име. 
Подир известно време чудотворните мощи направили едно 
по-дълго странствуване; те били грабнати от маджарския крал 
Бела III, дошел до София, която и опленил, и отнесени в град 
Острогом, в Маджарско, като трофей (1082 год.). Чудодеяния- 
та, които следвали и там да вършат светите мощи, направили 
да се стресне кралят за своето посегателство въз тях, той се 
уплашил и ги изпратил в един златообкован ковчег пак назад 
в София (1095 год.). Но след един век нещо Асен, като превзел 
София от гърците, заповядал да се пренесат мощите в столи
цата му Търново под охраната на патриарх Василий и на 300 
дути войници. При наближаването тържественото шествие 
царят излязъл из столицата си с болярите и с народа, та по
срещнал с голяма чест останките на светеца, които били по
ложени в новоизградената на негово име черква. Около два 
века и половина се продължавала почивката им в Търново, 
което на 1396 г. престанало да бъде столица заедно с гибелта 
на царството. На 1470 год. рилските иноци издействували чрез 
помощта на Каломария, християнката, жена на султан Мурада, 
да им се предадат мощите, га изново били повърнати в Рилския 
манастир и с това се завършва тяхната многовековна одисея.

Освен пространното житие на св. Ивана съществуват и ня
колко устни предания у народа за живота и подвизите негови. 
Тия предания, или по-добре приказки, на брой три-четири, кои
то неотдавна се обнародваха’, твърде не се съгласяват с жи
тието, при това, като легенди, тия приказки са доста банални, 
в тях личността на угодника губи оная величавост и свещено 

'обаяние, коиго я озаряват в историята; в тях не може да се 
търси нищо, нито от християнския романтизъм в гръцките и 
западните легенди, те още по-малко са интересни в смисъл на 
произведения на творчеството.

1 Виж ..Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“, книги IV и V, 1891 
година.
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Концепцията на нашите народни приказки, черковни и свет
ски, не блещи с фантазия и сила на измислицата, както блещят 
с романтизъм и лирика народните песни. Тия характерни черти 
н произведенията на нашата народна проза и поезия са не
оспорими. Може би те са изработени от самата наша история, 
българинът е лош разказвач, а е добър песнопоец. При няколко 
десетини приказници, събрани досега от устата на народа, ние 
обладаваме вече много стотини песни. Истина, че сегашното 
поколение не пее вече, без да се е научило да разказва добре.

VIII
Последното жилище на св. Ивана.

Пещерата му. Дупката. Скалата и Царев връх. 
Цар Петър и пустинникът. Сношенията им

Прекръстихме се и запалихме 
свещ в черквата, на каквато е превърната постницата на св. 
Ивана. В тая черква всяка неделя се служи веднаж литургия. 
Както тя, така и няколко килии, долепени до нея, стоят под 
покрива на пещерната канара. Записахме си и тук имената. В 
един ъгъл стои четвероъглено зидче като седалище; то стои на 
мястото, дето е бил гробът на светеца, в който дълго време 
са почивали останките му. Набожните посетители провират с 
мъка ръката си в едно тясно отверстие на зидчето, та вадят 
пръст, на която се приписва целебна сила.

След това отецът със запалена вощеница ни заведе в пе
щерата. Входът й има длъгнеста форма. Влажният свод на 
огромната скала над главите ни виси застрашителен и студен, 
сякаш че ще легне въз нас; мракът е гъстък и слабата светлина 
на свещта едвам полуозарява един тесен кръг около нас. Тука 
св. Иван е прекарал, без да мръдне другаде, седем години, като 
е издържал невероятна борба с всичките елементи, опасности 
и лишения. Като си представи само човек това многогодишно 
търпение, остая поразен. Само една велика вяра, неизвестна 
на нашето време, е способна да внуши подобно свръхчелове- 
ческо мъжество и упорство. Пещерата е гола извътре и нищо 
значително няма освен свещеният си спомен. В най-тъмния 

3. Велика!и рилска пустиня 33



ъгъл стои заветната дупка. През тая дупка обязателно трябва 
да премине всеки поклонник на пещерата и да излезе отгоре 
на скалата. Това се прави за здраве, както и да се узнае грешен 
ли е поклонникът, и ако е такъв — не може да мине! Отецът 
отнася вощеницата там. Отиваме и вдигаме очи. Дупката се 
отваря височко над земята, в стената на канарата. Тя е малко 
по-широка от дебелината на човешкото тяло и отива към върха 
по крива посока; няколко зле изсечени стъпала на камъка слу
жат за точки на стъпане и хващане. Изправиха една стълбица, 
по която да се влезе в тесния отвор, който навътре остая по
лутъмен. На новака иде малко страшно да се загнезди в тая 
груба, студена прегръдка на скалата, която ти се струва, че се 
свива. Но свещеният обичай трябва да се изпълни. Отецът гледа 
колебанието ти и те засрамява с тия думи:

— Помисли си, господине, че св. Иван няма чет колко пъти 
е минувал оттука, и стар човек... Потруди се, за здраве...

Най-напред се покатерва на стълбицата послушничето и 
изчезва в скалата. Тая гимнастика то я прави хилядния път. 
Това одързостява. Аз го последвах. Като се намъкнах цял в 
комина, притиснат и затворен от скалата, не можах да победя 
едно неволно изтръпване: мене веднага ми хрумна на ума за 
булката на майстор Маноля, в прочутата влашка, или по-добре 
възточна легенда, която заградили в зида на крепостта... Човек 
се стряска само от мисълта да му затъкне някой с канари двата 
изхода и той да остане жив закопан в камъка! Аз си отдъхнах 
с облекчение, кога излязох отгоре на свободен въздух, весел 
и щастлив, като че съм одържал голяма победа. И наистина, 
това възлазяне е своего рода подвиг; и всеки, който го извърши 
сполучно, чувствува някаква ясност на душата. Значи, грехове 
особени няма. Това най-много зачудва софиянките... Изобщо, 
всеки, който се помъчи, успява да мине. Скалата притиска и 
не пуща само много дебелите грешници...

При горния изход скалата е плоска, но се пресича нагло на 
юг, като една стена. Послушничето, горделиво с ръководител- 
ската си мисия, стои на края на тясната площ, до пропастта.

— Ела да видиш дека е стоял свети Иван да гледа — каза 
то, като ми климаше важно; — на, той оттука се е видял с цар 
Петра... Царят е бил хей там на Царев връх... Затова го викат 
Царев връх.

И гордо моят малък чичероне ми сочи на юг.
Далеко в хоризонта тъмнозелената стена от ели внезапно 

се свършва с една права линия и оттам нагоре се издига гладка.
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•сленобледа голина, която се свършва с два върха, рязко и 
I рациозно очертани в небето. Западният е легендарният. Ле- 
гсндата казва, че пустинникът наклал огън на скалата, за да 
бьде забележен димът; същият стълб от дим се издигал на 
Царев връх. Тогава свети Иван е благословил през ефирното 
пространство коленичилия цар.

Види ми се твърде трогателно-величава тая легенда, която 
несъмнено има историческа основа:

Цар Петър, който е бил съвременник на рилския чудотво
рец, като се намирал случайно в София, добил благочестивото 
желание да посети св. Ивана и да приеме благословията му. 
(' гая цел той се запътил с многобройна свита към рилските 
дълбоки усои, дето живял в пещерата си светецът. Но непро
ходимостта на горите и несигурността на местата го направили 
да се откаже да проникне до тогова последният. Тогава царят 
възлязъл на кон от друга страна на един южен връх (Царев 
връх), та поне оттам да види светеца или жилището му. Пре
дизвестен за това царско далеко посещение, св. Иван излязъл 
на скалата над пещерата си и наклал огъня. Царят познал по 
дима, че там е светецът, и свалил короната си и коленичил. 
Св. Иван тогава го благословил. И оттогава върхът, на който 
е стоял царят, се нарекъл Царев връх. Тая сцена се възпроиз
вежда и в наивните изображения на рилските щамби.

Има някаква проста и непостижима грапдиозност в тая ста- 
родревна история, в тая далечна среща на един наследник на 
Симеона, монарх, комуто пределите на империята допират до 
Карпатите, до Пинд и до Бяло море, и на тоя мощеподобен, 
полугол и загубен из горите монах-визионер. Тая странна сре
ща на цар Петра с пустинника се озарява от една забележителна 
кореспонденция между двамата. Но сега едно неодолимо тъжно 
чувство притиска душата ми; величавото възпоминание се пре
плита с ред печални мисли и образът на тоя цар се вестява в 
един умилителен светлик, но съвсем не окръжен с ореола на 
силата и геройството. Иска ти се, щото тоя цар, който гледа 
от толкоз високо място, да може да види и страшната съдбина, 
която застрашава царството му и народа му, да я види и да 
я разбере с бистрия си ум и да я отблъсне с могъщия си меч; 
да види близкото бъдеще, което кове гибелта му... но не, синът 
и наследникът на Симеона царува четирийсет години в мир и 
когато гръмна бурята, тя го намери неприготвен да я посрещне, 
слаб, умоляющ и покорен на съдбата... И една велика империя 
се разнебигва в един час вътре, като една хартиена кула, под 
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първите удари на неприятелите. О, цар Петре, колко много си) 
добродетелен мъж и колко малко си цар в това писмо, което 
отправяш „Всечестному 1оанну пустинножителю“! Напразно аз 
диря, по едно слово, по една мисъл само, зад миролюбивия 
и изнежен боголюбец, царя и вожда на един ратоборен народ.!

„Като се научих за благолюбивия нрав на твоята душа —| 
пише цар Петър на рилския пустинник — и пустинното ти, 
невеществено и ангелско пребивание, както и конечното ти 
отстраняване от мир, твърде много възжелах да видя твое пре
подобие и да се насладя с твоите медоточиви приказки и в 
същото време да получа голяма полза от нашето виждане. 
Понеже желанието към богатството и суетната слава, както и 
страстите ни се вмъкнали в това житейско море и са замъглили 
нашите душевни очи с грижите за мирските работи и не ни 
позволяват да се въздигнем до светлината на чистото и неве
ществено пребивание. И ето сега аз се събудих като от дълбок 
сън и пожелах да видя твоята светост; но защото и от тази 
благодат се лиших, окаяният аз, от многото мои грехове, то 
моля се и припадам на твое преподобие да ми пратиш някое 
утешение, за да прохладя голямата горещина на моята скръб. 
Твое преподобие много добре знае какви са мирските бури и 
от колко тъмни облаци се вълнуват царските сърца.“

Тия „мирски бури“ и „тъмни облаци“, които вълнуват цар
ските сърна, представляват повече едни риторически фигури, 
нежели действителни господарствени грижи. Бурите по-после 
настанаха, внезапно... Любопитен е много отговорът на пус
тинника, особено в началото си. Сякаш рилецът предчувствува, 
че тепърва идат бурите за царя, та му наумява неговите царски 
длъжности. Тъй като му обажда, че му връща пратеното му 
в дар злато, съвсем безполезно нему в пустинята, „звло бо 
вредят таковая иночествующих, най-паче в пустмх и неутъш- 
нь1х мъстах пръбивающих“, той прибавя тия многозначущи 
думи: „Держава царю богатство, но во оруж^ю и войнства то 
истощавати, а не на своя сласти...“

Сякаш един косвен укор под формата на смирен съвет!
Аз пак се натъкнах на тоя крайно любопитен епизод. Про

читам пак отговора на св. Ивана. Той е пълен с интерес и като 
исторически документ, и като образец на високо християнски 
възрения на длъжностите на царския сан. Това писмо изоб
личава в писателя си трезвен и остър ум, ясна мисъл и зна
чителна черковна образованост. И по своя откъслечен, прост 
и благороден слог то се много отличава от Петровото писмо. 
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и шъстрено с византийска витиеватост и фигуралност.
„Благочестивому и самодержцу Българскаго скиптра царю 

Петру убопй 1оан — пише св. Иван, — прошеше твое все 
и шолнити неполезно нам есть: обаче, въри ради твое и 
усерД1Я в яже нам ключимих изпълняем уже и постничесюя убо 
снкди1 приемлю; злато же твое сам имъй; зъло бо вредят 
гаковая иночествующих, най-паче в пустьтх и неутъшнихъ мъс- 
гах пръбиваюших. Во что бо и потръбует тъх той, иже хл вба 
в ситость никогда же пр^емляй, ниже самия води в погашение 
жажди* 2. Твоей убо державъ, и таковмм сия ключима3 есть. 
Обаче ниже ти4, д1адимою5, обложенннй, не должен еси в сих 
услаждатися; речено бо есть, богатство аще течет не прилагайте 
Сърдца. Аще бо и писано держава царю богатство, но во оруж1я 
и войнства то истощавати, а не на своя сласти, ко 
убогим-же паче и нищим, к нагим и безкровним6. Темже, аще 
хощеши с земним и небесное нас ль до вати царство, буди щедр, 
якоже и отец наш небесний щедр есть. Неуповай на неправду 
и на восхищешя7 не желай. Буди кроток же и тих, и благоп- 
риступен ко всъм, на вс-вхъ отверсти твоя им вя очи. Да про- 
ливается на всъхъ твоего миловаюя масло. Да не увъст шуица8 
чго творит десница. Да изходят нищ1е радостни от твоя па
лати. Князи же твои похвали на язицъ да носят. Да С1яетъ 
светлост1ю добродътелей твоя багреница. Память же смертная 
да посъщает вину9 твой ум. Будущее же царство да мечтает 
нелъностно твоя мнсль. Валяйсе под ногами матере твоея цер- 
кве... Яко да цар царствующих, и господ господствующих ви- 
д-вв таковое твое усерд!е, подаст ти яже око не видъ благая10и 
ухо не слиша, и на сердце человъку не взидоша.“

•Храни.
-За какво му е нужно то (златото) на оногова, когато и от хляба, и от водата се 
отказва да приема, колкото е потребно.
'Богатство.
4Нито ти.
5Корона.
''Бездомните.
7Г рабителство.
кДа не знае левицата.
‘‘Винаги.
|0Да би ти дал добрини, които окото не е виждало.

Не ми се щеше тъй скоро да се връщам назад, га поседнах 
на скалата да погледам или по-добре, да помечтая. Но моята 
мисъл не можеше да се съсредоточи изведнаж и тя се пръскаше 

37



на хиляди парцали из пространството. Всичките разнообраз! 
впечатления, получени от светостта на мястото и от картини 
на природата, не можеха да се сглобят в един определен обр; 
или в едно ясно чувство, а се заличаваха като сянка в душат 
ми, а тя се потапяше полека-лека в една тиха, мъглява меч 
тателност, пълна с непостижима поезия. Но областта на та 
мечтателност не беше в настоящето, наблизко нейде, а далек 
нейде в глъбините пак на миналото. Духът на това минал 
повече и повече ме обсаждаше и ми говореше, и оживяваше. 
Поглеждах, дето сега седях, на камъка, и мислено виждах д 
мене си сянката на пустинника, замислен и неподвижен. А 
исках да си възсъздам по-добре образа му и да вляза в негови 
век... Искаше ми се да проникна в душевните му дълбини, д 
постигна тайната на неговото мировъзрение на твореца, н 
природата, на света и всичко това, което нас изумява, пленяв 
или тревожи сега в тях, как се е отзовавало в неговата душ 
как е работило въз неговата мисъл, префинени и илюминиран 
от постоянното духовно общение с небето... А пред мене с 
зеленееше дива горска панорама. През върхищата на дърветат 
по урвата под мене — дълбокия, криволест дол на Рила река 
намести задръстен с буен дръволяк, намести постлан със зелен, 
губери от лъки, нататък и около, и навсякъде — стръмнини 
покрити със зелени гори, върхове, скали. От вчера вече аз тъне: 
из тоя горски свят и всеки мои поглед срещаше все същат{ 
грандиозна тганорама, изменяюща се в детайли, освещение 
очертания по хиляди начини, по съхраняюща общия си ефект 
на поразителна величавост. Един ден и половина разстояние 
нещо от голата софийска степ, и каква разлика! Съвсем друг 
свят. Навред възприемаш нови, непривични впечатления, за
едно с естеството на мястото, заедно с образа на живота из- 
менява ти се и образът на мислите. А мислите стават по-светли, 
по-чисти, сякаш по-възвишени; сякаш взимат нещо от живота 
на всичко окръжающе и заедно с него стремят се нагоре, на
високо, към небето — както гия букове и ели, както тия не
постижими и задрямали в ефира върхове, и тия орли, що се 
вият около тях, и тия шумове, що отиват да се пръскат нейде 
във височините... Такова е действието на гората, на планината; 
гя настроява душата съзерцателно, тя туря, от една страна, 
преграда между нея и глъчка на дребнавия свят, а, от друга, 
повдига я по-високо, по-близко до неизведаните области на 
тайното...
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IX
Връщане в манастира. Гости

На връщане, вместо да уловим 
нрсжнята трудна пътека, по препоръката на брата ние се спус
кахме надолу из урвата, та по-скоро да се намерим на равно, 
при Тиха Рила. Пътеката ни, кояго едвам заслужваше това 
название, вървя по лъкатушна посока и повечето по дебелата 
постелка на сухата шума, напластена там в продължение на 
много години. У гъпканото едвам личеше по тоя богат дюшек, 
койго глухо шумолеше под стъпките ни. Ние вървяхме през 
една гора, някога гъста и непроходима, но сега разредена; тук- 
1.1М гигантски букове се издигаха между по-ниския дърволяк 
и сплитаха високо над главите ни широко разстланите си шуб- 
рссти клонове. Безбройни други стърчаха във вид на пресечени 
дьнери, а други налягали долу, от силата на ураганите. Те 
«апречваха на всяка страна пътя ни и даваха на местността 
гвърде унил вид.

При опустошителното дело на ураганите тъдява се присъе- 
щиява и други един унищожител — преспите. Тия рилски ла

вини, често големи колкото къщи, се подхлъзнуват от върхо
ве ге и с голяма бързина се търкулват по склона, като ломят 
и завличат със себе си всичко, що им се улучи на пътя: столетни 
дървета, дънери. скали, каменни балвани и пр. По гоя начин 
се съставлява един вид сипей от нападали и пречупени дървета, 
който свидетелствува за прохода на стихията. Най-голяма 
пряспа е паднала тука преди двайсет години между пещерата 
и черковката „Св. Лука“, като е помела със стотини гигантски 
букоье. Гя била паднала на Великден, а се стопила до Пет- 
ровден.1 На същата причина се дължат и грамадните камъни 
в дола и реката.

1 ..Рилската планина и Родопите и тяхната растителност“ от Ст. Георгиев.

Но многобройните отсечени дънери показваха, че тук ра
боти и друг, не по-малко страшен деятел — топорът. Тая не
щастна гора, полуонустошена от стихиите, продължава да се 
доопустошава от человеците. Когато слезнахме долу при Тиха 
Рила, видяхме до брега й курдисана бичкиджийница. Тая ни
щожна машина ядеше гая многовековна гора. Сърцето те за
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болява, като гледаш това дело на унищожение. Как се е до
пуснало то — не зная. Но ако се продължава все тъй, девстве
ните букови гори в дола на Тиха Рила ще се преобърнат на 
един опърпан храсталак. Тука се твърде ясно види нехайното 
отношение на манастира към тия богатства.

Тиха Рила тука, при всичко, че носи такова успокоително 
прилагателно, пак си е гръмлива, пени се между камънаците 
и оглаша с ека си целия дол. Ние тръгнахме из колника път, 
надлъж по течението й. От двете ни страни се зеленееха пак 
урвите, но ивицата, която съставлява дола до самия манастир, 
даже е оголена. Това оголване лази все повече и повече къде 
горите на урвите; горите се чистят, за да се отворят ливади 
вместо тях. Като че няма манастирът безконечните тлъсти па
ши по върхищата и по склоновете на околните бърда!

Наблизо до манастира, отдясно на пътя, се катерят амфи- 
театрално по стръмнината градини на братята. Тия градини 
на овошки, зеленчук и цветя обладават по една дъсчена ко
либка, в която на хлад си почиват през жежките часове на деня 
божите человеци.

До пътя срещу тях, оградено с дървета и шубръки, стои 
едно кьошче и представя отрадно място за седене и за беседа, 
надвечер, когато слънцето залазя зад Върло връх и позлатява 
отсрещните ели на Бричебор. В такива часове по-после аз често 
идех да чета: стихотворенията па графа Алексей Толстоя и 
Лермонтова. И единият, и другият поет трябва да се четат 
именно в такава тиха и горска обстановка. Само под моно
тонния и плачевен напев на реката и фъфленето на шумата 
може да се почувствува най-добре благоуханието на тяхната 
поезия. В тая поезия силно се е отразила тайната меланхолия 
и нега на природата, както в страстността на Байроновата 
усещаш бсзпокойния тревожен шум на морето, стихията на 
английския бард.

След като минахме покрай външните сгради на манастира, 
стигнахме до Самоковската врата. Тя е желязна, както и Дуп- 
нишката. И двете се затварят с ключ, щом зайде слънцето, и 
не се отварят вече никому до ново слънце. Тая мярка е не
обходима в това пусто планинско място и се е съблюдавала 
от векове насам. По тая причина всеки пътник или госг бърза 
да влезе в оградата на манастира навреме, инак бедствува да 
нощува отвън.

В двора видяхме с радост, че има нови гости. Четири коня 
стояха пред каменната стълба, която води във владенията на
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дядо Серапиона, ахронтараджият. От тях слазяха двама мъже 
и две млади госпожи. Тия гости обаче не бяха българи, това 
се познаваше по физиономиите им и по чуждото произношение 
в българския им говор, размесен с английски фрази. Както на 
заранта се научих, те били амеоиканци, учители в самоковското 
протестантско училище. Дошли яздешком през Кобилино бра
ните. Само подир няколко деня се запознахме обаче при една 
разходка до Друшлявския водопад; те от заранта до вечерта 
се скитаха из планините, единият с една преносна фотогра- 
фичсска машина. Както и да е, манастирът добиваше повечко 
оживление от присъствието на нови хора; а дядо Серапион 
намираше възможност да прогони мъката от пълното си без
действие. <

X
Разходка край Друшлявица. Скитане из глухия 

букак

...„Ръка по-малка, която тече 
пред самите монастьфски врата от северната страна к полудне 
и втича в голъмата ръка Рьша под самшя монастькр. Т1я се 
именува Друшлявица, негли защото като тече от високо мъсто 
с голъмо стремлеюе и многаждм, когато се наводни, влачи 
камеше и дървеса, а види се, като че се тресе мъстото от нея, 
наречена е от трусам — друсам (трясу — колеблю) друсла 
— друславица — друшлявица... Воистину Т1я е, като един мно- 
гоцънннй дар дарована от самото естество на тоя священмй 
монастмр.“

Прекрасна, хладна и пленителна бе сутринта на 8 юли, тре
тия ден от дохождането ни. Под самия ми прозорец тече реката 
Друшлявица; тя трета нощ ме приспива като една вълшебница 
с вечната си упойна и с тъжна интонация песен. Второто си 
посещение извън манастира дължех на нея — моята кристална 
песнопойци. И не се разкаях за тая си вежливост. Отец Неофит 
в горепоменатите редове я нарича „многоценен дар“ на ма
настира. и с пълно право. Друшлявица е малко поточе, но може 
да се каже, че нему се дължи изборът на това място за ма- 
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насгир. Друшлявица мие, чисти, прохлажда, весели манастира 
тя му движи воденицата, тя му праща вода за чучурите, тя му] 
наважда градините. Рила река е близко, но е паднала много 
долу, за да му върши тия служби.

Друшлявица иде от северна страна на манастира. Едвам’ 
направиш няколко крачки нагоре по нея, и тя те ввожда в една 
дива планинска клисура, а дъното на клисурата е задръстено 
с непроходима гора. Скалите, които подзиждат лявата на мене 
урва, са позеленели от миризлив здравец, надвиснал над во
дата. Сребропенестите вълни весело се пляскат о камъните,; 
скачат от ниски канаристи прагове, въртят се и кипят във ви-^ 
ровете, като завряла в котел вода, и заливат с пръски големите 
търкалясти листи на лупена, ниско растящи при водата. Малко 
по-нагорце едно шумливо водопадче се хвърля млечнопенно; 
от гладкия бял гранит в кипящ вир и оросява въздуха наоколо. 
Как весело и с какъв гръмоподобен шум бухти! Каква млада 
свежест и каква енергия от неизчерпаема жизненост в тия звън
ливи светли и благодатни струи, вечно оглашающи усоята! Аз 
каня всекиго да го посети и всеки ще изнесе като мене същото 
жизнерадостно впечатление от зрелището на тоя водопад-дете.

И наистина, със своята малост, а голям шум то наумява 
здраво и разгалено дете, което надува свирката, що му е дадена 
армаган, и заглушава ден и нощ с писъка й цялата къща. Хрум
на ми да го дразня и аз, та му хвърлях големи камъни на 
бързея на гранитния праг, от който падаше, и то, горкото, с 
голяма мъка и гняв успяваше да ги бутва долу. Но и то има 
радостта да си отмъсти: шапката ми падна в бързея му и то 
в един миг я сгръмоляса в кипящите си бездни, блъска я, обръ
ща я, като в една дръста, всякак я позори и най-после я оттикна 
като непотребна вещ под един камък и с такъв един гръмлив 
смях и кикотене, сякаш че ми говореше: „Виж как постъпвам 
аз, безпокойний господине, с деногубците, които тревожат мир
ните человеци!“ И смях, и гром до бога!

Но много се лъжеше тоя малък байо, ако мислеше, че ме 
разсърди. Аз стоях още цял час да го гледам и да му се лю
бувам от скалата гам, додето ми съхнеше шапката, що един 
манастирски човек нацапа и извади из „бездната“ на друш- 
лявицката Ниагара.

Висока букова и дъбова гора кичи склоновете на двете урви. 
Дясната се приближава към лявата бързо и стеснява реката. 
Сякаш че искат да я задушат и тя още по-бясно реве. Но 
напразно са нейните протести: скоро тя е притисната, према- 
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шна до скалите, а пътеката, която досега другаруваше с реката, 
и- отделя от нея и се покачва по полите на дясната урва. Аз 
следвам тая пътека, потънала във високи треви и бурени, с 
надежда, че тя ще ме заведе в самата глъбина на клисурата, 
шмо, дето виждам, че Друшлявица излазя изпод ниската зе- 
пена арка на гъсто сплетените клони на прибежните дървета, 
посред хаотически нахвърляни балвани. Едно неодолимо же- 
иание ме влече към там, иска ми се да се завра в тая сплъстена 
растителност, в тоя заглъхнал кът, като че има там да открия 
някоя нова тайна на природата, и да се ослушвам в заглушелия 
гръм на вълните, дето слазят да пият рилските мечки...

Скоро видях, че моето въжделение нямаше да се сбъдне: 
пътеката се отказва да иде в глъбината, а залъкатуши нагоре 
но отвесната стена към букака, който стоеше над главата ми, 
па се изгуби. Сега, да вървя самостоятелно напред, не можеше 
и да се мисли; да се връщам по стъпките си. не ми се щеше; 
тогава предпочетох вертикалното почти възвишение към го
рата. Това решение ми се твърде хареса, едно, по своята не- 
ожиданост, а. друго, за случая, който ми се представляваше 
да изпитам силата на мишците си в една гимнастика на дива 
коза.

След малко аз се покатерих доста високо в гората. Под 
мене бучеше Друшлявица, скрита под зеления си свод; а нагоре 
урвата се продължаваше между хилядите дънери на букака.

Всеки е изпитвал онова ново чувство на усамотеност, на 
боязън и на учудване, когато пръв път е влазял в една столетна 
гора. Той се озовава изведнъж сам, далеко, далеко от света и 
в присъствието на други един свят, чужд и непознат нему, но 
който диша, живее и странно отзивчив в своята мълчаливост. 
Големите стволове на дърветата с гигантските си чадъри лю
бопитно те наблюдават; всеки шум от твоята стъпка се предава 
и се повръща от самотията, както и ти схващаш всеки говор 
неин. Заклати ли вятър върховете на дърветата, птичка ли се 
обади екливо някъде, животина ли шавне из сухата шума, всич
ки тия признаци на чужди живот се отзовават в душата ти 
съвсем иначе, отколкото вън от гората. Всичко носи печата 
гука на суровост и непроницаема тайнственост на един пър
вобитен мир. Усещаш, че те притиска някоя враждебна сила, 
каквато има за пас страшното и неизвестното.

Това впечатление ставаше по-интензивно, колкото се углъ- 
бявах в царството на букака. Почвата ставаше по-полегата, но 
мълчанието се увеличаваше във влажната зелена сянка между 
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дънерите, пущинакът глух, гърмежът на реката достигна туж| 
като подземно ооботене. Никакъв звук наоколо. Веднаж, дваж 
каняк или друго пиле кресна някъде си из листака зловещо!

Хиляди дървета ме окръжаваха мълчаливо отвсякъде. Ви] 
соките прави белокори стволове имаха вида на мраморни ко| 
лони, които би поддържали някакъв зелен, фантастичен свод! 
на места тия колони са налягали изкълцани, изронени и из] 
поядени от зъба на времето... Но никой от правите гиганти 
нито се прикриваше, нито се навежда от любопитство да види 
труповете на своите другари. Не, всякой се изтака по-нагоре] 
по-нагоре, да гони лазура, щастлив в своя егоизъм, че падна] 
лият му отстъпва мястото си във въздуха и правото си на] 
слънце и небе. На места букакът се разредява и отваря празни 
равни пространства във вид на харман. Големи канари, обрасли 
с тъмнозелен мъх, зачестяват да стърчат в сянката; някъда 
нагазвам в острови от висок и корав буреняк; отляво гората] 
се спуща в някое углъбление на почвата и тозчас пак се издига 
— там има един ъгъл особено заглъхнал и тъмен и неволно 
ми иде на ума за звяр. Някъде скалите отваряха подозрителни 
дупки, като мечешки бърлоги, и увеличаваха зловещия харак
тер на гората. Всеки шум сега стряскаше. В краката на един 
бук, израсъл до една скала, пръв път видях свежа следа на 
живо същество, което е боравело тука: дебелият пласт мъх 
беше одран от скалата и нахвърлян около корена на дървото. 
Кой беше се занимавал с тая безполезна работа? Някое ма
настирско овчарче, което е минало оттука вероятно. Това обяс
нение ми се стори основателно, защото недалеко съзрях трески 
от дялани клони. Аз сам после, в манастира, узнах, че разхвъ- 
ляният мъх, който срещнах, е било работа на мечка, която 
обича това забавление...

Най-после излязох из гората и се озовах на един гол скалист 
зъб. Той се продължава и повдига до облаците, все гол и стръ
мен. По него лази пътеката на Еленин връх. Оттука Рила се 
види как се извива из клисурата, бяла от пяната си. и се губи 
из гористите завои нататък. Под мене манастирът се гледа цял, 
като на длан, със стройната си черква, високи чардаци и зелен 
двор между тях.
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XI
Панорамата пред манастирския кьошк. Разговор с ма

настирските старци

Надвечер излязох на кьошка 
пред западната, Дупнишката порта. Тоя кьошк е кацнал на 
десния бряг на Рила, която бучи петдесетина метра дълбоко 
в дола. Оттука се отваря превъзходна панорама въз дола, въз 
околните склонове и чалове на Бричебор, Еленин връх, Царев 
връх.

В тая планинска панорама голяма живописност и ненадей- 
ност.

Слънчевите лучи от запад позлатяват тия висоти пъстро, 
според играта на урвите и скалите. Сенчестите петна в засло- 
нс 1ите места отварят повече яркостта на осияваните изпък
налости, както и своенравния техен релеф. Но зеленият цвят 
на озарените ели е така хубав и сладък, с такава нега гали 
окото, щото то насила се откопчва от него! И в тоновете на 
някои цветове се крие често тайнствена сграстност, сила не
изразима, както бива и със звуковете... Чувствуваш колко е 
мъчно, колко невъзможно да предадеш с писани думи красо
тата на една подобна местност, неуловимите тонове на ша- 
ровете, непредаваемите очертания на формите, хармоничната 
съвкупност на картината и величието в живота; най-силните 
краски на поезията, даже в един възприемчив, артистически ум. 
недостатъчно възпроизвеждат в нейната действителност кар
тината на една сложна планинска местност. Тука трябва въ
лшебната четка на живописеца, а най-доброто — твоето око. 
То особено е нужно сега за тоя дол, дето кипи и бие животът 
на реката в светлосребристи приливи под трепливия листак на 
явори и букове... Вземи една увлекателна и умна книга, облегни 
се до заградката на кьошка, провеси си лявата ръка над про
пастта и чети. Можеш цели часове да прекараш под музиката 
на Рила и да ги не усетиш.

Ето задават се към мене игуменът и епитропът със своите 
дълги патерици. С отца Йоасафа се срещнахме още първия ден; 
отец Лука, епигропът, има сериозно и възбледо лице, умен и 
малко хитър поглед; той има всякога готова усмивка на устните 
и ти печели отведнаж симпатията. Преди да бъде монах, той 
е бил бунтовник и ако не се лъжа, бил е един от бранителите 
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на Дряновския манастир на 1875 година. Като прибавим и отца 
Теодосия, библиотекаря, развит, учил се в Русия старец, койтс 
повече се отстранява в градинската си колиба като Хорация, 
тия три лица са най-интелигентните между братята, коиго по
знавах в манастира.

Двамата старци са приказливи, те с голяма готовност ме 
посвещават в настоящето състояние и в миналото на манастира 
„Св. Иван“. Дават ми любопитни сведения за природата на 
рилската планина, за върховете й, за важните пътешественици, 
които са ги обикаляли; те ми посочват най-любопитните мес
тности, които трябва да бъдат предмет и на моите излети... 
Разговорът неусетно пада пак на разбойници, ала не на по- 
ланските харамии, а на ония, които са върлували в турско 
време. Между многото бабаити, с които е разполагал тогава 
манастирът против турските разбойници, по едно време е бил 
и Илю войвода. Дядо Илю не хабил куршума си за тях, а ги 
ловил като зверове — с клопка, — па ги насичал на мястото 
им без шум. Неколцина такива той е очистил в Илийна река. 
Подир тия екзекуции пътят за манастира през много години 
се радвал на пълна безопасност и сигурност...

Почтените старци, макар сравнително млади още, та да 
могат да изрисуват по-далечното минало на манастира в тоя 
век, но по предание знаят много тъмни дни в живота му през 
турското време. И какво не е изпитал той! При всичко трва 
той е развивал най-полезна деятелност в най-мъчните времена, 
като е делегирал по цяла България своите таксидиоти и ду
ховници. Тия добри монаси, в границите на възможността и 
според своето умеене, са работили за укрепването национал
но-православното чувство у народа. Всяка година те са при
веждали от всеки край по хиляди поклонници за „Св. Ивана“, 
коиго са слушали тука старославянската литургия, окръжени 
от възпоминанието за старата политическа свобода на Бъл
гария... Само гоя скит е остал през всичките векове незасегван 
от фанариотското влияние и козни. В цариградската патриа
ршия той и днес се радва на епитета „змийно гнездо“, защото 
„вълците“ не са смели да го приближават твърде.

Не ще съмнение, че манастирът е изгубил много от своето 
предишно значение като религиозен център, като пазител на 
благолепието църковно. Но той далеко не е изгубил своите 
почитатели. Ако поклонниците-богомолци са намалели, то по
клонниците-естетици се умножават, а тези последните са по- 
надеждните. Могат да стават още много революции в съвестите 
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н.| хората, много вярвания могат да изчезнат, но величестве
ността на Рила планина до веки веков ще бъде такава и ще 
•п.зхищава и сърцата, и умовете на бъдещите поколения.

Разумява се, ако ние не полудеем един ден да я изсечем...

XII
Излет на Бричебор. Боровата гора

През нощта на 8 юли не спах 
добре. Сънят ми приличаше повече на една полудрямка, аз 
често се сепвах. Това се случва обикновено с всекиго, когото 
очаква пътуване на заранта или друго важно събитие. Аз от 
вечерта бях всичко нагласил за излет по Бричебор. При всяка 
просъница аз хвърлях поглед през прозореца навън да видя 
какво е небето. То беше ясно. Луната осветляваше отнякъде 
бледаво околните стръмнини; скалите на Еленин връх и Коп
ките добиваха призрачност под това мътно освещение. Горите 
бяха съвсем черни. Успокоен, аз пак лягах и дълго се вслушвах 
в непрестанната плачевна песен на Друшлявица, в която се 
смесваха и високи ноти от работящите камъни на съседната 
манастирска воденица. После умът ми тичаше над Бричебор 
и по дивите чалове... И аз пак задрямвах...

По едно време ме събуди клепалото, което обикаляше из 
двора за утринната служба. Оттогава вече не заспах. Аз следях 
от прозореца си измененията, които взимаше небето на всяка 
минута, борбата, която ставаше на него между първите слаби 
приливи на виделина от скритата зора и умирающата светлина 
на месеца. По едно време предметите добиха онова съмнително 
освещение, което не знаеш на кой фактор да отдадеш: на зората 
ли, на месечината ли. Манастирските петли отвън кресливо и 
упорно предвещаваха деня, сякаш че имаха работа с глухи хора. 
Когато още повече се развидели, аз разпознах едно тъмно плас- 
тче мъглица из скалистите гъвки на Еленин връх. Но тя беше 
твърде невинно нещо, за да ме обезпокои; първите лучи на 
слънцето щяха да я разпръснат.

Вратата ми се тропна и ме извикаха на име. Отворих и 
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видях водача си, Михаля. Той беше се стегнал и идеше да вземе 
вещите ми, за да ги тури на коня. Дядо Серапион излезе също] 
При всичко, че дядо Серапион носеше такъв начумерен лик и 
гръмотевичен титул, аз скоро успях да се убедя в неговата 
естествена доброта и внимателно отношение към гостите. Той 
не остави ни веднаж трапезата ми без рилска пъстърва. И в! 
тоя случай в своята любезна предвидливост той беше още от 
снощи опържил десетина пъстърви, които приложи при другите 
ми припаси в дисагите. Той непременно настоя да взема и 
павурчето, напълнено с гроздова ракия. Аз го благодарих за 
тая предупредителност и го просих да моли бога да ми даде 
хубав ден днес.

— Имаш право за хубав ден — каза той, — че ако бъде 
дъжд или мъгла горе... то остави се.

— Не можете ли позна още отсега? — попитах дяда Се- 
рапиона и Михаля, като гледах ясното небе над Бричебор.

— Тука в планината не може да се предскаже, не е като да 
гледаш от полето... Тукашната клима на всяка минута играе; 
преди три години, през тоя месец на, времето хубаво като днес. 
Отивах за Самоков... Току-що се качих на Кобилино бранище, 
по-отсам до Сухото езеро, каго рече оня сняг да вали... Бре, 
подир половин час газех до колене в сняг’ — разправи Михал.

— Вие, господине, кажете да запалят свещица на св. Ива
на... Право, Рила шега не знае — каза дядо Серапион.

Желязната Самоковска порта се разтвори със силен трясък. 
Аз яхнах коня и Михал тръгна напред. Михал е манастирски 
пандурин, млад, дребен момък, със слабо на вид телосложение 
и с флегматически движения. Той обикновено развожда по тъ- 
дявашните планини и чалове туристите; за тая цел облича една 
форма, много прилична на хъшовско-бунтовническата, ог сив 
шаяк. Понеже той ходи пеш, обул се е в цървули. През гърдите 
му минуваше ивица с патрони за берданката, която опираше 
на рамото си. Тодора хайдутина не успях да предупредя, както 
му се бях обещал, но оставих да го взема и него при друг 
излет.

Бричебор се спуща пред самия манастир и прав като стена. 
Трябваше няколко време да възвием нагоре из клисурата, за 
да хванем пътеката, която с безчислени зигзаги ще ни изкара 
на самия връх, над манастира. Още щом уловихме тая пътека, 
тя ни вкара в гъста разновидна гора. Тревата и почвата бяха 
влажни от росата, тя блещеше още и по листата на дърветата. 
Пътеката бързо заизвива нагоре и сякаш че нощта се повръща, 
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11.й ставаше тъмно между гъстите дънери. Неприятен усоен 
сгудец вееше в това влажно царство.

Скоро ние се озовахме само сред елова гора.
Да, еловата гора! Аз пръв пъг влазях в елова гора. Зелени 

или, подобни на тесни пирамиди, стоят милиони една до друга. 
Ге са море, океан, из който извива, или по-добре, блуждае 
пътеката. Хоризонталните долни клони често я запречват и 
и глистите им корави листа ме бодат по лицето. Тъй като тия 
клони не се гънат от слаб вятър и тия листа не могат да 
греперят, тишината е пълна тука; сладостното фъфлене в бу
ковата гора тук се заменя с мълчаливост и тържественост. За
това тука пък комическите връхища не ни затулят светлината 
отгоре, както чадърестите букове — над пътя ни постоянно 
върви една ивица небе, тясна наистина, но достатъчна да хвър
ли весела нота в окръжающето безмълвие. Безчислените завои 
на пътя ни безконечно се повтарят и с тях — същата строга 
картина от два реда тъмнозелени ели, прави, стройни и зка- 
менени, като солдати на парад. Тая вечна зеленина, правота, 
дисциплина стават монотонни. Животът на тоя лес, виждаш, 
не знае драматически перипетии, не се развива своенравно; той 
се изражава все .в една и съща форма, с китайска вдървеност. 
Затова окото почти с удоволствие пада на изсъхналите или 
убити от молния ели. Техният гранивочервен цвят, който им 
дала смъртта, придава нещо ново в зеленото еднообразие на 
гората. Но и тези умрели ели стоят прави и стройни наред с 
живите, сякаш не им дават място да легнат.

На места гората се спуща в дол и пак се вдига по друг 
склон, а заедно с нея и ние, като прецапваме ручейки, шуртящи 
в гъвката на дола. На известна висота вече картината се раз
нообрази: появяват се борове, високи петдесет метра, с широка 
полупрозирна шапка в небето. Тия гиганти бързо се множат 
и оттикват елите надолу. Безукоризнено правите им, с еднаква 
дебелина от долу до горе източени стволове, прилични на до- 
рически колони от необикновена висота, не се притискат, оста
вят повече пространство между себе си, за да могат разперените 
им паралии да се сместят в небето. Но тия страшни великани 
дават повече дохват на бурите, защото безбройно число от тях 
лежат нападали на всяка посока, сякаш че трупове по едно 
бойно поле. По изкъртените им корени виждаш, че тия борове 
само едно са гледали: да се източат по-високо в небето, без 
да стъпят здраво на почвата си. Тия широки, колосално високи 
дънери едвам имат един метър корен в земята! Бедните тщес- 
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лавни ветрогонци, те нямат предвидливостта на дъба, който 
забива корена си толкова нашир в земята, колкото високо се 
издига над нея. Тая гледка неволно ми наумява на подобни 
явления и в живота на човешкото общество. Колко материал 
за размишление по земната суета се крие в съдбата на подобна 
борова гора! Защо природата, като е дала ръста и силата, и 
величествеността на тия борове, отказала е скъпливо няколко 
по-корави и енергични жилки на корена им, за да могат да се 
закопчеят по-дълбоко в земята? Защо ги е отгледала с толкова 
мъка и любов, защо е похарчила за тия могущи стволове тол
кова жизнен сок, въздух, влага, топлик, светлик, та да паднат 
глупаво и без съпротивление от един безсмислен вятър? Не 
същите ли капризи тя прави и с хората, и с работите им? Не 
същата ли нелогичност и презрително невнимание показва тя 
в раздаването даровете си на всяка личност човешка? Едному 
дала хубост, а се поскъпила да я подкрепи със здраве, другиму 
дала и двете, а го лишила от възможност да им се радва, или 
пък някому дала атлетическа снага, а му отказала морална 
мощ, или пък оставила да мъждее светилото на разума в гла
вата му и той става плячка на нищожни пигмеи, но които 
обладават в пълнота и двете тия нравствени сили. Страшно 
противоречие, безсмисленост в подробностите на мироздание
то, тъй великопремъдро-хармоническо в целостта си! Без тая 
дисхармония, без тия ненадейности, без тоя смес от съвър
шенства и недосгатки в една и съща твар органическият живот 
в природата би имал автоматическо движение, би остал лишен 
от оная подготвителна борба, промени и революции, които и 
съставляват същността, негли и смисъла на живота...

Поразително зрелище представляват тия изпадали борове. 
Тяхното число е грамадно, ге са се натъркаляли и напречили 
по стръмнината, която се е бялнала от тях. сякаш е изсипана 
кутия кибритени клечки. Стари и млади борове, дебели и тънки, 
зеленолисгни още и изгнили лежат без ред, кръстосват се на 
земята, едни пометени от урагана, други свалени от падающите 
— зашото един бор сваля двайсетина още със себе се!... Сърцето 
се къса при тая картина на стихийно опустошение, за коего 
няма кого да бедиш. И всичките тия хиляди и хиляди вели
колепни борове ще лежат тука и ще гният, додето се стопят 
на прах, без да послужат някому, както са гнили досега ми
лиони преди тях, без полза от двете страни на пътя си, би 
изградили един град като София или би отоплявали българ
ската столица десет години. Никаква възможност засега не се 
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представлява за тяхното свличане долу в реката, а ще ли някога 
(а се помисли за това — бог знае. Като гледаш от манастира 
как гъсто е покрит с борове и ели тоя склон, не би повярвал 
никога, че се отварят в тая гора такива разредени пространства 
от строполените дървета; нито пък би подозрял, че в нея про- 
изхожда такава трагедия, широка смъртност и самоунищоже
ние. И при всичко това тая гора остая пак една великолепна 
гора с милионите си още живи борове и с младоците, които 
ще заместят усопшите, и такава ще остане въпреки ураганите 
и стихиите небесни.

Размерите на тия борове порастват, колкото се отива на
горе. Ето. появява се и мурата тук-там. Мура се нарича един 
вид бор с черни кори и яснозелени листа, тя изглежда твърде 
весела помежду своите родственици със зеленотраурния цвят 
на премяната си. Още по-много радва взора величественият 
смръч, царят на иглолистните великани. Как мощно, как мъ
жествено изтака той своя могуществен ствол, който по твър
дост, по кора, по чепатост прилича на дъбовия! Аз рядко видях 
паднал тоя цар на боровете. Видях повече разцепени от 
молния...

Два часа вървеж из тая столетна и страшна гора, която ти 
наумява нещо от Великия лес в Средна Африка, описан от 
Станлея — най-после стигнахме северния й край, отдето се 
захваща голината на Бричебор. Тутакси панорамата се измени, 
моментално. Пред очите ни се развиха голи планински поляни, 
могилести зелени голини, които образуваха позите на високия 
чал Чаушица, стърчащ на изток. Прегазихме до колене висо
ката грева и се възкачихме на по-възвишена точка. Оттам видях 
и дола на Илийна река, в която слазя южният склон на Бри
чебор.

Но по-нататък облаци покриваха гребена на царевръхското 
бърдо. Отзаде ни. пред боровата гора и пространството, се 
зъбеха скалите на Еленин връх. Но самото му теме се губеше 
из облаци също. По тоя начин кръгозорът ни ставаше твърде 
ограничен. Но тия облаци нямаха зловещ вид, те се пластяха 
по кръгозора само, а слънцето светеше тихо от чистия свод и 
посребряваше горните вълнисти краища на мъглите. Самият 
чал. който се издигаше пред нас, се осеняваше от лазурното 
небе, в дълбочината на което се забиваше.

— Минахме гората вече, сега ще бием все по чалове, на 
отворено — забележи Михал, каго си завиваше цигарка.
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— Ти се умори хубаво, като нямаш кон — забележих му] 
аз.

— Ба, ние сме привикнали... Па какво е това? Нищо. Оня 
месец тука излизаха госпожи пеши, и едната беше стара.

— Какви госпожи?
Михал ми обясни, че гой е извождал семейството на един] 

европейски представител в София. Старата госпожа била май
ката на тогова. Но тя ги не придружила вече до чала, а ги] 
чакала тука.

Като си помисли човек какви стръмнини са дотука, чини 
му се това невероятно, но то беше истина. Ние не можем да 
си въобразим колко чужденци, дошли от разни краища на Ев
ропа, са посещавали, яхнали и пеш, тия приоблачни върхове! 
на Рила, както и езерата й.

Аз благослових с павурчето и го подадох на Михаля.
— Че ние да похапнем при „Кладенчето“ не е зле, додето 

почине и конят — каза той, като намъкваше пак павурчето в 
дисагите.

Аз приех с радост тая щастлива мисъл.
Михал ме поведе косвено по урвата, що слиза към Илийна 

река, и след малко спряхме се при едно кладенче. Бистра струй
ка водица шуртеше из дървена сопка в длъгнесто корито от 
борово дърво, а от него се спущаше надолу из тревата, за да 
се влее в Илийна река.

Сухите закуски и пъстървата, оросени от червеното винце, | 
прохладено в коритото, в това балканско място, са едно на- 
слаждение, което се не забравя. Добрият кон. Мишка (както 
го зовеше водачът ми — руско умалително на Михал), отпуснат 
на воля, приближаваше фамилиарно бърнестата си муцуна към 
трапезата и лапваше залъчета от ръката на Михаля. Това вни
мание Мишка напълно заслужваше, защото ме изнесе напълно 
здрав и читав из опасните лъзгави стръмнини на гората. Аз 
и по-после се убедих колко безценен беше тоя планински кон 
за кекави пътници като мене.

52



XIII
Две думи за Рила

Преди да се възвишаваме по чу
ки ге и чаловете на Рила, нека направим малко география.

Рила планина е в сърцето на Балканския полуостров. Тя се 
простира от Самоковското поле на север до македонската река 
Бистрица на юг и от Кочериновската долина до дълбокия про
лом на Черни Искър и купена на Мусала на изток.1 Турската 
Граница върви по билото на бърдото, дето е Царев връх, така 
тото само северният склон на това бърдо принадлежи на Бъл
гария.

1 Някои си прокарват възточната й граница по-нататък, зад самия Мусала; но според 
нас това разграничение е произволно и неточно. Масивът на Мусала съставлява не
прекъснато продължение от Родопите, които той завършва .ча запад. Долината на 
Черния Искър, която отива но права линия от юг към север, прави една дълбока 
бразда между родопската верига и рилските гребени и съставлява естествен предел 
между пих.

Тая широка област от планински масиви захваща едно про
си ранство около 1000 кв. километра, почти колкото Софий
ската котловина. Това голямо пространство е накръстосано с 
планински вериги по всяка посока, без ред и без система, и 
настръхнало с високи, голи, скалисти чуки и ридове, в крате- 
рообразните падини на които лъщят многобройни езера и се 
лепят над тях по сипеите, почти през цялата година, снежни 
преспи, които питаят езерата и изворите на реките. Тия вър
хове, обикновено изсипани, изронени, озъбени сърдито от се
верна страна, от южната се спущат гладки, покрити с гъста 
I рева, и заедно с вълнестите планински поляни, простиращи 
се до линията на лесовете, представляват обширни и богати 
паши, напъстрени с цветя. Всичките тия неправилно разхвър
ляни вериги се разделят една от друга, както и се обуслява 
направлението им, главно от дълбоките проломи на Рила река, 
Тиха Рила, Крива река, Илийна река. Бели Искър, Леви Искър, 
Урдинска река, Джерман. Безбройни други потоци и притоци 
па горните реки спущат се пенести и шумливи по стръмните 
урви, на които хълбоците са покрити с девствени гори от лис- 
тнати и хвойни дървета.

Средната височина на Рила е от 2130 метра. Тя лежи по- 
ниско от границата на вечните снегове и ледове, каквито обла
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дават Алпите и Пиренеите. Но тя има повече от двайсетина! 
върхове, по-високи от най-високия връх на Витоша, Черни връх I 
(2300 м). Някои от тия гиганти отиват в небето няколкостотин] 
метра повече от витошкия например: Попова шапка има 2704 
м, Кадиин връх — 2697 м, Калинин връх — 2620 м от морското ] 
равнище. По тоя начин от Рила се отваря най-широк хоризонт] 
и се видят до големи далечини долините и планините на Бъл-1 
гария, Тракия и Македония.

Рила е една от най-многоводните планини на България,] 
нейните потоци и езера, с малки изключения, не пресъхват. ] 
Езерата й, които се набират около петдесетина, са разпръснати , 
най-много по северната и източната част на планината и на 
отделни групи. Тия езера, образувани от преспите, служат за 
източници на главните реки, които тръггат от Рила към Дунава 
и към Бяло море. В котловините около тия приоблачни езера 
са натрупани грамадни камъни във вид на тераси или се спущат 
каменити реки, непристъпни сипеи. Най-забележителните езера, ! 
като Смрадливото езеро и Рибните, се намират на възточната 
част, в планинския масив, който се захваща с Бричебор.

Рила е съставена от първобитни камъни (архаична група). 1 
Главната ядка на Рила е гранитно-сиенитна. Някъде скалите 
й състоят от бял мрамор и амфиболитни зеленикави камъни, 
с които е украсена манастирската черква. Има и превъзходни 
гранити, но тях никой не е още оползотворил. Рила обладава 
в подножията си и други минерални богатства: горещи мине
рални води, желязна магнитна руда, златце — почти във всич
ките си реки, — оловена и медна руда и малки въглищни тер- 
циални котловини. Според г. Г. Златарски първобитната фор
мация на Рила има всичките нужни условия да крие и други 
скъпоценни минерални богатства, които очакват откривателя 
си.

Фауната на Рила е също богата. Някои европейски естес 
твоизпитатели, които са пътували по Рила, намират голямо 
сходство между нейната фауна и фауната на Татриге (Север
ните Карпати), какго го намират в оро-хидрографията им. В 
най-високите скалисти местности лете се намират диви кози, 
кошути и сърни. В ниските гористи места живее мечката, въл-1 
кът, рисът, еленът, лисицата. Над върховете се вият разни ви
дове орли, между които царският орел (ацийа ппрепаНз), ве
личествена птица, от която няколко екземпляра се намират в 
Зоологическата градина в София; от рибите само пъстървата 
се среща в рилските води в голямо изобилие.

Рилската флора е колкото богата, толкова и разнообразна.
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( клоновете са покрити с прекрасни девствени гори. Там се 
среща в най-голямо изобилие елата в разните си видове: мура, 
бор, смръч; клекът и букът, а след тях дъбът, липата, тополата, 
яворът; ясиката, брезата, брястът, кленът, тисата, елхата, тре
петликата и пр. Рудините и планинските поляни са покрити с 
богата постилка 01 най-ярки цветя и всевъзможни горски бил
ки.

Един наш храбър експлоататор на Рила, г. Ст. Георгиев, е 
прибавил при трудовете на няколко чужденци — изследователи 
на Рила — и едно свое пространно и твърде ценно изследване 
на растителността й1. За тая цел г. Георгиев се е скитал с 
водача си, бай Тодора хайдутина, десетина дена из планинските 
пущинаци, като е нощувал в колибата на пограничната ни стра
жа на Демиркапия. Черта от преданост и любов към науката, 
рядка у българите. Той се е възползувал в тоя случай да изучи 
добре и географията на Източна Рила, особено нейните езера, 
реки и чалове; проверил и поправил е в много места картата 
на руския генерален щаб. Науката за Рила има много да бла- 
I одари г. Георгиеву.

1 ..Рилската планина. Родопите и Iяхнати растителност“ (Сборник за нар. умотворения, 
наука и книжнина, книга III—VI).

XIV
Облаците по кръгозора. Чаушица.

Езерата. Обед в небето при музика... 
Нов другар. Джендемът.

Важно съвещание с тримата Михаля

Между това облаците по 
отсрещните върхове се не вдигаха. Те оставаха почти непод
вижни на хоризонта, сякаш сънльовци, които ги мързи да оста
вят леглото, дето са нощували. Но Михал като добросъвестен 
водач ми показваше какво се крие в тия облаци и зад тях.

— Тука право срещу нас се пада Горна и Долна Кадиица 
— отляво на Царев връх — той е по на запад... А от изток 

е Айгедик, до него е Кадиин връх... не е сега ясно да го видите 
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какъв е остър... По тези чалове минува македонската граница..] 
Би се видял и Пирин, да няма облаци.

За жалост, сивата им завеса продължаваше да бъде спусната 
на кръгозора и аз виждах само гористото подножие и тъсма 
от голината на тия чалове; мъглата се простираше и на запад 
по гребена на Калинин връх и Върло връх и образуваше около 
нас един полувенец. Слънчевите лучи при всичката си интен
зивност не можаха да ги прогонят, но и не им даваха да се 
дигнат по-високо в небосвода. Това уравновесване силите на 
двата елемента сочеше да се поддържа целия ден. Ако и отта
тък чала, който ни закрива другите страни на хоризонта, тая 
завеса се продължава, моето пътуване, значи, ще бъде неспо- 
лучено; аз не ще мога да видя и изуча тоя път орографическото 
разположение на сложната система на Рила, нито величестве
ния Пирин, нито Мусала. Не говоря за възможността да на
мери и нас мъглата.

Продължихме пътя си към Чаушица.
Около един час пъплахме по западния склон на тоя чал. 

Това правим във вид на безконечни зигзаги, понеже местността 
е стръмна. Михал, приведен одве, върви отпреж с чело, обляно 
с пот, и сегиз-тогиз си поспира и ободрява коня:

— Мишка! Хайде, бабаджам, хайде, кузум!
Мишка разбира нежния смисъл на тия думи, вдига уши и 

вторачва умни очи във водача. Но мястото е върло, той пъхти 
гръмливо и бързо, по врата му избива пяна. При това на сед
лото му липсува нещо, то много пада назад и аз правя още 
по-дълги линиите на зигзагите. По тревистата стръмнина ни
каква следа от пътека. Вървим по мек и дебел дюшек на стъ
пала. От двете ни страни дълбоко някъде тъмнеят доловете на 
Рила, Илийна река и Крива, а над тях фантастическата стена 
на облаците. Върхът на Чаушица все приближава. Най-после 
сме на него. Аз слазям от коня и го пущам да пасе.

Кръгозорът от североизток се отваря и първият ни поглед 
беше за Мусала. Не, няма го. Няма ни другите планини там. 
Мъгла и там, надлъж по кръгозора. Облачният венец се сключ
ва, става цял. Само веригата на Бричебор, която се продължава 
на изток с нови и по-високи върхове, стои свободна, тя е един 
остров посред окръжающия океан от мъгла. Но на изток де
корацията минутно се поотвори на хоризонта. Там се изпречи, 
под тънка прозирна мрежица, една правилна остра пирамида. 
Тая пирамида се изпречи там, сякаш като жива, и погледна 
над дола на Илийна река. Но един облак пресече върха на 
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пирамидата, па тя полека-лека потъна пак в сивия, вълнующия 
гг хаос. Това видение ме поразява. Питам Михаля що бе това.

— Кадиин връх! — отговаря ми той.
От Чаушица на изток се издига други чал, по-висок, зад 

него се показва още по-висок. От лявата ни страна ниски ка
менисти бърда, прорязани от неправилни падини и трапища. 
I ая местност има пустинен и тъжен вид. Водачът ми обажда, 
че там зад един рът се намират няколко езерца, малки. Най- 
гплямото — Смрадливото езеро — е по на изток, зад него

Рибното. То е и целта на пътуването ни. Но тия дяволски 
облаци, които обикалят наоколо, готови да налетят и на нашия 
остров и да го удавят, ни безпокоят. Подир малко съвещание 
решаваме: да се отбием и видим малките езерца, па да се въ
рнем, ако мъглите наближават; ако ли пък дотогава поличи, 
че ще се махнат — защото ние много разчитаме на полуденните 
лучи на слънцето, — да продължим пътя си, пак по гребена 
нататък.

Подир доста спускове и качванета през прохълмена пла
нинска пустиня, успоред на гребена, ние се спряхме на едно 
ридче, от което видяхме езерата. Тия езера, прилични на за
стояла локва, зеленясала ог жабуняк но краищата, стоеха всяко 
на разна висота по терасообразното дъно на котловината, меж
ду високи ярове. Някои от тях се съединяваха с вадички, а в 
други се сливаха вади от близки изворчета и от преспи. Отво
рена от север, тая скалиста котловина се затваряше отвсякъде 
другаде с високи брегове, настръхнали със скали, от които се 
спущаха каменни реки. Най-голямо беше езерото до западната 
урва, то се зеленееше като смарагд. На другите водата стоеше 
гъмна, почти черна, макар че небесният свод над тях висеше 
чист и лазурен. Тих ветрец ги бърчи, но мълчанието е гробно 
гука. Не знам каква меланхолия, каква тъга царува над тия 
води, сякаш пленници, затворени в тоя приоблачен пущинак. 
Тая уединена, забравена група, на която името не помня, на
поява един от притоците на Рила. Виждам го, като бяга през 
северния отвор, за да занесе вечно мълчащите вълни на езерата 
във вечно гърмящите вълни на реката. Минуваме край една 
широка пряспа, която се е разтопила по краищата, между нея 
пък и езерцето шурти ручей, шумлив и весел, но тозчас умира 
в спокойното му лоно.

Тук ние имахме удоволствието да видим, че слънцето оттик- 
ва облаците назад, облаците, които се трупат от север — значи, 
и останалите отстъпват на неотразимото действие на неговите 
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зари. Решаваме да вървим напред. Трябва да се изкачим па 
на гребена. Сипеят, който се захваща от пряспата, излиза д< 
една седловина на гребена, гдето го пресича пак пряспа. Отвее 
ността на тая постлана с подвижни камъни урва още при пър
вите стъпки ни уморява. Михал води коня, комуто краката се 
лъзгат и убиват по острия камъняк, който пълзи надолу със 
сърдито ръмжене и чаткане. Горната пряспа е препречила над- 
лъж урвата и ние трябва да минем през нея. Тя е засипана с 
прашец, който на места я прави черна. Тя е ниска по краищата 
и издута в средата. Но когато поченахме да я прегазим, излезе, 
че това е мъчно. Снегът беше втвърдял и лъзгав, кракът не 
можеше да се задържи на гая наклонна повърхнина. Само следи 
от копитата на дива коза накърняваха девствеността на тая 
пряспа. Ние я заобиколихме и излязохме на седловината, кап
нали, сломени от тоя мъчен вървеж.

Пред нас се вдигаше нов връх; той сякаш се забиваше в 
самото небе. Дадох коня на Михаля да го поязди дотам, а аз 
тръгнах пеш по върлината... След половина час съсипателен 
ход стигнах на върха на чала, дето Михал ме беше отдавна 
преварил. Оттука се отваряше обширен хоризонт с нови чуки 
пред нас. Но венецът от облаци пак си стоеше като замръзнал. 
Сочеше тъй да стои целия ден. Надясно се спущаше урвата към 
Илийна река с една шеметна стремителност... Далеко долу там, 
над границата на боровите гори, пъплеха чарда и стада ма
настирски но зелената паша. От северозапад стърчеха из обла
ците чуките на Еленин връх и на Попова шапка. Попова шапка, 
най-висока от всички рилски върхове, е конически купен със 
закръглен връх, а склоновете му са набраздени с вертикални 
линии от каменни сипеи. Но освен тия два великана всичко 
друго тънеше в мъглата на кръгозора; тънеше и грамадестият 
Сухи чал на север, а само канаристите му отвесни стени се 
видеха, като се спущаха в дола, гдето ги мие Крива река...

Обед бе настанал и ние трябваше да се подкрепим — за 
новите си подвизавалия по другите чалове. Затова се спуснахме 
през острия камъняк на чуката в следующата седловина, дето 
седнахме на завет, под канарите. Внезапно чухме далечен ку
чешки лай. Михал забележи, че това са манастирските кучета 
при стадата, които ни идат на гости. Току в същия час пред 
нас изскокнаха три псета, големи като лъвове, и се спуснаха 
въз нас. Вероятно тях ги сърдеше страшно нашето непросено 
появление тука. Те застанаха на известно разстояние и оттам 
продължаваха да лаят по един оглушителен начин. Тия попу- 

58



диви псета искаха да ни изгонят от това място и действително 
под такава музика не беше възможно да си глътне човек сладко 
шлъка. Аз им хвърлих няколко камъни, но както обикновено 
бива, псетата се хвърлиха неистово въз камъните, а после с 
нова ярост дойдоха по-близко към нас. Внезапно те занемяха: 
раздаде се отдолу дебело викане и след малко се появи един 
човек с пушка на рамото. Той беше един от манастирските 
овчари, що пасяха стадата под нас. Той приближи, поздрави 
пи и седна. Той се наричаше Михалко. Изгорял, почернял, с 
широко лице и с дебел силен врат на снажни рамена. Той 
носеше и силях с по-дребно оръжие. Гащите му са ушити от 
козя кожа, обърната с рунтавата страна навън, по тях прилича 
на Робинзона на острова си. Бай Михалко е от двайсетина 
години манастирски човек. Познава тия планини, както пуш
ката си имал е сражения с всичките космати обитатели на 
рилските гори. Често е делил хляба си и с панти... Той ми дава 
любопитни сведения за мястото и по поканата ми взема учас
тие в скромния ни обед. Но пред французката сардела, която 
отварям, той предпочита сланината, която Михал измъква из 
една своя връзка, турена в дисагите. Тоя голям, чист, бял резен 
сланина, е розова ивица по средата, привлече и моето внимание 
и аз с остървение се докопах до нея. Никъде не се приготвя 
такава вкусна сланина, както в манастира, и не се яде по-слад
ко, отколкото на такова високо място. Нашият балкански обед 
стана весел, всичкият свят присъствува на него: и Мишка, ко
муто също се вслаждат резенчетата от сланината, и трите 
овчарски лъва, които се присламчиха до нас и получаваха своя 
дял от кокали и мръвки.

По моя проеба бай Михал#> се присъедини към нашата 
дружина и ние продължихме пътя си. Кучетата лениво се по
върнаха към стадата. Гребенът се издига пак и става твърде 
остър и примеждлив; от север той е пресечен право като стена, 
от юг той се спуща много стръмно и невъзможно е да се минува 
по лъзгавата трева, особено на кон. Осгая ми за път тясната 
ивица остри канари, с които е забучен гребенът. По тоя на
острен канарист мост, висящ между две дълбоки пропасти, 
стъпя Мишка Ь голяма опитност. Най-малкото подхлъзване е 
гибелно за него и за мене. Но аз съм уверен, че умният Мишка 
няма да стори тая глупост, и се оставям на неговия инстинкт... 
Това благословено животно е по-ловко от всяко муле и по
добна гимнастика за него е нищо. По-после, при пътуването 
ми за Кадиин връх, той по един начин, който и до днес остая 
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за мене чудо, избягна да падне с мене в една пропаст, която 
ненадейно се отвори под краката му. Ако гледаше някой отдолу 
как силуетът ни се очертава в небето, над ямите и пропастите, 
не би повярвал, че сме живи същества и в ума си... Тоя стра
ховит гребен носи и страховито име: Джендем!

Когато дойдохме до един нов рид, видяхме, че гребенът 
завива на североизток. От лявата ни страна се отвори една 
кръгла котловина във вид на циркус. И тая котловина носи 
име Джендем. В хълместото й дъно се лъщееха няколко езера, 
при тях едно доста голямо.

Стоехме пред знаменитото Смрадливо езеро. Аз с възхи
щение гледах от висотата тъмната му вода, която тихо се бър
чеше. Бай Михалко се обади:

— На, нагледай се, господине, на Смрадливото езеро... То
ва езеро е най-голямото ни и в него риба не живее... А там, 
Рибното езеро, пълно е с пъстърва... Нали ще ходиме и татък?

— То се знае — отговорих му, като не вдигах очи от черния 
кристал на езерото и се вгледвах на живописния израз на бре
говете му.

— А дека ще спите, в говедарницата ли?
— В каква говедарница? В манастира!
— Не, вие трябва да нощувате в говедарницата, пето е 

долу в Крива река... Ако гоните манастира, ще замръкнете в 
гората и там ще останете.

Рибните езера, както ми разправиха водачита, стояха зад 
следующето бърдо, скачено с Джендема, което се наричаше 
Кьоравички чал. Дотам сравнително не беше далеко, но гре
бенът имаше твърде лоши спускове и върлинй и щеше да пи 
костува много време пъпленето по тях, както и връшанетс 
назад. Сметнахме и излезе, че Михалко има право. Нам ни 
остая толкова часа от деня, колкото ни трябва да се върнем 
в манастира, без да силим. Аз и сега, както и после, се убедих, 
че една пълна и целесъобразна обиколка из Рила планина не 
може да стане в един ден. Необходимо е да си назначиш някоя 
точка в планината за пренощуване, за да можеш сутринта с 
нови свежи сили да продължаваш надоблачното си пътешес
твие, да имаш време да видиш куп забележителни местности 
и да се върнеш из нов път. Даже и два дена са малко: чупените 
вериги, остри гребени и стръмни урви, които съставляват ве
личествения рилски масив, твърде увеличават разстоянието и 
нито сетиш кога се изминал денят.

Като видя досадата ми, Михалко предложи: от Рибните 
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езера, вместо да се връщаме назад към говедарницата, да идем 
напред, до Демиркапия, да пренощуваме в колибата, гдето стои 
един пограничен пост стражари.

Тая идея по ми се усмихна.
Но Михал протестува:
— То се не знае дали ще намерим завивки, а ние не сме 

взели наши... На Демиркапия може сняг да завали нощес, ако 
не дъжд... Тия облаци там. дето отиваме да се уврем, не ме 
огряват... Аз думам — назад.

И мнението на Михал беше логическо. Но да спя в гове
дарницата на Крива река, без завивки и без никаква провизия, 
не ми беше желателно. Аз не бях се приготвил за нощуване 
извън манастира. Не трябваше да рискувам да хвана някоя 
опасна простуда. И това, което видях днес, е много и велико.

И Мишка, уврял голямата си муцуна между нас, клатеше 
я знаменително... Значи, и трите Михаля ме съветваха също-

Тогава реших да жертвувам Рибните езера, за да мога тая 
нощ пак да бъда гост на спокойната Чирпанска стая и да се 
унасям под напева на Друшлявица.

Скроихме, прочее, следующия нов план: да се спуснем в 
долния Джендем, за да изгледаме отблизо езерата, да си по
чинем там един час и после да тръгнем по течението на речката, 
що изтича из тия езера, и с нея да се спуснем в дола на Крива 
река, а по нея да се доловим до Тиха Рила и до самоковския 
път. По тоя начин възвратният ни път беше съвсем през нови 
места.

Вид на Мусала. Смрадливото езеро. 
Крива река. Замръкване на Тиха Рила. 

Нощно пътуване

Гледката от върха, на който раз
исквахме важния въпрос за маршрута си, се отваряше вели
чествена. Всичкият кръгозор около нас беше препасан с верига 
от облаци. Кацнали на рамената на околните планини, те при
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личаха на още един ред планини, напластени въз долните, със I 
своите вълнисти очертания, остри чуки, купени и дълбоки про-1 
рези — но всичко това призрачно, фантастическо и непости-1 
жимо високо в небето. Ако те ми отнимаха вида по-оттатък, I 
то ми даваха в замяна друг — твърде оригинален и небивал. I 
Сякаш че те бяха границите на неизвестното, че зад тях вече I 
се захваща хаосът и празното пространство, и целият свят се] 
състои от тая планина, а жителите са четворица: Михал, Ми-1 
халко, Мишка и аз! И тебе неволно те обхваща в тоя затворен 
и мълчалив пущинак едно тъжно чувство на усамотеност и на | 
безпомощност, каквото трябва да изпитва душата на нещас- < 
тника, когото едно корабокрушение е изхвърлило на някой пуст I 
остров насред океана. Ненадейно, на североизток, в облачната I 
планина се отвори един пролом, който се разщири и разцепи 
веригата отгоре, и една двуевърха планина се показа в глъ- ’ 
бината на небосвода. Премрежена с тънко някакво було, тя 
имаше призрачен вид и гаче тия два върха плуваха над обла- ’ 
ците, които закриваха основите им. Отсамният връх стърчеше 
така високо в небето, щото аз от моята чука го гледах като 
из една долина.

— Ето Мусалата, гдето ме питахте няколко пъти, сега се 
види — каза ми Михал, като ми сочеше към това въздушно 
видение.

Мусала, който и така пази силно обаяние за мене, дори и 
с името си, сякаш че нарочно искаше да ми се яви тук в такава 
необикновена обстановка, в ореола па вълнующи се облаци, 
като в една апотеоза. Както смятах, Мусала трябваше да стои 
около 700 метра по-високо от моя Джендем, който действи
телно стоеше като дете пред него. Но веригата на облаците 
ревниво препречи завесата си пак и ми закри от погледа ве
ликана. Тая грандиозна сцена се яви и се изгуби бързо като 
един сън.

Да се спущаме от чуката в циркуса беше невъзможно поради 
нейната вратоломна стръмност, затова слязохме в седловината, 
отгдето найдохме един по-сгоден спуск. Думата „по-сгоден“ 
е относителна тука. Ние половина час се мъчихме надолу из 
една камениста, грапава и невъзможна урва. Мишка особено, 
който водеха, се изтрепа по острите каменни блокове. Ние се 
упътихме по направление на Смрадливото езеро, но когато 
мислехме, че сме стъпили в дъното на котловината, излазяше, 
че сме още високо на една каменлива тераса, от която слазяхме 
на друга, а от нея на гретя и настръхналите с камъни и тръне 
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юраси се не свършваха и езерото остаяше все дълбоко. На 
пърха кога бяхме, тая стъпалообразност на дъното на тая джен- 
демска котловина не се забелязваше. Околовръст се издигаха 
още по-страшни яровете, сякак изрязани, изкъртени, разсече
ни... Тоя страховит кръг, с хаотически камъняк и трапища, 
силно наумява задръстения кратер на един загаснал вулкан. 
Гука человек най-нагледно може да си представи периода, в 
който, милиони години преди нас, земната кора е хаотически 
кипяла под действието на геологическите сили. Такива страшни 
и пустинни, но само без езерата, но в много по-големи размери, 
I рябва да бъдат кратерообразни циркуси, които се забележват 
на повърхността на месечината...

От високата зелена полянка на запад от езерото, до която 
най-после стигнахме, ние имахме възможност хубаво да му се 
нагледаме. Това езеро е голямо, казват, по-голямо от всички 
подобни планински езера на Рила, Родопите и Пирин1. Нямах 
възможност да определя какво пространство залавя, но г. Ст. 
Георгиев уверява, че то едвам може да се заобиколи в един 
и половина час. Смрадливото езеро има форма кръглеста, или 
по-добре, сърцевидна. То е твърде хубаво и живописно, задъ
нено между зелените си морави от тая страна, и високата ска
листа стена на Смрадливия чал отсреща, чийто силует се отра- 
жава в спокойните вълни. Те имат цвят тъмен, или по-добре, 
гъмнозелен. Името „смрадливо“ то дължи на едно предание, 
според което някога, от някаква необяснима и страшна хала, 
произлязло силно вълнуване на езерото и всичката му риба 
била изхвърлена на бреговете, които побелели от нейното мно
жество. Тая риба, като измряла, напълнила със смрад всичките 
околни езера и бърда, от който не могли да се отмиришат три 
години... Каква доза от истина има в това предание, не се знае, 
но факт е, че риба не съществува в това езеро и опитите, на
правени да я завъдят в него, не са сполучили. Дълбочината му 
не знам мерена ли е, но трябва да е значителна* 2, понеже глав
ният източник на Рила река е в неговите тайнствени води. Бай 
Михал и бай Михалко изпитаха берданките си в тяхната крис
тална повърхност. Куршумите се цопнаха, като оставиха за 

■Епап РосНмгоН. който пръв е изследвал добре Смрадливото езеро, казва, че то било 
с нещо по-голямо и от най-голя.мото Рибно езеро в Татрите. чиято повьрхност имала 
34.5 хектара.
2 В своята брошура ..Рилската пустиня" г. Стерев предава уверението на рилските 
овчари, че то имало дълбочина три-чегири човешки ръста.
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минута няколко малки търкала по водата. Гърмежите се по-| 
вториха няколко пъти от ековете на стените и навярно са при-( 
вели в ужас някоя дружина диви кози.

В котловината съществуват още няколко езерца, обиколени] 
с мочурливи полянки; те, по батьовото си име, също се наричат] 
„смрадливи“, както се нарича Смрадлив чал върхът, който 
отразява скалите си в Смрадливото езеро, както се нарича] 
Смрадлива и реката, която изтича из същите езера. Тая река, 
съединена по-нататък и с Маринковица и Кьоравица, тоже из
виращи из езера, съставлява Крива река.

Именно по течението на Смрадливата река ние трябваше 
да тръгнем, за да излезем в Крива река. Бай Михалко, пас
тирът, ни доведе до северния край на котловината, за да ни 
покаже една пътека, изгубена из каменни блокове и гъсталак. 
Там се простих с него и го поблагодарих за другарството до
тука. Той ми се обеща, че след два деня ще слезе в манастира 
и ще ми донесе пъстърва, дар от Рибното езеро, та поне нея 
да видя, ако не можах него.

За да слезем в Крива река, трябваше да преминем през 
гъста гора от клекаши и после през елова, по една мъчна, 
неравна стръмнина, прорязана от ручейки, що се вливат в 
Смрадливата река. Невъобразимо е лош пътят през тая горска 
местност. Но той стана още по-поразен, когато слезнахме в 
дола на Крива река. Крива река е много снизходително на
звание за тая река, на която кривината е най-малкият кусур: 
тя е и дива, и зла, и луда, и проклета. Притисната от урвите 
на Джендема и стената на Сухия чал, тя се хвърля като по- 
щръкляла от праговете си, блъска се с бесен рев в каменните 
балвани, които е свлякла от висотите заедно с купове изкъртени 
дървета, с които на места е замрежена. Нейните брегове са 
непристъпни и цели часове пътят ни лази наляво от нея по 
отвесния хълбок на планината. Тоя път, прокаран между дъ- 
нерите на многовековна гора, се състои в една верига шеметни 
спускове и катеренета и ту ни завожда над самите пенливи 
вълни на реката, ту, спрян от някаква стена, се възкачва пак 
в дълбочината на гората, като че иска да ни върне назад към 
някой връх, и с безчислени блуждания слазя пак над реката. 
Разумява се, че през всичкото време конят се водеше. Михал 
постоянно се озърташе внимателно, като че иска да види нещо. 
Попитан, той ми отговори, че в такива места обикновено меч
ките имат дупките си. които им оставят натрупаните из гората 
канари. През стволовете навътре се виждаха, като зееха много 
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подобни дупки, сгодни за мечешки бърлоги, а някои зяпаха над 
самия път. На едно място Михал се спря, за да изглежда пред 
Себе си пътеката. Аз тозчас разбрах какво обърна вниманието 
му. Пътеката беше постлана с големи буци гнел (чимове) и 
парцали одран мъх от канарите. Това беше мечешка шетня, 
каквато бях срещнал и в Друшлявската гора.

— Но там — забележи Михал на моите думи, — чунким 
с близо манастирът, тя мечката не живее там, а само е минала. 
А гука те живеят, да ги порази, в такива едни места се въдят 
и крият.

— Няма ли опасност?
— Ба, нищо. То е гад, бяга от човека. Па лятно време има 

|рева, има храна да яде — не се спуща... Но стръвницата, ако 
I ръмнеш на нея и я не удариш, хвърля се като луда на тебе... 
( пукана ти е работата.

Местността се поизмени и най-после пътят тръгна надлъж 
по реката. В нея бяха нападали от върховете канари от ко
лосални размери, някъде огромните блокове образуваха един 
вид пещери, през които минуваше водата. Над всичкия й десен 
бряг се спущат като права стена от няколко стотини метра 
полите на Сухи чал. Из тая страшна стена шуртят извори, на 
които струите правят по нея черни ивици, нейде тя лъщи, като 
че е покрита с глеч или с кристал. Никъде не съм срещал такава 
голяма и величествена стена; сякаш че е със сечиво прерязана 
и изгладена скалата. Тя се простира такава до точката, дето 
Крива река се влива в Рила река.

Недалеко оттам е говедарницата. Тя е окръжена от мочури 
и тинести бари, из които Мишка с голям страх и мъка мина. 
Направихме къса почивка тука, додето той зобне малко ечемик.

От съединението на Крива река и Рила образува се Тиха 
Рила, която до самия манастир носи все това название. Долът 
се продължава към югозапад твърде див и още горист. Слън
цето беше вече зашло зад ридовете и вечерната мрачина се 
гнездеше между дърветата. Ние замръкнахме в една гора от 
високи буки. Под тъмните им сенчести чадъри, високо надве
сени над главите ни, възцари се мълчание. Глухият шум на 
реката плавно се разливаше из тъмнината, без да нарушава 
пълното безмълвие на гората. Мракът се сгъсти скоро и аз вече 
бях принуден да оставя коня сам да държи пътеката и да се 
оправя из тъмния лабиринт от дънери. Той стъпяше тихо вече, 
но уверено и съзнаваше господствующата си роля сега. Аз пръв 
път се улучвах нощем в гора. Вълнението, което изпитвах, беше
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досущ ново. Гората нощя има съвсем друг живот, отколкота! 
дене. Мракът, глухотата, пълният покой и безмълвие, неизвесЯ 
ността, които ге окръжават, хипнотизират чувствата ти, тт 
губиш съзнание за действителността; захващаш да вярваш, че 
се носиш не по земята, а плуваш из някакво празно и тъмно 
пространство и че на всеки миг ще потънеш в някоя страшна 
бездна, кояго зее навсякъде около тебе, над тебе и под тебе.] 
Често из тъмнината се открояваше някоя по-тъмна фигура, с 
прав и колосален ръст, и идеше срещу мене, като че ще се 
счукаме. Но тая фигура отминуваше настрана и ми отваряше! 
свободен проход. Но стволовете все повече и повече се сливаха 
в тъмнината. Само сводът на гората даваше ми мъничко пар| 
ченце от тъмносиньо небе, понякога с една звездица като бри-' 
лянтче... Обажда се и нощна птица, изкряска в тишината, па 
млъкне. Какво искаше да каже тя? Сякаш че ти се кара, че 
минуваш през това царство в един непозволен час. И после пак 
потъваш, потъваш, потъваш нейде, в хаос...

XVI
Къси разходки около манастира. 

Готварницата. Библиотеката. Шишмановнят хрисовул 
Хрелевият замък, вътре. Лудницата. Една Офелия. 

Костницата. Философията на смъртта

Четири деня времето дъждовно. 
Това ме кара да отложа следующите екскурзии из Рила. За 
щастие, летният дъжд пада на прекъслепи и често се сменява 
от сълнечни часове: аз оползотворявам тия промени на времето 
ту с доизтлеждане вътрешността на манастира, ту с къси раз
ходки край реката. А всяка стъпка вън 01 манастира извожда 
те все пред нови картини, туря те пред най-разнообразни ху
бости на природата. По голата могилка ли възлезеш пред ма
настира, на кьошка ли поседнеш, на някой балван ли възседнеш 
сред реката, или се въвреш под листнатия свод край брега й 
— вред окото и душата намират причина за ново възхищение. 
Животът блика със стихийна сила в тоя кът; сянката и свет
лината, шумът и мълчанието, покоят и движението, хубостта 
и дивотията — всичко е пълно с жизнерадостна поезия, всичко 



говори на душата... Търси нещо грозно, което да кажеш, че не 
прилича на това място, че не хармонира, че гложде — няма... 
Грозното даже има своята дива прелест и става хубаво. Не, 
решително, няма нищо грозно тука!

Но предпочтителната област на подобни мои къси разходки 
е гората в дола на Рила, под алеята, из която бяхме дошли. 
11о цели часове се скитам из лабиринта на букака, мечтая, бера 
малини, седя на речните канари, като приемам прохладните 
пръски от струите. После неожидано притъмнее над листето 
и като заръси пак дъжд, аз намирам една детинска радост да 
бягам и се спасявам от него в манастира.

Тогава мисля кой кът не съм още видял и винаги се оказва 
нещо забравено и интересно или поне характерно. Ето напри
мер готварницата голямата, общата. Тя заслужава внима
ние. Като гледаш обстановката й, ще речеш, че тука се готви 
не за обикновени хора, а за някаква войска от титани, каквито 
трябва да са и самите готвачи. Коминът има грамадни раз
мери, извътре той се отваря като вътрешността на едно кубе 
па черква. На огнището се слагат цепеници от бук, от които 
всяка би дала половина кубически метър насечени дърва. Ами 
ниростията? Ами големият котел, в който турят да врат четири 
вола? Ами лъжиците, с които се бърка в него? Те са наредени 
но йерархически ред и най-голямата от тях има блюдо колкото 
една габровска копаня... Тая пантагрюелска готварница се туря 
в пълно движение, когато надойдат изведнаж по няколко хи
ляди гости в манастира! Фурната тогава като една ламя бълва 
по 10—15 000 самуна на ден, а нощовите, в коиго се замесва 
тестото, са цели лодки. В обикновен ден, когато няма гости, 
фурната изкарва по 700—800 хляба — за калугерите и за сто
тините още ратаи, служители и пр. хора манастирски.

Библиотеката е може би едно от най-забележителните места 
в манастирската ограда. Тя е на долния кат в югозападния 
ъгъл на двора. Минуваш през желязна порта в дебела стена 
и влазяш в един вид изба, проста и гола. Тук е музеят, биб
лиотеката и старинните документи. Първият ти поглед търси 
Шишмановия хрисовул. Тоя забележителен паметник виси в 
рамка под стъкло на отсрещната стена между двата прозореца 
и затова мъчно се чете в сянката. Добре е да се тури по на 
видело. Тоя хрисовул е дълъг повече от два и половина аршина, 
писан е на мембрана, на която се пишат днес и султанските 
фермани, със славянски черковни букви и на чист старобъл
гарски език. В него се утвърждават във вечно владение на ма
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настира голямо число недвижими имущества, от които днес 
манастирът не владее ни 1/5, както и привилегиите му. Отдолу 
се красува с едри преплетени черковни букви, червени, подписът 
на царя, последван с традиционните титули на българските 
царе: „1олннъ Шишмлиъ ео Христь Богл ъл&гов-ърчь1Й иАМ 
и сьмоде^жецъ всъмъ бългл^омъ и гръкомъ“. Под подписа виси 
на корделка царският златен печат с образа на Иван Шишман, 
от една страна, и на св. Иван Рилски — от другата.

Тоя хрисовул е издаден на 1379 година, а не 1396, сиреч 
след 17 години, българското царство се зарина в гроба! Има 
голяма прилика в епохите на Петра и Шишмана, с които най- 
живо е свързано преданието. И в първата, и във втората скръб
ните ликове на тия царе ни се вестяват тука в навечерието на 
катастрофата на българския трон и независимост. С какво сви
ване на сърцето аз прочетох в грамотата тия оптимистически 
на последния български цар слова, които превеждам на бъл
гарски: „Подир смъртта на моето царско величество, когаго 
съизволи господ бог, цар вечний, да остави на моя престол или 
прелюбезния син на моето царско величество, или 
кой да е от братята и роднините, да не дръзне никой 
да отмени...“ и пр. Нещастният цар биде толкова злочест, щого 
доживя да види, че наследникът му става Баязид Илдъръм! 
Той един понесе на своите плещи и изпита товара на послед
ствията от грешките и безумната политика на цял ред пред
шественици — издребняла генерация на храбрия Асеневски род.

Други старини са евангелия и ръкописи от XV и XVI векове, 
скъпоценни, златни и сребърни черковни утвари, дарове от 
патриарси, князове и султани. Види се, манастирът да е при
тежавал още много стари и ценни антики, пропаднали през 
опустошенията, както и от невежеството и алчността на бра
тята...

В един долап стоят, нетурени в надлежен ред, стотина руски 
книги, подарени в разни времена на манастира. Между тях 
имаше с духовно съдържание. Но манастирските братя не са 
намирали време да ги засегнат, защото книгите и до днес си 
стоят неразрязани. Аз допипах Бенински, Алексей Толстоя и 
Лермонтова и благодарение беседата ми с гях прекарах най- 
приятни часове в сенките при реката.

Трябваше да се види и Хрелевият замък. Той е обвесен и 
загрозен с куп нови постройки: килийки, чардак, часовник, кам
бана. Извътре кулата състои от няколко прегради — най-гор
ната е черковка, до която води каменна виглообразна стълба, 



изградена в стената. Кулата има всичките неща на една сграда 
с нейното назначение: дебели зидове, дупки от горните чекми, 
за да се заливат с гореща вода обсадителите, мазгали и под
земие. На едната страна с тухлени букви стои забележено, че 
тая кула е съзидана „пуи държьвъ господин* пгвеькок*го сте
пан* душ*н* кр**А“ (1з35 г.). Битката при Велбужд стана пет 
I одини преди това, та види се, че сърбите са държели под ръка 
тъдявашни някои места, макар че Стефан Урош III и син му 
Душан след победата обсебили официално само Ниш.

Тая Хрелева кула, 56 години по-стара от хрисовула, също 
така буди тъжни възпоминания поради близостта си с тая не
щастна битка между сърби и българи, подир която силата на 
България се сломи, без да се поправи до самото й падане под 
гурците. Каквото и да е значението й обаче, тая кула е мно- 
гоценна принадлежност на манастира — в очите на археолога, 
туриста или поета. Жално е само, че с махването на зъбците 
липсало й е много нещо от величавостта на старовремското 
зодчество...

Под кулата има страшна и дълбока подземница. Каква е 
била истинската служба на тоя трап, не се знае, но доскоро 
гя служила за „уцеломудреше на нецеломудрите“ (братя ма
настирски) и за затвор на „приводимите от вън беснуеми за 
изцелеше“. Отец Неофит прибавя още, че в нея има „клада“ 
(тумрук), в която се турят големите престъпници. Настръхва 
човек, като надникне в тая тъмница, дето от петстотин години 
не е прониквала небесна виделина. Това е гроб. Затвореният 
е бил просто закопан! Духът на средните векове, изгонен от 
върха на кулата, намерил е прибежище в тая бездна и поразява 
въображението ти. Призракът на Варвара Убрик се мярка пред 
теб! Сега обаче и за чест на манастира подлежащите на тъм
нично затваряне се вкарват в друг един затвор, по-малко без- 
человечен. Тоя затвор е на долния кат, до Самоковската порта. 
Той е с дебели стени, но има едно прозорче. Служи преиму
ществено за заключване луди.

Сега там имаше такова едно селянче момиче. То е синеоко, 
русо, доста симпатично. Майка му го довела да му четат и 
когато се развика и разбесува, затварят го гука. От майка му 
разбрахме, че то е полудяло от две недели насам — от севда. 
Имало то един любовник, който по чужда магия я разлюбил 
и се сгодил за друга селянка. И оттогава момичето е лудо. То 
често вика любовника си, приказва с него, преповтаря някакъв 
разговор, който е имало с него, но много откъслечно и нераз
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брано, смее се и гледа някъде в пространството. Погледът й 
е тъп, равнодушен и блуждающ, лицето й е спокойно, с из-1 
ключение във време на припадките. От всичките човешки стра
дания, физически и душевни, лудостта най-малко се отразява! 
в мъчителни конвулсии по физиономията. Често окого е тъ
по-добродушно. когато са изхвръкнали всичките витла, що стя-1 
гат в нормално състояние мозъка, и в главата е бурлив хаос. 
Разумява се, св. Иван не може да помогне. Понеже край другите] 
духовни сили и вярата беше отлетяла от тая клетница: тя пред-, 
ставляваше лош медиум в тоя случай... Посъветваха майка й 
да я заведе в лудницата при София. Там под докторски грижи] 
и при добро гледане би могло по-лесно да се умири смутената 
душа и въображение на тая нещастна Офелия.

Аз посетих и друго скръбно място: костницата. Тя се намира 
в една каменна ограда, в подножието на ръта, на който стои 
манастирът. Един монах, стар, изсъхнал като мощи, ни отваря 
вратата. Вътре влажно, душно, студено. По полиците стоят 
редове черепи с откъснати долни челюсти и с големи дупки» 
дето е бил носът, очите... Има там и ковчежета с костите на 
миряни, донесени от градовете в тая отпочивалня — дето не
престанно гори кандилце при образите. В един ъгъл — също 
натрупани черепи и кости. Всички тия черепи принадлежат на 
умрели монаси от манастира. Колкого и да си стягах нервите, 
не можах да победя едно неприятно натръпване при зрелището 
на тленността човешка. При това зрелище сякаш че някой те 
съблича от всичката суета земна: гордост, тщеславие, желание, 
надежди; разслабват се всичките пружини, които движат на
шите духовни сили, и пълно унижение на личността си чув
ствуваш.

Живите мощи, които им посочват мъртвите, казват вну
шително:

— Всички на това ще станем...
— Да отче, всички ще станем на това...
Но по погледа и по чертите на физиономията му аз позна

вам, че старецът говори това с най-равнодушно спокойствие, 
като за едно банално нещо, като че би казал: „Днес петък, утре 
събота.“ Щастлив е той, че се е свикнал на тая мисъл. Смъртта, 
която плаши и най-дълбокия философ, за гоя вардач на кос
тницата е дребен, безинтересен случай в съществуванието му. 
Една вечер ще заспи близо до тия скелети и на заранта някой 
ратай ще влезе за нещо в оградата и ще го намери вкочанясал. 
Забравил света и забравен от света, животът му тук е бил една 
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продължителна нирвана и смъртта не внася почти никаква про
мяна в неговото съществувание, той само прави преход от едно 
небитие в друго.

— Всички на това ще станем!
Аз пак поглеждам на калугера: от него ми вее на плесен, 

на гроб; има нещо в него не от тоя свят. Сякаш нарочно е 
|ука. Искаш да вярваш, че тая сянка-човек принадлежи отдавна 
на гроба, а не на света, с когото няма нищо общо, и че ако 
не е отишла на мястото си, то е, че само тя може да бъде 
пазителка на тая костница, която също е една гробница. Да, 
гой може лесно да умре.

XVII
Излет на Еленин връх. Урвата му и видовете от нея. 

Пирин. Чуката. Мъгли

Времето се оправи, небето се пак 
разведри и аз мога пак да оставя унилите гледки, шо представя 
животът на всеки манастир, и да се полутам с читателя по 
свободните и чудни върхове на Рила.

Редът беше на Еленин връх.
Досега аз често споменувам тоя връх като такъв, който се 

види ог манастира. Истината е, че само западният му склон 
се вижда, като се спуща от небето до моя прозорец; вижда се 
и скалистата му остра чука, надвесена над дола, която може 
да се вземе като рамо на Еленин връх. А самият „връх“, темето 
на великана, се види оттука: за да се удостоиш да го видиш, 
трябва да се качиш пак на някой околен връх. Тая му непос- 
тижимост раздразня повече желанието на туриста да стъпи на 
самото му теме, привикнало да има гости само облаците и 
орлите.

По 5*/2 часа сутринта аз бях вече на път, пак с първия водач. 
От най-напред отивахме по направление на постниците, но ко- 
гато дойдохме на една доста голяма ливада, Михал бързо пре
чупи право на север и ме введе в гора. Това малко закривяване 
е нужно за ездачите, а пешите туристи още от Самоковската 
порта тръгват по каменливия ръб на склона и отиват право 
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нагоре, по възвишението му между дола на Друшлявица от 
лява страна и дола на Рила от дясна, без да минат гора.

Пътеката из гората скоро стана много върла, на места пъп
леше по опасни наклонности, а озъбените камъни и корени 
напречваха я с един вид вратоломни стъпала. Аз се принудих 
да сляза и да вървя пеш. за да избягна рисковете.

Излязохме на една рудина, покрита с висока росна трева. 
Тук поспряхме да си починем. Какво наслаждение! Чистото 
небе над мене радостно синееше, тъмнозелените клони на бу- 
ките тихо шумоляха, като се открояваха чудесно в синината 
му. Из шумата прехвърчаха птиченца и здрависваха първите 
отблески на слънцето. Беше хубаво, волно, свежо. Миришеше 
на младост, както казва Любен Каравелов.

Оттука пътят губи своя лош характер, той прави по-чести 
зигзаги и заобикаля ръба на склона, за да мине на западната 
му страна, която се гледа от манастира. Тая страна на склона 
е покрита с богата паша, ние стъпяме по разкошна постелка 
от росна трева, в която потъва тясната ни козя пътека. И тука 
тя виси над стръмнина, но тая стръмнина, постлана с такъв 
хубав дюшек, не те плаши; и да паднеш от коня, ще се по- 
търкулнеш малко надолу, но няма в какво да се удариш и 
убиеш. Впрочем Мишка е твърде сръчен и по никой начин не 
желае да ми направи такова неудоволствие. Па и най-опасните 
места, види се, не го стряскат, защото той безгрижно скубе 
високите билки там и ги дъвче — за развлечение, какго един 
почтен господин би си пушил цигарото. Весело е на Мишка 
тука, на тоя зелен простор. Гръмът на Друшлявица иде до нас 
някак си изменен и префинен. Гледката отвсякъде се разширява. 
Горите и голините над тях и чаловете на Върло връх утринното 
слънце облича в една празнична светлина; по бледозелените 
паши пъплят юрушки стада, аз чувам даже лая на псетата. 
Далеко в небето плуват, като бели пасма, весели сребристи 
облачета, по които често минуват черни точки: това са орли, 
що се вият из въздуха. Зад мене панорамата на другите скло
нове и върхове е още по-дивна, но аз впивам поглед зад тях, 
в дъното на хоризонта, и дълго съзерцавам възхитен. Защото 
там се показва една величава пирамида, която уединено се 
вдига в небето, а Михал ми обажда, че то е Пирин!

Аз се взирам по-хубаво и различавам по нея нещо като 
преспи и синкави канари, между които тъмнеят петна от сян
ката на неогрени долове. Оттук аз виждам само тоя връх и за 
минута помислих, че той завенчава всичкия масив на Пирин. 



Но когато се найдох по-високо, откри се нов връх и зад него 
друг и върховете се диплеха един зад други все по-високи, в 
посока от с. с.-з. към ю. ю.-и. Аз виждах прочее косвено дългата 
верига на Пирин, която ми се представляваше сбрана и пре
трупана в един величествен длъгнест зид. И сега, и по-после, 
когато я гледах от други върхове, аз се убедих, че няма нищо 
но-величес! вено от картината на Пирин планина. Тя се издига 
страшно високо в небосклона и все пази някакъв невеществен, 
фангастически вид в дълбочините на пространството, като че 
това с едно изображение, гледано през стъклото на панорама.

Подир три часа ход от манастира ние направихме по-дълга 
почивка и похапнахме при една кристална баричка. Тя извира 
из същата урва и заедно с други ручейки по-нагатък образува 
Друшлявица. Продължихме пъгя си нагоре, чрез произволни 
лъкатушни извиванета, защото козята пътека най-после съвсем 
се изгуби. Аз забележих, че тая урва, тъй гладка и равна — 
гледана ог манастира. — представляваше значителни вълнения 
на почвата си. Ние пъплехме по нея още един час и половина, 
додето стигнахме на върха й. Тука е водоразделът. Той е доста 
широка поляна с ниска трева. Няколко езера, по-нататък, в 
котловината. На север се развиваха вълнообразно рътове и 
планински долове, които всички се спущаха бързо по направ
ление на Черния Искър. Картината до самия хоризонт се отва
ряше твърде живописна, горска и пълна с ненадейности. В дъ
ното се откроява мъгляво разлатата Витоша, но оттука имаше 
очертания по-меки и цвят тъмногранив. Аз дишах с цели гърди 
хладния планински въздух. Силни и необясними чувства въ
лнуваха душата ми на тая висота; тия чувства бяха една смес 
от удивление и радост, но те сега нямаха извора си в дребни, 
человечески житейски мотиви, а в безкрайността и вечността 
на окръжающата ме картина и в широката, божествена сво
бода...Тая беззаветна радост бе чиста от всичко земно, тя беше 
небесна радост; само упоителната област на небето може да 
я даде; аз сега добре си обяснявам защо има такава възхити- 
тслност песента на оная чучулига, дето сега се къпе из лазура... 
И мене ми дохождат наум нежните стихове на Шели към нея...

На изток от мене, близко, се дига няколко стотини метра 
високо конусообразна могила. Тя е най-горната точка на Еле- 
нин връх — темето му. Тя е достъпна само от западна страна 
— отвред другаде — ярове и отвесни стени. Ние тръгваме към 
нея. по гребена. Сива мъгла бежешкага и Де отдясно и пълни 
пропастта. После бързо дойде на гребена, забули ни слабо, па 
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отмина и опаса и от север подножието на великана. В един миг 
пропастта около него се размъти от талазите на мъглата, но 
самият му връх стоеше чист. Отде излезе тая мъгла, кой я 
духна, какво значение имаше — не можах да разбера. Подир 
две минути мъглата се изгуби от подножието на върха. Ние' 
продължихме да пъплим по хълбока му. Настанаха пак дълги! 
и уморителни зигзаги по тревистата урва. Конят с мъка вече 
крачеше, уморен от предишния вървеж.

Когато се издигнахме до половината на плещите на чуката, I 
изведнаж се намерихме пак окръжени с мъгла. Тя се пластеше 
от двете страни на урвата, като ни оставяше свободна само 
една ивица, по която възлазяхме. Тая ивица сякаш че беше 
един наклонен мост, който завеждаше в облаците. Скоро мъг
лата забули всичко и аз само на няколко разкрача можех да 
видя пред коня си. Вървяхме в пълно мълчание. Михал изчезна. 
Взех да скъсявам повече и повече зигзагите, за да се не заблудя 
по някоя опасна наклонност на урвата, която се стесняваше и 
изостряше, колкото приближавахме върха. Един безмълвен бял 
вълнующ се хаос въртеше се около нас и обвиваше чуката. По 
едно време пак ми се мярна отпред Михал, премрежен: той 
сега носеше под мишца един голям бял камък! Защо му е тоя 
камък сега и как може да влачи гази нова тежина нагоре? Или 
аз бях жертва на една халюцинация?... Михал изчезна пак. Аз 
вървях загубен и доста смутен. Не подир дълго друго едно 
видение ми се представи: обрисува ми се в думана силуетът 
на три високи дървета, допрени с горните си краища и изоб- 
разяющи остро коническа фигура. Кога я приближих, аз раз
брах, че съм на самия връх; това беше тригонометрически знак, 
оставен от руските топографи.

XVIII
Въз Еленин връх. Фантастически зрелища

В подножието на фигурата беше 
седнал Михал, вперил очи в непроницаемата завеса.

— Е, каква ще я правим сега? — попитах аз.
— Ще почакаме, додето се дигне тая пущина — каза Михал 

като стана и свали на коня дисагите с припасите. Мишка, осво
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боден съвсем от товара си, завзе се апетитно да хрупа сочната 
грева, без да обръща внимание на мъглата и на нашето не
доумение. Това подсети и нас, че е дошел обед — часът беше 
дванайсет. Но преди всичко усещах голяма жажда.

Михал шъташе по приготовление на трапезата.
— Ами какъв камък носеше ти, Михале?
Михал се изсмя:
— Носех сняг от една пряспа там долу; отрязах буца... На 

тоя връх никъде няма вода.
— Браво, Михале. Добре се сети: аз съм вече жеден! — И 

аз търсех с поглед снега, за да си откъртя и посмуча.
Но видях, че досетливият водач устроил другояче, за да 

имаме вода: при топографския знак имаше купчина от плочи 
(белег, какъвто издигат планинските овчари на всеки рид). На 
издадена плоча бе закрепена топка сняг, а под нея във винената 
ни чашица падаха капчици водица от снега, който се топеше.

— Овчарите и хайдутите по тия върхове така пият вода 
— забележи ми Михал.

Чашата беше пълна вече и аз с голямо удоволствие я изпих. 
Водата не беше твърде студена, както предполагах, и нами
рисваше на земя. Аз изпих още две чаши, като им сипвах и 
малко винце. В тоя миг мъглата се пооттегли малко от север 
и остави свободна канаристата стена на чуката. Аз надникнах 
долу в пропастта. Видях в дъното й едно блеснало от слънцето 
околчесто огледало. То беше езеро със зеленикав цвят на во
дата. Край него се белееха и няколко преспи. Но мъглата пак 
напря и ми затвори тая радостна картина. Върхът остана като 
островче пак в един океан. Топографическият знак стърчеше 
чудноват като живо същество, сякаш че и той се чудеше какво 
дири на тоя пустинен връх. Чудно е как може да устоява на 
планинските урагани. На едното дърво беше изрязано с красиви 
букви името на н.ц. височество княза. То е изрязано от самия 
него — узнавам от водача — при излазянето му тука на 1889 
год. Князът на България е един от горещите обожатели на 
природата й и деликат ценител на редките й хубости и величави 
картини, с които тя се гордее. Имали са го гост вече най- 
високите рилски върхове, Юмрючал и Мусала. Голямо коли
чество цветя виреят на тия приоблачни висоти. Най-много из- 
обилва под стъпките ми мъничкото синьо цвете Уег^зз теш 
тсЬ1, което няма едно общо име на български, както повечето 
цветя. Аз съхранявам и днес в портофелчего си от тия дели
катни създанийца, които се не боят от никакви небесни стихии.



Има и диви теменужки... За подобни цветенца планински е 
мислила една Шекспирова героиня, когаго е казала: „Как бих 
желала да ги имам! Техният блед цвят цъфти още преди ляс
товиците, той смирява със своята несравнена красота студения 
вятър през марта; или теменугата, по-тъмна от очите на Юнона 
и по-приятна по миризма, отколкото сладкото дъхане на бо-' 
жествената Цитера...“

Океанът от мъгла продължава да ме загражда отвсякъде 
и ми остаяше самс островчето, разделено от осталия свят. Така 
аз приличах малко нещо на Робинзона на своя остров и като 
него пожелах да обиколя границите на държавата си. Северната 
й граница вече знаех, че пада в пропастта; уврях се на югоизток 
в думана, за да направя рекогносцировка и нататък. Едвам се 
спуснах малко надолу и видях, че мъглата остана над главата 
ми, а пред мене се разви чудесната картина на бричеборските 
гори, на Царев връх, на разкошната долина на Рила и манас
тира — всичко весело и огряно от слънце!

Аз се повърнах на облака си. Обядвахме там с Михаля, 
като утолявахме жаждата си със снеговата водица, размесена 
с вино; па полегнах на дебелата трева, за да подремна — додето 
думанъг напусне чуката, за което малка надежда имахме.

— Ето тоя въжделен Еленин връх как негостолюбиво ме 
посреща... Не, Бричебор беше по-любезен! — думах си, като 
гледах как бягат над главата ми талазите, и все от север към 
юг. Те приличаха на една безбрежна река, която безмълвно 
течеше из въздуха... Дълго аз впивах очи в тая бяла, вълнующа 
се стихия, която ми не оставяше никакъв кръгозор: спущаше 
се, обхващаше ме, заливаше ме, завладяваше ме, като че се 
готви да ме понесе някъде из пространството. По едно време 
мене ми се стори, че наистина аз съм увиснал на въздуха и се 
нося над бездната — една от оптическите измами на мъглата...

Дрямката ми трая около половина час. Тая дрямка няма 
да я забравя: тя стана на една височина от 2401 метър високо 
над морската повърхнина! Малцина смъртни могат да се по
хвалят, че са си постилали толкова високо в небето. Кога отво
рих очи — мъглата пак ме обикаляше. Конят стоеше в меч
тателна поза, близко. Аз станах, въоръжен с желязно търпение 
да чакам още цели часове, додето мъглата изгуби своето и си 
отиде; седнах в една гънка на скалата, що стърчи над про
пастта, за да извардям случаите, когаго мъглата във вълне
нието си минутно ми отвори ямата и аз видя езерото. За моя 
радост подобни неожидани промени на декорацията заставаха 
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често, макар и моментално трайни. Мъглявите вълни внезапно 
се разкъсваха някъде и ми се откриваше, като през един про
зорец, ту дивата коритовидна долина на Урдина река, ту по- 
далеко разкошната панорама на Доспейската долина и на Са
моковското поле, с бялналите се на слънце сгради и селца и 
зелените морави и рътлини, ту мъглата ми разкриваше само 
циркуса под мене със своите ярове и ужасни скали, и езера, и 
преспи, за да го изпълни пак с бели вълни и да ми извади там 
отдясно Попова шапка, прилична на плавающ остров над сивия 
океан. Понякога подвижният свод се раздираше и над самата 
наша чука и по златистите отливи на мъглата добивах на миг 
надежда, че слънцето я прогонва вече. Но тя ме пак прехлуп- 
ваше и аз търсех с един поглед дека тце се раздере там прозорче 
да видя света.

Тия мигновени пейзажи, видени чрез подобни облачни про
луки, имаха чаровна хубост; като ми се откриваха така крат
ковременно и скъпливо, аз мислех, че пръв път виждам красоти, 
принадлежащи на един непознат свят. После пак мъглата па
даше ниско на чуката и аз виждах там само премрежената 
фигура на Мишка, неподвижна и замислена, като призрак... 
Михал седеше меланхолно на една друга скала и също впиваше 
погледи в променливите картини.Той от досада изпразни пуш
ка та си в езерото, когато то се пак откри. Раздаде се само сух 
гръм, един пукот, но ек нема — на такива висоти звуковете 
се губят. Един къс от канара се откърти под крака ми и се 
търкулна надолу, направи няколко грамадни скокове от скала 
ча скала и се пръсна в каменните блокове в подножието на 
урвата. Изведнаж видях, че излезе из тях една червена гадина, 
полека се озърна наоколо, па мина през пряспата и изчезна в 
думана. Това беше дива коза, която пръв път виждах в Рила. 
Това гиздаво животно живее лете по най-непристъпните ска
листи места, по-горе от чертата на клековете и голите алпийски 
поляни. Дивите кози живеят обикновено задружно на малки 
стада. Една от тях стои всякога на по-открито място и изпъл
нява длъжността на часовой. Щом усети опасност, бодрият 
страж издава особено блеене и цялото стадо удря на бяг. В тоя 
случай не можахме да видим по-други кози; но Михал уве
ряваше, че непременно е имало долу и дружина... Това плаш
ливо и прекрасно животно не може да намери мира нито в тия 
пущинаци от преследването на ловците и, казват, намалява. От 
няколко време стрелянего въз дивеча е запретено в Рила.

Мъглата, която досега преимуществено повдигаше завесата 
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си откъм север, застла съвършено тая страна, а хвана да си I 
отваря проломите към юг и запад. По тоя начин аз имах ра
достта да видя чудната зъбчеста грамада на Калинин връх 
(2620 м), който е двеста и двайсет метра по-висок от Еленин, 1 
и в хоризонта — Пирин планина, по която лъщяха снеговете 
като глетчери, и на югозапад — веригата на Осоговските пла- 1 
нини, зад които се синееха други македонски планини...

Но всички тия откъслечни картини ми се даваха като за 
пощянка, а Мусала нито веднаж не се откри... Облаците без
пощадно нахлуваха по-нови и по-гъсти, като че ги изригваше 
близък някой вулкан. Явно бе, че те и до вечерта ще овързват 
като с гъжва главата на Еленин връх... И така, след четири 
часа безполезно ожидание аз, твърде недоволен и разочарован 
от Еленин връх, реших да се върна, като си взех за спомен 
една мраморна плочка от него.

Но той ми пазил още една изненада: когато слезнахме на 
водораздела и взехме да се спускаме по същата урва, за да 
идем на манастира, Михал усмихнато ми обърна вниманието 
на току-що оставената чука: тя сега беше освободена от обла
ците си и забиваше топографическия си знак в небесния лазур!

Сякаш някой зъл магесник беше чакал да си тръгна, та с 
едно подухване да разсее мъглите оттам!

Сбогом, Еленин връх!

XIX
Манастирът става оживлен. Излет за Кадиин връх. 
Борба в растителния мир. В Илийна река. Бай Тодор 

в царството си. Изгорялата гора

Къде средата на юли в манас
тира се набра доста голяма дружина гости. Имаше надошли 
от Самоков семейства — на коне — и от Радомир, и от Кюс
тендил — пет семейства, офицерски и учителски, — които бяха 
се довлекли тука чрез доста първобитно средство: волски кола! 
Една слободия... Имаше семейства и от София и в тях страш- 
ливците, които се решили само когато напълно се удостове
рили, че нашите глави още стоят на рамената ни... Имаше и 
един французин, г. Огюст Форел, професор по психиатрията 
в Цюрихския университет. Той се ползува и с европейска зна
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менитост като ентомолог: той е обиколил цяла Европа и част 
ог Африка, за да изучва живота и нравите на мравките. С тая 
цел беше дошел в Рила. Наконец, онова, което увеличаваше 
оживлението в манастирската ограда, беше бръмчащата дру
жина от софийски гимназисти, разумява се, дошли всичките 
апостолски.

Дядо Серапион развиваше огнена деятелност, за да нахрани 
всичкия тоя гладен свят.

Животът в манастира така добиваше нова прелест. По-го- 
лямата част от обществото ми беше познато, имаше в него и 
писатели — аз имах с кого да си поделя впечатленията от 
рилската природа и разходките извън манастира, по-преди 
мечтателни, сега бяха придружени от шума и веселостта на 
приятни и умни другари. Прекарвахме времето по най-разно
образен начин: беседувахме на кьошка, бягахме по разкошните 
морави край Рила река, приказвахме за литература, поезия... 
глупости; ловяхме пъстърва с въдица...

Разумява се, че при такива условия аз поогсрочих деня на 
новия си излет — до Кадиин връх. Но като се реших и за него, 
аз имах вече и дружина от шестима души, включително Михаля 
и бай Тодора хайдутина.

Рано сутринта на 18 юли ние потеглихме с три коня.
На единия беше натоварена по-голямата част от припасите, 

както и голямата като един щит шарена бъклица, напълнена 
от епигропа, отец Лука, с най-благородното вино, с което се 
гордее манастирската изба.

Понеже нашият връх се пада на югоизток от манастира, го 
хванахме алеята, която завежда към Илийна река. Аз бях пак 
на Мишка. Пътуването през тоя сенчест тунел беше твърде 
приятно. Буковата гора ечеше от шума на Рила и от цвърченето 
на птичките. Ние всички бяхме в най-приятно разположение 
на духа. Г.З. постоянно бъбреше; по едно време му скимна да 
ни чете ботаническа лекция, като ни сочеше билките и цветята 
от двете страни на пътя ни. Както е известно, номенклатурата 
на растенията у нас обладава доста ограничено число българ
ски названия и между тях аз чух: „невен“, „звънче“, „гороцвет“, 
„демир-чичек“. „див карамфил“, „дива теменуга“. Цветенцето 
„Уег§188 тет тсЬГ‘ руското „незабудка“, — което и тъдява 
се среша много, лекторът не знаеше по български как се вика. 
Някои го кръщават „помпиче“, но това название е книжовно, 
а не народно. Хай нека бъде „помпиче“: то нито по-малко, 
нито по-зле ще украсява българските планини...
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Тука пак имам случай да наблюдавам живота на буковата 
гора — на това място именно буковете взимат много драма- 
тически положения; сочната почва е извадила много на гъсто 
дърветата и стръмното й положение дава разни посоки на дъ- 
нерите и клоните. Едни се развиват право нагоре, турени в 
благоприятни условия, други се прегърнали одве до една точка 
като старци, па из един път се устремяват горди и прави: дру
гаде — няколко ствола се събрали в едно, за да противостоят 
на други, които са искали да ги заглушат, и тъй задружно 
отиват нагоре, като всеки ствол продължава да пази своята 
форма и доставя храна само на своите клонове; често някои 
дънери, а особено господствующи клони, са страшно изкри
вени, засукани, извити, отиват на безбройни зигзаги и пречу
пени линии! Познаваш по тоя им измъчен вид отчаяните усилия 
да излязат на слънце, осуетявани постоянно от срещата с нови 
препятствия; ето един друг клон, който, вместо да расте нагоре, 
както господ дал, отива съвсем хоризонтално под или между 
клоните на съседни те дървета, за да гони някое свободно про
странство, което подушил или видял, че се отваря между тях... 
Някои букови фиданки, безсилни да си пробият пъг, тъй или 
инак, източили са се тънки като въже, па се прегънали на земята 
и в това положение са остали вече от десетки години: те са 
остали вечно деца под заслона на дъртите, който заслон ги 
пази, същевременно и души. В явленията на тоя растителен 
живот човек не може да не види черти от разумност, от съз
нателно действуване. Присъствуваш на една борба за същес
твувание, борба жестока и немилосърдна, каквато върлува и 
в човечеството. Всичко тука има само една грижа, едно стрем
ление, един идеал: слънце. А като се намира слънце, то се 
намира и въздух. Ако не намери тия два животодавни елемента, 
дървото не умира, както човекът, остал без храна, но води 
съществувание, завинаги остало на степен на пустало детин
ство. За него съществува само един шанс за спасение: да падне 
дъртото дърво, та или да му отвори път към небето, или да 
го смаже... Но и исполините, които завсегда са си обезпечили 
област от светлина и въздух чрез цената на толкова други 
съществувания, често са принудени да хранят с тялото си един 
паразит: гъбата. Тя се лепи по големите дънери и показва вид 
да съставлява едно тяло с дървото, което яде; тя много живо 
наумява известна социална класа, която върши нейната роля 
на държавната снага...

След един час минахме моста през река Рила и покрай 



Митницата ударихме из дола на Илийна река, на изток. Оттук 
нататък пътят ни върви все по брега на Илийна река — в 
подножието на Бричебор от север и Царев връх и Кадийците 
от юг. Долът на тая река добива по-див и още по-живописен 
характер. Той е обрасъл с гори, размесени: ели, борове, буки, 
дъбове, брези, явори. Хубави росни морави из тях се зеленеят 
и радват окото. Стена от чудесни ели се вдига над пенливите 
вълни. Тая област се лишава ог оная питомност, която дава 
на Рилската река близостта на манастира. Тука ни вее нещо 
на диво, неукротено и хайдушко... Пътеката, и тя отива невярна 
и едвам я намираме: усещаш, че гя води към неизвестност и 
пущинаци. Сега тук върви бай Тодор вече със заветното гуне 
и ризница; Илийна река с околните планини е неговото любимо 
царство, той знае всяко кътче, всеки дънер, всеки камък из тоя 
горски лабиринт. В пълно съзнание на своята важна мисия той 
върви сериозно и мълчалив; може би спомня си младото юнаш
ко време, унесен от песента на реката... Само тя не се е из
менила, когато всичко в него и около е претърпяло голямо или 
малко изменение — все тъй звънко-гръмлива, сякаш песента 
на вечната младост. Понякога той се спира и на първия от нас, 
който се случи пред него, казва:

— Тука, тъдява някъде беше, дядо Илю съсече Чолака... 
Само аз бях, никой други не видя...

Или ни посочи някоя рудинка на полите на еловата гора:
— Колко пъти тука панти са яли агнета!...
Някъде той ни дава географски сведения и изрежда куп на

звания на местности и върхове, имеющи все турско произхож
дение: Кьоравица, Караомерица, Кючюк и Бююккарица, Чау- 
шица, Долна и Горна Кадийца, Узуница, Кадиин гроб и пр. 
Повечето от тия названия съдържат в себе си и историята на 
местността: всяка е получила името си от турчина, който си 
е нашел гроба там...

Бай Тодор, както излезе, е твърде честолюбив и пази рев
ниво своя авторитет на непогрешим познавач на Рилската 
планина; той гледа накриво Михаля, когато се меси в наговите 
разпореждания, и рискува някое свое мнение относително пътя. 
На тая почва бай Тодор е твърде чувствителен и не допуща 
никакво възражение. Той е.пълен господар в господството си 
и се разполага всевластно с пътуването, с Илийна река и-с нас. 
Той назначава дека да се спираме, да закусваме, да се възкач
ваме... Той даже заповеда — казвам, заповеда — веднъж-дваж 
да се слазя от конете, при всичко, че не беше такова мястото. 
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Веднаж той се скара строго на 3., че се забави на едно място 
да бере малини, които просто застилаха като червен килим! 
някои места. Но кой смее да се не подчинява на Тодора хай-' 
дутина? Ние само мълком се спогледвахме и поусмихвахме.1 
решени докрай да понасяме деспотизма на тоя остарял пла
нински лъв.

Една много тъжна гледка ни се представи в тая Илийна 
река: минахме край една изгоряла елова гора. Мълчаливо стър
чат оголелите от клонове и зеленина стволове. Кожата се е 
отлупила от тях и те стоят побелели, прави и на гъсто, като 
една гора от корабни мачти. Само долу, при земята, им са 
почернели и овъглени дънерите. сякаш че някой е клал огън 
при всяко едно отделно. По това се вижда, че са били запалени 
тревите и ниските растения между тях, и пламъците, като по- 
лизали дънерите, оставили завинаги смъртта в тях... Много 
печал и скръб хвърля тая нещастна гора в ця 1ата райска окол
ност... Тя е като траур посред една сватба. Картините на смърт
ност, които тъй често срещах в рилските гори никъде така не 
ме поразиха, както видът на тая умряла гора. Кой е запалил 
тоя обширен лес? Вероятно човеци, неволно или нарочно — 
неизвестно. Но във всеки случай тук е сторено едно голямо 
престъпление против бога. Тя е горяла тука цели денонощия, 
докато пламъкът се е уморил да работи, без да е помислил 
някой да тури каква-годе пречка на неговата адска изтреби- 
телност. 3. забележи каква величествена картина ще е пред
ставлявал тоя пожар нощя. Но аз сега не можех да рисувам 
във въображението си картината, възмутен от душа и мълвящ 
проклятия въз безбожната ръка на изтребителя!..

XX
Закуска. Буковата гора в Илийна река. Почивка при 

Крастава лъка

Първата наша дълга стоянка бе
ше на Владичина ливада при една девствена елова гора. Слън
цето, излязло отдавна вече над хоризонта, тука едвам сега из
гряваше; то вапца половината ливада в злато и сладката зе
ленина беше за чудо прясна и свилена. Ние и тука оставихме 
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първенството на бай Тодора. Той заповяда на Михаля да отво
ри една от сарделевите кутии и пръв благослови с чашка ра- 
кийца. В тая си роля той беше прелестен. Ние и тука имахме 
за главен разкош сланина и пихме няколко наздравици за Рила 
и за вечното процъфтение на тия чудни борови гори, за ня
когашните й хайдуци и за нашия водач. Бай Тодор не ни остана 
длъжен: той произнесе тост, или по-право, благопожелание, 
щото да даде бог, дор е жив още, да служи за водач из тия 
планини на царя на Санстефанска България!... Дай боже!

Весели и с подновени сили ние оставихме щастливата Вла- 
дичина ливада и продължихме пътя си нататък. Боровата гора 
стана извънредно дива и страшна, тя е размесена и с букове, 
еднакво исполински. Тия букове представляваха често картини 
и сцени от необикновен драматизъм. Ние видяхме на едно 
място как два бука, стотина стъпки високи, се бяха увили един 
около друг като две колосални змии. Те ни наумиха (Змийната 
колона) на Иподрома в Цариград. Другаде два бука сърдито 
се счепкали като два пехливана, словени с горните си клонове 
като с ръце и така си остали вкаменени, като по волята на 
някой вълшебник. Един бук политнал да падне от бурята, но 
легнал на чатала на изсъхналите клони на два други бука и 
остал там почти в хоризонтално положение. Това съставлява 
триумфална арка. Ние минахме под много такива...

Големи парцали от мъх във вид на реси висят от клоните 
над главите ни. Някъде те са дълги като коси. 3. сполучно ги 
нарече „самодивски коси“. Тия „самодивски коси“, тъй живо
писно увиснали, са паразитни растения, които гризат и сушат 
дърветата, които окичват. От тях са замотани някъде като с 
паяжина цели борове. Такива великани са вече болни и полека 
умират под невидимия зъб на увивающите ги растителни ниш
ки; често паразитите висят на съвсем умрели, изсъхнали ве
ликани, но самите паразити не са умрели — пакостливото и 
проклетото е по-дълговеко — не само между човеците...3. по
сочи и „исландския мъх“, който също е страшен паразит: той 
се лепи по корите на дънерите във вид на малки зеленикаво- 
белезняви листа, слепени помежду си, твърде красиви на вид, 
също и по скалите — и всичките еднакво гризе. По скалите тоя 
мъх пуща някаква силна кислота, която стопява и дизолвира 
повръхния пласт на камъка и от веществото, получено чрез 
това стопяване, паразитът живее.

Пътят към Крастава лъка стана твърде върл, когато на
пуснахме гората, из която вървяхме все направо, и се пока
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терихме по полата на Бричебор, гола и върла. Ние възчакахме 
Михаля, за да намира пътеката, която се губеше из тревата на 
лъките. След половина час още уморителен вървеж стигнахме 
до Крастава лъка.

Крастава лъка е обширна манастирска ливада в подножието 
на южната урва до Илийна река, там, дето се втича в нея 
реката Караомерица. Тя е оклеветена от името си, защото е 
много хубава. Там сега събираха сено манастирските ратаи, 
учениците и няколко братя. Това приятно оживяваше това без
людно място. Тоя народ беше наоблечен с всевъзможни кос
тюми, съшити повечето от черги, които никоя мода не би могла 
да измисли. Светите братя, които бяха хвърлили расата още 
в манастира, със своите безформени широки панталони, цър
вули и страшни скуфи на главите, обраснали в бради, по-гъсти 
и некултивирани от самата гора, която изминахме, приличаха 
на разбойници, донесени от някоя испанска драма...

Тука се събра цялата дружина. Закусихме пак и починахме 
около половина час. По заповед на бай Тодора пътешествието 
се пак подхвана. Сега целта му се виждаше: Кадиин връх стър
чеше в хоризонта като остра пирамида. В подножието му 
Илийна река течеше пенлива; тя се спуща отляво, от седло- 
вината между Кадиин връх и Караомерица. Надясно от нас тя 
приема речката Аладжа слаб, която слиза по урвата между 
Кадиин гроб и Коджакарица. Тая последна речка прави един 
величествен водопад — като се плъзга по черните скали, — 
цял бял като сняг от пяната, и пълни с шум цялата околност. 
До това място от Крастава лъка ние вървяхме все по отворена 
поляна, някъде мочурлива, а от дясната ни страна повече огра
дена ог хубава елова гора. Трябва да кажа, че никъде не на
мерих еловите гори така хубави, както из Илийна река. Те 
покриват целия отсрещен склон, който съставляват полите на 
Царев връх, Кадийците и Кариците. Тука са те още по-тъм- 
нозелени, мрачни и девствени. Човек не иска да свали очите 
си от тях. Често се запирахме да гледаме с възхищение тия 
гори, които минуваха и отсам реката; по техните правилни, 
строго конически, гладки очертания мислиш, че някой нарочно 
тъй художествено ги е подстригвал, и си спомняш дърветата 
в Шенбрун. Но шенбрунският градинар е успял само да ги 
направи еднообразни, а тукашният майстор е дал на тия гори 
неизразима красота, живот и чудна величавост, каквато е дал 
и на околните върхове...

В подножието на Кадиин гроб напихме се хубаво от крис- 
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талиите бистри струи на Илийна река и пак поседнахме да се 
съберем с нови сили. Защото оттук се почваше скалиста вър- 
лина и до една известна точка на урвата трябваше пеш да се 
лази. Това възвишение беше от най-уморителните. По острите 
изпъкнали скали личеше следа от стара пътека. По тая пътека 
са слизали търговците от Разлога през турско време. Как са 
се закрепяли натоварените им коне по тия камъняци, не мога 
да си обясня...

Както рекох, Кадиин връх се издигаше пред нас, той имаше 
еднаква форма с чуката на Еленин връх. Отличаваше се само 
със съвършената заостреност на своята, но като него е ограден 
от пропасти и само от една страна дава достъп — от южната, 
т.е. откъм седловината на Кадиин гроб, която е водоразделът. 
Близо два часа пъплахме ту на коне, ту пеша и с безбройни 
зигзаги по урвата на Кадиин гроб. По долната й част видяхме 
и острови от разкошни ясноалени цветя — мисля, че — не
вени. Техният светъл цвят разсмиваше цялата пустиня. Преди 
да стигнем на водораздела, ние по заповед на бай Тодора пихме 
вода от един извор, що бликаше малко настрана от пътя ни, 
защото горе нямало вода. Михал се осмели да му каже, че ако 
няма вода, имаше преспи татък, с които той знае как да си 
послужи; но Тодор го изруга така немилостиво за неговото 
„многознайство“, щото клетият Михал не отвори уста вече. 
Колкото повече проникваше в дълбочините на царството си, 
бай Тодор ставаше по-властен, по-нетърпелив. Сякаш свежият 
планински въздух раздразняваше нервите му. В качеството си 
на вожд той и по урвата яздеше кон, коня, натоварен с ко
лосалната бъклица.

XXI
Кадиин гроб. Поклон на Македония. Гробът на Ангел 

войвода. Юруци. Кралимарковата бъклица

Тоя водораздел. известен под 
името Кадиин гроб, е една широка поляна между чуките на 
Кадиин връх и Айгедик. Между тия два върхове се отваря на 
югоизток великолепна гледка на Доспатскага планина1. Тя като 

1 Родопската верига, която тръгва към югоизток и дели Тракия от Македония, носи 
това име у местните жители.
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един развълнуван океан пълни с бърда, връхове, чуки, голи 
ридища и долове цялото пространство дори кръгозо- < 
ра! Окото се слисва пред това безкрайно вълнение на 
земната повърхност. Тъмният цвят на тоя планински хаос мята 
скръбно було на картината. В самия хоризонт върховете са 
замрежени от синикава пара на дневната мараня. Там се издига 
един по-висок връх, който бай Тодор ми казва, че е кърваво- 
паметният Карлък над Батак. Показа ми по-насам мястото на 
знаменитата Чепинска долина: но аз не мога да се оправя всред 
безчислените върхове, из които някъде се крие. Чини ми се, че 
съзирам само р. Места отсам и част от Банската долина. Ай- 
гедик ми затуля от юг всичко. Той ми затуля и Пирин планина: 
аз само задната й част гледам, но и тоя видим къс гордо и 
високо изпъква над всички други висоти в тая панорама със 
строгото величие на един цар. Това беше първият ми поглед 
въз Македония, която досега само по име познавах и по стра
дания... Поклон тебе, класическа земльо на България!...

На поляната има следа от човешко жилище: една запустяла 
и порутена стражарница. Тя е служила за такава на една турска 
погранична стража, стояла тука допреди три години, благо
дарение на едно погрешно теглене турската граница от демар- 
кационната комисия. Когато се открила погрешката, един 
отред наши солдати накарали турците да напуснат тая висота 
и сега пограничната им стража се белее долу под източното 
подножие на седловината, на десетина километра оттука. Чрез 
тая поправка на границата величествената пирамида Кадиин 
връх (2697 м) остая цяла на България. Но самият Айгедик 
(2633 м) е разделен между нас и Турция.

На тая седловина, няколко разкрача от парясаната стра
жарница, се види още и гробът на един кадия, поради което 
мястото носи название Кадиин гроб, а покрай него — и чуката 
наляво — Кадиин връх1. Бай Тодор ми разказва, че тоя щас
тлив кадия, който се е увековечил в тия планини, бил дошел 
някога да разправя съдбата за една паша между български 
селяни. Понеже не можал да реши разпрата удовлетворително 
нито за една страна, то и двете се сдружили и го претупали 
на мястото. Но Михал представя малко другояче развезката: 
ожесточените селяни се сбили един други и в борбата, кой знае 
как, паднал невинно жертва и кадията. Той бил заровен на 
самото това място. Тоя кадия може справедливо да бъде гор

1 На руската карта е забелсжен Кадмница.
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делив със своята съдба: неговият гроб е най-високият в цяла 
Европа може би: около 2400 м над морето! По-после обаче 
някои зловещи хора разкопали гроба му, вероятно да обират 
трупа, след което го оставили открит, за да стане плячка на 
орлите и вълците рилски. Днес едно тревясало трапче наумява 
мястото, дето е бил закопан знаменитият кадия.

Бай Тодор ми разказа, че една смъртна драма е прославила 
и съседния близък връх, който се издига на север от Кадиин 
връх: Ангелов връх. Тая драма има по-героическа подплата. 
Някой си Ангел войвода дълго време шътал с четата си из 
планините, додето най-после бил загащен от турците, когато 
се намирал на тоя връх. Нападнат така ненадейно, той решил 
да се съпротивлява докрай и след жестока и отчаяна отбрана 
той паднал убиг. На самото теме на Ангелов връх още се 
видели окопите, зад които той се е бранил с четата си... Те и 
сега са известни на околното население под име „Ангелови 
метеризи“. Върхът, дето е произлязла тая юнашка и кървава 
драма, според картата, е около триесет метра по-висок от Ка
диин връх; прочее, ако на Кадиин гроб съществува най-висо
кият гроб, то на Ангелов връх е станал най-високият бой!

При тоя разказ за юнашките времена на старите хайдути 
бай Тодор грабна пушката и гръмна по посока на турската 
стража.

— Да поздравя барем Македонията — каза той.
Тук трябваше да се обядва. Но липсваше вода. Вадичката, 

на която бай Тодор напои по-напред дружината, остаяше ни 
далеко назад, а пряспата под юрушкого стадо, що се белееше 
на склона на Ангелов връх, отстоеше също далеко и нам ни 
беше съвестно да пращаме там някого от водачите, премалели 
от вървеж. Тоя въпрос ни доста озадачи. Но бай Тодор доказа 
и в тоя случай, че е господар в царството си: той извика, кол- 
кото можа, към юруците, на които фигурите едвам личеха като 
черни точки на урвата, и замаха с ръце като един орел, когато 
се готви да литне. Вероятно юруците тутакси познаха, по гласа 
и гунето, кой ги викаше и послушно се запътиха насам. Бай 
Тодор ни изгледа победително, па каза:

— Бай ви Тодор хайдутинът е това... Държи ли им да не 
дойдат?

Когато юруците — те идеха трима — приближиха доста, 
за да могат да чуят думите на бай Тодора, той им извика пак 
с първия гороломен глас да се отбият при пряспата и да донесат 
сняг. След половина час юруците изскокнаха на Кадиин гроб, 
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всеки под мишница с една голяма буца сняг. Ние току-оядахме 
да обядваме. Планинците приближиха при нас, оставиха буците 
и се спуснаха да ни целуват ръка. Бай Тодор ни запрети да си 
дърпаме ръката, защото „тука така трябва“. Тия юруци бяха 
здрави, юнаци, изпечени момчета. По поканата ни те седнаха 
коленишком настрана и с твърде почтителен вид. Видеше се, 
че те ни взимат за някакви големци. Бай Тодор ни каза, че те 
са се явявали пред княза на това също място по-лани да му 
се поклонят и приемат подарките му. Макар и отраснали диви, 
те приказваха умно, едното момче знаеше и да прочита по 
български! Една мъничка културна струйка беше пробила и в 
дълбочината на тия пущинаци... Тия юруци летуват със стадата 
си по тъдявашниге чалове и паши, а зимата прекарват в Раз- 
ложко. Те хубаво знаят, че Разложко е в Македония, и се на
ричат македонци. Те с гордост казват това. Тях е засегнал 
вятърът на племенните страсти! Напразно, по-добре да си 
остаят такива, каквито са — номади, без цивилизация, без оте
чество, без закони, без вериги; нека си останат волни и не
укротими синове на планините, непокварени от отровната со
циална атмосфера на постоянните жители... Утешително е за 
человека от XIX век, с душа и сърце извратени във фалшивите 
условия на един изкуствен живот, да среща сегиз-тогиз вън от 
своето общество хора, остали близо до природата и чужди на 
хилядите глупави, ненужни и безразсъдни потребности или из
мислици на нашата болнава цивилизация...

Поканихме и тях да вземат участие в обеда ни. Той сега 
беше извънредно весел и приятен на тая висота, отдето в едно 
време гледахме Тракия, Македония и България. Понеже раз
полагахме само с една чаша — тя събираше водата от снега, 
— решихме да пием непосредствено от бъклицата, което много 
угоди на бай Тодора, защото му напомни някои хайдушки 
пиршества... Но гоя начин за пиене излезе непрактичен: когато 
се подаде на едного от другарите ни, малък и слаботелесен, 
да пие, бъклицата Крали Марко отказа да се подигне и стана 
нужна поддръжката на един юрук, за да може да си глътне 
винце.

Тая оригинална сцена аз успях набързо да я на дращя в 
портфеля си, при другите видове и сцени от живота на Рила..

Ситият обед обаче отне охотата на другарите ми да се кач
ват на острия Кадиин връх, те предпочетоха да легнат и да 
подремнат, като хвърлиха кърпи въз лицата си, да ги бранят 
от слънцето. Остах само аз охотник за това възвишаване.
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Метнахме се на конете с Михаля и той потегли напред по 
чуката. Тая чука отдолу лъже окото със своята близост, но нам 
ни требва цял час, докато се изкачим чрез много трудни лъ- 
катушения до темето й. Но когато стигнах на него, аз бях 
богато възнаграден за мъките си чрез неописуемата феерия 
която се откри пред мене.

XXII
Възхищение. Природата и поезията

Повтарям, невъзможно е да се 
изобрази с перо величествената картина на природата, особено 
планинската; немислимо е да се предадат с думи възхитител
ните или потресающи впечатления от вида на тоя грандиозен 
планински мир! Ще ли може второто лице да разбере, да по
чувствува, макар в сто пъти по-малък размер, очарованието 
ти, да си въобрази незиблемата красота, дивото величие на 
подобен мир само чрез посредството на сухите думи? Как ще 
възсъздадеш във фантазията му тия грозни, намусени, почти 
ужасни скалисти ридове, които те пренасят в невъобразимо 
далекиге времена на страшните геологически революции, ко
гато се втвърдявали първите грапели на земната кора — пла
нините, — или тия светлотъмни езера под мене, прилични на 
отверстия, из които се отива в морето или в ада, и това раз
вълнувано море на Доспата и на малешевските зелени планини, 
всред които се дига до небето ледената грива на Пирин; или 
тоя необятен лазурнозлатист простор на небесата, с неговите 
неподвижни острови от облаци, бели и плътни като рилските 
мрамори, с неговите царствени орли, които сладострастно се 
реят из океана му, или пък горделивия Мусала в североизточ
ния хоризонт, все позатулен в облаците, сякаш нарочно, за да 
остане образът му в душата ми окръжен с тайнствено обаяние, 
както се крие един султан от взора на поданиците си?

Дойде ми тогава на ума за оная глупава школа у нас, която 
иска да изпъди с прът из областта на поезията образа на при
родата, нейните божествени хубости и величие и показва като 
единствен извор за вдъхновение размътеното благо, дето се 
боричкат нашите дребнави интересчета и тщеславие на надути 
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пигмеи! Искат да създадат у нас поети, художници, философи, 
а им затварят великата книга на природата, въстават против 
небето и против слънцето и цветята, и любовта вселенна и 
сковават свободната човешка мисъл в умъртвяющи и затъ- 
гштелни за таланта догми, изчоплени из някакви чужди нам 
и непонязни умствувания на скептицизма и отрицанието... На
празно, напразно... Ние така ще създадем един рояк от идео
лози, които живеят чрез заучени фрази и мислят, че вършат 
велики работи, но поети няма да имаме! Поетът се ражда и 
расте в широката сфера на духа и на природата, талантът тряб
ва да пие из техния жив източник; под тираническия натиск на 
условното и разсъдочното той излазя запъртък. Той умира. Да 
гоним из поезията природата и да осъждаме любовта към нея, 
значи да отричаме съществуванието на самата поезия... Един 
човек може и да е лишен от дара — бих казал от щастието 
— да се възхищава от природата, и пак да бъде изкусен по
литик, полезен чиновник, изряден социалист, даже социалист- 
марксист... Но оня, който иска да бъде или се мисли поет и 
може би да знае наизуст и цял Шекспира. а не се сеща, когато 
се изкачи на един планински връх, да вдигне в благоговейно 
възхищение ръце към небето, към оня дивен Поет, който е 
създал величайшата поема, Созшов, той не е роден за поет, а 
е един заблуден нещастен човек. Поетът може и да не възхва
лява природата — това не е необходимо, — но непременно ще 
се възхищава от нея...

Но малко ще бъдат хората, въз които величието на при
родата да не упражни какво-годе обаяние; защото всеки човек, 
и най-прозаичният, е малко поет в душата и ако природата не 
може да го възхити или вдъхнови, то все ще го побутне... Тая 
сила особено имат планините, тяхното неотразимо действие 
пада на всекиго, макар по разни начини. Те са една широка 
арена за работа на ума и душата. Само те дават великите 
чувства на удивление и благоговение. Един английски писател 
сполучливо нарича планините най-големиге катедрални хра
мове, каквито съществуват на света.

Рила е такъв един храм. Тя има своите каменни врата, па
зени от гиганти, нейните стени са планинските вериги, що се 
дигат до облаците, куполите са острите й върхове, езерата й 
са стъклата на покрива й, олтарът й е вътрешната долина на 
Рила река, облаците — димът от тамяна, който всяка заран 
се пуши от горите й, а химните й — сладкият шум на нейния 
вечно пеющи хор от реки и поточета...
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Който е пътувал из такива неръкотворни храмове, не може 
да ги забрави никога; при подобно едно пътуване из свободните 
простори на планините всякога е изнесъл в душата си нещо 
бодро, человеческо, умиротворяюще от тях. Аз говоря именно 
за планините, защото те са остали по-волни от човека и по- 
недостъпни за градската му цивилизация, която, като опито
мява, едновременно уморява и опошлява човешкия дух. Такива 
пъгувания за нас българите особено са необходими, те могат 
да разведрят душите ни, да внасят в тях облагородителни чув
ства, хармония, правда, человечност, могат да ни направят и 
по-добри, и по-щастливи, и то с толкова евтина цена — стига 
ти да оставиш града си, и ще се озовеш в някоя планина у 
нас!... Нямаме нужда да ходим по далечни страни, да дирим 
бром за нервите си и ясност за мислите си... Чета сега „Писма 
от Африка“ на полския романист Сенкевича, неотдавна бродил 
из дълбочините на тоя материк, и срещам там хубави размиш
ления за добротворното влияние от пътешествията. „В нашите 
градове, казва той, ние живеем повече умствен живот, т.е. жи
вот много едностранен; книгите, впечатленията от произведе
нията на изкуството, критиката, рефлексията — ето омагьоса
ния кръг, из който се върти целият наш мир. При такива усло
вия нашата външна деятелност се свежда почти на автомати
зъм. Ние ставаме заран, облачаме сеу закусваме, без ни най- 
малко да мислим за това, като автомати, и всичко това се 
прави вечно все на един и същи маниер. От това нещо страда 
здравето ни, жизнеността ни, даже силата на ума. Особено на 
художниците такава едностранчивост принася сериозна вреда: 
като се хранят с книги само и рефлексии, те достигат най-после 
дотам, щото да не получават никакви непосредствени впечат
ления! Могъл бих да посоча цели дузини поеми и романи, в 
които и природата, и страстите са разбрани и пречувствувани 
само през книгите. Няма нужда да казвам — каква ценност 
може да има такова изкуство... Мъчно може да се предпише 
някому пътуването като средство против анемията на таланта; 
аз не мисля да правя това, но мисля, че пътуването запазва 
човека от физически и умствен автоматизъм, защото всеки ден 
туря човека в нови условия, буди енергията му, сблъсква го 
непосредствено с природата и с първобитните хора, чиито 
страсти не са увити в пелените на условностите. Па най-после, 
човек си почива. В градовете той се противопоставя на окръ- 
жающето; на морето и в горите — съединява се с него. В 
думите, че шумът на дървесата и вълните котка и успокоява 
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душата, има по-малко риторика, отколкото може да ни се по
каже...“

XXIII
Иднлическа картина при Крастава лъка. Нощно пъ
туване към манастира. Скалистите планини в Север

на Америка

Когато пак се спуснах на Кадиин 
гроб, дружината беше се вече разбудила и обсъждаше въпроса 
за нашето по-нататъшно скитане. Моето мнение беше да се 
запътим по гребена на северните чалове, за да посетим Мусала 
— понеже тоя път провизия имахме доволно. Водачите обаче 
казаха, че оттука е невъзможно с коне да се отива дотам, и 
наказаха куп причини. Мене ми се струва, че те бяха само 
причини да се не ходи повече... Падна и предложението да 
тръгнем на запад от Айгедик, по гребена на бърдото, по което 
върви турската граница, та да посетим Царев връх и от него 
да слезем в долината на Рила. Съгласихме се тогава да се 
върнем назад по долината на Илийна река.

Почивката ни подир мъчния спуск стана на една тревиста 
височинка над водопада на Аладжа слаб. Много се любувахме 
на една пряспа срещу нас, подкопана от водата и изображающа 
пещера. Макар че стравнително ниско, тая пряспа беше оцеляла 
досега; бай Тодор ни казваше, че тя ще дочака нов сняг, бла
годарение на усойното си положение в дола. Красив е и во
допадът на същата река, който пълзи във вид на бял пояс по 
стръмната огладена скала, що съставя матката на Аладжа слаб 
дори до вливането й в Илийна река. Оттук се види цяла ше- 
метностръмната урва на Кадиин връх, както и стръмните, по
крити с гора, и по-нагоре с паша, склонове на Каоаомерица, 
Джендема, Чаушица с целия им гребен, забит в небето. Аз с 
удоволствие гледах тия. висоти, дето бях пътувал с коня си 
помежду един кръг от облаци по кръгозора. Чини ми се, че 
само тия въздушни пътувалия ще оставят неизгладим спомен 
в душата ми, когато всички други хиляди и хиляди впечатления 
може да побледнеят или да се изгубят под влиянието на жиз
нените тревоги.
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На Крастава лъка заварихме работниците, току-що се гот
веха да вечерят. Остаяше още доста време до смръкване, но 
за тая долина слънцето беше вече зашло зад западните върхове 
на Рила. Сладостна сянка царуваше по зелените гори и скло
нове; само Кадиин връх, по едно разположение на планините, 
беше още цял осветен. Птичките пееха весело из листата край 
реката, на която шумът се разнасяше упойно-сладостен из раз
мирисалия на прясно сено въздух. Работниците, състоящи по
вече от манастирски ученици-послушници, седяха на дружини 
около паниците с полската си гозба и ядяха с вълча охота. 
Някои бяха вече успели да се насърбат с агнешката чорба и 
си готвеха легла в мекото сено, остало още на пластове. Лу
дешки викове, смехове, глъчка оглушаваха тая долина, непри- 
викнала на човешко присъствие; тука самата радост царуваше. 
А от ливадата нагоре се дигаха боровите гори, мълчаливи и 
сериозни, сякаш криеха някакви черни тайни в своите недра, 
и радостта на Крастава лъка издъхваше при тяхната граница. 
Речният бряг засеняха млади, хубави боровини с яснозелени 
листа, с червени чушки на върховете; но как са мили и кокетни 
тия дървета, назначени да станат исполински борове като дру
гите! От ст ройните стебла на такива боровини овчарите дялат 
,хурки шарени“ за любовниците си и невестите си. Съществува 

една песен, в кояго Рила горчиво се оплаква от подобни гости. 
Аз я привождам, едно, защото е поетическа — ох, песните, в 
които горите говорят или действуват, са най-поетически! — а, 
друго, защото е единствената народна песен от известнит е мене 
досега, която споменува Рилската планина1:
Юнак на гора говори:
— Оставай сбогом, прощавай, 
горо ле. Рила планино!
Халал ни струвай, горо ле, 
дето ти вода пияхме, 
дето ти трева тъпкахме! — 
Гора юнаку отговаря:
— Иди си сбогом, юначе.•

халал ти струвам сичкото: 
тревата, йоще водата — 
водата тече пак вода, 
тревата расте пак трева. 
Едно ви халал не струвам, 
дето ми елхи2 кършахте, 
че ги на хурки правяхте 
и по седенки ходяхте, 
че ги на моми давахте.

Тая песен е и от друга страна характерна: в нея едничката 
се изразява, ако и в много слаба форма, протестът на българ-

1 В сбирката на Дозона: СЬапзопз рори1а1ге8 Ьи1ваге5 шедйев.
2 Вместо ели. народът често смеша и с него даже пишушите. елата с елхата, две 
дървета съвсем различни: първото хвойно и любяше височините, второто листнато 
и растяше в ниски влажни места.



ската гора против изтреблението. Ако да се бяха наговорили 
всичките наши планини да се оплачат в един глас, какъв гръ- 
мовен ревот щеше да се дигне до небесата!

Но нам не остаяше повече да губим време и потеглихме за 
към манастира. Връщането беше пак по същия път, въпреки 
това и голямото ни заморяване долът на Илийна река пред
ставляваше за нас голяма привлекателност пак. Сега всичките 
картини, потънали в тайнствена сянка, добиваха чаровна ме- 
ланхоличност. Под надвисналите клонове при реката стоеше 
такъв вълшебен полумрак, при какъвто трябва там да се явяват 
самодивите и русалките; реката гърмеше някак по-упойно из 
влажната усоя, сякаш шумът й приспиваше утихналите гори 
с техните птички, фъфлене и шопот. Само ековете им ставаха 
по-чувствителни на редките наши извиквания и обаждания в 
букака, дето бяхме пръснати.

При Митницата бай Тодор ни напусна и си влезе в заветната 
кула. Минахме моста и стъпихме пак в алеята-тунел, която 
извежда на манастира. Ние се озовахме в пълна тъмнина, като 
се намерихме под свода й. Тая тъмнина ставаше още по-гъста 
и непроницаема, колкото напредвахме нататък. Скоро вече не 
виждахме нищо: ни клони, ни дънери, ни път. Реката отдясно 
ревеше гръмовито, но нейните белопенести скокове не се по
знаваха. Чувствувахме само, че тя бухти все по-ниско от нас 
и че пропастта, край която лазеше пътят ни, ставаше по-дъл
бока. Дружината се умълча, всеки впиваше будни очи в мрака, 
за да не би да се сгромоляса от някой бряг, защото не навсякъде 
съществува заграда. Аз, както и друг път, оставих Мишка на 
воля: знаех, че той няма да се заблуди; но неволен страх ми 
идеше, когато ми се стореше, че реката бучи под самите нас 
и черната пропаст може би зее под самите стъпки на коня. 
Понякога се обърнех назад да видя нещо от дружината, която 
мълчеше, но и там непроницаема тъмнина; само равномерния 
топот на коне слушах зад моя кон... Аз изпитвах странно чув
ство в това си положение: преди няколко часа в лазурното 
сияние на Кадиин връх, а сега в такава пълна нощ под тоя 
листнат свод! От време на време на алеята падаше една слаба 
тъсма от нощна виделина, тя падаше при углъбленията, дето 
някоя ручейка под мост прорязваше хълбока на планината, та 
остаяше малко ‘празнота между чадърите на буковете. Тая ви
делина радваше душата и когато дойдех на подобно отворено 
място, вдигах очи и погледвах като из някой кладенец небето 
и звездиците как блещукаха... И никога те не са ми се видели 



толкова приветни и радостни. Има в Божествената комедия 
едно място, дето Дайте казва следното: „Изведнаж аз видях 
през един отвор (на ада) небесния свод — най-прекрасния пред
мет! Ний излязохме и видяхме звездите.“

Аз сега още по-добре разбрах тия думи на великия ита
лиански съновидец.

Най-после се озовахме на широко, под звездното небе; пред 
нас се обрисува в нощната мърчина тъмна грамада, из която 
гледаха две оствезлени прозорчета.

Бяхме пред госголюбивата манастирска ограда.
Нашият излет се свършваше.

Тоя излет беше и последният ми.
След няколко деня аз с жалост се разделих с тая горделива 

и неначета природа. Малко време сравнително бях гостенин 
на Рила, но то беше най-богатото за мене с впечатления нови 
и велики. Тия впечатления ще останат неприкосновени в душата 
ми; величествения! лик на Рила планина, с всичката своя омай- 
ност и дивашкос I, ми остаят един от редките най-приятни спо
мени в живота. Долините, върховете, кристалните реки, горите 
приоблачните езера, безконечните кръгозори с панорамите, 
които ми откриха, и чудесата на планинския мир, всичко онова, 
което посетих и коего видях, и на което се възхищавах, за мене 
е сбрано сега в един величествен образ, то е една грандиозна 
поема, прочетена с възторг, запомнена изуст и сляна със съ
ществуванието ми...

Локиер разказва, че във време на пътуването му по Ска
листите планини в Северна Америка той с удивление срещнал 
в тях един почтен френски абаз. Абатъз- му обяснил присъс
твието си в гия отдалечени пущинаци по следующия начин: 
„Вие се чудите, дето ме срещате тука, но работата е. че когато 
преди няколко месеца бях много болен и докторите бяха се 
отчаяли за моето оздравяване, стори ме се един пъг, че ме 
посети ангел и ме попита: „Как ти се хареса тоя прекрасен мир, 
който ти току-що остави?“ Това видение и думите на ангела 
ме направиха да си помисля, че аз, който през цял живот съм 
проповядвал за блаженството в оня свят, почти нищо не видях 
от чудесата на тоя свят, в който аз живея. Затова се реших, 
ако само провидението ми запази живота, да странствувам по 
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света и да разгледвам величието му. Ето защо ме вие видите 
в Скалистите планини.“

Ние, българите, за да видим света и чудесата му, нямаме 
нужда да ходим така далеко; нашата Рила е също един свят 
за чудене и почти толкова непознат за нас, колкото и Скалис
тите планини... Идете в Рила да видите дивностите и величието 
на природата! Качете се на Рила да видите оттам колко е 
велика и хубава нашата България!

София, май 1892 година

Иван Вазов
ВЕЛИКАТА РИЛСКА ПУСТИНЯ
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