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Д-рr,
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1.

Люб. Диневъ

УВОД Ъ

Общъ орографски и тектонски погледъ върху
изследваната область
а. О р о г р а ф с к и п о г л е д ъ

Западнитt Карпати, като часть отъ Алпийската планинска
система и като непосрtдствено продължение на А.11питt, за
почватъ отъ Дунава при Братислава и свършватъ на изтокъ

до

Тиличското

седло

(688

м.).

Tt

представятъ издута къмъ

северъ дж.rа, оградена отъ юrъ съ Унгарската низина, а отъ
западъ и северъ съ старит·h херцински земи на Чешкия ма-

*) Презъ лtтнитt
пребиваване въ бившата
пропжтуваме съ научна
чиито централни дtлове

ваканции на 1936 и 1937 rод., по време на нашето
Чехос11овашка република, имахме възможностьта да
цель една rолtма часть отъ Западнитt Карпати, въ
предприехме и по-специални морфоложки изучвания,

r. проф. Дим . Ярановъ, за което си
позволяваме тукъ да му изкажемъ нашитt най-сърдечни благодарности.
Областьта, която бtше обектъ на нашитt специални морфоложки изуч
вания, резултатитt отъ които излагаме въ тази работа, принадлежи къмъ
единъ отъ най-интереснитt дtлове на Западнитt Карпати . Въ основата на

подтикнати отъ приятелскитt съвети на

тtзи изучвания, легна принципа на

индивидуалното

изследване

на

сродни

морфоложки явления въ по-rолtма область, обстоятелство напълно необхо
димо при даване на една вtрна преценка на наблюдаванитt факти и на
една по-rолtма възможность за правилни сравнения и вtрни заключения.
Нашитt изучвания и картирания извършихме съ помощьта на съот
ветнитt листове отъ топографскитt карти за тази область · 1 : 200,000,
1 : 75,000 и 1 : 25,000. Твърд~ непостоянното време и презъ дветt лtта за
трудняваше, до rолtма степень, нашитt изучвания въ тази обширна планин
ска страна. Съдействието, обаче, което намtрихме отъ страна на мtстнитt
власти и отъ гостоприемното словашко население,

както

и отъ страна

на

науч

нитt работници-географи и геолози въ Карловия университетъ въ Прага, на
които изказваме тукъ нашитt най-rолtми благодарности, ни позволи да за
вършимъ успtшно тtзи изучвания и да предложимъ въ началото на 1938 r.
приготвения трудъ като докторска дисертация по природнитt науки. За
жалость, приготвеното за печатъ съчинение, поради стеклитt се наскоро
следъ това политически събития, не можа да види бtлъ свtтъ и едва сега,

твърде съкратено и преработено, излиза на български езикъ.
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сивъ и на Полското плато (планината Лиса гора). Пристегнати
отъ . северъ и западъ отъ тtзи стари земи и подложени на
продължителни

нагъвателни

движения

напредващи

отъ

югъ

къмъ северъ, Западнитt Карпати, днесъ, орографски пред
ставятъ едно непрекжснато редуване отъ малки и голtми кот
ловини и сръдно високи планински вериги. Въ тtхното раз
пространение се наблюдаватъ ясно две главни посоки. Въ
западнитt дълове на Западнитt Карпати - югозападно-северо
източна, а въ източнитt - западно-източна, като нъкжде на
сръдата, по продължението на планината Голtма Фатра, се
забелязва ясно едно

кръстосване.

Сръднитъ дълове на · Западнитъ Карпати, които еж пред
метъ на настоящата студия, обхващатъ горнитъ течения на
двата голtми дунавски притока Ваахъ и Хронъ, дветъ голъми
междупланински котловини - Липтовска и Турчанска и плани
нитъ Високи и Низки Татри, Голъма и Мала Фатра, Кремницки планини, Жяръ и Словашки рудни планини.
·
В и с ок и т ъ Т ат ри еж разположени съ посока западъ
изтокъ и представятъ слабо огъната къмъ югъ джга. Тъ еж
планинска

земя,

гобройнитъ

си

която се

отличава,

постглациални

отъ

форми,

една

отъ

страна,

друга

съ

мно

страна,

съ

една непрекжсната редица отъ едновисочни върхове (Gipfelflur). Като най-високи върхове тукъ изпъкватъ Герлаховка
(2663 м.), Лядови щитъ (2630 м.) на изтокъ и Кривань (2496 м.)
на западъ.

Западно отъ Лилиево седло се простиратъ Ли п то в с к и т 1, Т а три, които еж собствено едно естествено про
дължение на Високитъ Татри. Отличаватъ се само съ своята
надморска височина. Най-високи върхове тукъ еж : на изтокъ
Бистра (2250 м.), а на западъ Баниковъ връхъ (2178 м.);

останалитъ върхов·е се колебаятъ между 2000 и 2200 м.

Западно отъ Липтовскитъ Татри, респ. отъ Суха долина
и Търновецкото седло и до пролома на р. Ваахъ между Лип
товската и Турчанската котловина се разпростира планинска земя
съ

ю.

з.-с.

и.

посока,

изградена

главно

отъ варовити и доло

митни материали, която носи името Х о ч с к о-П -р о с ъ ч н я н ска
план и н с к а з е м я. Южнитt й: склонове се спущатъ твърде
стръмно на югъ къмъ Липтовската котловина, разръзани отъ
долинитъ на притоцитъ на Ваахъ. Най-високитъ върхове ВеJiки
хочъ (1613 м.) и Просъчно (1373 м.) даватъ името на тази
планинска земя. Отъ тъхнитt височини, обаче, не може да се
сжди изобщо за нейната височина.
Южно отъ горния проломъ на Ваахъ (между Липтовската
и Турчанската котловина) се простира въ с. с. и. - ю. ю. з.
посока, планината Го л t м а Ф ат р а. Върховетt Остредокъ
(1591 м) и Крижна (1575 м.), разположени въ южнитt й: части,
еж най-високитt върхове на тази планинска единица. Остана
литt върхове, северно отъ тtхъ, се колебаятъ около 1400 м.
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Като естествено продължение на Голъма Фатра, южн(}
отъ ръката Б-вла вода и Харманецъ, следва Крем ни ц кат а
планина,

която

си строежъ,
отъ

но

терциерни

се

от личава

отъ нея не

само

по

геоложкия

и по своята височина. Изградена е предимно
вулканични

материали, а най-голъма височина

достига въ севернитъ си отд-вли при Ф л ох о в а (1321 м.). По
на югъ височината и намалява и теренътъ добива силно набра
зденъ характеръ.

Източно отъ Гол-вма Фатра, задъ р. Ревуца, започватъ
Ни з кит i, Т ат ри. Т-в еж една значително-широка планинска
земя, разположена въ западно-източна посока. Поради различ
нит-в си височини, тя може да се раздъли по-подробно на три
д-вла: западенъ, ср-вденъ и източенъ. Западниятъ д-влъ, между
Старохорския потокъ и долината на р. Коритница, достига при
върховетъ Зволенъ (1403 м.), Кози Хрбатъ (1330 м.) и Хруби
връхъ (1169 м.) своята най-гол-вма височина. Този д-влъ носи
името 3 волен с к о - Стар ох о р ски. Източно отъ него и Д(}
седловината Чертовица (1238 м.) продължава ср-вдниятъ и най
високъ д-влъ на Низкит-в Татри - Праши в с к о - Д ю м би р с к и я т ъ. Западното му крило е билото Прашива, което при
вр. Белка Хохула достига 1754 м. Отъ вр. Хабенецъ и до най

високия вр. Дюмбиръ (2045 м.) билото се колебае около 2000 м.
н. в. Източно отъ Чертовица следва третиятъ д-влъ на Низ
кит-в Татри -Кральовохолскиятъ, който при върха
Кральова хола достига 1943 м. Още п6 на изтокъ Низкит-в
Татри се бързо снишаватъ и свършватъ при Вернарския про
ходъ (около 1000 м.). Освенъ главното било, Низкит-в Татри
иматъ и многобройни напр-вчни гърбища, северно и южно отъ
него, които отд-влятъ притоцит-в на Ваахъ и Хронъ.
Високит-в и Липтовскит-в Татри, Хочско-Прос-вчнянската
планинска земя, Гол-вма Фатра и Низкит-в Татри ограждатъ го
л-вмата Ли п то в с к а к о т л о в и на, която следствие ерозион

ната дейность на притоцит-в на Ваахъ е доста набраздена. На
изтокъ тя се ограничава отъ главния европейски водод-влъ при
Щърба, съ надморска височина малко надъ 900 м., а на за
падъ се снишава до толкова, че при гр. Ружомберокъ достига
приблизително 600 ± 100 м. н. в.
На югъ отъ Низкит-в Татри, следва долината на р.
Х р о н ъ. Тази долина започва при селцето Телгартъ съ водо
д-влъ около 1000 м. н. в, следъ което се снишава къмъ за

падъ и между гр. Банска Бистрица и Зволенъ достига 300 м.
н. в. Непоср-вдствено до ръката следва непрекжсната по-т-всна
или по-широка плоската земя, която

чертае

великолепна гра

ница между Низкит-в Татри и Словашкит-в Рудни планини.
Още по на юrъ отъ Хронската долина се простира обшир
на планинска земя, наречена С лов а ш ки Р у д н и п л а ни ни, които на изтокъ продължаватъ чакъ къмъ гр. Кошице
(Каша), а на югъ граничатъ съ Панонската низина. Въ нашата
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работа тъ еж разгледани
само дотолкова, доколкото еж хи
дрографски свързани съ р. Хронъ. Най-високиятъ имъ връхъ
е Столица (1480 м.). На западъ височината имъ намалява и се
движи между 1000 и 1200 м. Върховетъ Вепоръ (1341 м.) . и
Поляна (1459 м.), и двата отъ вулкански произходъ, предста
вятъ

едно

изключение

въ

тази

часть.

Западно отъ Голъма Фатра и между Мала Фатра и пла
нината
Жяръ е включена
Турча н скат а к от лов и на,
която има с. с. и.-ю. ю. з. посока. Тази котловина се отвод
нява било отъ самия Ваахъ, било отъ неговия притокъ Ту
рецъ. Следъ като Ваахъ напустне горния си проломъ, между
гр. Ружомберокъ и ст. Кральовани и прибере водитъ на кот
ловината, отново си пробива пжть на западъ презъ планината
Мала Фатра и образува С т р е ч н я н с к и я п р о л о м ъ. Тур
чанската котло!Jина е много набраздена отъ ерозионната дей
ность на Ваахъ и Турецъ, а височината й се колебае между
400 и 650 м.
М ала Ф а т р а, която служи като северозападна ограда
на Турчанската котловина се простира въ с. и.-ю. з. посока.
Стречнянскиятъ проломъ я раздъля на два дъла : северенъ съ

върхове Велки Кривань

(1711

м.) и Фатрански Кривань

(1669

м.)

наречена К р и в а н с к а М а л а Ф ат р а и юженъ -- съ върхове
Велка Лука (1477м.) и Минчолъ (1364м.) наречена Минчол
с к а М а л а Ф а т р а.

Невисокиятъ заравненъ планински прагъ Жяръ (вр. Ко
реново - 893 м.), който е със. з.-ю. и. посока, отдъля Турчан
ската неогенна котловина отъ тази на Превидза.

б. Т е к т о н с к и о т н о ш е н и я
На 1903 г. виенскиятъ геологъ V i k t о r U h 1i g, въ своя
та синтеза „Bau und Bild der Karpathen", раздъля Западнитъ
Карпати на следнитъ тектонски зони: 1. Зона на пъсъчника,
2. Вжтрешна зона съ подъления: а) зона на клипитъ, б) поясъ
на централнитi, масиви и в) вжтрешенъ поясъ и 3) Вулканични
планини. Това негово подразлъление, благодарение на изве
стни удобства, които е имало, се е запазило доста дълго време
и се е използувало не само отъ геолозитt. (R. Kettner, 1929,
стр. 382; D. Andrusov,
1938), но и отъ географитt. (F.
Machatschek, 1927, стр. 35; F. Vitasek, 1925, стр. 267; J. Hromadka, 1929, стр. 59 и др.) По-късно проф. R. К е t t n е r, из
вестенъ съвремененъ чешки геологъ, въ своята работа „Geo-

logie Ceskoslovenske repuЬliky", малко видоизмt.ня това пър
воначално У лигово подраздt.J1ение, като раздъля Западнитt.
Карпати, отъ северъ къмъ югъ, на следнитt. тектонски еди
ници: 1. Външенъ поясъ на клипитъ, 2. Флишки поясъ, 3. Вжт
решенъ поясъ на клипитъ, 4. Поясъ на ядрата, 5. Поясъ на
земитъ изградени а) отъ стари палеозойски скали (Спишско-
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Гемерски рудни планини) и б) отъ кристалинни шисти (плани
ната Вепоръ) и 6. Поясъ на младовулканскит-в планини.
Независимо отъ т-взи тектонски единици на Кетнера въ За
паднит-в Карпати се различаватъ два твърде ясно от д-влени единъ
отъ другъ геоложки пояса-на палеогенния флишъ и на старитi,

палеозойски и мезозойски седименти. Това дава основание, щото
Западнит-в Карпати да бждатъ разд-вляни на две джги: а) вън
ш н а д ж г а и л и Ф л и ш к и К а р п а т и и б) в ж т р е ш н а
д ж г а или Ц е н т р а л ни К а р п ат и. Границата между т-взи
две джги отъ различнит-в автори се схваща по различенъ на
чинъ. Нtкои отъ т-вхъ предполагатъ, че Централнит-в Карпати
еж

възникнали

като

резултатъ

на

две

различно

стари

нагъва

телни фази, докато флишкит-в Карпати еж резултатъ само на
една единствена планинообразуваща фаза (Е. А r g а n d). Други
различаватъ една вжтрешна Карпатска джга - предеоценска ·и
една външна Карпатска джга-флишка, между които се про
стира зона съ двойно нагъване (Н. L i m а n о w s k i). Трети
приематъ, че Карпатит-в еж двоенъ комnлексъ, като вс-вка
една отъ джrит-в се характеризува съ една единствена пла
нинообразуваща фаза, но съ различна старость - за вж треш
ната джга горнокредна,
за външната - терциерна (F. R а Ь о w s k i).
Цитуванит-в автори въ своит-в разсжждения за тектон
ското подраздtляне на Западнит-в Карпати взематъ подъ вни
мание или само броя на планинообразуващит-в фази или само
времето презъ което еж ставали т-взи фази. D. А n d r u s о v
( 1930, стр. 236 ; 1932, стр. 112), напротивъ, изтъква преди
всичко интензитета ,
съ който еж ставали тtзи предпалео
генни и следпалеогенни движения. Въ външната джrа следпа
леогеннит-в движения, споредъ него, еж се извършвали съ
значително по-rол-вма интензивность, отколкото въ вжтреш
ната джга, кждето точно обратно предпалеогеннит-в движения
еж имали преобладаващо влияние.
По време на третия конгресъ на Карпатската геоложка
асоциация въ Прага презъ 1931 г. геолозит-в А. М а t е j k а и
D. Andrusov (1931 а, D. Andrusov, 1932 n) предлаrатъ
едно ново подразд-вление само на предпалеогенит-в части на

Западнит-в Карпати. Т-в различаватъ, безъ

огледъ

на

орогра

фията, четири тектонски единици: П е ни д и, Та т рид и, Г р а
н и д и и Г е м е рид и. При това д-вление вс-вка една отъ т-взи
тектонски единици има свои особености, по които се отли
чава отъ другит-в.
Първата тектонска единица (най-северната) Пен иди се
състои отъ предалбиенски формации отложени въ единъ са
мостоятеленъ басейнъ разположенъ северно отъ Високит-в
Татри. Т-взи формации образуватъ два навлака възникнали ве
роятно къмъ края на Аптиена (D. Andrusov, 1932 в., стр. 113),
които обуславятъ образуването на клипит-в.
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Втората тектонска единица Татри д и е съставена отъ
кристалиннитъ ядра на Западнитъ Карпати и отъ тъхнитъ седи
ментни обвивки. Тъзи седиментни обвивки нъматъ едно непре
кжснато пластово редуване, обстоятелство, което се обяснява
съ

окрайното положение което е заемала геосинклиналата въ

обсега на кристалиннитt. ядра. Въ тази
могатъ да се различатъ следнитъ зони:

тектонска

единица

На първо мъсто е В и сок о та транс кат а зона, която
обхваща кристалиннитъ ядра на Високитъ Татри съ тъхната се
диментна обвивка. Въ тази зона еж. известни два главни еле
мента лежащитъ гънки на Червени виерхи и на Гиевонтъ.
Къмъ Високотатранската зона спада още кристалинното ядро
на Криванската и Минчолската Мала Фатра съ седиментната
му обвивка.

По на югъ следва втората зона -Л ю б о х н я н с к а т а, която
се състои отъ една страна отъ Любохнянския масивъ (въ се
вернитъ части на планината Голъма Фатра), отъ друга страна
отъ неговата седиментна обвивка. На изтокъ тази зона нъма
продължение. На западъ, обаче, къмъ нея се причисляватъ ма
сивитъ на Суха и Мала Магура и Жяръ .(D. Andrusov, 1923 в,
стр. 114).

Третата Татридна зона се явява най-добре развита въ Низ
китъ Татри и затова се нарича Низко та транс к а. Тази зона
се отличава съ своята голъма сложность. Състои се отъ два
елемента отъ втори редъ : Дюмбирско-Старохорскиятъ, който
заема централната маса на Низкитъ Татри и Любетовскиятъ,
който съвпада съЛюбетовската зона на V. Z о u Ь е k (1932, 1935)
въ съседство съ Хронъ. Низкотатранската тектонска зона се
отличава

северъ

-

съ

изправени

гънки,

лежащи

гънка Тлъста и Превалце

гънки

наклонени

(J. Koutek, 1930)

къмъ

и съ от

кж.снати елементи отъ седиментната обвивка завлечени отъ
Субтатранскитъ навлаци къмъ северъ- Шипрунска серия (А.

Matejka, 1927, 1930)
1930). На изтокъ тази

и серия
Червена Магура (J. Koutek
Низкотатранска зона продължава чакъ

до долината на р. Хорнадъ. На западъ, въроятно, къмъ тази
зона принадлежи кристалинното ядро на Трибецъ.Характерното
тукъ е, че седиментната обвивка се нагъва заедно съ ядрата.
Макаръ че, отъ 1903 г., въпросътъ за цълостната текто
ника на кристалиннитъ ядра въ Западнитъ Карпати и да показва
една значителна еволюция (А. Matejka и D. Andrusov, 1931,
стр. 40), той и до сега още не е окончателно разрешенъ. За
сега едни отъ най-добритъ познавачи на тази часть отъ Кар
патитъ R. К е t t n е r и D. А n d r u s о v (R. К. 1929, стр. 388;
D. А. ibld. профилъ, стр. 390) предполагатъ, че тъзи криста
линни ядра не еж. абсолютно аутохтонни, но при нагъвателнитъ
процеси въ Карпатитъ еж. били отчасти влачени напредъ къмъ северъ.
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Третата тектонска единица Г р а ни д и се образува въ
дълбоката часть на геосинклиналата, южно отъ кристалиннитt.
ядра. Тя се състои сега отъ два елемента :
1. Навлацитt. на Субтатранската серия и 2. ,,Ко
р е н о в а т а" зона на Субтатранскитъ навлаци.
Навлацитъ на Субтатранската серия, изградени отъ пъл
ния пластовъ редъ на Мезозойкума ( отъ долния Триасъ чакъ
до Албиена), следствие на предпалеоrеннитъ тектонски движе
ния при нагъването еж били отлепени отъ своята кристалинна
подлога (А.
Matёjka
и
D. Andrusov,
1931, D. Andrusov 1932 в) и влачени на северъ (дори до 50 клм.), така че
днесъ ги намираме като навлаци разположени върху Татрид
НИТ'В

тект..онски

единици,

т. е.

върху ядрата.

Кристалинната

подлога на Субтатранската серия, напротивъ, останала назадъ
и се нагъвала независимо. D. А n d r u s о v ( 1936 а, стр. 5) раз
личава въ Словашкитъ Карпати три Субтатрански навлака :
1. Кри ж н я н ски (доленъ С у 6 та транс ки) навлакъ, 2. По
л ю дни ц к и или Х о ч с к и навлакъ ( срt.денъ и rЬренъ Суб
татрански навлакъ на Сръдно Словашко споредъ по-старитъ
схващания) и 3. Страж о в ски навлакъ или Горенъ Субта
трански

навлакъ.

Четвъртата тектонска единица Г е мери д и е била презъ
последнитъ години доста изучена и познащ~ята за нея доста
разширени. D. А n d r u s о v ( 1936 б, стр. 126) причленява къмъ
тази единица само Спишския навлакъ съ онъзи мезозоийски
елементи, които били отлепени отъ палеозийскитъ и триаски
части на този навлакъ и плуватъ сега като чужди тъла върху
rранидитъ (Муранско плато, Словашки рай). Спишскиятъ на
влакъ заема споредъ него предимно ю. и. области на Спишско
rемерскитъ рудни планини, съ с. з. граница, която преминава
приблизително презъ селищата Добшина, Римавска баня и
Лученецъ (D. Andrusov, 1937 6).
Областьта на Северозападнитъ Словашки рудни планини,
така наречениятъ Вепоръ, е изградена отъ силно метаморфо
зиранъ кристалиникумъ (кристалиникумътъ на Спишския навлакъ
е напротивъ по-слабо метаморфозиранъ) (D. Aпdrusov 1928 а;
V. Zoubek, 1935-карта). Тази область тръбва да се схваща
сжщо като кристалинна подлога (,,коренова" зона) на Субта
транскитъ навлаци, т. е. тр,вбва да бжде причленена къмъ
Гранидитъ (D. Andrusov, 1937 б).

На

1903 r.

била за nръвъ пж ть приложена отъ

е о n (1903) навлаковата тоория по отношение
Западнитъ Карпати. По-къснитъ изследвания на

g

чешкигв

женъ

геолози,

навлаковъ

потвърждаватъ

строежъ.

окончателно

М.

Lu-

строежа на
полскитъ и
този

сло

Сжщевременно било установено.

че този строежъ не е билъ създаденъ изведнажъ (въ Тер
циера) както се е мислило първоначално (V. Uhlig, 1907), но
че е резултатъ на нъколко ороrенни фази (R. Kettner, 1929,
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които се проявили отъ една страна преди Палеогена,

387),

отъ друга

-

следъ него

(D. Andrusov, 1932

в).

Предпалеогеннитi, орогенни фази еж станали главно на
три пжти (А. Matejka и D. Andrusov, 1931 а, стр. 22; D.
Andrusov, 1932 в): презъ горния Аптиенъ (Австрийска фаза),

между Ценомана (или горния Албиенъ) и срi,дния Сенонъ
(Субхерцинска фаза) и между горния Сенонъ и Палеогена
(Ларамийска фаза).
Следъ създаването на навлаковия строежъ

преди

отла

гането на Еоценскит1, пластове (R. К ettner, 1929, стр. 388 ;
1931 а, стр. 61), приблизително между Албиена и Лютесиена
(D. Andrusov, 1930, стр. 246) въ Западнитi, Карпати на
станала значителна консолидация (въ смисъла на S t i 11 е, 1924,
стр. 7). Следъ консолидацията въ тази область, последвала
палеогенната трансгресия, която пъкъ въ младия Терциеръ,
била
последвана отъ тектонски
движения, проявили се съ
различенъ

Въ

интензитетъ.

външната

джга

се

създали,

приблизително

края на Олигоцена и презъ най-стария Миоценъ (R.

къмъ

Kettner,

стр. 388; J. Nowak, 1927) нови навлаци (Те ши н ски,
Го дул ски, Маг у р ски). Тi,зи навлаци изградени отъ горно
кредни и терциерни флишки материали (J. Nowak, 1927) били
надхлъзнати отъ югъ къмъ северъ и днесъ изграждатъ Бе
скидитi,. Въ вжтрешната джга този флишъ е билъ само слабо
наrънатъ (наблюдавани еж само незначителни надхлъзвания).
Заедно съ предпалеогеннитi, тектонски единици, върху които

1929,

лежи дискордантно, този флишъ е
огъвания отъ по-голi,мъ разм·връ

а, стр. 61; D.
и сл.).Тi,зи огъвания отъ по-голi,мъ

(R. Kettner, 1931

участвувалъ

по-късно въ

- Velevrasy, Gro~falten 1)
Andrusov, 1932 в, стр. 120
разм1,ръ продължавали и

презъ най-младия терциеръ. Въ консолидиранитi, области

младитi, тектонски движения,

след.

еж

могли

по

да се проявя

ватъ само синорогенно.

Последниятъ геоложки елементъ въ строежа на Запад
нитi, Карпати, който заема т1,хнитi, най-южни отдi,ли, пред
ставятъ терциернитi, ерупции.
Като сравняваме по-горе вече даденитi, географски и
тектонски бележки ясно проличава, че изучаваната обJ1асть
съвпада изцi,ло съ Централнитi, Западни Карпати и принад
лежи предимно къмъ зоната на планинскитi, ядра и отчасти
къмъ терциернитi, ерупции на Южно Словашко.

2. Прег ледъ на досегашнитi; изучвания
Първитi, обширни и основни сведения върху геоложкия
строежъ на Ц~нтралнитi, Западни К,1рпати намираме въ ра
ботитi, на D. S t u r.
1)

W.

Ре п с

k, Die morphologische Analyse 1924,

стр.

186- 243.
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По-късно, презъ 1903 г., по време на международния гео
ложки конгресъ въ Виена,
V i k t о r U h 1i g, възъ основа
главно на своитt изучвания, издава голtмия си трудъ „В а u
u п d В i 1d d е r К а r р а t h е n'', който като синтеза става единъ
отъ най-главнитt източници на по-къснитt геоложки изслед
вания. Сж.щата година швейцарецътъ М. L u g е о п, само възъ
основа на една работа на У лига, обръща внимание върху на
влаковия строежъ на Високитt Татри, което дава поводъ за
нови задълбочени и детайлни изследвания въ цtлитt Западни
Карпати.
Отъ по-къснитt работи на V. Uhlig, въ които той се
приспособява къмъ новитt схващания за навлаковия строежъ
на Западнитt Карпати, а особено отъ многобройнитt изслед
вания на полскитt геолози: Limanowski, Rabowski, Goetel,
Nowak отъ една страна и на чешкитt - Kettner, Andrusov,
Koutek, Matejka, Zoubek отъ друга страна е могло да се дойде
до една вtрна представа за строежа на Западнитt Карпати и
по специално на тtхнитt централни области. Истина е, че сж.
ществуватъ още твърде много по-дребни геоложко-тектонски
въпроси, които се нуждаятъ отъ разрешение, обаче по-голt
мата часть отъ тtхъ за географа еж. почти безъ значение.
На 1931 г. въ връзка съ третия конгресъ на Карпатската
геоложка асоциация въ гр. Прага, излиза сборникътъ „G u i d е
d е ех с u r s i о п s d а п s 1е s К а r р а t h е s о с с i d е п t а 1 е s",
кж.дето
сведения

намираме
и

множество

изучвания,

както

отнасящи

се

по-стари,

до

така

геоложкия

и

по-нови

строежъ на

Централнитt Западни Карпати.
Презъ последнитt години Срtдно Словашко е
било
обектъ на усилено геоложко изучване и системно и детайлно
геоложко картиране. Резултатитt отъ това ясно показватъ,
обаче, че за сега най-малко изс.11едванъ остава Неогенътъ, което
е важна и значителна прtчка при морфоложкитt изучвания и

заключения 1 ).
По-надолу следва едно

по-подробно

изложение

за

хода

на морфоложкитt изследвания.
Презъ втората половина на миналия вtкъ,
.следвачи

започватъ

да

изучаватъ

модерния

научнитt из
за

него

време

въпросъ за кватернерното заледяване на Карпатитt. Този въ
просъ

става

постепенно

твърде

желана тема

на

почти

всички

автори. Тtхнит·в изучвания иматъ за задача само да устано
вятъ и опишатъ разпространението на ледниковитt форми,
като

по-късно

започва

да

се

търси

и

разрешаването

на

от

д·влни глациоложки проблеми.

Първата работа, която има по-голtмо значение, излиза на
1 ) Неогенътъ изобщо е още доста слабо изследванъ и недостатъчно
добре подtленъ, както въ Панонската низина, така и въ Виенската котло
вина.
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1908 г. отъ R. L u с е r n а подъ надсловъ „Glacialgeologische Untersuchungen der Liptauer Alpen". Авторътъ на този трудъ на
пълно подъ влиянието на глациалгеоложкитt изследвания на
своитt учители А. Р е n с k и А. В r il с k n е r, които точно по
това време работятъ въ Алпитt, установява четири заледява
ния въ Липтовскитt Татри, поставяйки ги въ зависимость съ

рtчнитt тераси, които е наблюдавалъ въ Липтовската

котло

вищ1.

Следъ Свtтовната война съ глациалгеоложки изследвания
въ бившата Чехословашка република се е занимавалъ най-вече
F r. V i t а s е k. Публикувалъ е доста статии, отнасящи се до
кватернерното заледяване въ тази страна, нtкои отъ които се
отнасятъ непосрtдствено до изследваната отъ насъ область -

особено до Низкитt Татри. Отдtлно внимание заслужава
говата

последна

ния

положителность

не

и критична работа: ,,ProЫem
diluvialniho zaledneni nasih hor'', която излиза на 1934 год. Въ
нея авторътъ дава единъ цtлостенъ критиченъ прегледъ на
кватернерното заледяване въ бившата Чехословашка републи
ка, като сж.щевременно изтъква, че дветt по-стари заледява
съ

сравнителна

не

могатъ

да

се

докажатъ;

съмня

ва се еж.що и въ сж.ществуването на флувиоглациални тераси

въ Срtдно Словашко.

'

Високитt Татри въ глациоложко отношение еж били
еж.що така доста много изучавани. На 1923 г. J. Р а r t s с h публи
кува своята голtма студия: ,,Die lюhe Tatra zur Eiszeit", която
обхваща всичко известно до това време. Той, обаче, не дава
окончателни заключения. Тази работа засtга отчасти и Липтов-

•

ската котловина.

На
като

1929-1930

резултатъ

на

г. излизатъ въ Полша два

дългогодишни

самостоятелни

голtми труда
изследвания

въ Високитt Татри: ,,Tatrzanska epoka lodowa", респ.• Zarys
moich poglqd6w па Tatrzanskq epok~ lodowq" отъ Е. R о m е r
и „Dyluwjalne zlodowacenie p6lnocnych stok6w Tatr" отъ В. На1i с k i. Първата работа е не само занимлива съ това, че се от
нася до кватернерното заледяване на цtлитt Високи Татри,
но и съ това, че въ нея е обърнато внимание и на други
морфоложки въпроси отъ Срtдно Словашко. Втората · работа
се отнася само до северния склонъ на Високитt Татри и се
отличава съ това, че въ нея Халицки различава три заледя
вания, докато Ромеръ-четири.
Елна по-пълна работа излиза на 1937 г. отъ полския гео
графъ J 6 s е f S z а f 1 а r s k i, подъ надсловъ: ..,Ze Studi6w nad morfologia i dyluwium poludnowych stok6w Tatr." Въ нея се раз
глеждатъ подробно
глациалморфоложки
въпроси свързани
съ заледяването на южнитt склонове на Високитi; Татри, вклю
чително и тераситt развити въ Спишската и Липтовската ко
тловина и по рtкитt Попрадъ и Ваахъ.
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S t а n is l а w

Ра

wl о w s k i

въ една

студия докладвана

предъ географския I<онгресъ въ Варшава презъ

словъ

"Les Carpates

а

l~epoque glaciaire"

1934 r.

подъ над

ни дава

подробни

познания за глациоложкитв изучвания на цtлитt Карпати.
Тtзи по-горе приведени морфоложки студии се отнасятъ
само до глациоложки въпроси. Изследвани еж били обаче и
други морфоложки проблеми.
Още на 1909 r. излиза сравнителната работа на голtмия

полски географъ L. S а w i с k i: .. Die jilngeren Krustenbewegungen
in den Karpathen". Той, възъ основа на собственитi, си и
чужди изучвания, установява: 1. че днешниятъ си видъ Кар
патитt добиватъ тепърва следъ главнитt тектонски движения
и 2. че по-младитi, тектонски движения, които еж ставали
презъ младия терциеръ еж се извършвали en Ыос. На това
твърдение на Савицки дълго време не се е обръщало внима
ние. Фактически, обаче, изглежда, че той още тогава много
добре е схващалъ т'i3зи проблеми.
Непосрtдствено следъ създаването на бившата Чехосло
вашка република J. D а n е s предприема пжтувания и морфо
ложки изучвания изъ Словашко и Подкарпатска русия, резу л
татитi, отъ които еж nом'i3стени въ работата "Uvod do geomorfologie Slovenska а Karpatske Rusi", излtзла на 1920 r.

На 1924
ватъ работата

r. F. Machatschek и М. Danzer публику
„Geologische und geomorphologische Beobachtungen in den W estkarpathen".
Последнитt две работи еж по-скоро отъ общъ характеръ,
тъй като пжтуванията еж били извършени само за ориентация.
На 1922 r. V. D е d i n а публикува морфоложко-стопанска

работа „Slovenske Krusnohofi а Stfedohofi, която дава резулта
титt отъ неговитt изследвания изъ Словашкитt рудни пла
нини. И въ тази работа, макаръ че е засегната доста физи
ческата география, липсва една морфогенеза на изучаваната
область.

На 1929 r. J.
vyvoj Slovenska",

Н

rо mаd kа

издава статията

„Morfologicky

която е опитъ за морфоложки прегледъ на

цtло Словашко. Отъ този прегледъ, както и отъ неговитъ по
късни работи издадени на 1931 r.: ,,Povrchove formy Slovenska
а jejich vyzkum" и „Пideni povrchovych tvaru Slovenska na
podklade jejich vyvoje", се пижда, че морфоложкитъ проблеми
въ Словашко и по специално въ Срi,дно Словашко, не еж още
ни най-малко добре изяснени.

Повече е работено за установяване на рtчнитt тераси.

V i t а s е k,

занимавайки се съ

r лациоложки

F r.

въпроси е описалъ

значителна часть отъ тtзи тераси въ отдълни статии. На

1932

издава една статия, която се отнася до тераситi, по горното
-течение на р. Ваахъ (,,Terasy horuiho Vahu"). Въ нея за пръвъ
nжть еж описани всичкитt тераси на Ваахъ, отъ изворната

r.

Морфология на Uентралнитъ Западни Карпати
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кж.снати едни

до гр. Жилина.
надъ други

Установени
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еж нtколко непре

тераси.

Една еж.що описателна работа, която се отн~ся до тераситt

на р. Хронъ, издава J. Н r о m а d k а на 1935 г. : ,,Ricni terasy horniho а stredniho Hronu". Отъ тази работа, макаръ и предва
рителна,
ната

може да

имъ

се

проследи

не

само

хода,

но

и

относител

височина.

D. А n d r u s о v картиралъ и описалъ въ особена статия те
раситt по р. Орава: ,,О ctvrtohornich terasach Oravy etc."
Отъ гореприведенитt работи, които засtгатъ изключи
телно Централнитt Западни Карпати, следва заключението, че
с ъ о г л е д ъ н а г е о м о р ф о л о г и я т а н е с а м о Ц е н т р а л
н и т t. З а п ад ни К а р п а ти, но и зоб що о б л а с т ь т а, к о я
то о б х в а ща ц t ли т t З а п а дни К а р п а ти, е м н о г о ма л
к о изследван а.1) Подобна констатация е направилъ въ своя
докладъ и словашкиятъ географъ J. Н r о m а d k а на II конгресъ

на чехословашкитъ географи въ Братислава

(1933

г.). Къмъ това

трtбва да се прибави още, че досегашнитt морфоложки изуч
вания изъ Словашко еж имали за задача по-скоро да опишатъ
известни морфоложки явления, отколкото да ги обяснятъ.
З. Главни проблеми.
Отъ предходнитъ глави на увода става ясно, че Централ•
нитъ Западни Карпати въ геоложко и тектонско отношение
еж. до такава степень проучени, щото настоящата работа нtма
претенцията да допринесе нtщо много. Напротивъ, въ геомор
фоложко отношение редица въпроси стоятъ открити и чакатъ

своето разрешение. Затова и нашето внимание е било насочено
предимно

въ

това

направление,

като

еж

поставени

за

разре

шение следнитъ нtколко по-главни проблеми, които иматъ зна
чение за

опознаването

на

днешния

карпатски

земеобликъ, а

именно:

1. Установяване на денудационни повръхнини въ областьта
на Централнитъ Западни Карпати и опредъляне тt.хната въз
расть, респ. проследяване морфоложкиятъ развой на орограф
скитъ единици.

2. Проследяване развоя на ръчната мрежа въ областьта на
Централнитъ Западни Карпати.
3.

Опредъляне възрастьта на ръчнитъ тераси.

Карстовитt явления и въпроситt свързани съ кватернер
ното

заледяване,

които

еж

твърде

нашироко

следваната область еж нарочно изоставени,
вториченъ

1)

и

по-специаленъ

застжпени въ из

като явления отъ

характеръ.

Оrъ тази констатация може да се изключи само въпросътъ за ква

тернерното

заледяване.

Д-ръ Люб. Диневъ
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За да бждатъ разрешени правилно поставенитt проблеми,
при изложението сме изтъквали предварително всички морфо
ложки факти, които еж били наблюдавани въ отдtлнитt низки

и високи земи.

При

разглеждането

на

низкитt земи

сме се

спирали едновременно по-подробно и на геологията имъ, която
е отъ значение за морфоложкия развой не само на тtхъ, но
и на ограднитt. планини, докато при разглеждането на планин
скитъ земи сме изтъквали само морфоложкитt имъ особено
сти, които

за

случая еж напълно достатъчни при заключенията.

11.

НИЗКИ

ЗЕМИ

ЛИПТОВСКR. КОТЛОВИНR.

R..

1. Предварителни географски бележки
Разположена съ своята надлъжна ось отъ

западъ къмъ

изтокъ, Липтовската котловина е една отъ най-голt.митt между

планински котловини въ Западнитt Карпати (818 кв. к.11м.). Ора
графски има неправилна продълговата форма и понеже се про
стира между значително високи планини, нейниятъ депресионенъ
характеръ изпъква

още

по-ярко.

Преди да минемъ по-нататъкъ ще се спремъ съ нtколко
думи върху границитt на котловината, които

до

сега не еж

били въобще очертавани.

Западната, северозападната и северната граница на Лип
товската котловина е, отъ една страна, добре морфоложки из
разена съ стръмнитt. склонове на Хочско-Просtчнянската пла
нинска земя, на Липтовскитt. и отчасти на Високитt Татри,
отъ друга страна, тектонски
очертана съ двата разсъда :
П р о с ъ ч н я н с к и я т ъ и Под та т р а н с к и я т ъ. Докато Про
съчнянскиятъ разсъдъ е много ясно изразенъ, Подтатранскиятъ
се

прикрива отъ

натрупаното

огромно количество г,11ациаленъ

материалъ.

Южната граница на Липтовската котловина не е тектон
които еж изучавали този

ска. Никой отъ авторитt до сега,

край, не еж установили нtкаква разсtдна линия, която би
могла да послужи като естествена граница между Низкитt.
Татри и котловината.
Източната граница на котловината преминава

по

низкия

главенъ Европейски вододtлъ, между водитt. на рtкитt. Ду
навъ ~ Висла, съ ю. з. с. и. посока.
Изобщо може да се каже, че подъ Липтовска котловина
трtбва да разбираме онази низка земя, която

чително отъ палеогенния (Липтовски} флишъ

е заета изклю

и

отъ

венитt. върху него по-млади флувиатилни материали.

припла

Т11

Обр.

2.

Tv

Т11

Т

Т11 Т11

Т111

Долината на Бtли Ваахъ въ Липтовската котловина.
(Das Та! des Biely Vah im Liptauer Весkеп).

Алувиална равнина

Обр. З Долината на Ваахъ при

rp. Липт. Св. Микулашъ.
(Das Waagtal bei Liptovsky Sv. Mikulas).

Обр. 4. Северниятъ огънатъ склонъ на Низкитt Татри ,къмъ Липтовската
котловина. (Nordlicher Напg der Niederen Tatra gegeп das Liptauer Весkеп).

~~ = Снимки : Д-ръ Люб. Диневъ

Обр.

5.

Липтовската котловина

съ

южния ( склонъ

на

Липтовскитt - и Високитt Татри.
А!реп).

(Das Liptauer Becken mit den Liptauer
Т1

Обр.

Снимки: Д-ръ Люб. Диневъ

6.

Т11

Т111

Проломътъ на Ваахъ между Липтовската

Тш

Т

T1v

и Турчанската котловина.

(Waag-Durchbruch zwischen Liptauer- und Turocer-Becken).

Т1

Тн '
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Ваахъ съ своитt притоци е набраздилъ до rолtма сте
пень терена на Липтовската котловина. Височината при Щръб

ския вододtлъ се движи около

950

на котловината, при започването на
берокъ е

496

2.

м.,

а

най-низ1<ата

пролома при

rp.

точка

IJужом

м.
Геоложко-тектонски отношения

Отъ най-новитt геоложки студии, които се отнасятъ до Лип•
товската котловина и ограднитt и планини, може да се сж.ди
вече относително доста добре за нейния геоложки и тектон
ски строежъ.

Котловината е изпълнена изключително отъ палеоrенни
материали, които J. К о u t е k ( 1936) дtли на: 1) базални еоцен
ски пластове отдолу и 2) п·всъчно-шистозни пластове на Липтов
ския палеогенъ надъ тtхъ. Базалнитt пластове се състоятъ
отъ конгломерати, брекчи и варовити пtсъчници (J. Koutek-A.
Matejka, 1931 а, стр. 359 и сл.), които лежатъ трансrресивно
нацъ Субтатранскитt навлаци и еж събрани предимно въ
южнитt окрайнини на котловината (R. Kettner, 1931, 13 В
геол. карти 11 и 12; J. Volko, 1923, карта; J. Koutek, 1931,
стр. 290, еж.що 1931, 13 В, карта 7; А. Matejka, 1927, стр. 558
и г. 1925). Т·взи пластове срtщаме още въ източнитt части
на ~отловината, главно около Хруби Грунь и потока Хибица
(V. St'astny, 1926 - карта), гдето достиrатъ 860-975 м. абс. в.;
около гр. Ружомберокъ обаче тt не надминаватъ 600 м. Възъ
основа на палеонтоложкия материалъ тtзи базални пластове
се причисляватъ къмъ Еоцена (Лютесиенъ) (вж. J. Koutek А. Matejka, 1931 а, стр. 360 и сл.).
По-младиятъ, еднообразенъ, хетероrененъ пtсъчно-ши
стозенъ флишки комплексъ

Оверсиена и Приабониена

се

приема за

(Jbld. 1931

стр.

преходенъ между

361 и сл.; J. Koutek

1936 стр., 38). Дали най-горнитt части на този флишки ком
плексъ принадлежатъ къмъ Олигоцена е още въпросъ не
разрешенъ.

Липтовскиятъ Палеогенъ има почти сж.щиятъ
като Подхалския Палеогенъ (J. Koutek, 1935, стр.

tejka, 1935,

стр.

характеръ
А. Ma-

121;

60), съ тази разлика, че въ Подхалския Палео

генъ на севернитt склонове на Хочско-Просtчнянската пла
нинска земя, въ шистозно-пtсъчнитt слоеве
се намиратъ
тъмни битуминозни шисти, каквито въ Липтовската котловина

до сега не еж били намtрени (J. Koutek, 1935, стр. 121; А.
стр. 60). Изтъквайки т~)Ва J. К о u t е k (1936, стр.
121) предполага, че още въ време на еоценската седимента
ция е започнало създаването на Татранския антиклинориумъ (?).
Едва по-късно, следпалеогенниятъ Просtчнянски разсtдъ е

Matejka, 1935,

предизвикалъ

прекж.сване

на

връзката

между

първоначално

зависимитt по между си палеоrенни пластове на Липтовската
котловина и Подхале.

Д-ръ Люб.
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Въ Липтовската, както

Диневъ

и въ

Сnишската котловина лип

сватъ всtкакви морски и езерни неогенни

J. D а n е s

основа на това още

отложения.

предполагалъ,

че

Възъ

тtзи котло

вини еж отъ много младъ произходъ и че еж били създадени
къмъ края на Терциера следствие разсtдно пропадане.
Тектониката на вжтрешнитt части на Липтовската кот

ловина е много проста (R. Kettner, 1927, стр. 17). Флишътъ е ·
слабо нагънатъ и образува гънки съ голtма ширина и слабо

наведени крила

(J. Koutek 193G

ядра на нъкои гънки

излизатъ

стр.

42).

Въ

островчета

антиклиналнитъ
отъ

подложнитъ

слоеве (Субтатранскитъ навлаци), каквито еж случаитъ около
rp. Ружомберокъ (Мнихъ) и въ източнитъ части на котлови
ната (J. Koutek А. Matejka, 1931 а; St'astny, 1926), гдето
достигатъ

значителна

надморска

височина.

Възъ основа на обстоятелството: а) че особени фациални
разлики между Липтовския и Подхалския палеогенъ не сжще
ствуватъ б) че rънкитъ на Липтовския палеогенъ
датъ

съ

надлъжната

ось

на

котловината,

но

не

съвпа

по-скоро

съ тек

тонскитъ линии на Подхалския палеоrенъ (J. Koutek, 1936,
стр. 42 и сл. и карта), в) че липсватъ всъкакви разсъди въ
южнитъ части на котловината и г) по чисто морфоложки при
чини, образуването на Липтовската котловина не може да
бжде обяснено нито съ нъкакъвъ палеогененъ заливъ (J.
Volкo, 1923), нито пъкъ съ нtкакво тектонско пропадане (J.
Danes, 1920 и др.). Не може сжщо така да се мисли, че Лип
товската котловина е могла да сжществува още преди обра
зуването на у навлачната структура на Централнитt Западни
Карпати (V. St'astny, 1926, стр. 7) или предъ Палеогена.
Нtма съмнение въ това, че за образуване и индивидуа
лизация на днешнитt орографски единици въ Западнитt Кар
пати

мщке

да

се

говори

едва

следъ

завършването

на

следпалеогеннитt наrъвателни процеси, т. е. чакъ въ времето
на най-младия Терциеръ (вж. затова и J. Koutek 1936, D. Andrusov, 1932 б).
з. Чакъли и рt.чни тераси

Отъ морфоложкитt изследвания
и 1930; F. Vitasek, 1932,

Romer, 1929

(R. Lucerna, 1908; Е.
Szaflarski 1937) извър

шени по порtчието на р. Ваахъ е установено безспорно:
а) сжществуването на голtмъ брой рtчни тераси,
б) сжществуването на другъ чакъленъ материалъ, часть
отъ който е билъ описанъ като морененъ и флувиоглациаленъ.
Предвидъ на това, че тtзи наблюдения еж правени отъ
различни

автори

и

като

така

не

еж

достатъчно

хомогенни,

ние предприехме една цtлостна и основна ревизия на наблю
даванитt морфоложки факти въ Липтовската котловина. Така
ние добихме ~ъsможностъта да вадимъ нашитt ;3аключения
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само възъ основа на наши и пров·врени отъ насъ
блюдения.

а. Тераси

по

Б

t

ли

В а ах ъ (В i е I у

Долината на Бtли Ваахъ се проявява
като епигенетична долина

стр.

1935

на

стр.

tE. Romer, 1929,

чужди на

V а h)
много

мtста

156; F. Vitasek,

219). По нея могатъ да се наблюдаватъ всички те

раси, които еж развити и по цtлия

горенъ

токъ

на

Ваахъ.

Първитt тераси се намиратъ около с. Важецъ. Между потока
51рокъ и Важецъ въ флиша е изрязана хубава

20

м. тераса,

богата

22

нитенъ и кварцитенъ чакълъ. При Виходнянската гара има
чакълни

валуни

отъ rранитъ,

кварцитъ

и

варовикъ, а

която намираме и на дtсния

подъ

Черни
на rра

м. тераса съ

нея

се прилепя

5-6

м,

тераса,

брtгъ. Лановиско е тераса

около

110

м., съ разнороденъ и изобиленъ чакълъ предимно отъ кварцитъ и

rранитъ.

Въ разширението Черна долина при с. Виходня,
чатъ нtколко

тераси.

могатъ

да

се отли

Дtсниятъ брtrъ се съпровожда отъ непрекжсната и

добре морфоложки развита тераса отъ

6-10

м.,

намtста

скална,

намtста

покрита съ гранитенъ, кварцитенъ, варовиковъ и доломитенъ чакълъ съ пt

съчлива глина. Надъ нея следва

разкжсана,

но

отъ кварцитъ и гранитъ,

а

добре
надъ

38-40

запазена

м.

съ чакълъ

Жертъ

(1:ert, 811 м.), Мартина (827 м.), Смречина (827 м.)- 110-115 м.

надъ Ваахъ. На тtзи заравнености се намира много

нея

-

тераса

заравненоститt

чакълъ,

като преобла

1 м. въ диаметъръ), които Е.
вж. и F. Vitasek, 1932, стр. 4) означава
.pokrywy Ь!okowe" отъ най-старото Та

даватъ червени кварцити (валуни чакъ презъ

R о m е r (1929,

стр.

156 и сл.,
.moreny" и
(Н + 1). Лtвияrъ брtrъ

въ своята карта като
транско заледяване

на Бtли Ваахъ е съпроводенъ отъ

непрекжсната и морфоложки добре изразена тераса
даващъ кварцитенъ чакълъ, примtсенъ

мtста е замtстена отъ добра

65-70

10

съ

20-22

rранитъ

м. тераса. Надъ нея

м. тераса, покрита съ кварцитенъ (валуни до

rранитенъ

съ преобла
на

следватъ останки отъ

0·5

м. въ диаметъръ) и

чакълъ.

Отъ Черна долина и до съединяването съ

-St'astny, 13

В,

rеол.

карта

тtсна, но красива долина.

20

Черни

Ваахъ

(вж.

Kettner

No 12), Бtли Ваахъ си пробива пжть презъ

На

дtсния

бJftrъ е добре застжпена

тераса съ кварцитенъ чакълъ. Южно отъ кота
дружава

м.

и варовикъ, която

783,

м. тераса, а при съединяването на Бtли съ Черни

провица) се явяватъ две тераси една надъ друга

70-75 м.

на дtсния брtгъ я при

18-20

Изобщо казано, въ долината на Бtли

м. и

38

Ваахъ

(Ко

м.

Ваахъ еж развити

петь тераси една надъ друга, които ще означаваме както следва:

TI
110-115
метра

отн. височ.

1

Тп

TIII

1
65-75

TIV
1

38-40

18-22

1

TV

6-10

Д-ръ Люб.

:.10
б. Т е р а с и п-о

В а а х ъ до

·

Диневъ

в ли в а не то

на

Ли п то в с к а

Бtла

С-рединенъ Ваахъ тече презъ умtрено-широка долина,
между доломитнитъ склонове на Низкитt Татри (въ лtво) и
доJюмитнитъ височини Страна и Храдске хори (въ дtсно). Въ
тази область рtчниятъ чакълъ е картиранъ отъ R. К е t t n е r
(1931, 13 В геол. карта № 12), а F. Vitasek (1932, стр. 3),
е описалъ вече нъкои отъ тъзи тераси. Почти всички тераси
еж на лъвия бръгъ на рtката.
Между съединяването на Бtли съ Черни Ваахъ и р. Боца при
ция Кральова Лехота еж запазени навсtкжде малки останки отъ

40

м..

Лехота, срещу устието на Бtли Ваахъ (Кладини)

м . , надъ която се появява бързо Тш

се

отъ тераса Тп

-

65-75

около

-

Южно

стан

Tv -7-8

отъ Кральова

наблюдаватъ останки

м.

Западно отъ Боца, надъ широкото Алувиално ниво - на Ваахъ, отъ ст.

Кральова Лехота и до
роко развита тераса

rp. Липтовски
Tiv-20 м,, на

Храдокъ е добре морфоложки
която лежи отчасти и с.

изтокъ тази тераса се съпровожда отъ тераситъ

(Яшчеровица). Подъ Храдска Хора, на дъсния

Tv -

бръrъ,

10
се

м.

и наши

Порубка. На

и Тш-40

м.

различаватъ една

надъ друга

TJV-20 м., Тш-40 м. и Тп - 65-68 м.
Описанитъ тераси еж заети отъ хубави ниви. Чакълниятъ

материалъ, който се намира по тераситt е твърде изобиленъ
и разнороденъ (гранитъ, кварцитъ, гнайсъ, пtсъчникъ, мела

фиръ, на мtста доломитъ и варовикъ). Този чакъленъ съставъ
показва, че при образуването на

тtзи

тераси,

съединениятъ

Ваахъ е вече сжществувалъ.

в)

Тераси по Липтовска
Рtката

Липтовска

Бtла

Бtла, която

(Liptovska Bela).
извира

отъ

Високитt

Татри (Тихи погокъ, Копрова и Рачкова долина), е единъ отъ
най-голtмитt притоци на Ваахъ и затова заслужава по-голtмо
внимание.

Всичкитt морфоложки изследвания (R. Lucerna,
1908; Е. Romer, 1929 и 1930; Fr. Vitasek, 1932; J6sef
Szaflarski, 1937) извършени до сега въ нейния обсегъ и
отнасящи се до Липтовската котловина, не се отличаватъ по
онова, което е наблюдавано, но по резултатитt, отъ по-ната

тъшнитt заключения.

· На лъвия бръrъ на Липтовска Бtла, се явява типична тераса наре
чена С и х от ъ (Sihot) - 40 м. нъдъ Липтовска Бtла (Тш), Източно между
Доваловския потокъ и потока Хибица се простира доста широко rърбище :
На плешине (871 м.), Брез1щи (Breziny - 823), На Брезя (819), На конци Хае
(742), Дубрави (736) покрито съ изобиленъ чакъленъ материалъ, въ който
преобладава кварцита (споредъ Е.

Romer На Брезини отъ 60-70%), Това
rърбище е срtдно 73 м. надъ Бъла и Ваахъ, следователно Тп.
На дъсния бр~rъ на Липтовска Бъла, между селата Прибю1ина и Св.
Петъръ е развита широка тераса 5-10 м., по която тече Млиницкия по
токъ. Отъ с. Св. Петъръ къмъ ю. з. следва тераса

Tiv-16-20 м.,

надъ която

Морфология на Цент'ралнитt Западни Карпати
пъкъ е развита тш

- 40

м.

Новини и Завози

-

21

(Noviny и Zavozy). Още по
753 м. и Липа (150) -

на западъ следва заравнено rърбище: (Мокради)-

около 70 м. (TII) надъ Липтовска Бtла, а западно отъ Прибилина-Диелъ
(830) - 85 м. (TII) надъ Бtла. Споредъ R о m е r чакълътъ на D i е I е
99% rранитенъ, а на М о k r а d i самъ съмъ наблюдавалъ изобиленъ разно
роденъ чакълъ ; преобладава гранита, има кристалиникумъ, намtста и квар
цнтни

валуни.

Отъ картата на Е.

R о m е r (1929 - Tatry podczas epoki lodowej)

инжда, че този авторъ смtта терасния

чакълъ

между

се

Довалово и Хибица

(Тп) аа

.moreny" и „pokrywy Ьlokowe" на най-старото Татранско заледяване
H+I, докато насрtщниятъ Диелъ за моренни останки отъ второто Татранско

заледяване Н. Чакълътъ па Мокради, обаче, смtта

за

флувиоглациаленъ

н

го причислява къмъ третото Татранско заледяване Н - 1. Единственото дока

R о m е r' а изобилието на
R. L u с е r n а (1908 - Eiszeitkarte der
еж посочени като »iilterer Deckeпsc!10tter",

зателство за по-голtмата старость е споредъ Е.
киарцитенъ чакълъ. Въ картата па

Liptauer Alpen),
следователно

сжщитt чакъли

Г ю н ц ъ.

Терасата Тш еднакво.
делъ), а

40 м. - Сихотъ-Новини, сжщо така не е отбелязана
R. L u с е r n а предполага, че тя е »jйngei-er Deckenschottcr • (Мин
Е. R о m е r пъкъ я смtта за покрита съ флувиоглациалнн чакъли

на третото заледяване (Н-1), значи

Рисъ.

Терасата

T1v (16 - 20 м.) R. L u с е r n а приема за .Hocl1terrasseп
chotter• (Рисъ), докато Е. R о m е r вижда въ нея останки отъ най-младото
заледяване Н -2 В ю р м ъ.
J. S z а f I а r s k i установява въ долината на Jlинтовска Бtла три те •
расни нива: 1- 60-90 м . , II-30 - 40 м., Ill- 15- 20 м. , които взима за
резултатъ само

на

една група,

с.вързва съ три заледявания

1937,

стр.

вмъкнати

единъ

въ

другъ

наносни

90- 101, 107, 167).

кжжели и

(J. Szaflarski -

станали навжтре въ планината
Тtзи така установени терасни

нива

се схож 

датъ съ установенитt отъ насъ тераси.

r.

Те р а с и п о л -в в и я

б р ·в

rъ

на Ва ахъ

Между с. Подтуренъ и rp. Ружомберокъ, на л-ввия бр-вrъ
на Ваахъ, надъ значително широката алувиална равнина виж
даме добре морфоложки развити тераси. По-rол·вмата часть

отъ т-вхъ еж. описани отъ F. V i t а s е k ( 1922, стр. 160-162 ;
1923 б; 1932, стр. 6-12), отчасти отъ J. Szafl arski (1937,
стр. 108-117) и картирани отъ R. Kettner и J. Koutek
(1931, 13 В, географска карта № 7, 11 и 12).
При Липтовски Св. Янъ започва

жава на западъ

добре

морфоложки

Tiv-16-22
развита

чакъ

м. надъ Ваахъ и продъл

на

юrъ отъ Липтовски

Свети Микулашъ (Комоница) при с. Палудска. По-низко я

мtста тераса тv-

5-8

лудска. Между с. Палудска и Палудза тераса
подъ

THI·

При Палудза е

придружава

18

T1v

е вече въ малки участъци

м. надъ Ваахъ и се появява отново

ститt на селата Соколче, Влахи, Свети Михалъ, после при
дето достига

22

м. и

на

м., която има най-голtмото си развитие при с. Па

продължава

по-нататъкъ

северно отъ

с.

въ

околпо

Слиачъ, кж
кота

588,

При

Д-ръ Люб. Диневъ

22

Коритини и Св. Михалъ се придружава отъ малки остатъци отъ

Tv, която
5-10 м. надъ Ваахъ.
тераса 38-45 м. (ТШ),

продължава отъ Ивахнова надолу почти непрекжснато
Надъ Т1 намираме добре морфоложки развита

именно южно отъ Върбица

(Bucoviny), съ слабо продължение на изтокъ и

на западъ. Тепърва южно и западно отъ
широка и морфоложки по изразителна.

Палудска

Започва

тази тераса става по

при

Лази

силно

се използува за цигли),

гдето

Соколче, Влахи и Св. Михалъ,

свършва и нейното типично разширение. Тази тераса се явява

въ околностьта на гр. Ружомберокъ (А.
Западно отъ с. Липтовски Св. Янъ

и продъл

(Lazy)

жава неnрекжснато до селата Палу дза (въ тази _ часть е

глинясала и

фактически
отново чакъ

Mafejka, 1927, стр. 572).
(669) започва тераса Тп-65-70

м.

надъ Ваахъ. Сжщата тераса въ малки остатъци срtщаме западно и източно
отъ с. Заважна Поруба и западно отъ Лянова. Западно отъ Деменовка тази
тераса се явява отново около

65

ница и Андица, и е развита отъ

м., откждето
дветt

приближава къмъ селата Бе

страни

на р.

Палудянка. Въ окол

ностьта на с. Соколче се явява отново, като продължава задъ Клачанския
потокъ, с. з. отъ Кърмешъ и я намираме отново на височина 70 м. задъ
Лупчянка, гдето е особено добре морфоложки развита.

Тераса Т1 се явява обикновено

100-120

м. надъ

Ваахъ,

обаче нtма

такова разпространение като току-що описанитt тераси. Западно

товски Свети Янъ достига

120

руба.

и Палудянка е по-слабо

Между

Деменовка

м. и се явява отново ю. з. отъ
развита

отъ

Лип

Заважна По

(104-107 м.), а
120 м. надъ

източно отъ с. Кърмешъ се появява много типично на височина

Ваахъ. Освенъ обикновенитt
луни надъ
Западно

0·5

отъ

чакъли,

намираме

тукъ

груби кварцитни ва

м. въ диаметъръ. Западно отъ Кърмешъ е
потоцитt Малатинка

и

добре морфоложки развита. За последенъ
на Нижни Слиячъ

100-107

105 м. надъ
100-112

Лупчянка Т1 достига
пжть я срtщаме

въ

Ваахъ
м. и е

околностьта

м. надъ Ваахъ.

Ю. з. отъ Липтовски Св. Микулашъ, на северния склонъ на кота

(Jelja),

следва най-високото терасно стжпало

160-170

м. надъ Ваахъ (к.

и западно). Съ нея се срtщаме за пръвъ пжть и ще я означаваме

съ

784
732
Тпн-

Колкото се отнася до чакълния материалъ, който се на
мира по тераситt на лtвия брtгъ на Ваахъ, може да се каже,

че е твърде разнороденъ и отъ различна

голtмина.

Преобла

даватъ гранитнитt чакъли (на мtста извtтрtли) надъ кварци
тнитt, после има пtсъчникови, кристалинни, варовити и доло
митни. П6 низкитt тераси има твърде изобиленъ чакълъ, но

по високитt тераси чакълътъ намалява, обаче
всtкж.де правило.

д. Т е р а с и п о д

t

сния бр

t rъ

споредъ

не

е на

на В аахъ

По дtсния брtгъ на Ваахъ намираме
запазени тераси, които, обаче,

това

само много малко

относителната

си

ви

сочина се напълно схождатъ съ тераситt по лtвия брtrъ.
При устието на Липтовска Бtла еж известни тераситt
Тш-40 м.
отъ

Т11 -

(Zavozy), а южно
70 м. Западно отъ

отъ твърдицата Велингъ
с. Бенедикова е терасата

TJy-16-20 м.;
(725) малъкъ остатъкъ
Kamenec (съпровожда

23

Морфология на Централнитt Западни Карпати
Търновецкия

потокъ),

40

м.

надъ

Ваахъ, т. е. тш. Още по на западъ еж

развити дветt най-високи терасни стжпала, именно к.

Ваахъ

(Ту)

и к.

765 (Hrastje) 165

Смречанка се съпровожда
е

40

м.

надъ

тераса Ту

Ваахъ

110

-

Западно
тераса

T1v

изразителна

с.

Ондрашова

27

м.

и

при

При с. Св. Мара се появява

к.

-

690).

З апочва
спирката

40 м. (Тш).
(Ulozisko - к. 748)

добре

морфоложки

съ

м., къмъ Вишни Рuз

22

Липтовсrш

22

м.

тераса

(ТП),

По-високитt тераси по
не

можахме

да

ви rранитенъ чакълъ чакъ до самия връхъ

Romer, 1932,

стр.

а

северно

пада

установимъ,

- 180--190

отъ сп.

височината

защото

това е

може да се устано
м. надъ Ваахъ (Срв.

12).

м. надъ Ваахъ (Е.

Romer, 1929,

стр.

164

666,662 (Stal) и

- в и с ок о л е ж а щит t

дветt

и сл.). Тамъ ни липсватъ

наблюдения, но по относителната височина, изглежда че това еж

е. Н ай

развита

Търновецъ

склона на

Още по на западъ намираме заравнености: коти

165-170

надъ

която при с. Околична

свлачищенъ теренъ. На източния склонъ на Уложиско
Е.

113

брtrъ на

м.

Влашки и тераса
Уложиско

(Нога)-

713

Тnк), Лtвиятъ

тераса,

срtщаме

(съ разнороденъ чакълъ).

25

(

С. и. отъ Липтовски Св. Микулашъ е развита

м. надъ Ваахъ (Копаница

отъ

токъ се повишава на

отново на

отъ

(Тш).

м. надъ Ваахъ

Т nк•

ч а к ъ ли в ъ Ли п то в с к ат а

котловина

Освенъ рtчнитt тераси, които бtха вече описани, може
да се установи навсtкж.де въ Липтовската котловина по висо
китt заравнености на котловината рtченъ чакълъ. Нtма съм
нение, че този чакълъ е наплавенъ отъ Ваахъ и неговитt при
тоци, но сега т'hзи заравнености не могатъ да бж.датъ смtтани,
отъ теоритична гледна точка, за тераси. По-долу ние
гледаме

находищата

на този чакълъ

и

ще направимъ

ще раз
съответ

ния разборъ.
Изъ нивитt на вододtла при Щърба (Вълча яма, к.
по посока къмъ с,
поединично

Лtсковецъ

Важецъ),

пръснатъ.

(868)

намираме

Още

Е.

дребенъ

R о m е r (1929,
(926) има rолtми

и на Вълча яма

стр.

за

транспортирани отъ ледницитt на второто Татранско

рили. Само въ близость на к.

916

и къмъ к.

rранитенъ

916

чакълъ

155) отбелязва, че на
120 см. въ диаметъръ)

(до

значително извtтрtли гранитни блокове, които смtта
отбелязани и на неговата карта). Такива rолtми

926

рtченъ

изолираlш блокове,

заледяване

блокове

ние

(така

еж

не сме намt

се срtща по-често този rранитенъ чакълъ,

като валунитt тукъ не надминаватъ

15

см. На Лtсковецъ, разбира се, даже

н да сжществуваха такива rолtми балвани, -rtхниятъ произходъ лесно би мо
гълъ да се обясни. Не далечъ оттукъ

тсатъръ. Въпрtки това,

Rоm

е

r

се

намира

rолtмъ

морененъ

амфи

мисли, че тtзи валуни не моrатъ да изхож

датъ по вториченъ пжть отъ този амфитеатъръ.

По-нататъкъ, на западъ, въ околноститt на Хруби Грунь

924, 907 (Bereky), 893,

има извънредно

много

чакълъ,

телно отъ червеникавъ или виолетовъ кварцитъ и извtтр'hлъ

риали,

(1929,

които безъ
стр.

156 - 157)

съмнение

(965)

rранитъ, мате

изхождатъ отъ Високитt Татри.

отбелязва този фактъ, като

и котитt

съставенъ изключи

опредtля

Е.

Rо m

е

r

кварцитното съ ·

Д-ръ Люб. Дине~ъ
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държание на тtзи чакъли

.pokrywy

Ыokowe•

до

75-99

%

тtзи чакъли намираме валуни, които

както бtше вече

чакъла смtта

стр.

110

и

116)

и

и

въ

за

.moreny• или
1). Между
диаметъръ 1 м., които

заледяване

надминаватъ

споменато, срtщаме

J. Partsch (1923;

и

на най-старото Татранско

(Н

околноститt

F. Vitasek

+

на

с.

Виходня

(1932,стр.

4)

обръщатъ

вниманието на значителната феретизация и извtтрtлость на тtзи най-високи
чакъли, както и на обстоятелството, че освенъ гранитни
вънредно

много

кварцитни

цитни валуни, затова ги приематъ за лреглациални.

въ своитt по-късни работи

чакъли

материали и отдtлни извънредно

стр.

(1934,

26

и

др.),

кварцитни валуни не могатъ да бждатъ останки

F.

Vit

твърди,

има

и

rолtми

а

k,

особено

тtзи

голtми

s

че

е

из
квар

отъ стари морени.

Отбелнзваме нj,кои нови факти: а ) Въ този изключително кварцитенъ

чакълъ, въ околноститt

на

Хруби Грунь и с. Виходня е врtзана най-висо

ката Липтовска кватернерна тераса

110-115

м.

(

Т

I)

1). Това показва, че ча

кълътъ е трtбвало да бжде вече отложенъ на своето мtсто, когато е почнала
да се създава тази тераса. б) Сжщата

кварцитна

акумулация

и

съ

сжщо

такива голtми кварцитни валуни, ср·hщаме и въ долината нар. Хронъ, между

Подбрезова и гр. Банска Бис трица. Тамъ е изключено предположението, тtзи
валуни да

иматъ глациаленъ

произходъ и както ще видимъ по-после,

по морфоложки пжть да се олредtшпъ или за преглациални

или

могатъ

за произ

хождащи между Плиоцена и Кватернера.
Между Ваахъ и Низкитt

Татри

могатъ да се наблюдаватъ

високитt запазени заравнености рtчни чакъли. Така на коти

навсtкжде по нивитt, почти до самия връхъ, намираме гранитни,
и доломитни валуни на повече отъ

200

м. надъ Ваахъ; на к.

щаме пръснато много гранитни и пtсъчникови валуни
на заравненостыа западно отъ с. Фиачица

-

-

175

по най

776, 784 (Jelja),
кварцови

716 (Haje)

срt

м. надъ Ваахъ

дребни гранитни валуни

-

182

;

м.

надъ Ваахъ, на к. 681-извtтрtли гранитни валуни, сжщо доломитни, варови
кови-162 м. надъ Ваахъ; на к.

670

(Веzаn)-изо б илие на чакъ.qъ съ преоблада

ние на кварцитни елементи, заедно съ гранитни и варовити
надъ

валуни-165 м.

Ваахъ.

Между Ваахъ и северната ограда на Липтовската котловина срtщаме

На Хуяви
линни

на к.

(906),

източно и южно отъ него и на Щтефанки предимно криста

валуни, на Широка

748 (Haje)

при гр.

множество

Липтовски

Св.

гранитни

и

Микулашъ

кристалинни

отдtлни

чакъли,

гранитни

и

кварцитни валуни

- 168 м. надъ Ваахъ. Чакъди намираме и източно отъ с.
5I;1овецъ, на к. к. 764,817, гдето еж разпръснати кристалинни и гранитни
ваJJуни, по-нататъкъ на Р а n s k у d i е 1 и на к. 652. Още по на западъ
срtщаме на к. 686 (Hradek) (срв. и F. Vitaseк, 1932, стр. 8) на U I о z i s k о
(743) и на с. з. оттукъ по котитt 719,686 (Dvorisko), 786 (Pod Malym Hukom)
дребни
гранитни, кристалинни, варовити и доломитни валуни -- 160
260 м. надъ Ваахъ 2). Има сжщо така и други мtста, гдето би могло да
1) Тази тераса установяваме ние за пръвъ пжть.
2)

Относителната височина на тtзи заравнености съ чакълъ се схож

датъ въ повечето случаи съ тераса Т пк, У S z а f 1 а r s k у тtзи ча~пди еж
подредени въ две нива: 130-lfi0 м. и 220-250 м. надъ Ваахъ, останки отъ
преддилувиални рtчни дъна (1937, стр. 169), оrъ понтийска и сарматска
възрасть.
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се предполага присжтствието на подобенъ чакълъ. За жалость, обаче, тtзи
мtста не можахъ да

обходя.

Заключение

4.

Отъ изложеното въ по-преднитt глави, можемъ
правимъ следнитъ обобщения и зак.~тючения :
1. Северниятъ окрай на Липтовската котловина се
съ една надлъжна разсъдна линия, добре установена.
тивъ, между Липтовската котловина и Низкитъ Татри
каквото

и да

е

тектонско

скж.сване,

което

дава

да

на

схожда
Напро
липсва

основание

да

се твърди, че тукъ имаме само едно флексурно огъване.
2. Въ Липтовската котловина липсватъ всъкакви неогенни
материали отъ езеренъ произходъ. Присж.тствието на ръчнитъ
чакъли, разхвърляни навсъкж.де по най-високитъ запазени за
равнености

на

котловината,

дава

основание

да

се

приеме,

че

Липтовската котловина отъ самото начало на своето възник
ване и до днесъ изживява единъ развой, резултатъ на флу
виатилна
дейность.
Високолежащитъ
липтовски
чакъли,
които нъмаме основание да приемаме за кватернерни, но за
предкватернерни (J. Szaflarski приема, установенитъ отъ него
долинни нива съ относителна височина 130-160 м. и 220-250
м., безъ основание, за понтийски и сарматски), както и липсата
на младоплиоценски езерни отложения, еж. най-доброто доказа
телство

за

това.

3.

Като резултатъ на ерозията, която се развива на етапи,
еж. се създали флувиатилни тераси, които можемъ да наблю
даваме почти на една и -еж.ща относителна височина навс·t
кжде покрай ръкитъ Ваахъ, по Бtли Ваахъ и Липтовска Бtла.
Тш{

Т1

Тп

Тш

65-75

38-45

T1v

тv

(предква-

тернерна)

160-170

м. 1

100- 120 1

16 - 23

1

5-10

Lucerпa (1908), Е. Romer (1929,
които еж се занимавали съ за
ледяването на южния склонъ на Високигв и Липтовскитt
Татри, свързватъ тъзи заледявания съ тераситt и съ чакъ
литt и ги смtтатъ било за флувиоглациални, било за морени
(последното споредъ Е. Romer въ околноститt на Липтовска
Бtла).

4.

Нъкои автори

1

R.

1930), J. S z а f 1а r s k i (1937),

F. V i t а s е k (1934, стр. 26) въ своята малка, но хубава
работа • Р r о Ь 1е m d i 1u v i а 1n i h о z а 1е d n е n i", съ право
задава въпроса
.дали тукъ може да се говори въобще за
флувиоглациални тераси, тъй като

нtма

ясни

че при климатичнит·в промtни, непрем·внно
какво заледяване".

доказателства,

е настж.пвало

нъ

Д-ръ Люб. Диневъ
Въпросътъ за броя на кватернернитt заледявания, осо
бено въ Високитt и Липтовскитt Татри не е още окончателно
разрешенъ. Най-напредъ R. L u с е r n а (1908) установява че
тири заледявания въ Липтовскитt Татри. Преди нtколко го
дини Е. R о m е r ( 1929, 1930) отъ броя на тераситt и квар
цитнитt чакъли въ областьта на Татритt, смtта, че е имало
четири заледявания. В. На 1i с k у (1930) предполага за север
ната страна на Татритt три заледявания, отъ които дветt
опредtля по моренит·в. J. Р а r t s с h (1923) опредtля стадиит·в
на ледниковото назадване, но самъ не се изказва за броя на
заледяванията. J. S z а f 1а r s k i повлиянъ отъ Ромеръ, приема
за южната страна на Високитt Татри три заледявания, като
ги свързва съ три _ терасни нива, образувани въ флувиогла
циалнитt кжжели и материали, засипали задтатранскитt кот

ловини. F. V i t а s е k (1934) въ своята по-горе вече цитувана
работа ( стр. 27), следъ критиката по въпроса за кватернер
ното заледяване въ Чехословашко пише: "S pi'isne kritickeho

hlediska musime miti tedy pro nase hory starsi dva diluvialni
glacialy spadajici do starsiho diluvia za nedolozene" 1).
Отъ горе приведеното, както и отъ собственитt ни на
блюдения можемъ да кажемъ, че тераситt, които съnрово
ждатъ Ваахъ, нtмаме основание да приемаме за флувиоглациални.
Сжществуването и изобилието на мtстенъ чакълъ, говори
вtроятно и за промtни въ климата. Това, обаче, не е доказа
телство за сжществуването на нtкакво заледяване.

Когато наблюдаваме Липтовската

5.

котловина

да е по-висока точка, добиваме впечатлението, че

отъ

при

коя

своето

възникване тази котловина е представяла едно общо цtло,
което вследствие на флувиатилната дейность на Ваахъ и не
говитt притоци е било тепърва разкжсано. Като резултатъ на
рецентната дейность на Ваахъ край него започва да се създава
едно ново ниво, което е добре развито, особено, между гр.

Липтовски Храдокъ и гр. Ружомберокъ.
Б. ПРОЛОМЪТЪ

Hfl.

Bfl.fl.XЪ

МЕЖДУ

ЛИПТОВСКF\.Тf\.

И

TYPЧfl.H

CKfl.Tfl. КОТЛОВИНА.
При гр. Ружомберокъ Ваахъ напуща Липтовската котло
вина, като си пробива пжть презъ тtсенъ проломъ до Тур•
чанската котловина. Геоложки този проломъ е изграденъ из
ключително почти отъ варовититt и доломитнитt съставни
части на Долния и Хочския Субтатрански навлаци (А. Matejka

-D. Andrusov, 1931, 13 В
навлакъ

е

съставенъ

отъ дветъ

1)

отъ

и тектонска каl?та №
по издръжливи

страни на пролома еж се

1).

материалц

запазили

Хочскиятъ
и

затова

отдtлни

въз-

,Отъ критична ГJ1една точка, трtбва да смtтаме за · недоказани въ

нашитt планини дветt по•стари дилувиални заледявания, спадащи 1< ъмъ ста
рия дилувиумъ

•.
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вишения съ приблизително еднаква надморска височина (1050
м.), които му придаватъ особено красивъ изгледъ. Отъ
Ружомберокъ и почти до станция Кральовани този проломъ

-1200

раздtля формации съ еднакъвъ геоложки характеръ и една
къвъ геоложки съставъ. Чакъ подъ Кральовани Ваахъ тече
повече

или

по-малко

по

една

тектонична

линия,

която

ясно

забележимо отдtля гранита на Мала Фатра отъ Субтатранскитt
навлаци на Голtм11
Фатра. При Кральовани се
влива
въ
Ваахъ и Орава, най-голtмиятъ отъ дtснитt му притоци, която
еж.що

така

преди

нtколко клм .

вливането

си

тече

презъ

единъ

Морфоложки изследвания за тtзи проломи
само
не

че

проломъ

дълъгъ.

заключенията

сжществува

едно

се

не

липсватъ,

извънредно много различаватъ и дори

окончателно

разрешение

на

въпроса

:

по

какъвъ начинъ и кога еж били създадени твзи проломи. Го
лtмиятъ полски географъ L. S а w i с k i ( 1909а, стр. 93) още
на 1909 г. изказва мнението, че всички проломи въ Централнитt
Западни Карпати иматъ антецедентенъ характеръ, което мнение
потвърждава еж.щата година още веднажъ ( 1909 6, стр. 86).
Единадесеть години по-късно известниятъ чешки географъ J. D an е (1920, стр. 6 и сл.) отхвърля напълно това схващане на
полската школа, като приема, че проломътъ на Ваахъ е 0илъ
създаденъ като резултатъ отъ назадната ерозия. Доводитъ му,

s

обаче, нtматъ сериозно обоснование. А. М а t е j k а ( 1931 в,
стр. 183) възприема последното схващане. F. Ма с h а t s с h е k
и М. D а n z е r (1924, стр. 52 и сл.) потвърждаватъ схваща
нето на Савицки, като смtтатъ, че проломитъ на Ваахъ между
Липтовската и Турчанската котловини и между Турчанската и
Жилинската котловина, както и проломътъ въ долното тече
ние на · р. Орава, еж антецедентни. На 1929 год. Е. R о m е r
(1929, стр. 165 и сл., 1930, стр. 26 и сл.) приема, че горниятъ

проломъ на Ваахъ има епигенетиченъ произходъ, безъ обаче за
това да дава една здрава обосновка. V. V i t а s е k ( 1932, стр.
13 и сл.), еж.що и J. Szaflarski (1937, стр. 117-118) кон
кретно не се занимаватъ съ този въпросъ. Що се отнася до
тераситt въ самия проломъ тt по-скоро цитиратъ по-старитъ
автори.

Единственото доказателство, което имаме и отъ което
можемъ да сж.димъ за създаването на горния проломъ на Ваахъ е
сжществуването на рtчни тераси. Наблюденията на

досегаш

нитt изследвачи не еж достатъчно успокоителни, защото върху
по-голtмата часть отъ установенитъ заравнености, които тъ
приематъ за тераси, липсва чакълъ. И то не защото това е
невъзможно, но защото петрографскиятъ характеръ на мате
риалитt образуващи долния Субтатрански навлакъ, които из
граждатъ основнитъ части на пролома е такъвъ, че лесно мо
гатъ да се създадатъ заравнености и безъ каквото и да е
действие на ръчната вода. На този петрографски характеръ не

Д-ръ Люб. Динев;,
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се е обръщало никакво внимание отъ досегашнитt изследвачи.
Достатъчно е било да установятъ заравненость съ нtкаква
относителна височина и да я приематъ за тераса. Въпрtки това,
обаче, не е изключено нъкои отъ тъзи безчакълни заравнености
да еж тераси, но за да бж.демъ сигурни въ нашитъ заклю
чения, тр·вбва да работимъ само съ сигурни доказателства.
Нашитъ изучвания на тъзи тераси излагаме по-долу :
Непосрtдствено до Ружомберокъ, между Ваахъ и Ревуца,

бре развити чакълни тераси,
и покрай Ревуца), върху
следва Тш-45

tеj

Ма

м. и

Tv - 5

T1v -

22
rp.

които е разположенъ

м. (гробищата) . Последнитt

две

имаме до_

м. (последната е развита
Ружомберокъ. Надъ нея

тераси

е

отбелязалъ и А.

к а

(1927, стр. 527 и карта, 1931д, стр. 274). Ю. и. отъ Калвария е
развита и Т[ - 115 м. (за тази тераса говори и F. Vitasek, 193?, стр. 13).
То значи, че веднага въ началото на пролома имаме

тераси, които бtха отбелязани и въ Липто в ската

развити

почти . всички

котловина.

Между Ружомберокъ и село Станькованъ, освенъ нtко.~кото

незначи

телни останки отъ най-низкитt терасни ст жпала, тераси нtмаме.
Между Станькованъ и Соколъ

имахме щастието да установимъ добре

морфоложки развити тераси, които до сега не еж
нитни и кварцитни чакъли). Тtзи
Ваахъ

(Hradisko)

тераси

еж

отбелязани (съ гра

подъ Кральовани, изrраденъ отъ силно

ни гранити. Точно северно отъ Кральовани
която

били

развити по дtсния брtrъ на

продължава и надолу

въ

е

Тш

тектонски поруше

м . , твърде широка,

- 40

малки остатъци. Надъ

нея е Тп

-

70

м.,

сжщо така добре развита. Тази Тп по сжщия начинъ както и Тш можемъ да

проследимъ по-надолу въ малки остатъци. Южно отъ к.
колко малки

14J

останки отъ

Tr -

11 О

м. надъ Ваахъ.

установява северно отъ Кральованъ,

ность

115

м., която имаме основание да

къмъ

к

638 намираме пt
F. V i t а s е k ( 1932, стр.
707 безчакълна заравне

смtтаме за тераса.

На лtвия брtrъ на Ваахъ намtри х ме срещу Станькованъ

а подъ Ройковъ добре развита тераса Тпr
на и отъ

F. V i t а s

е

k (1932,

стр.

13).

- 40

110- 215 м. надъ Ваахъ , безъ
за Tr. На шията на меандъра

мемъ

можемъ да гледаме

като

на

съ

относителна висо

чакълъ, които имаме основание да прие

Соколъ, който има

м. относ. височин11,

70

старо р-вчище на Ваахъ,

но

непоср-вдствени

доказателства за това нtмаме. Грубитt чакъли, за които говори

(1932,

стр.

хождатъ

15)

отъ

еж

мtстни

м.

По-нататъкъ, по сжщия брtrъ, уста

новихме две добре морфоложки развити заравнености
чина

Tiy-23

м., която е била наблюдава

разпаднали

гранити,

F. V i t а s е k

нtкои отъ които произ

настилката на старото шосе.

По- старитt изследвачи отбелязватъ около

сливката

на

р.

Орана

съ

Ваахъ и по-високи заравнености около

200 м. и около 300 м. надъ Ваахъ
(f, Machatschek и М. Danzer, 1927, стр. 54; Е. Romer, 1929, стр. 164 и сл.).
Колкото се отнася до заравненоститt около 300 м. съ сиrурность можемъ
да кажемъ, че това не еж тераси, а за заравненоститt около 200 м. н-вмаме
доказателства.

Н

sоv

t к о л к о б е л е ж к и з а т е р а с и т t н а О р а в а.

При своето геоложко картиране въ долината на р. Орана D. А n d r tt·
( 1931, 13В, rеол. карта No № 9 и 1О) картиралъ и тераситt по Орава,

Морфология иа Централнитt Западни Карпати

които по-късно описва и въ една отдълна

статия

описанитt тераси, постоянно положение иматъ

м.

70- 85

и

( TI[}

м.

100- 105

(Tr).

м. и тераса

35-45

м.

А п

D.

б, стр.

(1932

тераситt

15- 20

1-3). Отъ
м. (Trv),

Не липсватъ и тераси отговорнщи на

тш, но съ твърде непостоянна относителна височина

то случаи, обаче, е

29

d r us о v

28-53

м., въ повече

отбелязва още и тераса

128

м.

140

Имахме възможностыа да се запознаемъ съ тераситъ на Орава между
Долни Кубинъ и устието и въ Ваахъ и можемъ съ полож1 . телность да потвър 
димъ всички тераси отбелязани
гдето

тъзи

оrъ

Само въ пролома на Орава,

Andrusov'a.

тераси не еж картирани, установихме добре развити заравнено

сти безъ чакълъ, за които съ сиrурность може да се каже, че еж тераси на

Орава, именно около

576
190

70

м.

при

( Trr),

Di

е

r о v а тераса 38 м. (TrIO, при 1<.

(на лtвия брtгъ) две една надъ друга разположени заравнености

м., и на другата страна при кота
Отъ

описанитt

тераси по

576

Орава и тераситt

въ

новими

и

Сжщитt
димъ

11 О

м. (отъ

можемъ

тераси

по-после.

Tr- Т v) еж

да

ги

срtщаме

въ

въ Липтовската

Турчанската

t

з и тераси,

на Ора в а с ж вече

пролом и т

t

котловина

котловина, както

Оттукъ следва и заключението, че п о

д а в а нето на т

че само тера_.

навсъкжде еднакво развити, сигурно уста

сравняваме съ тtзи

и

и

пролома на Ваахъ

между Липтовската и Турчанската котловина се вижда ясно,

ситt подъ

140

заравненость - 140 м.

на

врем е
В а ах ъ,

н а

ще ви
с ъ з

както

и

с ж ще с т в у вал и 1 ).

Отъ по-горе казаното се вижда, че на нtкои мtста въ
Липтовската котловина и по Орава еж наблюдавани, и по-ви
соки

тераси,

които

въ

нашия

проломъ

съ

положителность не

еж доказани, затова не можемъ за сега съ тtхъ

да се зани

маваме.

Що се отнася до антецедентния произходъ на тtзи про
ломи не можемъ да се съмняваме. Анти-и синклинориалниятъ
характеръ на планинскитt и низкитt земи въ изучаваната
область не ни позволява да мислимъ за другъ начинъ на тtх
ното образуване. На въпроса, защо въ пролома липсва, въ
сравнение съ близкитt Липтовска и Турчанска котловина, ка
квото и да е увеличаване на относителната височина

на

рtч

нитt тераси, както би трtбвало да се очаква отъ теоретична
гледна

точка,

можемъ

да

това не е станало, понеже

отговоримъ, че

пролом и т

t

въ

нашия случай

с ж бил и обра

з у вани вече преди образуването на тераситt.
В. TYPЧR.HCl<fl КОТЛОВИНR.

Турчанската котловина

( 490 кв.клм.), въ орографски смисълъ,

представя една продълговата низина, оградена отъ всички страни

съ планини. Само планината Жяръ, която е нейната ю. з. ограда,
прави изключение (касае се за много низкия вододълъ между
1) Срв. сжщо така и М. G о t k i е w i с z - J. S z а f 1 а r s k i: Dyluwi alne i predyluwialne poziomy dolinne па Orawie.
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р·вкитъ

Турецъ,

чанската

Ваахъ

кот.тювина

е

и Нитра).

Морфо:южки,

много интересна

обаче,

Тур

междупланинска

кот

ловина, която до сега, за жалость, не е била въ това отношение
основно изучена. Намираме за нея само откжслечни бележки,
отъ които не може да се направи абсолютно никакво конкретно
заключение за нейния развой.

1.

Геоложно-тентонсни харантеръ

Още преди повече отъ 15 години, Турчанската котловина
с била детайлно прокартирана отъ Държавния геоложки инсти
тутъ на бившо Чехословашко, но до сега еж били публику
вани само отъ А. Ма t е j k а и О. К о d у m малки приноси
(А. М., 1924, 193 lв; О. К.-А. М., 1924). Съ тъзи приноси тръбва
да се задоволимъ за сега, тъй като по-старитъ геоложки
работи върху Турчанската котловина и нейнитъ по-близки окол
ности еж вече до известна степень застаръли.
Геоложки, Турчанската котловина, е оградена отъ разни
предтерциерни формации, които съставятъ части отъ ограднитъ
планини (О. Kadym-A. Matejka, 1924, стр. 2; А. Matejka, 1931в,
стр. 178 и сл.). Това еж отъ една страна гранитни и криста
линни
сI<али (Криванска и Минчолска Мала Фатра, Жяръ),
отъ

друга

страна

варовици

Субтатранскитъ навлаци

и

доломити,

принадлежащи

(Голъма Фатра и южния

къмъ

склонъ на

Минчолска Мала Фатра) или пъкъ терциерни вулканични мате
риали и туфи (Кремницка планина). Самата котловина е запъл
нена съ палеогенни и неогенни отложения (О. К.-А. М., 1924
А. М., 1924 и 1931в).
Палеогенътъ въ компактна маса заема главно североиз
точнитъ области на кот лавината между селата Бъла, Калникъ,
Склабина, Сучани, Подхради и Нолчовъ, т. е. между Ваахъ и
Турецъ. Отъ изучванията на М а t е j k а се вижда, че този Па
леогенъ принадлежи къмъ _Сръдния Еоценъ и отчасти къмъ
Олигоцена, които петрографски се твърде малко отличаватъ (А.
Matejka, 1924, стр. 65). Това еж типични флишки седименти,
които се напълно схождатъ съ Палеогена на Хандловската
котловина (Ibld, стр. 88) и принадлежатъ къмъ втората-Под
халска- група на Палеогена на Централнитъ Западни Карпати
(А. Matejka и D. Andrusov, 1931 а, стр. 95). Палеогенътъ на
Турчанската котловина е слабо нагънатъ,
намъста трансгре
дира, намъста се сръща тектонски съ по-старитъ мезозойски
пластове, даже следствие на следпалеогеннитъ тектонски дви
жения, тъзи последнитъ еж леко надъ него надхлъзнати (А.
Matejka, 1924, стр. 65).
По-голъмо значение за морфологията има, обаче, Неоге
нътъ, тъй като времето на неговото образуване и орограф
скитъ условия се най-много доближаватъ до днешнитъ. За
съжаление, въ

това

отношение

е

направено

твърде

малко

-

Морфология на Централнитt, Западни Карпати
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липсва най-важното, именно неговото подtление. Отъ тукъ
произлизатъ и трудноститt при опредtляне времеобразуването
на

котловината.

Отъ предварителнитt бележки на О. К о d у m и А. М aстр. 7) върху Неогена на Турчанската котловина
става ясно, че той е твърде своеобразно развитъ. Въ него лип

t е j k а (192.4,

сватъ палеонтоложки хоризонти, а отъ утаечнитt отношения
може да се сжди, че това еж крайбрtжни и делтови отложе
ния, създадени при една бърза седиментация и внезапна про
мtна въ орографскитt отношения. Това еж глини, мергели, ва
ровици, чакъли, варовити конгломерати, брекчи и лигнитни нахо

дища (А.

Matejka, 1931

в) пръснати по цtлата котловина.

По-старитt автори даватъ и палеонтоложки материали
отъ Турчанската котловина, но заключенията еж противоре
чиви. Въ геоложката карта на Н а u е r ( 1869, листъ 111) тtзи

неогенни отложения еж отбелязани като „С о n g е r i е n S с h iразпознава: Понтийски и Левантий
ски етажъ. М. R е m е
(1923) описва отъ неогеннитt варови

c h t е n". G. V i g h (1914)

s

ци въ околноститt на гр. Турчански Свети Мартинъ, фауна
съ Oncophora, която говори за границата между Горенъ Хел
ветъ и Тортонъ.

Що се отнася до тектониката на Неогена въ Турчанската
котловина, най-интересенъ е факта, че неогеннитt пластове,
почти навсtкжде, между станция Врутки и с. Клащоръ подъ
Зньовемъ, еж наклонени на западъ, къмъ ограднитt планини
Минчолска Мала Фатра (О. К.-А. М., 1924, стр. 10). Накло
нътъ не надминава 50° (срв. А. Matejka, 1931 в, стр. 182). Дру
гаде отношенията еж нормални, напр. на изтокъ отъ Турчански
Свети Мартинъ, Неогенътъ нормално трансгредира · надъ Па
леогена, а и въ околноститъ на Жяръ имаме сжщитъ отно
шения.

Въ последно време D. А n d r u s о v (1937 в) твърде много
допринесе по въпроса за дtлението на Неогена (главно по
старитt неогенни етажи) и образуването на вжтрешния Виен
ски басейнъ. Той доказа убедително Бурдигалъ и Хелветъ, които
принадлежатъ

къмъ единъ

и сжщъ непрекжснатъ

седимента

ционенъ цикълъ. Надъ тtзи по-стари материали, които еж въ

Западно Словашко значително нагънати и достигатъ

намtста

наклонъ

денуда

30°-40°,

еж се отложили, следъ интензивна

ция, по-младитt членове на Неогена, именно Тортона (вж. D.
Andrusov 1932 б; 1937 в, стр. 190). Въ областьта на Ваахъ
D. А n d r u s о v (1933, стр. 192) приема по-голtмата часть отъ
Неогена, особено до колкото той е нагънатъ, за Хелветъ.
Възъ основа на своитъ изучвания сжщиятъ въ работата си
,,О vzniku vnitroalpske panve videnske" (crp. 189 и сл.) казва:
,,V znikla-Ii vnitroalpska panev videnska па pocatku miocenu,
mela potom zce!a odchylny tvar а neme!a s dnesnimi panvemi
vlastne niceho spo!ecneho. Z йdo!i Moravy se tudiz tahla k
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vychodu ..• vnikla do Povazi . . . az k Ziline ... а spojovala se k
severu od М. Tatry pres Kublnskou holu s panvi Oravskou а
pres М. Tatru souteskou V а!ш s turcanskou kotlinou''.
По-nървитt изследвачи еж предполагали, че вжтрешно
карпатскитt котловини еж се образували следствие на пропадане
или хлътване. Приемали еж ги, следователно, за нtщо дадено,
негативно, до което постепенно еж навлизали разнитt морета.
Образуването на Турчанската котловина V. U h I i g ( 1902, стр.
558) обяснява съ създаването на окрайни разсtди, които за
почнали своето сжществувание преди Еоцена. L. S а w i с k i

(1909 год.) вижда въ Турчанската
typischeste tektonische Becken" и
ската

котловина

дължи

своя

котловина
предполага,

днешенъ

видъ

„das denkbar
че
на

Турчан
пропадане

станало тепърва следъ Сармата (,,So durfte das turoczer Becken
erst nach dem Sarmatikum zur l1eutigen Tiefe eingesinken sein").
Схващането за образуването на котловината чрезъ пропадане гос
подствува и по-късно. Приема се отъ F. Ма с h а t s с h е k ( 1927,
стр. 372), отъ словашкия географъ Н r о m а d k а (1929, стр. 66;
19316, стр. 13) и отъ R. К е t t n е r (1929, стр. 422). Тепърва
презъ последнитt години по- голtмо внимание е започнало да
се обръща на младитt едро-гънкови движения (D. Andrusov,
1932в, стр. 119 и сл,; 1933в, стр. 104 и сл.).
Днесъ не може да има вече съмнение въ това, че Тур
ча,нската

котловина

е

създадена

като

резултатъ

на

едрогън

r<0витt теr<тонски движения. При тtхъ не еж изключени и
пропадания, но тt не достигатъ до такива размtри, до каквито
еж били приемани отъ по-старитъ автори; тt еж по-скоро
вторично

явление.

Остава откритъ въпросътъ: кога е била
чанската

котловина,

т.

е.

по

кое

време

еж

създадена Тур·

започнали

анти-и

синклинориалнитt движения. Окончателенъ отговоръ за сега
не можемъ да дадемъ, защото работата по стратиграфското по
дtление на Неогена въ Турчанската котловина е още въ своя
първоначаленъ стадий. Ако използуваме, обаче, всички геоложки
данни, които вече приведохме по-горе и ако държимъ см·втка
за морфоложкитt явления, за които подробно ще стане дума
по-после, можемъ да направимъ следнитt заключения

:

Неогеннитt отложения въ Турчанската котловина еж
два вида. По-стари еж тtзи, които еж по-значително нагънати
и които точно
затова можемъ да сравняваме съ Хелветскитt.
пластове на Западно Словашко. Можемъ да предполагаме, че
тtхното разпространение не е било свързано съ нtкакви планин
ски ограничения въ околноститt на Турчанската котловина, отъ
което следва да се извади заключението, че тtзи отложения еж
били нагъвани независимо. Само по такъвъ начинъ можемъ да
обяснимъ, защо въ Турчанската котловина на нtкои мtста
наклона на пластоветt е срещу ограднитt планини. Едва следъ
отлагането на тtзи пластове и тtхното нагъване, т р t б в а

1.

Т1

Обр.

Т1 1 1

Ptl

7. Западната часть на Брtзнянската котловина.
(Der Westliche Teil des Beckens von Bries).

Обр. 8. Долината на р. Хронъ при с. Словенска Лупча съ Ви
соката флувиатилна повръхнина - Pfl. (Grantal bei Slovenska

Lupca und die fluviatile Ebene- Pfl).

Plf

Обр. 9. Банско-Бистрицката хълмиста земя въ долината на:р.
Хронъ при с. Нtмце (Das hйgelige Land vоп Neusohl im Gran-

tale bei dem Dorfe Nemce).
Снимки: Д-ръ Люб. Диневъ

Обр.

1О.

Изгледъ на

часть отъ Високитt Татри.

(Ansicht der Hohen Tatra).

N11

Обр. 1 ! . Изгледъ на часть отъ Низкитt Татри. ДюмбЙръ.
(Ansicht der Niederen Tatra. D'umblr).
Снимки: Д-ръ Люб. Диневъ.
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д а с м t т а м е з а п о ч в а н е т о н а е д р о г ъ н к о в и т t д в и
жени я (GroPfalteп), които еж предиспонирали днешната Тур
чанска котловина съ нейнитt източни и западни оградни пла
нини. Много правдоподно е тази котловина да е станала заливъ

на Тортонското море. Като резултатъ на настаналитt промtни
е започнало засилване на ерозионната дейность и този плитъкъ

заливъ е билъ запълванъ отъ рtкитt съ пр'едимно варовити
и доломитни чакъли произхождащи отъ околнитt планини. Тtзи
чакъли намtста слепени въ конгломерати, намtста напълно
свободни, можемъ да наблюдаваме изъ КО!ловината. Отъ нашитt
наблюдения обръщаме внимание на следнитt

Диелъ

(518),

и на Борина

(558),

ститt на селата Валентова, Св. Мара
рецъ, въ

Словани

околноститt

(559)

tejka 1931

на

селата

(533)

: въ околноститt н а
(562,501), въ околно

и Мошовце, западно

Авренова

и Търнова (срв. сжщо О.

в, стр .

находища

южно отъ с. Нецпали
и

отъ

р. Т у 

Мошковецъ, южно отъ с. с.

Kodim - A.

Matejka 1924 ;

А,

Ma-

180).

2. Може да се предполага, че само въ северозападнитt
части на Турчанската котловина сжществува нtкаква непре
кжсната разсtдна линия. Въ другитt окрайни части такава не
е била наблюдавана и не е била отбелязана въ · тектонската
карта на Срtдно Словашко (А. Matejka-D. Andrusov, 1931,
13 В, тектонска карта No J). Ако ли пъкъ сжществуватъ раз
сtди, тt не представятъ една непрекжсната
разсtдна ли
ния, а колкото се отнася до тtхното образуване А. М а

tеjkа

стр. 66) ги датира, като създадени следъ отлагането на
Палеогена и преди седиментацията на Турчанския Неогенъ.
Изглежда, обаче, че почти всички разсtдни линии, които сж
ществуватъ днесъ въ Турчанската котловина, еж резултатъ
на неогеннитt едрогънкови движения, т. е. иматъ вториченъ

(1924,

произходъ.

2.

Описание на морфоложкит-в форми
а. Р ъ ч н и т е р а с и

Съ тераситt на Турчанската котловина се е занимавалъ
най-много F. V i t а s е k, именно въ работата си „Те r а s у 11 о rn i.h о V а h u" (1932), обаче, неговитъ изучвания се отнасятъ
само за Ваахъ. Имахме възможностьта при нашитt екскурзии
да изучимъ отново не само тераситt по Ваахъ, но и тераситъ
по неговия Л'БВЪ протокъ Турецъ, които по своята относи
телна височина отговарятъ на тераситt въ Липтовската кот
ловина и на тtзи въ пролома на Ваахъ между Липтовската и
Турчанската котловина.
Тераси
ния брtгъ

на

по

В а ах ъ:

рtката.

23 м. (T1v}, Северно отъ
(476), надъ която имаме

Северно

Най-добре еж развити тtзи тераси по дtс
отъ

с. Кърпелянъ е добре развита тераса

с. Туранъ намираме тераса
тераса

110

м.

(TI),

70

м.

(

Тп)

-

Ма с о

v

а

Тази последна тераса, добре мор-

Д-ръ Люб. Диневъ
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фоложки развита, можемъ да проследимъ и въ западна посока чакъ до Зат
ковския потокъ и презъ него на к.

(Т[-112 м.).

514

раси съ гранитно и квар~щтно съдържание,

кжжели на южнитt Малофатрански

Това

врtзани

въ

еж

чакълни те

голtмитt наносни

рtкички.

Северно отъ с. Сучани тераситt на Ваахъ еж още по-добре развити.

Веднага при Сучанския мостъ имаме тераса

6-1 О

м.

( Tv ). Надъ нея следва
35-45 м. (Тпr), надъ
с k а (463). Още по на

по дветt страни на Били потокъ добре развита тераса
която се бързо очертава тераса

северъ следва тераса

70- 75 м. (Tii) - К
(Tr), която сжщо като

м.

110

нясала и добре ыорфоложки развита. По-нататъкъ,

развита

м. тераса (Г1v) при с.

18-20

Т ера с и

п о

Тур е ц ъ:

е

110-низкитt е силно гли
на

западъ,

най-добре

Започвамъ отъ вливането му въ Ваахъ, тъй

като това еж тераси, които принадлежатъ едновременно и нему.

брt1·ъ на Турецъ, западно отъ Врутки, е развита
морфоложки

развита,

покрита

изключително

105

м.

Южно отъ Врутки

tT[),

60- 70

м.

(Trr),

надъ

алувиалната

с.

с.

Вълча е развита

(к.

482)

и

отъ

Търново

40

м. и Тп около

65

Tv-5-8 м. Къмъ
65 м. (Trr). Между
(к. 535) и Tl[-62 м.

тераса около

тераса

Tr-110

е

м.

развита морфоложки добре тераса

гранитенъ чакълъ) наречена

Но

rk

а,

която

отъ всички страни. При с. Лежисхова намираме

Jv-20
На

м, а южно отъ с. Словани
дtсния брtгъ

на

Tr-11 О

Турецъ,

отъ

се

м. и подъ нея

п.~авени

варовити

и

домитни

гранитни валуни. Около
заравненость,

върху

съмнение, че това е тераса

м. и

до алувиалната

тераса

около

20

м.

изключително отъ при

чакъли, между които се срtщатъ и отдtлни

коти

която

много добре

Tv- 5-8
Trr-65 м.

с. Кошутъ чакъ

Това е чакълна и глинеста тераса, съставена

Tr-105-115

вижда

две тераси:

равнина :ri:a Беханския потокъ се простира изразителна

(T1v).

тераса

и дветt съ чакълно съдържание.

Южно отъ Вълча

Т

открива

равнина на Турецъ, а при Кощяни и
северно

( съ

се

(Priekop)

която е по-добре развита. Между с. с. Бистрич!(а и Св.

тtхъ се припоява

м.

а още по-на

Между с. с. Кощяни и Търново е развита Тпr-40 м. веднага

471).

Търново

добре

се стtснява постепенно и се

Петъръ се наблюдаватъ две тераси. Това е тш около
м. (Straza - к.

На лtвия

(TJV),

м. (Тrп),

40-45

Tv

изгубва, като надъ нея западно отъ Приекопъ

висока

м. тераса

20

съ грубъ гранитенъ чакълъ и

глина. Надъ нея на м ираме изразителна тераса
горе тераса

е

Клачанъ.

и

505

517

срtщаме

намираме

сжщо

така

разпръснати гранитни

Tr-100-110

характерна

валуни. Нtма

м. Между Бtланския

и

Блатниш

кия потокъ и с. Кощянъ имаме тераса 40 м. (Trri), а при Прибовецъ тераса

20

м.

(T1v).

Намиращиятъ се северно отъ последната Данови дtлъ (к.

принадлежи къмъ тераса Т[

-110

рецъ може да се различатъ тераси

намираме тераса

20

м.

(Trv ),

518)

м., а ю. отъ Ра1<ова, на дtсния брtгъ на Ту

20

м.

(T1v)

и

м.

(Tv).

40

м. (Тш).

10

а при Ласкаръ тераса

При Ва,1ентова

Още по на югъ не е възможно да се установятъ нtкакви тераси, тъй
като, следствие увеличаването броя на притоцитt
много

снишаватъ и раздtлятъ

на

многобройни

на

Турецъ,

Върху тtхъ, обаче, намираме въ южната часть на котловината

_Мошовецъ)

тераситt се

била и отдtлни

височини.

(надъ

село

андезитни чакъли, най-обикновено поединично разпръснати. Отъ

твърде малката относителна височина на тази область
да сждимъ, че е била презъ кватернерно

време

t60-70

флувиатилно

м.),

трtбва

преработена.
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Докато въ северната часть на котловината еж могли да
дtлни тераси, въ южнитt краища, следствие

на

се

35
образуватъ от

мноrобройнитt потоци, еж

се създали вмtсто тераси цtлостни флувиатилни заравнености.

б. Д р у г и ф о р м и
Южно

проломъ,

отъ

с.

Ваахъ се

Кърпелянъ,

почти

съпровожда

отъ

чакъ до Стречнянския

много

низка

рецентна

равнина съ около 390 м. абс. в. Следствие на много малкия на
клонъ на Турецъ и неговитt притоци (въ котловиннитt части)
такава

рецентна

алувиална

равнина

е

могла

да

се

развие

и

покрай него. Тя се характеризува съ това, че въ нея рtкитt
меандриратъ, разклоняватъ се и се разливатъ. Можемъ да ка
жемъ,

че

тази

рецентна

равнина

представя

долниятъ

еро

зионенъ базисъ на воднитt токове въ Турчанската котловина.
Надъ нея следватъ отдtлнитt рtчни тераси, които вече · опи
сахме.

Тш

Trv

Tv

35-40

16-23

6-10

Tr
105-115

м.

67-70

Надъ тtзи тераси следва друго ниво, което може да се

наблюдава навсtкжде въ окрайнинитt на котловината и което
споредъ нашето мнение опредtля границитt на Турчанската
котловина по отношение на ограднитt планини. Това ниво се
колебае приблизително около 160 м., но достига намtста и до

220

м.

надъ реценпiата равнина.

а) В ъ

източни т

t

област и

на к от лов инат а това ниво се

срtща южно и югоизточно отъ с. Суча ни (коти:

590, 564, 531, 563, 533 Bukovina), въ околноститt на с. Склабина (коти: 631 - Medzikonci, 542 Boriekova, 580 - Brezina, 647, 636, 659, 612), въ околноститt на с. Бtла
(коти: 616, 622, 596), при с. Нецпалъ (коти: 589, 562, 544-Bukovina, 546Palciny diel), въ околноститt на с. Блатница (коти: 558-Boryny, 623- Kobyli diel, 562 - Konus, 538 - Za hory, 629), източно отъ с. Мошовце (к. 592,
589-Krieslo), при с. Ракша (коти: 602 - Zamok, 588), при с. Долня-Щубня
(кота 609 Striizna hora), кждето и свършва.
6) В ъ за п а д н и т t обла с т и н а к от л о в и на т а това ниво се
срtща запэдно отъ ст. Врутки (коти: 645,672', западно отъ гр. Турчански Св,
Мартинъ tкоти: 629 Krasna, 627 - Hradok), западно отъ с. Требощова
(коти: 643-Borin, 664, 654), северно отъ с. Словани (коти: 628-Hladomir
и Horky), южно отъ с. Клащеръ подъ Зньовемъ (коти: 59.S-Velкa strana) и
западно отъ с. Словенско Правно. Между Полерtка и Рудно се движи около

600

м. (коти:

620 -

Bukcvec, 624, 628 - Brevenfk, 619, 631, 640).
t област и на к от лов и на та, часть отъ това
ниво еж заравненоститt по северния склонъ на · жяръ (коти: 683, 689, 586,
687, 657), смtтани отъ \V е t t е r s (1910) за тераси .
в) В ъ южни т

•
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Това така описано ниво преминава по границит-в на кот
ловината. Нам-вета то е добре запазено, нам-вета то представя
навълнена повръхнина, н-вкжде се значително

разширява

(въ

околностит-в на с, Склабина), другаде напротивъ е само съвсемъ
слабо запазено. По своята относителна височина това ниво мо
жемъ да сравнимъ съ часть отъ он-взи заравнености въ Липтов
ската котловина, по които ср-вщаме високолежащит-в чакъли.
Сжществува още единъ елементъ, който принадлежи
къмъ морфоложкит-в форми на Турчанската котловина. Това
еж р -в ч нит -в на но с ни к ж ж е ли, развити само по склоно
вет-в на Криванската и Минчолската Мала Фатра. Състоятъ се
изключително отъ гранитни материали, не винаги

добре заоб

лени и отъ глина. Съдържатъ, обаче, и кварцитни валуни, квар
цитни п-всъчници и кристалинни шисти. Този материалъ по
склоновет-в на Минчолъ се причленява къмъ Неогена (О. Ka-

dym-A. Matejka, 1924). По склоновет-в на Криванска Мала
Фатра, V. На u е r въ своята карта ( 1869, листъ Ш) го отбе
лязва като "diluvial Schotter und Sand ". Въ картата на V.
U h I i g ( 1902, карта), като „pleistocane Schuttkegel, GerollaЫa
gerungen und Terassen ". Въ картата на А. Ма t е j k а ( 1924,
карта) като „zulova ssut' ", безъ да е спомената възрастьта, а
F. Vi t а s е k (1932, стр. 15) го приема за „diluvialni akumolace".
И

на

дветъ м-вста

материала е кластиченъ, а споредъ

формата и м-встото на отлагането, отговаря на рtчнитt наносни
кжжеJJИ. По-горе бtхме вече отбелязали, че въ нtкои отъ
т-вхъ еж врtзани рtчни тераси чакъ до Tr (северно отъ Ваахъ),
а то значи че т-взи кжжели еж по-стари отъ описанитt тераси.
г. ПОРоЧИЕТО

1.

HR Pol{fl

ХРОНЪ

Ороrрафска

НRДЪ ГРRДЪ ЗВОЛЕНЪ

характеристика

Рtка Хронъ извира отъ Низкитt Татри въ околноститъ
на с. Телгартъ, при единъ водод-влъ около 1000 м., протича
въ западна посока до с. Дубава, следъ което посоката му се
промtня въ югозападна. Отъ гр. Банска Бистрица посоката
на Хронъ се измtня много бързо въ южна; тукъ той протича
презъ Зволенската котловина (около 300 м. абс. в.), а подъ
гр. Зволенъ неговиятъ токъ се пром-вня отново въ западенъ.
Горнохронското пор-вчие е т:l,сно свързано съ околнит-в
планини и обхваща отъ една страна Низкит-в Татри (на се
веръ) и Кремницката планина (на западъ), отъ друга Сло
вашкитt Рудни планини (на югъ). Къмъ сжщинската долина
могатъ да се причислятъ само онtзи части, които еж близко
до самата р-вка и които следствие- на най-къснитt морфоложки
пром-вни

еж

били така

преработени,

че

сега

едно ц-вло не само въ морфоложко, но и въ
ско

отношение.

•

представятъ

антропогеограф
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Тази долина надъ гр. Банска Бистрица обикновено се нарича
Горнохроние (Horehroni), което може да се раздtли отъ изтокъ
къмъ западъ на : Поломско корито, Бенушски проломъ, Брtз
нянска котловина, Лопейска котловина и Банскобистрицка хъл
миста земя. Между градоветt Банска Бистрица и Зволенъ се
е оформила Зволенската котловина.
Подъ Поломско корито разб11раме тази часть

отъ

която започва при станция Телгартъ и свършва при

е да поrледнемъ отъ близкия rребенъ на Низкитt
на Телгартъ височини, за

чайно. Тукъ Хронъ

поясъ

представя

да схванемъ,

тече

близу

низка,

Подъ с. Бацухъ, Хронъ

до

набраздена отъ

протича

Татри или отъ близкитt

че това име

·южния

почти

Хронската долина,

с. Бацухъ. Достатъчно
не

е дадено

край, а северниятъ

така слу

неширокъ

Низкотатранскитt потоци, земя.

до

Брtзнянската

котловина презъ

тtсния Бенушски проломъ. Южно отъ него се издиrатъ веднага стръмнитt
склонове на Словашкитt Рудни планини.
стира заравнена ридова

земя,

чиито

леко

На

северъ отъ

пролома се про

навълнени ридове започватъ

отъ Низкитt Татри. Брtзнянската котловина заема околноститt на
но. Тя е леко навълнена

земя,

заета

отъ млади

отъ

Вайсковския

и Ясенския

пейска котловина. Това разширение

потокъ,

бързо

почти

Брtз

отложения. Между селата

Горна Лехата и Предайна, северно отъ рtката, се явява

разр·взано

rp.

едно

разширение,

известно подъ името Ло

изчезва при с. Замостье. Отъ с.

Немецка започва пъкъ постепенно разширяващата се Банскобистрицка хъл
миста земя, която се простира чакъ до самия rрадъ. Подъ влиянието на по
голtмитt

Низкотатранскитt

притоци,

главниятъ

токъ

на Хронъ

тукъ е

изтласканъ въ неt1ната най-южна часть.

2.

Геоложко-тектонски отношения

Досегашнитt изучвания и I<артирания въ обсега на Горно
хронското порtчие даватъ да се извади заключението, че то
представя
единъ
синклинориумъ, който отдъля антиклино
риалнит-t, земи на Низкитt Татри отъ тъзи на Словашкитъ
Рудни планини. Източнит·в отд·вли на този синклинориумъ еж
изградени

почти

изключително

отъ

кристалинни

шисти, надъ

които тукъ-таме се срtщатъ мезозойски покривки. Западнитt
отдtли на този синклинориумъ еж изградени

пъкъ

изключи

телно отъ различни мезозойски формации (принадлежащи от
части къмъ Низкотатранскин Татриденъ nоясъ) и отъ Гра
ниднитt Субтатрански навлаци (А. Matejka-D. Andrusov, 1931,
13 В, тектонска карта No 1; А. Matejka 1931 в; R. Kettner,
1931 в).
Въ западния отдtлъ на Горнохронското порtчие и въ
Брtзнянската котловина се явяватъ надъ по-старитt
мате
риали терциерни материали, които иматъ голtмо значение за
морфологията, тъй като говорятъ красноречиво за сжществу
ването

на

вече

споменатия

синклинориумъ.

Докато на по-старитt отложения е било обръщано по-го
лtмо внимание, по-младитt-сж били само мимоходомъ спомену-
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вани. Отъ

публикуванитt

и

непубликуванитt

карти

знаемъ

повечето находliща (А. Matejka-D. Andrusov, 1931, 13 В, тект.
карта No 1; V. St'astny, 1931, 13 В, карта No 4; R. Kettner, не
публикувана карта). Възъ основа на чуждитt и наши изучва
ния

можемъ

да

направимъ

следния

прег ледъ

:

Въ Хронската долина е развитъ отъ една страна Палео
генъ, отъ друга страна - Неогенъ. Още въ картата на V.
На u е r ( 1869, листъ III) е отбелязано въ околноститt на се
лата Горна и Долна Лехота и северно отъ Словенска Лупча

Еоценъ. Отъ новитt геоложки карти (А. Matejka-D. Andrusov,.
1931, 13 В, No 1 ; R. Kettner, непубликувана карта), се потвър
ждава неговото сжществуване, а кратки бележки намираме и
~ъ работитt на R. К е t t n е r ( 1931 в, стр. 232) и на А. М а t е j k а (1931 в, стр. 226). Околноститt на Словенска Лупча
еж

изградени

пtсъчници съ

отъ

вароnити

и

доломитни

Nummulites (Ibld.

стр.

225).

конгломерати

и

отъ

Околностьта на Ле

хота е изградена отъ конгломерати и пtсъчници. Конгломе
ратитt еж съставени отъ кварцитни, кварцови и твърде на
рtдко
отъ
дребни
триаски
валуни
съ. червенъ цементъ

Липсватъ Nummulites, но R. К е t t n е r (и St'astny, 1931 а, стр.
и сл.) ги приема за Еоценъ.
Въ еж.щата область надъ тtзи конгломерати се намиратъ
множество голtми кварцитни и пtсъчникови валуни отъ пер

232

мотриаска възрасть,

а

въ северната

часть-и варовикови

ни. Всички тtзи валуни, споредъ насъ, еж

отъ

валу

по-млада въз

расть.

Що се отнася до Неогена, може да са каже, че е
твърде слабо проученъ. Отъ досегашнитt малки бележ
ки се вижда, че той е или Миоцевъ или
Плиоценъ;
ни
кой авторъ до днесъ, обаче, не е направилъ едно точно раздt
ление. Ние правимъ единъ опитъ въ това отношение. Бръз
нянската

котловина е

запълнена

съ

отложения,

които ' гово

рятъ за отлагане станало въ плитки води. Споменуватъ се
пtсъци и п·всъчници, глини, пtсъчни глини, мергели и разно
родни чакъли отъ конгломератенъ характеръ .. Чакълитt еж
предимно отъ пермотриаски кварцити, отъ

кристалинни шисти

и отъ отдtлни силно извtтрtли гранитни валуни. Срtщатъ се
еж.що така отдtлни голtми блокове, по-голtми отъ 1 м. отъ
кристалинни шисти. D. S t u r ( 1868, стр. 415) съобщава още
„ bltuminбser Kohlenschiefer" и „ Nummuliten uпd opercuJiпen

'

filhrender Sandstei.n". Тази серия е означена въ непубликува
ната карта на L. С е р е k като Миоценъ. V. Z о u Ь е k (1931.
стр. 243) приема тази серия еж.що ;1а Миоценъ. Въ околноститt на гр. Банска Бистрица А. М а t е j k а ( 1931 д, стр. 235)
отбелязва слоеве съ лигнитни вложки, които причислява къмъ
Неогена, а J. К о u t е k ( 1931 б, стр. 256) пtсъчницитt и лиг
нититt въ мtстностьта „па Pfskach" (Stare Hory)-900 м. абс.
в. приема за Миоценъ. Въ околноститt на с.

Немци,

наблюда-
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вахме лично отложения, много подобни на тtзи отъ Брtзнян
ската кот лавина. Нито въ еднитt, обаче, нито въ другитt мо
гатъ

да

се

откриятъ

отломки

произхождащи отъ близкитt

вулканични материали. Отъ всичко това може да се направи
заключението, че Т'.БЗИ материали еж били отложепи още преди
вулканичната дейность и еж
странение

отколкото

имали

много

по-голtмо

разпро

сега.

Отъ Брtзнянската кат лавина, по посока къмъ гр. Банска
Бистрица, по височинитt въ Лопейската кот лавина и по Бан
скобистрицк:ата хълмиста земя могатъ да се наблюдаватъ раз
хвърляни валуни и балвани отъ червенавъ и виолетовъ квар
цитъ, а при Банска Бистрица и отъ андезитъ, които лежатъ
надъ най-високата Хронска тераса и иматъ флувиатиленъ про
изходъ. Тtзи валуни, ако и да се отличаватъ отъ преди опи
саната серия, нам-вета могатъ да се различатъ твърде мжчно.
Напримtръ, североизточно отъ Банска Бистрица, А. Ма t е j k а
(1931 д, стр. 225) споменува последната серия твърде накратко.
По-нататъкъ на лtвия брtгъ на Хронъ и въ околноститt на
с. Слиачъ еж установени отъ А. Ма t е j k а и J. К о u t е k
(1931 г, стр. 214) плиоценски глини и чакъли - 120-170 м.
надъ рtката. Чакълитt еж кварцитни или I<варцови и могатъ
да се проследятъ навсtкжде

по

равнищата

на

Зволенската

плоската земя (вж. А. Matejka-D. Andrusov, 1931, 13 В, тек
тонична карта). Нtма съмнение въ това, че тtзи чакъли еж
еж.що флувиатилни и иматъ сжщия характеръ и старость като
онtзи, които описахме по-напредъ.

Поломското корито е изпълнено еж.що така съ кластични
материали,

съставени

отъ

кристалиникума на околнитt

пла

нини, въ които еж изсtчени нtколко една надъ друга ква
тернерни тераси. Този кластиченъ материалъ смtтаме за схо
денъ съ онзи отъ флувиатилната серия.

З. Морфоложни форми
а. Р

t

ч н и т е р а с .и

Въ предварителната работа на J. Н r о m а d
върху тераситt въ горното и срtдното течение на

k а (1936)

е

тераси

описана

една

система

отъ

четири

кватернерни

р. Хронъ
съ

относителна височина 1О, 20, 30 и 50 м. При нашит-в изучвания
имахме възможностьта да кэртираме отново всички Хронски те
раси отъ Телгартъ до гр. Зволенъ. Още предварително можемъ
да кажемъ, че установенитъ отъ насъ тераси се схождатъ твърде

много съ онtзи описани отъ
се

състои

въ

това,

че

Hromadka.

установихме

тераса, така че всичI<и тераси
височина

можемъ

да

споредъ

подредимъ

както

Единствената
още

една

тtхната

следва:

разлика
по-висока

относителна

Д-ръ Люб.
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Тп

Тш

Trv

Tv

50--60

28-32

16-20

5-10

Tr
м.

90-100

Диневъ

При подробното описание на тtзи тераси точната отно
сителна височина за ВС'БКа тераса нtма да бжде давана. Ще
бжде означавано само съответното терасно стжпало. Всички
Хронски тераси чакъ до Банска Бистрица еж почти изключи
телно развити по дtсния брtгъ на Хронъ и еж повече или
по-малко

покрити

съ чакълъ.

При Телrартската гара, на лtвия брtrъ

TIV,

морфоложки

тивоположния

надъ която се намира

брtrъ

се

простира

сжщо

скала, по дtсния брtrъ на ръката следва

TV.

се прибавя

на

Хронъ,

е

развита

така Тп.

TIV,

Пnдъ станция Червена

къмъ която при с. Вълковна

Отъ с. Похорелска Маша и до с. Хелпа еж развити на дtс

Trv,

ния хронски брtrъ намtста доста изразително тv,

тш и Т11. Отъ село

Хелпа и с. Поломка тераситt еж само на дtсния хронски брtrъ.

Trv

с. Хелпа еж развити тv,

и Тп

(696). Тази последната

морфоложки развита продъшl(ава и въ западна
Подъ нея се явява остатъкъ отъ

добре еж

изразени Ту

и

T!V.

по двата хронски бptra. Надъ

TIV, Trrr,

оста1-ши отъ

добре

малъкъ остатъкъ отъ 1п. На про

и

Trr.

TII[,

посока (коти:

добре

687, 665, 660).

а непосрtдствено до с. Завадка много

При Хамеръ
нея

Точно при

тераса,

на

Tv

има

дtсния

При с. Поломl(а

rолtмо

брtrъ

се

разширение и

срtщатъ

тераситt еж много

малки

добре из

TIV, Тпr и
Trv, тш и Trr. При гара
Бацухъ, на лtвия брtrъ се явяватъ тv, Trv и Trrr, на дtсния брtrъ
морфоложки развити се явяватъ тv, Trv, Тш (кота 602) и Trr (кота

разени. Между потоцитt Рокитанка и Ждярска се явяватъ тv,
тп; подъ Ждярска още по-изразителни еж тv,
та на
добре

626

и източно отъ нея).
Въ Бенушкия проломъ, севернn отъ старата дъскорtзница,

се

явява

Tr. При с. Бенушъ се срtщатъ малки останки отъ Tv, TIV, TIIJ и TII. На
л ·ввия

Хронски

прекжснато
и

TI[,

TV,

брtrъ, между с. Побищово и с. Филипово

се простира не

докато на дtсния брtгъ при с. Гаспарова

еж развити Тпr

Отъ гол вмия Бенушски потокъ и до

надъ много стtсн'еното рtчище се явява

еж развити
изрtзана

ТП,

TIV

и

TV.

Tr.

rp.
При

Брtзно, пакъ по дtсния брtrъ,

rp.

Брtзно, подъ тази тераса

На противоположния

брtrъ,

при

кота

583

е

1 I·

По двата бptra при с. Влашки се срtщатъ малки

останки

отъ

Tr,

а

при събирането на Черни Хронъ и Бистрица еж развити всички тераси. Опи

сани еж отъ

F. V i t

а

s

е

k (1915,

стр.

451)

като

тераси

на Бистра. Нtма

съмнение, обаче, че това еж Хронски тераси. Следъ това

Хронъ

тече

нt

колко клм. въ тtсенъ проломъ.

Между Брtзовския и Вайсковския

потокъ

лежатъ

една

надъ друга

Тш, Тп и т . Между селата Лопей и Предайна следватъ добре морфоложки

1

развити и петтtхъ тераси, които се явяватъ отново и западно
дайна чакъ къмъ с. Замости. За Лопейскитt тераси
га

(1925,

стр.

46 !

F. V i t

а

s

отъ
е

k

с. Пре

предпола

и сл.), че принадлежатъ къмъ Ясенския потокъ. Ние мис-
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лимъ, обаче, че това еж чисто Хронски тераси.
мецка еж

развити

TV

и

При

селата

само тv

TJV

и

къмъ с. Медзибродъ, а се явяватъ и на противоположната
бетовската спирка и с. Лучатинъ еж застжпени
развити

тераси

Tv, T1v

и

Tv,

и Не

Подъ

а точно при Банска

продължаватъ

страна. При Лю
и

Tv, T1v

TJ.

сока къмъ Банска Бистрица, дtсниятъ Хронски
непрекжсната

Дубава

а при с. Св. Ондруй, на дtсния брtrъ, има

TIV,

ме отново развити всички терас!!о\ отъ които

венска Лупча еж

41

а

TJ,

с.

при

брtrъ се съпровожда

Бистрица

еж

Сло·

lUалкова, по по

развити

отъ

всички петь

тераси.

Подобно нtщо имаме и въ Зволенската котловина.

на дtсния Хронски брtrъ, е развита добре морфоложки

Подъ с. Радванъ

TV,

а при с. Бадинъ

еж развити всички тераси, само че къмъ с. Хайникъ и _с. Ковачова

жава само много типично TV. Между

и

с.

проследи почти непрекжснато т . На лtвия брtrъ

на

Белка Лука имаме Т1
ствено

при

rp.

(390,391),

1

Бадинъ

продъ.~

Силюща може да се
Хронъ,

северно

отъ

която се явява и при с. Слиачъ. Непосрtд

Зволенъ е развита

TV,

а подъ нея и

TI! (354).

б. В и с о к а ф л у в и а т и л н а п о в р ъ х н и н а
нар. Хронъ

по

д олината

(Pfl)

Въ геоложко-тектонскитъ отношения споменахме за сж
ществуването на кварцитни валуни, разположени въ Хронската
долина надъ тераситъ. Този материалъ покрива обикновено
по-малки или по-голъми заравнености, срtщащи се почти из
ключително по дъсния брtгъ чакъ до Банска Бистрица. Тtзи
заравнености се колебаятъ отъ 110-180 м. надъ рtката. Ако
наблюдаваме отъ тtзи заравнености се добива впечатлението,
че тt представятъ
една обща повръхнина. Иначе, тt еж
разкжсани отъ Хронскитt притоци, които идватъ отъ съсед
нитt планини. Създаденитt по този начинъ бразди еж дълбо
ки и иматъ особено стръмни склонове. Тъй като тази повръх
нина е създадена отъ флувиатилната дейность на Хронъ, азъ
си позволявамъ да я наричамъ съ името : в и с о к а ф л у в и а тил на п о в р ъ х н и н а. Нейното разпространение е твърде
обширно.
Въ

Лопейската

котловина

е

запазена

въ

мtстностыа

наречена

Свръкла (614), на изтокъ продължава презъ Хнуспи потокъ на Долни и Гор
ни Дилъ, а северно отъ Хорна и Долна Лехота достига

по-rолtма

ска височина и се разширява покрай Вайсковия потокъ,

гдето

на самия потокъ. Заравненостыа Хорки, която лежи по на
остатъкъ. Между Ясенски потокъ и Хронъ тя не

е

надмор

резултатъ

западъ, е нейнъ

може да се установи, съ

изключение на нъколко малки останки северно отъ с. Дубпва. Южно отъ с.
Дубова и с. Немецка, тази флувиатилна повръхнина е добре запазена, а отъ
Немецка

на западъ по дtсния брtrъ на Хронъ е отлично

вита. Между с. с. Радванъ и Ковачова надъ
тази флувиатилна повръхнина

;

TI

морфоложки раз

може да се наблюдава добре

сжщо така и източно

отъ Зволенската

ловина. Тази флувиатилна повръхнина съставлява изцtло

кот

Зволенската зара-
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вненость, гдето е 110-скоро дtло на Хронския притокъ

Золна.

Източно отъ

Золна, чакъ къмъ Хрохотската долина, тази повръхнина е покрита

с,тъ ма

териали, между които се срtщатъ андезитови и кварuитови валуни отъ раз

лична roлtмflнa, произхождащи отъ блf!зката околность.

Въ долината на Р.

Любетова и то югоизточно отъ с. Любетова могатъ да се наблюдаватъ много
типични, наклонени на северозападъ заравнености изсtчени въ андезитовитt

туфи и брекчи.

Тtзи заравнености еж безспорно

дейность на Любетовския потокъ и неговитt

дtло на флувиатилната

притоuи,

врtзани въ тази заравненость. Всички морфоложки

които

че тtзи заравнености еж били създадени едновременно
виатилна

еж

дълбоко

обстоятелства
съ

говорятъ,

Хронската флу•

повръхни1ill.

Въ Брtзнянската котловина, тази висока флувиатилна повръхнина не е
добре запазена. Малки останки отъ нея могатъ да се
отъ Хронъ надъ

Tr,

набJ1юдаватъ северно

а въ южнитt дtлове на котловината, северно отъ Хайна

Хора е запазена въ видъ на малки

остатъuи.

При Бенушския проломъ споменахме

за

сжществуването

на

ридова

земя. Нейниятъ заравненъ характеръ и относителна височина показватъ,

че

тя е възникнала следствие флувиатилната дейность на Хронъ и е генетично•
тtсно свързана съ вече описаната часть на

много

типичната

флувиитилна

повръхнина. Въ Поломското корито, тази флувиатилна повръхнина е твърде
малко запазена. По-добре е за11азена между
Телгартъ, на дtсния брtгъ на

с. Лохорела,

с.

Шумяuъ и с.

Хронъ.

Освенъ заравнениятъ характеръ, флувиати.~ниятъ материалъ и 9тноси

телната височина е необходимо още да се отбележи, че тази флувиатилна по
връхнина се явява почти като непрекжснато цtло следваще увеса

та. Лри Шумяцъ и Телгартъ е около

900

м., при

Зволенъ около

Надъ Брtзно ли11сватъ кварцит11и валуни и балвани,

се обясни съ това, че такива материали липсватъ и
ска земя. По Зволенската
обяснимо

като

се

знае,

заравненость,
1 1е

тtхното

въ

на ръка

{20

което

съседната

сжществувание

м. абс. в.

може

да

планин
е

лесно

Банскобистрицката хълмиста земя е съставена

отъ Низкотатранската серип.

Тази висока флувиатилна повръхнина е служила като рt
чище на Хронъ, още преди възникването на . р·вчнитt тераси
и следователно е по-стара отъ тtхъ. Грубостьта на чакълния

материалъ показва ясно за една много засилена ерозионна дей
ность въ ограднитt планини презъ времето когато Хронъ е
текълъ по тази флувиатилна повръхнина. Нtма съмнение, че
засилената ерозионна дейность е могла да настж.пи само след
ствие нtкаква промtна въ съседнитt антиклинориални области.

111.
Въ

П Л f\ Н И Н С К И

котловиннитt

области

З Е М И

трtбваше

да се

разгледатъ

всички по-млади отложения, необходими при установяване
връзката между тtхъ и съседнитt планини. Съ планинскитъ
земи, като единици съ добре проучена геоложка структура и
строежъ, ще се занимаваме само съ огледъ на тtхната морфо-
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лоrия и то на първо мtсто съ останкитt отъ денудационнитъ
повръхнини (нива), които днесъ свидетелствуватъ за тtхното
възникване

и

развитие.

Въ Източнитt Алпи еж установени отдавна вече нtколко
денудационни · повръхнини (вж. Кlebelsberg, 1922: Е. Brilckпer,
1923; А. Winkler, 1929 и др.), а въ Полскитt Западни Карпати
още L. S а w i с k i ( 1909 а)1), занимавайки се съ тtзи въпроси, е
установилъ две главни денудационни нива. Изучвания отъ този
родъ за Централнитt Западни Карпати нtма. При нашитъ
изучвания, които обхващатъ една сравнително rолtма область,
можахме да установимъ нtколко денудационни нива, преми
наващи едно надъ друго презъ цtлитt Централни Западни
Карпати. Намtста тtзи нива еж добре запазени и моrатъ да
се наблюдаватъ непосрtдствено.
На други мtста тt еж за
пазени

само

въ

видъ

на

малки

остатъци,

които

rоворятъ

за

тtхното нtкогашно сжществуване. Навсiжжде, обаче, тъ съ
чатъ подложнитъ материали безъ оrледъ на rеоложкитъ фор
мации,

презъ

които

минаватъ.

R.

НИЗКИ ТRТРИ

Низкитt. Татри, които се простиратъ

отъ

западъ

къмъ

изтокъ между долината на р. Ревуца и Вернарския проходъ и
между долината на Хронъ и Липтовската котловина, заематъ

едно доста обширно пространство. Съ оrледъ на вжтрешната си
структура,

тази

и тектонски

планинска

земя

има

много

сложенъ

геоложки

строежъ, а външниятъ и обликъ днесъ

знака на интензивната ерозионна дейность

на

е

подъ

мноrобройнитъ

малки и rолt.ми потоци и рt.ки. Въ най-високитt гребенни ча
сти намираме следитt на кватернерното заледяване, изразени

въ видъ на циркуси, които заематъ, преди всичко, изворнитt об
ласти на притоцитъ на Ваахъ 2 ). Освенъ главното било еж запа
зени високи била и между отдtлнитt. долинки, които rоворятъ
за по-стара ерозионна и денудационна дейность. Намt.ста така
запазенитt. била ·еж доста широки, заоблени или пъкъ навъл
нени, намъста иматъ характеръ на тtсни гребени. Всички до
лини и долища въ Низкитt. Татри, безъ оrледъ на материала,
въ който еж връзани, еж дълбоки и съ стръмни склонове,
което говори за една млада ерозионна дейнuсть. Въ източнитt.
дtлове на Низкитъ Татри всички денудационни нива еж относи
телно най-добре запазени, затова ще започнемъ отъ тамъ:

К р а л ь о в о х о л с к и д t л ъ н а Н и з к и т t Т а т р и. Г ле
да ме ли отъ връхъ Кози каменъ

(1243)

къмъ юrъ, можемъ да

различимъ източно отъ долината на Черни Ваахъ останки отъ
1
)
2)

Не еж посочени подобни работи отъ друrитt части на Карпатитt.
Съ тuзи въпросъ се е занимавалъ по.пробно F. V i t ,i s е k, затова

насочваме четеца къмъ неrовитt работи
тура.

цитирани въ приложената

литера
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три дену дационни нива. На първо мtсто имаме високата за
равнена земя, отчасти набраздена и наклонена на северъ, на
Уплазъ (1557), Предня хола (1548), Три Студнье (1508), Чер
товица (1429) и др. Надъ нея се простира заравненото било
на Кральова Хола {1943, 1876, 1843), а подъ нея се отдtлятъ
по-низкитt заравнености (1113, 1150, 1152 и др.). Последното
ниво е добре морфоложки

между Черни и Бъли Ваахъ

развито

( 1050

и

запазено

сжщо така и

± 40 м. абс. височина ; вж. прил.

карта), а се открива и на лtвия брtгъ на Черни Баахъ, въ
околноститt на с. Липтовска Тешшчка. Надъ него следва от
ново по-високото ниво (коти: 1430 - Paпska hola, 1403 и др.)
съ хубави високопланински ливади. Още по на югъ следватъ
останкитt отъ това ниво по главното било съ абсолютна ви
сочина около 1500 м., а малки останки отъ сжщото ниво срt
щаме и източно отъ Кральовохолското било. Наблюдаваме ли
отъ

северъ

шено,

се

ясно

личи

наклонява

какъ

къмъ

това

ниво,

макаръ

и

доста разру

северъ.

Западно отъ седловината Приехибка ( 1190) и къмъ сед
ловината Чертовица (1238) главното било на Ниsrштt Татри е
съставено отъ заоблени върхове и припояващи се къмъ него
била. Н-Jжога си гв еж представлявали безпорно широка за
равнена земя, която следствие ерозионната дейность е била
накжсана и отчасти унищожена. Бисочинитt се движатъ около
1450 100 м. Отъ тъхъ се вижда, че това ниво принадлежи
къмъ срtдното денудационно ниво. Въ долината на Хасковския
потоr<ъ се наблюдаватъ малки останки отъ по-низкото дену

±

дационно ниво {1000-1200 м.). Белка Бшеница (1692) и осо
бено Белки Бокъ ( 1728), които еж типично заравнени, еж ча
стично унищожени дtлове отъ най-горното денудационно ниво.
Въ останалитъ области между р. Боца и Черни Баахъ
мжчно могатъ да се установятъ нtr<акви заравнености, поради

чисто петрографски причини.
На южния склонъ на Кральовохолски дълъ на Низкитt
Татри могатъ да се наблюдаватъ само малки останки отъ най
долното денудационно ниво, а подъ вр. Кральова

хола

и

отъ

СР'ВДНОТО.
П р а ш и в с к о - Д ю м б и р.с к и д t л ъ н а
и з кит -1, Т а
т ри. Останки отъ денудационнитt нива, които по-горе описахме
еж запазени въ този дълъ на Низкитt Татри въ видъ на малки
била, които се явяватъ било заравнени, било пъкъ твърде раз

li

кжсани,

следствие

кватернерното

заледяване

ерозионна дейность.
Сръдъ Прашивско-Дюмбирския дълъ

и

нормалната

се простира глав
ното планинско било, изградено отъ гранитъ, извито малко
на югъ и носещо най-високитt върхове. То представя единъ
низъ отъ върхове и напрtчни била, чиято височина се движи
около 1850
J50 м. : заравнености почти липсватъ, унищожени
въ източнитt части главно отъ развитието на циркуситt.

±
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По южния склонъ на този дtлъ срtщаме останки отъ
срtдното денудационно ниво съ височина 1500
100 м. Подъ
това ниво следва по-низкото около 1100
100 м.

±

±

Северно отъ главното било се простира земя,
предимно

отъ

варовити

и

доломитни

съставена

материали, принадлежащи

къмъ Субтатранскитt навлаци. Петрографскиятъ характеръ на
тtзи материали, изобилието на планински потоци, както и за
силената ерозионна дейность презъ Кватернера е причина щото
днесъ тукъ да липсватъ типични заравнености. Въпрtки това,
обаче, и въ тази земя може да се забележи, че височината се
движи около 1450
150 м., следователно тя отговаря на висо
чината на срtдното денудационно ниво описано вече по-горе.
Къмъ него принадлежатъ билото между р. Боца и Святоян
ската долина, това между Святоянската долина и Деменовка,
между рtка Деменовка и Лупчянка и между рtка Лупчянка
и р. Ревуца.

±

Нtма съмнение, че нtкога

си

тукъ

е

сжществувава.'Iа

денудационна повръхнина, r<оято съ течение на времето е била
унищожена следствие ерозионната дейность на рtкитъ врtзали

се дълбоко въ нея. Като доказателство, може да се приведе
следниятъ морфоложки фактъ установенъ отъ R. К е t t n е r
по време на неговитъ геоложки изучвания (1927, стр. 18),
именно: той е намtрилъ по върховетt на Низкитt Татри - Сина
и Полюдница на височина 1300-1400 м. абс. в. единични гра
нитни валуни произходящи отъ билнитt части.
Между Святоянската долина и Ревуца, можахме да уста
новимъ по склоноветt на Низкитъ Татри къмъ Липтовската
котловина не голtми остатъци отъ по-долното денудационно
ниво ( 1050
120 м.) наклонени къмъ северъ. Останкитt отъ

±

сжщото това ниво продължаватъ

по-слабо

изразени

и

къмъ

изтокъ задъ Святоянската долина, чакъ къмъ вливането на
Бtли съ Черни Ваахъ, отъ гдето по-нататъкъ то е много до

бре

изразено. Останки отъ това ниво могатъ

ватъ и по

долинитt

на

р.

Лупчянка

и

р.

да се наблюда

Боца навж тре въ

планината.

Зволенско-Старохорски дълъ на Низкитъ
Та т р и. Между Хиаделското седло и Старохорския потокъ
се простира относително по-низка земя, която въ своитt билни
части е доста широка и намtста типично заравнена. Височи
ната и е 1080
150 м. Всички потоци, които протичатъ тукъ,
еж силно и дыrбоко врtзани.

±

Северно отъ Донавали се намира високата земя Алпа
Солиско (Zvolen-1402) между Коритницката долина и Ревуца,
която е около 1300-1400 м. Наблюдаваме ли отъ Голtма Фатра,
ясно личи, че тази земя е обкржжена отъ по-низки била, които
споредъ височината си, която се колебае между
могатъ да

се

причислятъ

къмъ

долното

1020 и 1094

денудационно

м.

ниво.

Д-ръ Люб.
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Освенъ тt.зи денудационни нива, които вече описахме,
може да се наблюдава по южния склонъ на Низкитt, Татри
още едно четвърто денудационно ниво. Най-главната особе
ность на това ниво е, че неговата височина се колебае н·а
около 320
80 м. надъ _ днешното легло на Хронъ. Него нами
раме широко развито северозападно отъ гр. Брt.зно, гдето все
пакъ височиннигl, стойности не еж много характерни, между
Хронъ и р. Бистра, северозападно отъ р. Бистра, западно отъ
Вайсковия потокъ, по-нататъкъ източно и западно отъ Буков
ския потокъ и въ малки остатъци северно отъ Подконица.

±

';'\·

*

Като общо заключение може да се каже следното :
Въ Низкитt, Татри еж на лице четири денудационни
нива (по-право останкй отъ денудационни нива), 1<0ито лежатъ
едно надъ друго и които еж се развили безспорно следствие на
известни вертикални промt.ни въ положението на водната мре
жа. Т·взи промt.ни въ положението на водната мрежа еж ре
зултатъ на едрогънковитt. подувания на Низкотатранския ан
тиклинориумъ. Презъ време на единъ спокоенъ периодъ те
рена

се

нина,

е

заравнявалъ,

докато

създавала

презъ време

на

едно

се

е

ново

дену дационна

подуване

отново засилване на ерозионната дейность и
вече

създадената

денудационна

е

повръх

наставало

унищожаване на

повръхнина.

Най-горното денудационно ниво въ Низкитt. Татри

чиято височина се движи около 1850

± 150

(NI),

м. е най-старо. Не

говитt. останки еж почти унищожени, като намt.ста еж запазени
само единични
заоблени върхове или заравнени нешироки
била. Затова въ този случай е по-добре да се говори за о стан
к и о т ъ н а й - с т а р и я Н и з к о т а т р а н с к и р е л е ф ъ.

Срt.дното денудационно ниво (NII), което се движи око
ло 1450
100 м. заема видимо най-широко разпространение,
намtста може много добре да се наблюдава и е по възрасть
по-младо отъ

±

Nr.

Долното денудационно ниво (Nш) се движи около 1080
м. То е по-младо отъ Nп, намtста е извънредно обшир
но запазено (напримtръ въ Зволснско-Старохорския дtлъ и
между Черни и Бtли Ваахъ). Въ н·вкои планински долини,

± 150

останкитt отъ това ниво се вдаватъ нав.ж тре по тtхъ, което
показва, че то е по-младо отъ NII и че днешнитt рtки еж
•били вече по него време на сегашното си мtсто.

Най-долното денудационно ниво (NJv) се наклонява почти
ааедно съ рtчището на Хронъ (приблизително 320
80 м.
надъ рtката). Оттукъ следва заключението, че това ниво е

±

създадено

младо

отъ

въ

Nш

по-късно

и

развой на долината.

геоложко

очевидно

време,

по

възрасть

е

по

е свързано съ непосрtдствения
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Б. СЛОВАШКИ РУДНИ ПЛАНИНИ

Южно отъ Горнохронската долина се простира въ и. с.
и.-з. ю. з. посока широката планинска земя на Словашкитi,
Рудни планини. Общо тi, се раздi3лятъ на три дi3ла: В е пор
с ки Рудни планини, западно отъ линията Рохозна, Тур
манецъ и Римава, Г е ме р ски Рудни п л а ни ни, между тази
линия и долината на р. Слана и С пи ш с к и Р у д н и п л а н и ни

източно

отъ нея. като последниятъ

дi3лъ

лежи

напълно

извънъ изучаваната область.
Между Вепоръ, р. Хронъ и неговия притокъ Слатина се про
стира планинска земя, която орографски и морфоложки принадле

жи напълно къмъ Словашкитi, Рудни планини. Въ тази планинска
земя могатъ да се различатъ нi3колко дi3ла. На първо мi3сто
имаме

.

типично

издигащиятъ

се

старъ

вулканиченъ

кратеръ

Пол я на ( съ най-висока точка 1459 м.), изграденъ отъ младотерциерни вулканични материали. Северозападно отъ него,
приблизително между гр. Банска Бистрица и с. Любетова е
Банско би стри ц кат а хълмист а

земя, която

се отли

чава не само съ своята надморска височина (около 600-700
м.), но и съ своятъ геоложки строежъ (Татридни и Гранидни
елементи). Тя- с твърде много разкжсана отъ ерозионната дей
ность на Хронскитi, притоци. Южно отъ Банскобистрицката
хълмиста земя, източно отъ Зволенската котловина и къмъ
Поляна се простира 3 в о л е н с к а т а п л о с к а т а з е м я. Южно
отъ Поляна е така нареченото Де т в а н с к о подгори е из
градено

предимно

отъ

андезити

и

вулканични

агломерати.

Главната рi,чна система на Вепоръ, която принадлежи
къмъ Хронъ, е тази на рi3ка Черни Х р о н ъ и неговиятъ
притокъ Каменист и, които извиратъ почти единъ до другъ
отъ планинския вжзелъ Сихла.
Южно отъ Поломското корито, на северния край на Ге
мерскитi, Рудни планини се намира интересната Мура н ска
в и сочи на. Тя представлява откжсната навлакова плоча, из
градена

отъ

триаски

нагънати

варовици,

денудирана по сжщия

начинъ както и ограждащитi, я земи. Муранската височина не
може да се разглежда като нtкоя структурна повръхнина, тъй
като седиментитi3, отъ която е изградена еж не само нагънати,

но и не лежатъ вече на своето първоначално

мi3сто.

Освенъ

това, тя е типична карстова -область съ многобройни карстови
явления

:

кладенци,

понори,

слепи

долини

и

стръмно,

почти

ОТВ'БСНО врi3зани долини.
Общо може да се каже, че частьта отъ Словашкитi3
Рудни планини, които попадатъ въ обсега на изучваната область,
еж еж.що така набраздени отъ многобройни рi,ки и потоци,
имащи твърде младенчески видъ. Въ Вепоръ все пакъ еж за
пазени много . повече, отколкото въ другитi3 планини, широки
и заравнени била, явление което е било забелязано и отъ по-

,
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старитi, автори (V. Dedina, 1922, стр. 73; Fr. Machatschek, 1927,
стр. 383; J. Hromadka, 1931 а, стр. 15 и сл.), безъ, обаче, тi,
да еж. дали затова изобщо нi,какво конкретно заключение.
Въ изследваната область на Словашкитi, Рудни пла
нини можахме да установимъ

нъколко денудационни повръх
нини, които по своятъ брой се схождатъ напълно съ Низкота
транскитi,, сtчатъ цi,лата планинска земя, като височинно се
понижаватъ

въ

западна посока.

Югоизточно отъ станция Червена скала се простира за
равнено било съ височини 1400
80 м., което принадлежи къмъ
денудационо ниво Nп. Западно отъ него започва Муранската
височина. Наблюдаваме ли я отъ изтокъ или отъ северъ въ

±

височинно
части;

отношение, можемъ

едната,

по-низка,

да

отличимъ

заравнена,

две

другата

много типични

по-висока

стояща

надъ нея като „шапка". Последната (котk!: 1391, 1338) пред
ставя
остатъкъ отъ денудационно ниво Nп. По-низка:та се
колебае въ височинно отношение между 1000 и 1200 м., по
нижава се къмъ

·

югоизтокъ

и е разчленена отъ дълбоки до

лини. Тя спада къмъ денудационно ниво Nrп.
Западно отъ Муранската височина можемъ да отличимъ
останкитi, на три денудационни повръхнини. Най-горе между
рi,китi, Хроновецъ и Рохозна имаме останкитi, отъ дену да
ционното ниво Nп (коти 1441 - Фабова холя, 1432, 1398, 1331,
1323). Подъ него северно и южно следватъ нешироки била,
отдi,лени отъ дълбокц долини, чиято височина се движи между
110_0 и 1200 м. Ti, принадлежатъ къмъ по-низкото денуда
ционно ниво Nш. Къмъ Хронъ се отдtля твърде типично най
низкото денудационно ниво Niv. Това еж височинитi, южно и
източно отъ с. Поломка и малкитъ останки край рi,ка Хроно
вецъ и южно отъ с. Нова Маша (около 900 м.).

Въ Вепоръ най-добре е развито денудационно
което достига отъ

1000--1100

м., а подъ него

ниво Nш,

и дену дацион

ното ниво NIV, - което навлиза навжтре въ долинитi, и се сни

шава успоредно съ дн½шнитъ долинни джна. Въ околноститъ
на Сих.1а и северно и южно отъ нея, и на Каменистия потокъ,
това трето ниво е запазено еж.що така много добре.
До

нахме,

така

описаното

ниво се вмъква,

денудационното ниво Nrv и то

Черни Хронъ и неговитi, притоци.

както

вече

споме

главно въ долинитi, на

Надморската

му

височина

се колебае между 8СО и 900 м. Къмъ него спада много зара
вненото гористо било, изградено отъ младовулк~нични материали,

между Рохозна и Черни Хронъ, наречено

Хаина-хора, а

юго

западно отъ Черни Хронъ къмъ това ниво спадатъ многоброй
ни гористи едновисочни била съ еж.щата височина.
Денудационнитъ нива

продължаватъ и

Много добре развито се явява отново ниво
га

900...:...1000

височина

м.

абсолютна височина.

ограждатъ

предимно

западно

оттукъ.

N III, което дости

Заравнености

Хрохотската

долина.

съ

тази

Между

,

N11

Обр. 12. Източната часть на Низкитt Татри. На преденъ планъ Тортон
ската денудационна повръхнина, въ дъното Високитt Татри (Die ostlichen
Teile der Niederen Tatra mit den Resten des Tortoпischen Denudationsniveaus).

Обр. 13. Низки Татри. Останки отъ Тортонската денудационна повр"хнина,
северно отъ с. Поломка (Niedere Tatra. Reste des Tortonischen Denudations-

niveaus nordlich vom Dorfe Polomka).

N1

Обр. 14. Срtдниятъ дtлъ на Низкитt Татри съ останки отъ Тортонска та
денуд. · повръхнина и Предтортонския релефъ (Die mitleren Teile der Nie-

deren Tatra mit N1
Снимки: Д-ръ Люб. Диневъ

und N11 )

...

Обр. 15. Голtма Фатра. Тортонската денудационна по
връхнина - Крижна (Gross Fatra. Das Tortoпische Niveau
- bei Krizпa).

Обр. 16 Мала Фатра. Тортонската дснудаuионна · повръ
хнина - Белка Лука. (К!еiпе Fatra. Das Tortoпischc Niveau
- bei V еlка Luka ).

F

Снимки:

Обр. 17. Изrледъ на часть отъ Словашкитt рудни планини съ Староплиоценската денудационна
връхнина-оkоло с. Сихла (Slovakisches Erzgeblrge uпd das altplioziinische Denudationsпiveau
Д-ръ Люб, Диневъ
der Umgebung von ~-Sihla),

по
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Хрохотската долина
еж.щата

и Хронъ

това

ниво

се

49

явява

почти

съ

височина.

Денудационното

ниво

Nп

срtщаме

отново на

Поляна.

Това е хубавата широ'Ка заравненость съ ливади Буковина I
(1196). Надъ това ниво изпъква само кратерътъ Поляна (1361
- Предна поляна, коти: 1359, 1289, 1459 - Поляна, 1419 и
др.), който заедно съ Вепоръ (1259, 1302) представятъ останки
отъ релефа сжществувалъ преди образуването на ниво Nп.
Денудационно ниво Niv въ западнитt области на Сло
вашкитt Рудни планини обхваща по-широко пространство и е
особено типично раз&итъ около Поляна. Може да го просле

димъ северно отъ Слатина, въ Детванското подгорие, западно
отъ потока Сноха, въ околноститъ

на

Хорниа

Риечки

(878),

западно отъ Нtмецка (769, 677, 717 и др.) и северно отъ Хро
хотската долина оr<оло 600 м. И тукъ ясно личи, че това ниво

Niv,

се снишава постепенно къмъ западъ и югъ, т. е. съ
долината на Слатина. Това ниво заема еж.що така почти цt
лата Банскобистрицка хълмиста земя. По-добре е запазено въ
югоизточнитt части, гдето се движи около 650- 750 м. На
северъ

и

на

западъ

колебае около

неговата

600_:.700

м.

височина

се

намалява,

като

се

и е почти унищожено отъ ерозион

ната дейность на Хронскитt притоци. Може да се каже, сле
дователно, че западната часть на Банскобистрицката хълмиста
земя представя по-скоро единъ ерозионенъ
китt отъ това

ниво

остатъкъ.

можемъ да проследимъ и

Остан

нагоре покрай

Хронъ, южно отъ рtката, и то между Любетовския потокъ и
Черни Хронъ. Височината на която е развито, се съгласува
съ височината на еж.щото ниво наблюдавана въ южнитt скло
нове на Низкитt Татри.

Общото заключение за денудационнитъ нива въ този
дtлъ на Словашкитъ Рудни планини е следното:
а) Денудационнитъ нива Nп и Nш се постепенно сниша
ватъ къмъ западъ (разлика около 150 м.). То значи, че едро
гънковитt движения еж били по-интензивни на изтокъ, отколкото

на

западъ.

·

,

Денудационното ниво Niv е твърде добре застжпено,
особено въ западнитt области. Вмъква се много типи•шо по
течението на рtкитъ всрtдъ по-горнитt нива и се снишава
въ зависимость съ днешното легло на Хронъ.
в) Всички нива сtчатъ разни геоложки формации и то
безъ огледъ на петрографския строежъ, т. е. тt еж денуда

6)

ционни.

г) Въ сравнение съ Низкотатранскитъ нива, нивата Nп и
Nш иматъ по-малка

абсолютна

височина,

което

показва,

издуването на Низкотатранския антиклинориумъ е било
интензинно. Тази разлика е забележима и орографски.

че

по

I
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д) На отдавна изгасналия кратеръ Поляна могатъ да се
установятъ почти всички дену дационни нива. Освенъ това, надъ
ниво Nп, изкачатъ останки отъ кратеровия рж.бъ. ~То значи,
че изригнатитt лавни маси еж. били изхвърлени, било кратко
преди, било въ самото начало на създаването на това дену
дационно

ниво.

В. ГОЛоМf\ Фf\TPf\

-

КРЕМНИЦКf\ ПЛf\НИНf\

Голtма Фатра, като планинска земя, много наподобява на
Низкитt Татри. Главното и било, което се простира въ с. с. и.
- ю. ю. з. посока, е малко измtстено на изтокъ. Източната
граница на планината съвпада съ долината на рtка Ревуца и
съ голtмия следолигоценски Ревуцки разсtдъ, установенъ отъ
А. Ма t е j k а (1927, стр. 558; 1931 в, стр. 278).
Отъ вр. Плоска ( 1533) на северъ протича р. Любохнянка,
притокъ на Ваахъ, която съ своята дълбока долина раздtля
Голъма Фатра на два почти успоредни дtла, които свършватъ
при пролома на Ваахъ между Ружомберокъ и Кральовани. За
падната часть на Голtма Фатра се отводнява отъ дълбоко врt
зани долини къмъ Турчанската котловина. Между тtзи до
лини се протакатъ не много дълги високи била, изградени отъ
варовици и доломити, принадлежащи къмъ Субтатранскитt
навлаци. Южно отъ вр. Крижна, къмъ долинитt на Старохор•
ския потокъ и Харманецъ, орографскитt и геоложкитt отно
шения наподобяватъ западнитt дtлове на Голtма Фатра.
Отъ хипсометричнитt отношения се вижда, че най-голt
митt височини еж. запазени по главното било. Къмъ западъ
височината малко намалява, а непосрtдствено къмъ Турчан
ската котловина намtста завършва съ извънредно стръмни
склонове,

което

се

дължи на варовития и доломитния строежъ.

Южно отъ потоцитt Бtла - вода и Харманецъ се причле
няватъ къмъ Голtма Фатра, Кремницката планина, изучена отъ
насъ само отчасти. Изградена е почти изключително отъ мла
дотерциерни вулкански материали, отложени въ севернитt от
дtли на планината видимо надъ Татриднитt и Гранидни еди
ници. Главното било преминува въ северно-южна посока, твър
де е стtснено, а планината е силно и дълбоко набраздена отъ
многобройни малки потоци.
И въ дветt планински земи, Голtма Фатра и Кремницката
планина, можахме да установимъ сж.щитt денудационни нива,
които бtха вече отбЕ'лязани до сега. Тtзи нива тукъ еж. за
пазени почти изключително въ от дtлнитt планински хребети,
които намtста еж. почти напълно унищожени.
Най-високото денудационно н_иво (Nп) въ Голtма Фатра
е запазено въ главното било. Въ западнитt части на Голtма
Фатра, височинитt Тлъста {1406) и Лисецъ (1384), еж останки
отъ това ниво, а нtколкото стtснени хребета въ тази часть
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1250

и

1350

м. представятъ ерозионенъ остатъкъ отъ еж.щото ниво и стър
чатъ надъ

по-низкото.

По-низкото денудационно ниво, което отговаря

на Nш е

по-добре запазено и съ височина 1000-1200 м. преминава не
само по Голtма Фатра, но и по Кремницката планина. Негови
тt останки могатъ да се проследятъ добре по дветt страни
на Любохнянка. Западно отъ вр. Клякъ това ниво е запазено
въ едновисочни невисоки и нешироки била. По на югъ, къмъ
него причисляваме варовито-доломитнитt била между Бtлан
ската и Нецпалската долина и между Нецпалската и Дедо
шовската долина. Между Блатницката долина и Бtла вода то
е запазено главно въ _разклоненото било наречено R а k у t о v.
Въ Кремницка планпна еж.щото ниво, доколкото сме уста

новили, нам·вста е доста добре . и типично развито. Южно отъ
Бtла вода и Харманецъ обгръща отъ всички страни Flochova
въ видъ на едновисочни хребети съ височина 1100
50 м.,
които могатъ да се забележатъ и отдалечъ. Северозападно

±

отъ гр. Кремница къмъ това ниво спадатъ

ности:

високитъ заравне

Dorenstein (990), Mondschein (962), Vordere (1039, 1062),

Югоизточно отъ Кремница по картата могатъ
да се отличатъ едновисочни хребети, които въроятно припа
датъ къмъ Nш. (Kremnicky stit: 107 4, 1027, 1038: Horпi Chom
- 1013, 1041). Въ южнитъ части на Кремницката планина за
равненоститъ на това ниво еж запазени въ отдълни била на
около 1000
50 м. абсолютна височина .
.Флохова (1320, 1321 и др.), както и гребена означенъ съ
коти 1227 Sucha hora, 1226 - Zlata Studna, 1248 - Smercnik

Hintere (1174).

±

и др.

изградени

отъ

вулканични

материали

представятъ

не

доунищожени части отъ релефа сжществувалъ преди създа
ването на ниво Nш (1000-1200 м.).
Подъ денудационното ниво Nш, могатъ да се забеле
жатъ останкит-в па по-низкото ниво N!v.
Въ юrоизточнитt части на Кремницка планина, близу

до

Хронъ, това ниво има сжщиятъ характеръ, какъвто има навсъ

кжде въ съседство съ Хронъ -- следи
Това еж заравненоститъ запазени между
на Хронъ следващи

отъ

северъ , къмъ

наклона на ръката.
отдълнитъ притоци

югъ:

Pockanovec (582), Pohakovy (606), Hradok (560)

Prasnice (567),
и др.

Близу до Турчанската кот лавина това ниво N!v се коле
бае около 700-800 м., показва една прстоянна височина и е
запазено въ много малки размъри .

. Отъ

горното описание следва заключението

:

а) Голъма Фатра е изживtла сжщиятъ морфоложки развой
както Низкитt Татри

и Словашкитt Рудни планини.
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б) Въздействието на Голtмофатранския

антиклинориумъ

се е проявявало и на югъ върху Кремницка планина.

в) Най-нашироко е било развито денудационното ниво Nш.
Подъ въздействието на ерозията на _многобройнитt потсци и
рtки, това ниво, както и останалитt еж доста унищожени.
Тtхното нtкогашно непрекжснато сжществувание днесъ може
да се проследи само въ едновисочнитt би.~1а, които намtста
еж вече доста стtснени, а намtста иматъ все още добре за
пазени

заравнености.

г) Вулканичнитt

ерупции,

които

еж

дали материалитъ

що изграждатъ Кремницката планина, еж станали
преди създаването на денудационното ниво Nш.

безспорно

д) Долината на ръка Любохнянка е била създадена по
време на образуването на ниво Nш, тъй като това ниво се
вмъква навж тре и по дветъ й страни.
Г. MflЛR Ф/ПРfl

-

ЖЯРЪ

Мала Фатра, разположена въ североизточно - югозападна
посока представя една висока преграда между Турчанската
и Жилинско-Раецката котловина, които еж свързани само по
срtдствомъ Стречнянския проломъ на Ваахъ. Мала Фатра е
относително низка планина. Главното било минава по срtдата
й, като отъ него се отклоняватъ въ страни отдtлни по-малки
напрtчни била. Къмъ югозападъ Мала Фа гра продължава въ
планинската земя . Суха и Мала Магура, къмъ югъ задъ рtка

Врица, се простира билото на Студена

(Haclava -

1017

м.), а

още по-нататъкъ следва планинскиятъ прагъ Жяръ, който огра
ничава Турчанската котловина отъ югозападъ.

Тази планинска земя сме изучавали само частАчно, до
колкото се намира въ връзка съ Турчанската котловина. И въ
нея можахме да установимъ нъколко денудационни нива, които
отговарятъ на вече описанитt.
Излъземъ ли на главното било на Минчолска Мала Фатра,
насъ изненадватъ преди всичко обширнитъ заравнености. Това
еж: Mincol (1364), Krizava (1423), VeJka Juka (1477), Veternie

(1438) и др., които споредъ височината имъ можемъ да причис
лимъ къмъ ниво Nп.
Подъ главното било можемъ да наблюдаваме по-низкото
денудационно ниво, което го обгръща. По източния склонъ на
Минчолска Мала Фатра, това ниво се по-трудно установява и
се явява биJiо въ отдtлни била, било въ незначителни зарав
нености по тtхъ. По останалитъ склонове е доста добре ви
димо. Явява се въ видъ на едновисочни ридове, отдtлени отъ
дълбоки долини, съ височина между 1000 и 1200 м. (Nш)Въ Криванска Мала Фатра и то въ нейнитt югозападни
и западни части се редатъ напръчни едновисочни била около

1100 ± 50

м., които могатъ да се причислятъ къмъ

(Nrп) (вж.
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морфоложката карта). Върху това обръщатъ внимание и
и М. Danzer (1924, стр. 54).

F.

М

a-

c h ats chek

Надъ това ниво се простира главното било, което е раз

кж.сано и се състои отъ отдtлни върхове

(Stoh - 1608, Biela
Skala - 1478, Hromove - 1624, Hleb - 1644, 1449, Vel. Krivan - 1711, Fat. Krivan - 1669, Suchy - 1468, Magura - 1447
и др. Този гребенъ е остатъкъ отъ п_о-rорното денудационно
ниво NI[.
Планината Жяръ представя почrи цtлостно било, много
широко и заравнено, особено при Немцова. Височината му се
колебае около 750 -850 м. и може да се причисли къмъ де
нудационно ниво N!v. Къмъ еж.щото ниво трtбва да причис
лимъ и високата набраздена отъ многобройни потоци земя за
падно отъ с. Словенско Правно.
Северозападно отъ тази земя се простира въ североиз
точно-югоизападна посока много стtснениятъ гребенъ Huclava,
който по своята височина, вtроятно представя остатъкъ отъ

денудационното ниво Nпr.
По източнитt склонове

на

Минчолския дtлъ

на

Мала

Фатра можахме да установимъ малки останки отъ денудацион

но ниво NJv. Това еж. части отъ известнитt ребра, за които
говори и F. V i t а s е k (1932, стр. 16), именно отъ югъ къмъ

северъ:

(736)

Vlce Pivnica (826), Zleby - 722, 738, Dubove diely
Hore ihlicky (755), 769 и 719.

и западно отъ Врутки:

Въ заключение може да се каже :
а) Въ Мала Фатра се явяватъ развити всички денуда
ционни нива, установени и въ насрещната Голtма Фатра и
особено въ нейниrt части обърнати къмъ Турчансr<ата котло
вина. Сиречъ, Малофатранскиятъ и Голtмофатранскиятъ анти
клинориуми еж. преминали единъ и сж.щи морфоложки развой.

6) Изглежда, че по-голtмо издигане, Малофатранскиятъ
антиклинориумъ е претърпtлъ въ Криванския дtлъ на Мала
Фатра.
в) Напрtчниятъ антиклинориаленъ прагъ Жяръ се е съз
далъ п ~- късно , приблизително, между развитието на денуда
ционнитt нива Nш и NJv. Съ това е завършила окончателно
своята индивидуализация и Турчанската котловина.
Д. ВИСОКИ ППРИ

·
и то

-

ХОЧСКО-ПРОСЕЧНЯНСКf\ ПЛRНИНСКR ЗЕМЯ

Тtзи планински дtлове еж изучвани най-малко отъ насъ
дотолкова, доколкото се

явяватъ като

северна ограда на

Липтовската котловина.

Високитt Татри иматъ антиклинориаленъ характеръ. От
личаватъ се съ голtмата си надморска височина (между 2400

и 2600 м.), която се проявява въ типично развити едновисочни
върхове

(Gipfelflur) (J. Kunsky-D. Andrusov, 1933

и

1934; J.
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Kunsky, 1933), събрани въ отдtлни силно заострен1;1 гребени,
изградени най-вече отъ гранитъ. Тtзи гребени с.ж или главни
или пъкъ странични, отдtлящи по-малки или по-rолtми долини.,
Долинитt, въ своитt по-горни части, еж преработени отъ ква
тернернитt ледници (увидна форма), а по-долу тt иматъ твърде
младенчески характеръ (вевидна форма), особено това се
вижда при тtхното излизане отъ планинитt (Яловецки потокъ,
Смречянка, Рачкова и др.). 1)
Хочско-Просечнянската

планинска

земя

е

относително

низка земя, изградена изключително отъ варовититt и доло
митни серии на Субтатранскитt навлаци и отъ Еоценъ. Въ из
точнитt и части, т. е. близу до Липтовската котловинэ, ти
пично морфоложки еж проявени напрtчнитt долини, които
иматъ карстовъ характеръ. Тtзи напрtчни долини, започватъ
обикновено северно отъ главното било, отъ мtста изградени
съ меки флишки материали (вж. J. Koutek, 1935 И' карта). Вмt
сто да се насочватъ на северозападъ къмъ Орава, обръщатъ
се къмъ юrъ и съ доста дълбоки проломи се отправятъ къмъ

Липтовската котловина и къмъ Ваахъ.
Високитt Татри представятъ, казахме, антиклинориумъ

(D.

Andrusov, 1932 в, стр. 120; J. Kunsky, 1933, стр. 109; R. Kettner 1931 а, стр. 61), който е доста широкъ (Aufwбlbung) и
много силно и·здигнатъ. Този антиклинориумъ продължава без
спорно и въ Хочско-Просечнянската планинска земя (А. Ma-

tejka, 1935,
въ

ширина,

стр.
но

62),
и

въ

гдето,

обаче,

височина

неrовитt разм-ври не само

се видимо намаляватъ.

На южния склонъ на Липтовскитt Татри не сме устано
вили никакви нива. Склонътъ, до колкото не е раздtленъ отъ
отдtлнитt долини, представя почти заравнена стена, обикно
вено наклонена 20°-22° къмъ Липтовската котловина и която
се постепенно издига и преминава въ гребеннитt области. Само
въ най-западнитt дtлове сме установили заравненость, която
по своята височина можемъ да сравняваме съ Nп. Заравне- .
ностьта се колебае около 1500-1600 м. (Fr. Machatschek
и М. D а n z е r (1924, стр. 55 и сл.) пишатъ еж.що за подобенъ
случай въ източнитt части на Високитt Татри), надъ която
стърчатъ нtколко твърдици. По останэлитt части на южния
склонъ, това денудационно ниво е било унищожено, вtроятно,
при по-къснитt интезивни издигания на Високотатранския ан
тиклинориумъ. Склонътъ е билъ, следователно, много силно
изтеrленъ.

Съ оrледъ на височинитt, които имаме въ билнитt части
на Високитt Татри, предполагаме, че тt с.ж останки отъ най
стария релефъ
описанъ вече въ Низкитt Татри. По-интен
зивното подуване на Високотатранския антиклинориумъ е имало

Nr,

1)
r t s с h,

Вижъ по-подробно за това въ работитt на
Е.

R о m е r,

В. На

1i

с

R. L u с
k i, J. S z а f I а r s k i.

е

r n а, J.

Р а

-
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за резултатъ, че въ Високитъ Татри е могло да настжпи презъ
времето на Кватернера по-обширно и по-интензивно заледяване,
което се е повторило съ положителность два пжти (F. Vitasek, 1934), а може би и три и четири пжти (вж. В. Halicki,
1930; Е. Romer, 1929 и 1930), докато въ Низкитъ Татри, след·
ствие на по-слабото издигане на Низкотатранския антиклино
риумъ, е настжпило само едно заледяване - Вюрмско (F. Vitasek, 1934, стр. 24 ).

Въ

Хочско-Просечнянската

планинска

земя еж развити,

като резултатъ на особения петрографски строежъ и на по
малката височина, само ерозионни форми. Това еж единично
стърчащи

върхове

и

върхови

групи

съ

различна

надморска

височина.

(Prosecno-1313, Lomno-1278, Paterova-1209, Velky
Choc-1613, Kecka-1140, Ostre-1068, Siр-1169).Датърсимъ
тукъ нъкакво ниво е невъзможно.
·
Потоцитъ Комятна и Ликавка, както и всички потоци,
които въ източнитъ части на Хочско-Просечнянската планин
ска земя извиратъ северно отъ главното било, трtбва да си
обясняваме, като развил~ се следствие на назадна ерозия.

IV.

ОБЩ И

И З В О Д И

1.

И

З

1\ [{ Л Ю Ч Е Н И Я

Методъ

Най-главната задача въ първитt глави на тази работа
бtше, да се изложатъ всички морфоложки и геоложки факти
установени при нашитt изучвания въ Централнитt Западни
Карпати. Следъ като тази задача е привършена, не остава
нищо друго, освенъ, да се обобщятъ г1:,зи наблюдавани факти,
да се поставятъ въ една генетична зависимость и да се даде

едно правилно освtт ление на морфоложкия развой на изучава

ната область. Само по този начинъ ще стане ясно,

по какъвъ

начинъ еж се създали и индивидуализували днешнитt оро
графски единици.
Въ развоя на Централнитt Западни Карпати могатъ да

се различатъ два
леогенниятъ

главни

периодъ

се

периода.
е

Презъ

създалъ

първия

сложниятъ

-

предпа~

навлаковъ

строежъ, който е довелъ до една значителна консолидация на
терена. Следъ тази консолидация е нает жпила палеогенната
трансгресия, след_ъ която орогеннитъ движения еж се измt
стили въ външниг1:, области на Карпатитt. Вж. трешнитъ обла
сти, въ началото, еж били засегнати само отъ незначителни
нагъвания, а по-късно, тектонскитt движения, които еж се
проявили въ тtхъ, еж имали синорогененъ характеръ; създали
еж се едри гънки - антиклинориуми и синк1ш1-юриуми. Едро·

гънковитt движения състав'ляватъ вториятъ главенъ периодъ въ

развоя на Централниг1:, Западни Карпати, презъ време на който
еж били индивидуализувани днешнитъ планини и котловини.
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Точно заради това, този втори периодъ е отъ сжществено зна
чение за морфолога, защото именно презъ време на него еж
се създали и доразвили всичкит-в едри форми на днешния
релефъ.
Вс-вка орогенеза въ външнит-в области на Централнит-в
Западни Карпати, е предизвиквала въ нейнит-в вжтрешни обла
сти синорогенни движения. При т·!,зи синорогенни движения
наставало издуване въ антиклинориалнит-в обJJасти; въ синкли
нориалнигi,- е нает жпвало понижение. Докато е траяла н-вкоя
синорогенеза въ позитивнигв области (въ антиклинориумит-в)
е сжществувалъ ерозионенъ периодъ. Между две синорогенези,
напротивъ, е наставало успокояване, което е способствувало
за създаването на денудационна повръхнина. Оттукъ и заклю
чението, че въ Централнит-в Западни Карпати и по-специално
въ антиклинориумит-в, въ планинскит-в земи, еж могли да се
създадатъ

толкова

денудационни

нива

едно

надъ

друго,

кол

кото момента на спокойствие еж сжществували между отд-вл
нитt, синороrенни периоди. Обратно, отъ броя на денудацион
нит-в нива, може да се предполага колко синорогенези еж ста
нали. То значи, ч~ между синорогенезит-в и денудаuионнит-в нива
сжществува опред-влена каузална зависимость.

Въ низкит-в земи на Централнитt. Западни Карпати лип
сватъ почти всички по-млади серии на Неогена, липсватъ значи
корелатит·I, на денудационнитt повръхнини, по които би могла
да се опредtли тtхната възрасть. Липсата на тtзи по-млади
серии на Неоrена, дълбоко врtзанитъ долини и не до тамъ
добре запазенитt дену дационни нива, подсказва ясно, че Цен
тралнитt Западни Карпати отъ момента на създаването на
анти и синклинориумитъ еж били подложени само на възхо
дящи движения. При това, всичкиятъ материалъ, който е билъ
отнасянъ, е билъ пренасянъ въ по-голtмигв басейни, разполо
жени около Карпатитt. Искаме ли, следователно, да търсимъ

корелативни отложения,

трtбва да ги търсимъ въ

тtзи ба

сейни, гдето еж развити всички неогенни серии. Използува
нето имъ, обаче, за жалость се затруднява до голtма степень
отъ обстоятелството, че нtмаме още една окончателна под-влба
на този Неогенъ и че тtзи корелативни отложения еж доста
отдалечени отъ изучаваната область. Всичко това ни дава пъл
ното основание да приложимъ при нашит 1, заключения единъ
чисто морфоложки методъ, подкрепянъ намtста и съ геолож
кит·в данни, които се намиратъ на лице.

2. Денудационни нива (повръхнини) и

други

морфо

ложни форми 1)

Описанитt въ първитt глави денудационни нива и други
морфоложки форми можемъ да систематизираме както следва :
1 ) Вж. приложенитt морфоложки карти.
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а) Въ Низкитъ Татри денудационното ниво Nr се движи
()коло 1850
150 м. абсолютна височина. По-точно то представя
остатъкъ отъ най-стария Низкотатрански релефъ. Въ Високитъ
Татри тъзи останки иматъ винаги надъ 2000 м. в. и образуватъ
едно върхово равнище. И въ двата случая сръщаме останкитъ

±

на

кватернерното

заледяване.

Подъ това ниво следва денудационно ниво Nн. Най
добре е развито и запазено въ Низкитt Татри, гдето се движи

6)

±

около 1450
150 м. абсолютна височина; изглежда, че се по
нижава къмъ северъ. В:ь Словашкитъ Рудни планини това ниво
е запазено само на отдълни мъста, които стърчатъ надъ по

младото ниво. Въ източн·итъ от дъли то се
м. абсолютна височина, къмъ

западъ

се

движи

около

снишава и

1400

достига

1150-1200 м. абсолютна височина. Въ Голъма Фатра NI[ до•
стига 1520 ± 70 м. абсолютна височина. Най- добре е запазено
въ билнитъ части на планината. Снишава се къмъ северъ. Въ
Мала Фатра и то въ Минчолския дълъ, се движи около 1400
м.: въ Криванския дълъ г лавниятъ гребенъ представя оста
тъкъ отъ това ниво. Изглежда, че въ този последенъ дълъ е
настж.пило по-интензивно издигане. За неговата по-rолъма раз
члененость е имало безспорно влияние кватернерното

заледя
ване. Въ Липтовскитъ Татри само на едно мъсто може да се
наблюдава това ниво на 1500-1600 м. абсолютна височина.

в) Още по-низко следва денудационното ниво NJII. То е
добре запазено въ Вепоръ (СлQВашкитъ Рудни планини), сръ
ща се въ нiжои части на Низкиrъ Татри, после въ Голъма и
Мала Фатра и въ Кремницка планина. Височината му се движи

отъ
жава

1000

до

къмъ

r)

1200

м. Въ Слuвашкитъ Рудни . планини се пони

западъ.

Най-низкото денудационно ниво

не

е навсtкжде раз

вито. Около Липтовската кот лавина напълно липсва. Доста
добре е развито въ ограднитъ планини на Турчанската котло
вина, гдето достига 750-850 м. абсолютна височина. Най-до
бре можемъ да проследимъ това дену дационно ниво въ поръ
чието на ръка Хронъ, особено въ планината Вепоръ. За него
тукъ е характерно това, че се движи приблизително 320
80
м. надъ ръчния токъ, т. е. видимо се снишава съ долината.

±

д) Долината на рtка Хронъ и нtкои нейни притоци се
придружаватъ отъ почти непрекжсната флувиатилна повръх
нина, която лежи 110-180 м. надъ алувиалното ниво. Въ

Турчанската котловина е развито едно ниво, което лежи около
150-160 м. относителна височина, но достига нам-вета и до
220 м. относителна височина.
е) Покрай двата голtми Дунавски притоци Ваахъ (и не
rовитt притоци Орава и Турецъ) и Хронъ еж развити петь
ръчни тераси. Въ Липтовската котловина може да се проследи
и една шеста терасасъ 160-170 м. относителна височина(Тпк).
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ж) Най-после
развито

едно

доста

на много

мtста

пространно

около

рецентно

Ваахъ

и Хронъ е

равнище.

З. Морфоrенезисъ

Въ главата,

въ която се разглежда

Турчанската

котло

вина, възъ основа на геоложкитъ факти, изказахме предполо
жението, че едрогънковитt движения, които еж предиспони
рали сегашната Турчанска котловина и нейнитt оградни пла
нини еж започнали между Хелвата и Тортона 1). Сега къмъ
казаното тамъ, може да се добави още, че тtзи синорогенни
едрогънкови движения еж въ връзка съ Младощирската оро

генеза на

Stille,

даванитt факти

което се съгласува напълно съ досега наблю-

:

·

а) Тортонътъ въ вжтрешно-алпийскитъ

котловини

лежи

трансгресивно, понtкога и дискордантно върху Хелвета (вж.
D. Andrusov, 1932, 1937 в). Сжщото нtщо е било установено
и въ Южно Словашко (Т. Buday, 1937).
б) D, Andrusov въ своята работа "Kritika rozdeleni neogenu Dolnomoravskeho йvalu", отбелязва следното: ,, ... Od
teto doby (rozhrani helvetu u tortoпu) mame prvni znamky existence velesynklinalniho pruhu dolnomoravskeho" 2 ).
Следъ

Младощирската

синорогенеза

е

коенъ периодъ, презъ време на който е могла

настжпилъ
да

спо

се създаде

денудационна повръхнина. Останки отъ нея е установеното
отъ насъ ниво Nп. Това денудационно ниво Nп можемъ да
проследимъ

въ всички

антиклинориуми,

което

показва,

че

въ

Централнитt Западни Карпати почти всички едри гънки про
изхождатъ отъ времето между Хелвета и Тортона.

Въ Низкитt и въ Високитt Татри отбелязахме, обаче, и
останки огъ най-стария релефъ (N1). Тtзи останки безспорно,
еж предтортонски, което показва, че началото на най-първитъ
едрогънкови движения въ областьта на Западнитt Карпати,
бихме могли да търсимъ още преди Тортона, възможно като
резултатъ на Старощирската орогенеза.
Следващата синорогенеза е станала, вtроятно, между
Долния Сарматъ и пластоветt съ Congeria. Споредъ класифи
кацията на Stille, следователно, следствие на А тийската фаза.
Въ връзка съ проявяването или не на А тийската фаза въ
Западнитt Карпати се задава въпросътъ: дали между пласто
ветt съ Cerithium (Доленъ Сарматъ) и пластоветt съ Congeria въ Панонския и Виенския басейнъ сжществува намtста
постеnененъ

преходъ

или

този

преходъ

е

прекжснатъ,

т.

е.

1) Отъ това време (границата · между Хелвета и Тортона) имаме пър
витt белези за сжществуването на Долноморавския синклинориумъ.
2;

Вж . по-подробно на стр.
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дали е с.жществувалъ по това време ерозионенъ периодъ. Спо

редъ Е. J е k е I i и s ( 1935) този въпросъ не е още окончателно
разрешенъ. За насъ, обаче, въ връзка съ това се явява много
важна една забележка на D. А n d r и s о v, която цитираме до
словно: ,, ... p,fi okrajich panve jsou congeriove vrstvy transgresivni" (1932) 1). Това говори, че въ вжтрешнитъ 'Iасти на
Западнит-в Карпати възходящи движения между Сармата и
Стария Плиоценъ еж сжществували съ положителность.
Атийската синорогенеза е предизвикала въ Централнитt.
Западни Карпати едно огъване на денудационната повръхнина
- ниво Nн, което огъване е очертало днешнит-в голъми нега
тивни форми: Горнох:ронското порtчие, Турчанската котловина
и Липтовската котловина 2). Въ Източнитt. части на Низкитt.
Татри ясно личи какъ това ниво е наклонено видимо къмъ
северъ,

Следъ Атийската синорогенеза, следствие настжпилото
успокояване презъ Стария плиоценъ, се е развила следующата
денудационна повръхнина - ниво Nш, която намираме особено
добре развита въ Централнитъ Западни Карпати. По-голъмата
часть отъ низкотатранскитt, ръки презъ това време еж били
вече създадени, но все още днешната ръчна система на
Ваахъ не е сжществувала. За сега не може да се каже съ
положителность кжде собствено еж се насочвали тогавашни
тt рt,кр.

Разnитието на ниво Nш е било прекжснато отъ новата
синорогенеза проявила се по време на Роданската орогенна
фаза на Stille, т. е. между Стария и Младия Плиоценъ; вtро
ятно следъ отлагането въ Панонския ,басейнъ на пластоветt.
съ Paludina.

Ниво Nш, както въ Липтовската котловина, така и по
посока на другитt, синклинориуми - Турчански и Горнохрон
ски, следствие на това, е претърпъло едно огъване. Между
Високитt и Низкитъ Татри, при станция Щърба се е създалъ
единъ напрtченъ прагъ, който е обърналъ известни водни то
кове къмъ западъ и е предиспониралъ днешния вододълъ
между Дунавъ и Висла.
Огъването на денудационната повръхнина (ниво Nш) въ
Липтовската котловина се е извършило безспорно едностранно.
Покрай Високитt, Татри и Хочско-Просечнянската планинска
земя, поради силното изтегляне къмъ планинскитъ земи при
огъването

се

е

дошло

до

скжсване

и

се

е

създалъ

вече

от-

1 ) ,. • . • въ краищата на котловината (отнася се до Долноморавската
низина) пластоветt съ Coпgeria еж трансгресивни".
2)

Вж. въ връзка съ това работит'h на

D. J а r а

п о f

f, които се отна
(1935 б,
( 1935 а).

сятъ за аналогични случаи въ други части на Алпийския орогенъ
1940 б) и за Новотаргската котловина въ Полскитt Западни Карпати
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белязания типиченъ
ската

разсtдъ

въ

северния окрай на Липтов

котловина.

Липтовскиятъ синклинориумъ, въ своето продължение
къмъ - западъ се е кръстосвалъ съ Голtмофатранския и Висо
котатранския анrиклинориуми. На това мtсто се е дошло до
едно тектонично разхлабване, ~{Оето е било използувано отъ
Ваахъ при развитието на днешния антецедентенъ проломъ
между Липтовската и Турчанската котловина 1 ).

Следъ Роданската синорогенеза, въ Централнитt Западни
Карпати, е могла да се създаде нова денудационна повръхнина
- ниво Niv. Това ниво, видtхме, следи водния токъ на Хронъ
и неговитt притоци, което показва, че сегашната рtчна мрежа
на тази рtка въ това време е била вече оформена. Развива
щата се денудационна повръхнина отъ окрайнинитt на Кар
патскитt земи е навлизала навжтре по тази голtма рtчна
долина.

Въ планината Жяръ е развито само ниво Niv, което по
казва, че rя като напрtченъ анrиклинориумъ е била създад_ена
едва презъ време на Роданската синороrенеза. Тогава е настж

пила и окончателната индивидуализация на Турчанската кот ла
вина.

Niv

Въ Липтовската котловина и ограднитt й планини ниво
не е могло да се развие. Презъ Младия Плиоценъ въ тази

кот лавина

се

е

започнала

нормална

ерозионна

и

седимента

ционна дейность, отъ което време произхождатъ една часть
отъ равнищата съ описанитъ високолежащи чакъли (по-висо
китt). Къмъ края на Младия Плиоценъ, въ Липтовската котло
вина, се е развила и една предкватернерна тераса Т пк 2), на
която съответствуватъ въ Турчанската котловина описанитt
надтерасни

равнища.

Отъ всичко дотукъ казано е ясно, че презъ Младия
Плиоценъ, Централнитt Западни Карпати еж били вече оро
графски почти оформени. Главната рtчна мрежа е била съз
дадена, създадени еж били и проломитt на Ваахъ и Орава
Къмъ края на Плиоцена е започнала да се проявява
Влашката сипорогенеза (между Плиоцена и Кватернера). Въ
връзка

съ

това

е

нает жпило

ново

раздвижване

въ

антиклино

риумитt, изvазено въ възходящи движения, които еж предиз
викали засилване на
ерозионната
дейность въ планинитt.
Следствие на това, въ синклинориумитt, които еж били отново
1 ) По сжщия начинъ може
да се обясни създаването на пролома
на рtка Орава, като резултатъ отъ кръстосването на Турчанския синкли
нориумъ съ сложносвързанитt Малофатрански и Високотатрански антикли
нориуми.

2 ) На тази тераса съответствуватъ и нtкои

покрити съ високолежащи чакъли съ относителна

отъ

по-низкигв равнища

височина

160- 170

м.
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огънати, е било навлъчено едно голъмо количество чакъленъ
материалъ. Особено силно, възходящитъ движения еж се проя
вили въ Високитъ и Низкитъ Татри и въ Мала Фатра. Отъ
дветi, страни на Хронъ и на притока му Золна, по това време,
се е създала обширна флувиатилна повръхнина, покрита, както
видi,хме въ съответната глава, съ изобилни и едри кварцитни
чакъли. Въ Липтовската котловина огромно количество подо
бенъ чакъленъ материалъ е билъ навлеченъ въ източнитъ от
дi,ли на котловината, гдето е билъ по-късно припокритъ отчасти,

близу до Високитi,

Татри, · съ глациални

и

флувиоrлациални

наноси. По сжщото това време, въ периферната на Турчанската
котловина и по склоноветъ на Мала Фатра, еж се създали го
лtми наносни ,кж.жели. Отъ гореказаното се вижда, ЧЕ' нъма
никакво

основание

да

се

мисли,

какво

въ

тази

котловина

и въ долината на · Хронъ, респективно въ Зволенската кот
ловина, е имала влияние нi,каква си абразия, както това си
представя J. Hromadka (1931 а)1).

Следъ Влашката синорогенеза, т. е. вече въ времето на
Кватернера, въ Централнитъ Западни Карпати еж. могли да се
създадатъ,

следствие

на

епирогенни

издигания,

повторили

се

петь пжти, петь р·tчни тераси една надъ друга. Тъзи ръчни
тераси по своя брой и по своята относителна височина се
схождатъ напълно съ Срi,диземноморскитъ тераси, отбелязани
най-напредъ отъ С h. D е р е r е t и М. d е L а m о t h е, а по
късно потвърдени и отъ други автори,изучавали различни дъ
лове на Сръдиземноморието 2). До сега , обикновено, тераситъ

въ Централнитъ Западни Карпати еж. били свързвани само съ
кватернернитъ заледявания, а не и съ общото епирогенно из
дигане въ Срi,диземноморието. Това е причината, загдето и
въпросътъ за възрастьта на т·взи Карпатски тераси до сега не

е получилъ едно задоволително обяснение. Въ това отношение
настоящата работа се явява като първи приносъ.

Изложенитъ вече по-горе резултати отъ нашитъ изучва
ния въ тъзи така интересни отъ морфоложка гледна точка
земи на Западнитъ Карпати, можемъ да предадемъ въ по-сбита
и по-нагледна форма съ следната схема:

1) Въ връзка съ нашитt изучвания изниква и въпросътъ и:,общо за
абразионнитt тераси въ окрайнитt части на Панонския и Виенския басейнъ
и на Долноморавската низина, по които е тъй много писано и толкова много
дискутирано. За да се дойде до едно правилно обяснение на тtзи обра
зионни тераси, за нtкои отъ които нtма убедителни доказателства, смtтаме,
че трtбва да се излtзе отъ наблюдаванитt денудационни повръхнини и

рtчни тераси въ вжтрешнитt части на Карпатскитt земи.
2

)

Насочваме особено къмъ

работитt на следнитt автори.

отнасятъ до зе м и близки съ изучаваната отъ насъ:
Личковъ (1032), D. Jaranoff (1935 б, 1940 а).

J.

С

vi j i

с

които се

(1908),

Б. Л.
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Рецентно ниво

рtка Ваахъ

рtка Хронъ

Tv -Ницка тераса
Т1v-Монастирска тераса(Вюрмъ)
Тш-Тиренска тераса (Рисъ)
Тп -Милацка тераса (Минделъ)
Т1 -Сицилийска тераса (Гюнцъ)
Вла ш к а

5-10 м.
16-23 м.
38-45 м.
65-75 м.
100-120 м.
синорогенеза ( създаватъ се : високата
повръхнина въ Хронската долина - Pfl;

5-10 м·
16-20 · м·
28-32 м.
50-60 м
90-100 м·

флувиатилна.
едритt квар
цитни чакъли въ Липтовската котловина; наноснитt
кжжели въ южнитt склонове на Мала Фатра).

Къмъ края на Млад и я Плиоцен ъ
се създава
и
предкватернерната тераса Т пк (160-170 м.) въ
Липтовската котловина и надтерасното ниво въ Тур
чанската

кот лавина.

Развитие на Млад о плиоцен скат а денудационна по-

връхнина (N!v).

·

Р о д а н с к а синорогенеза.
Развитие на Стар о плиоцен скат а денудационна по

връхнина (Nш).
А ти й с к а синорогенеза.
Развитие на
Тор тон скат а (вtроятно и
матска) денудационна повръхнина (NJI).
М л ад о щ и р с к а синорогенеза.
Останки отъ Пред тор тон ски я релеф ъ

Долно-Сар

(Nr).

** *

Централнитt Западни Карпати, по своето положение, което
заематъ въ северния клонъ на Алпийския орогенъ, наподобя
ватъ извънредно много земитt отъ Срtдна България. Това
сходство е още по-го.r,tмо, като се вземе подъ внимание мор
фотектонското развитие на тtзи земи и като резултатъ отъ
него създаването и индивидуализуването на отдtлнитt планини
и котловини. И въ двата случая не първичнитt тектонски
движения, а едрогънковата тектоника е предиспонирала голt
митt позитивни и негативни форми. Благодарение на нtколко
кратно

подновяване на движенията въ едни и сжщи едри гънки и

въ двата случая еж се създали условия за развитие на н·вколко
денудацационни

повръхнини, чиято възрасть

не

отива по-далечъ

отъ Миоцена. Като земи включени въ Алпийския орогенъ и въ
обсtга на Срtдиземноморскитt земи епирогеннитt издигания
презъ Кватернера еж обусловили създаването на тераси по
край рtкитt, чиято относителна височина се напълно схожда.
Като правимъ, по такъвъ начинъ, съ настоящата работа
единъ приносъ къмъ морфологията на Карпатитt, ние сжще
временно

допринасяме и за по-правилното разбиране

морфоложкитъ отношения въ България.

на

гео
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MORPHOLOGIE DER ZENTRALEN WESTKARPA TEN.
(Z u s а m m е n f а s s u n g).
Meine wissenschaftlicheп Reisen iп die Westkarpaten, wahrend der Sommerferieп im Jahre 1936 und 1937, gaben mir die
Moglichkeit spezielle morphologische Untersuchungen in il1ren
zentralen Teilen zu unternehшen. Die bearbeiteten Ergebпisse
dieser Untersuchungen benutze ich als lnaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwurde der hohen naturwissenschaftlichen Fakultat der Karls-Universitat in Prag. Die Arbeit wurde
aber, wegen der kurz darauf eingetretenen politischen Ereignisse,
leider nicht gedruckt. Erst jetzt teilweise bearbeitet und teilweise verkiirzt erscheint sie auf bulgariscll.
Das untersuchte Geblet, eines der interressantesten der Westkarpaten, umfasst das Oberwaagtal und die intramontanen Liptauer- und Turocer-Becken, sowie das Obergrantal und die sich
in deren Umgebung erstreckenden Geblrge: Hohe Tatra, Niedere
Tatra, Grosse Fatra, Кleine Fatra, Ziar, Kremnicageblrge und die
Slowakiscllen Erzgeblrge.
Die morphologischen HauptproЫeme, die in dieser Arbeit
behandelt worden sind, umfassen einige Fragen, die bls jetzt
noch nicht im Bereiche der Zentralen Westkarpaten untersucht
worden sind, namlich: а) F е s t s е t z u n g d е r D е n u d а t i о n sn i v e a u s und der Flussterrassen und Bestimmung
ihrer Alter, Ь) Verfolgung der morphologischen
Entwicklung der orographischen Einlleiten und
d е s F l u s s n е t z е s.
ln den ersten Teilen meiner Abhandlung sind alle bei der
Untersuchung von mir festgesetzten morphologischen und geologischen Beobachtungen dargelegt und nur . die Beschliisse sind
hier ganz kurz niedergegeben.
ln der Entwicklung der Zentralen Westkarpaten konnte man
zwei Hauptperioden unterscheiden. In der ersten, vorpalaogenen Periode, entwickelt sich der komplizierte Oberschiebungsbau,
der eine sehr starke Konsolidierung des Bodens verursacht.
Nach der palaogenen Transgression versetzen sich die orogenen
Bewegungen in das Vorland der Westkarpaten. In ihren zentralen Teilen bekommen aber die synorogenen Bewegungen, die in
einer Grossfaltenblegung ausgedruckt worden sind, einen grossen
Vorzug. Die Grossfaltenblegungen stellen die zweite Hauptperiode in der Entwicklung der Westkarpaten dar, die fiir die Individualisierung der heutigen orographischen Einheiten: Becken
und Geblrge, eine grosse Rolle gespielt haben.
Die synorogenen Bewegungen einerseits und die ruhigen
Perioden andererseits, die inzwischen eingetreten sind, haben
dazu beigetragen, dass einige Denudationsflachen geblldet haben
konnten. Die Reste von diesen Denudationsflachen finden wir
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heute tiberall in den Geblrgen der zentralen Teile der Westkarpaten, die relativ gut oder teilweise als gleichhohe Rйcken oder
Riedel erhalten sind.
Die festgesetzten Denudationsniveaus konnten wir systematisch folgenderweise auslegen :
а) In der Niederen Tatra hat das Denudationsniveau Nr
1850 ± 50 m. abs. Н. Eigentlich stellt dieses Niveau einen Rest
von dem altesten niedertatrischen Relief dar. In der Hohen Tatra
Iiegen diese Reste immer йЬеr 2000 m. abs. Н. und bilden einen
typischen Gipfelflur. In beideп Fallen treffen wir die Formeп
der quartaren Vergletscherung.
Ь) Unter diesem Niveau folgeп die Reste des Denudationsniveaus Nн. In der Niederen Tatra sind sie ziemlich gut erhalten und bewegeп sich Z'Nischeп 1450 ± 150 m. abs. Н. In dеп
SlowakiscЪeп Erzgeblrgeп kaпn man dieses Niveau пur iп eiп
z elпen Теi!еп verfolgen. Iп ihren ostlichen Teileп hat es ungef ah r 1400 m. abs. Н.; es verkleiпert sich aber пасh Westen uпd
er!angt 1520 ± 70 m. abs. Н. In dеп sildlicheп Teileп der Кlei
nen Fatra (Veterпa Hola) erreicht dieses Niveau ungefahr 1400 m.
abs. Н., iп ihren nordlichen Teilen aber (Fatra-Krivan) stellt
der Hauptkamm eineп Rest vоп demselben Niveau dar. Wahrscheinlich sind iп dieseп Teileп starkere Erhebungen gewordeп.
с) Nocl1 niedriger ist das folgende Denudatioпsпiveau Nпr.
Es ist besoпders gut iп dеп Slowakischen Erzgeblrger. erhalteп,
sowie iп der Grossen und К!еiпеп Fatra und im Kremnica GeЬirge. Seine Hohe bewegt sich zwischeп 1000 uпd 1200 m.
abs. Н. Iп den _Slovakiscl1en Erzgeblrgeп verkleinert es sicl1
bedeutsam пасl1 Westeп.
d) Das пiedrigste Denudationsпiveau Nrv ist nicht tiberall
gut eпtwickelt. In der Umgebung des Liptauer-Beckeпs fehlt es
vollkommeп. Ziemlicl1 gut ist es iп den aпgrenzeпden Geblrgeп
des Turocer-Beckeпs entwickelt, wo es еiпе abs. Н. vоп 750-850
m. erreicht. Am besten koппten wir aber dieses Niveau im
Obergrantal uпd iп seiner Umgebuпg verfo!gen. Seine Hohe
bewegt sicl1 ubera!l zwischeп 320 ± 80 m. tiber den F!tisseп;
das ist das Typischste fur dieses Niveau.
е) Im Obergranta! und in einigen Nebeпtalerп konnte man
eine sehr gut eпtwickelte fluviatile ЕЬепе (stark шit Geroll bedeckt) verfolgen, die 110-180 m. reJ. Н. hat. Im Turocer-Bekken befindet sich ein Niveau mit 150-160 m. reJ. Н, die
stelleпweise bls 220 ш. erreicht.
Der Hochboden im LiptauerBecken ist an vielen Stelleп mit sogeпanпteп hochliegeпden
Gerolleп bedeckt.
f) Die beideп grosseп Doпauzuflilsse Waag uпd Gran sind
vori. ftinf Quartarterrasseп und von einem rezenteп Niveau begleitet. Im Liptauer-Becken ist посh eine hohere Terrasse von
160- 170 m. (Т nk) eпtwickelt.
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Alle diese bereits beschriebenen morphologischen Formen
der Zentraleп Westkarpaten konnte man morphogenetisch folgenderweise auslegen :
Rezentes Niveau
Vaag
Gran
Tv - Nizzaische Terrasse
5-10 m.
5-10 m.
T1v - Monastirische Terrasse {Wilrm) 16-23 m.
16-20 m.
Тш Tyrrhenische Terrasse (Riss)
38-45 m.
28-32 m.
Т 11 Milazzische Terrasse (Mindel}
65-75 m. 50-60 m.
Т1 Sizilianische Terrasse {Gilnz) 100-120 m. 90-100 m.

W а 11 а с h i s с h е S у n о r о g е n е s е (Ent\\•ickelt sich : die fluviatile Ebene im Grantale (Pfl), die groben Gerбllab
lagerungen im Liptauer-Becken; die Schutkegel ilber
den sildlichen Hangen der Кleinen Fatra).
Gegen das Ende des Jungpliozans entwickelt sich
noch die vorquartare Terrasse im Liptauer-Becken
(160-170 т. - Тпk) und das Oberterrassen-Niveau
im Turocer-Becken.
Entwicklung des J u n g р 1i о z а n е n D е n u d а t i о n s n i•
v е а u s (IV).
R о d h а n i s с h е S у n о r о g е n е s е (Entstehen Quergrossfalten
des Ziar-Geblrges und bei Strba).
Entwicklung des А 1t р 1i о z а n е n D е n u d а t i о n s n iv е а u s (Niv).
Attische Synorogenese
Entwicklung des То r t о n i s с h е n (w а h r s с h е i n 1i с h
d е s Т о r t о n i s с h - U n t е r s а r m а t i s с h е 11 D enuda tions ni ve aus (Nп).
J u n g s t е i r i s с h е S у n о r о g е n е s е.
Reste des V о r t о r t о n i s с h е n R е 1i е f s (N1).
Die nacheinander folgenden synorogenen Bewegungen und
die mit ihnen verbundenen Erhebungen der Antiklinorien (Hohe
Tatra, Niedere Tatra, die Slovakischen Erzgeblrge, Кleine und
Grosse Fatra, Ziar) und Senkungen der Synklinorien (LiptauerBecken, Turocer-Becken und Obergrantal), sowie die Aufblegungen der in den ruhigen Perioden entwickelten Denudationsniveaus, haben zur Formierung der orographischen Einheiten in
den Zentralen Westkarpaten beigetragen. Das heutige Aussehen
der Becken und der Geblrge, sowie die Entwicklung des heutigen Flussnetzes beginnen ihre Existenz bereits in der Jungpliozan.
Wahrend des Quartars, als Folge der funfmal wiederholten
epirogenen Bewegungen, haben sich funf Terrassen ilbereinander
den Flussen entlang entwickelt. Die relativen Hбhen dieser
Terrassen stimmen ilberall vollkommen mit den Terrasen tiberein,
die zuerst von Ch. Deperet und М. de Lamothe und nachher
von verschiedenen Forschern und in verschiedenen Teilen der
Mittelmeerlander, beobachtet worden sind.
D r. L j u Ь. D i n е v.
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По въпроса за фьона

въ

Софийско

отъ

Д. Т. Бакаловъ
При изучаване метеорологичнитi, условия на затоплянията

у насъ, трtбва да се отдъли нарочно мъсто за падащитt въ
трове,

като

причинители на

сжщо

такива

затопляния.

Наистина, този въпросъ не е оставенъ безъ заслужено вни
мание и едно изследване на сжщитъ вътрове съ срtдствата
и възможноститъ на своето време, е направено подробно отъ
проф. Р. Райнов ъ 1) презъ 1922 r. Повторното имъ разглеж
дане тукъ се налага поради повечето наблюдения, съ които
сега се разполага, и най-вече, за да се внесатъ нови идеи въ
общопознатата представа за това явление.
Преди да ограничимъ точно задачата си, умtстно е да
си припомнимъ пжтищата, които водятъ до повишение

на темпе

ратурата на атмосферния въздухъ. Тъ еж.: притокътъ на по
топли въздушни маси, които замъстватъ по-студенитъ такива
(,,адвекция"); повишаване на температурата вследствие свиване
на въздуха, произлtзло отъ увеличаване на налъгането му
(,,адиабатично затопляне") и най-после, влж.чване на топлина въ
въздуха, било пръко отъ слънчевото rръене, било косвено,
чрезъ задържане на излж.чената топлина отъ тъла (земна по
връхнина) нагрtти отъ слънцето (,,неадиабатично затопляне'').
Адвекцията е елементъ на атмосферната циркулация и
се изразява въ непрекж.снато въздушно движение. Напротивъ,
адиабатичното и неадиабатично затопляне еж. елементи на въз
душната трансформация 2 ) (преобразуване на въздуха) и изи
скватъ винаги по-голъма или по-малка неподвижность на въз
душната

маса.

Нашето основно схващане е, че тия два фактора: адвек
ция и трансформация на въздушнитъ маси, еж единственитъ
първопричинители отъ едъръ масщабъ на всички метеороло
гични явления, независимо отъ чисто мъстнитъ влияния на терена.
Последнитt еж, безспорно, еж.що основенъ деятель, но
тъхното влияние се изразява главно въ трансформацията, гдето
тt подсилватъ или отслабватъ бързината на тоя процесъ.
1 ) Р. Райнов ъ Падащитъ вътрове въ България.
у.il:иверситетъ, физ. мат. фак, ки. XVIII, 1921 /22 г.
2)

D. В а k а l о w -

Год.

Софийския

Ober die Transformation der Luftmassen. Beitr,
стр. 1-22.

Phys. fr. Atm. Bd. 26, 1939,
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Въ такава схема падащитъ вътрове заематъ това осо
бено мъсто, че тъ най-често се проявяватъ при адвекция (при
притокъ на въздухъ), обаче, затоплянето, което причиняватъ, е
чисто адиабатично, т. е. носи белезитъ на трансформацията
(на въздушното преобразуване).
Поради тази сложностъ дълги години е господствувало не
точно разбиране за сжщностьта имъ. Не еж малко, обаче, и днесъ
хората, които еж наклонни да съзиратъ въ тъхъ напълно и
ясно очертанъ метеорологиченъ индивидиумъ, вмъсто законо
мъренъ ефектъ, който може да се наложи върху множество
еднородни явления

и да даде

сжщия

резултатъ.

Така, дори и въ най-новитъ теоретични курсове, все още
се разграничаватъ явленията фьонъ и бора, или пъкъ фьонътъ
бива подраздълянъ на циклоналенъ, стационеренъ или антици
клоналенъ фьонъ. Това би било, все едно, да се различава ци
клоналенъ

и антициь:лоналенъ

дъждъ,

или пъкъ по-топълъ, или

по-студенъ такъвъ. Безцелностьта на подобна подробность е
била осъзната едвамъ, когато самиятъ процесъ на дъждооб
разуването е билъ достатъчно уясненъ. Да се надtваме, че
сжщо така ще стане и съ падащитъ вътрове, когато тъхниятъ
механизъмъ бжде напълно разкритъ.

Съ името „падащи вtтрове" еж наречени всички въз
душни течения, отклонени отъ планински вериги къмъ низинитъ
(долини и равнини). T·l, еж чисто мtстно явление, което може
да се наблюдава въ всички континенти и области на земята,
гдето планинскитъ възвишения еж разположени пръко на пре
обладаващитt въздушни течения.
Споредъ температурата на падащия вtтъръ и областьта,
гдето се появява, сжществуватъ най-различни мъстни названия,
нtкои отъ 1<оито еж получили международна известность и
еж станали нарицателно име за подобенъ родъ явления.
По-известни такива имена еж :
а) топли падащи вътрове: фьонъ, Jauk1) (Европа); Chinook
(Северна Америка); Zonda 2 ) (Аржентина); GiЫi 2 ) (Северна

Африка);

Bohorok, Broeboe, Tengara, Wambraw 2)

(Холандска Ин

дия);

б) студени падащи вtтрове: бора (Балкански полуостровъ),
мистралъ, Mangeofano, Aurassos, Cisampo 3 ) (Франция); Nortes 4 )
(Срtдна Америка).
Строго изследване на имената на вtтроветt у насъ, за
съжаление, липсва. Отъ наличния, събранъ до сега материалъ
се вижда, че не сжществува общоприето название у народа,

1) V. С о n r а d - Die klimatologischen Elemeпte und ihre AЬЫ!ngigkeit
von terrestrischen Einfliisse. Hdb. d. Кlimatoiogie, Bd. 1, Teil В, стр. 308.
2) пакъ тамъ, стр. 316, 319, 320.
З) пакъ тамъ, стр. 321. ,.,, пакъ тамъ, стр. 326.
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било за посокитt, било за топлинното имъ състояние. Въ това
отношение трудътъ на покойния проф. И орда н ъ Кова че в ъ 1) остава единственъ досега; по него могатъ да се на
мtрятъ следнитt имена:
а) за студени вtтрове (северъ, северозападъ и северо
изтокъ), долнякъ (Берковица, Бtла Слатина), горнякъ, кривецъ
(Софийско, Ботевградско), дери-яре (Софийско), ромънецъ, яре
шникъ;

б) за топли вtтрове (юrозападъ, югъ): югЬ, бtлъ вtтъръ,
благйятъ, южнякъ, бtломорецъ.
Тtзи названия, обаче, не еж. свързани съ опредtлени
легенди за произхода имъ (освенъ "ромънецъ" и „бtломорецъ").
За съжаление, Райновъ 2 ) не посочва еж.що нtкакво типично
име за "бора" въ Сливенско, гдето тоя вtтъръ е толкова
буенъ и пакостенъ. Той, обаче, говори за "Вардарецъ" по до
лината на рtка Вардаръ, който, очевидно, наподобява француз
ския мистралъ по долината на рtка Рона.
Въ настоящата работа ще се занимаемъ съ ф ь о на в ъ
С о фий с к о, безъ да считаме тоя вtтъръ за свойски само на
тоя край. Така еж.що и образуването на задпланинския ленти
куларисовъ облакъ на Витоша, при фьонъ, не е никакво из
ключително Софийско явление и не може да дава никому ос
нование да го нарича, напримtръ, "характеренъ софийски
облакъ".
1. Преди да се занимаемъ съ сж.щностьта на явлението
фьонъ въ Софийско, ще разгледаме неговата честота и нtкои
отъ отраженията

му върху климата на града.

Въ споменатата работа, Райновъ говори за юженъ и севе
ренъ фьонъ, разбирайки подъ това название падащитt течения
въ подвtтренната страна на планинитt при южни и съответно
северни вtтрове. Тъй като София е обградена съ планински
възвишения,

то

всички

отъ тtхъ и ще

въздушни

достиrатъ

течения

полето като

ще

повече

се

откланятъ

или

по-малко

падащи такива. Адиабатичното сrрtване и понижението на отно
сителната имъ влажность еж. белезитt, които ще съп.жтству
ватъ

низходящия

имъ

токъ,

заради

което

може да се каже, че

всички вtтрове въ Софийско еж повлияни отъ
ф ь о но в и я е ф е к т ъ, стига тt да не еж. само долинни бризи.
Въпрtки това, обаче, когато се говори за фьонъ, разбира
се южниятъ такъвъ, т. е. падащитt южни течения. Защо
ефектътъ върху другитt вtт1.юве е по-слабъ е леко да
се проумtе: южнитt течения, бидейки по начало топли, доби
ватъ,
и

при

смъкването си,

намалената

относителна

толкова

високи температури, че дори

влажность

не

е

въ

състояние

1) И орда н ъ Д. Кова че в ъ - Народна астрономия
гия. Сборникъ народни умотворения, кн. ХХХ, стр. 69.

2)

ор.

cit. 30 -

34.

да

и метеороло
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заглади потискащото физиологично усtщане, което предизвиква
у човtка внезапно нает жпилата и не свойска за сезона топлина.
И наистина, дори юлската жега, която се постига въ продължи

телното горtщо лtтно време, действува все пакъ по-малко
угнетително отъ температуритt на фьона, които, по абсолютна
стойность, могатъ да еж и далече по-низки отъ тtзи презъ
лtтото.
По тия причини ще се занимаемъ главно съ южния фьонъ
въ Софийско.
Планинитt, които го причиняватъ, еж Витоша и Люлинъ,
ограждащи

полето

откъмъ

югъ

и югозападъ.

Представа за честотата на фьона ще се добие, като из
следваме тази на вtтроветt отъ Софийското поле. За тази
цель еж използувани наблюденията съ пилотни балони въ Бо
журище1) презъ времето 1932 1941 rод. включително {10
ТRБЛИЦR

1

Честота на южнитъ вi.трове на различни
отъ

МЕСЕцъ
Ян уарий
Февруарий
Мартъ
Априлъ
Май

Юний
Юлий
Авгу стъ
Септемврий
Октомврий
Ноемврий
Декемврий

1
1000
14·5
26·1
23-9
26"3
17·7
14 7
11·0
1]·3
)3·7
37 1
2 3·0
18·4

ВИСОЧИНИ
1

височини,

въ

проценти

всички дни на периода

НАДЪ

БОЖУРИЩЕ

1500120::101 25001зooo14oool500016oooi7000,8000;90001 10000

10·6 1 6·7 5·1
21 ·6 10•3 4·3
25·2 16 8 11·9
30•0 24·0 18·0
28·4 24 ·5 119 4
20·7 17'0 16"7
13·5 14"8' 14·2
16·5 13·2 14"2
18·7 14"7 15·7
3\·9 248 21 ·0
20·6 14"0 125
15'1 9.0 6 "8

4·81 1·9
2·8 1"1
10·0 6 ·5
13"0 8 ·о
13·9 7·1
13·3 8·3
]2·9 8·4
15'2 7-4
11·3 5'7
13·2 5·5
9·3 4·3
4·8 1·0

J·O Q·6
0·1 0·4
4-2
5 ·3
6·1
4·0
4·5
4·8
5•0
2·9
3·0
0•3

06
0•4

з·2

о·3

-

-

-

1-3 1·6 06
0·7 07 0 ·7
1 ·6 0•3 о · 3
2·0 1'7 0·7
4·5 2·3 1 ·о
2·9 2·3 1 ·9
1 ·7 l·O 0-1
2"З
1·6 1 О О·6 03
2·0 1·7 10 0·7
0•3 -

20
3·2
30
3 ·9
2·6

- -

-

0·6
0 ·7
О·З

0·3
0·7
0·6
0•3
0·3
0·7

-

години). Отъ всички направени наблюдения еж избрани само
тия, при които вtтърътъ е ималъ посока приблизително между
150° и 250°, като е взето предвидъ не числото на наблюде
нията, а броятъ на днитt, презъ които поне веднъжъ е ду
халъ вtтъръ съ такава посока (SSE, S, SSW, SW). Добититt
числа еж изразени въ проценти отъ общиятъ брой на днитt
презъ разглеждания 10 годишенъ периодъ и тия проценти еж
дадени въ таблица 1. По-ясно тt еж представени графически
на обр. 1. на стр. 7 4.
1 ) Само за времето отъ 1. XI. 31. XII. 1941 г. еж
щитt наблюдения въ Враждебна, тъй като Божурище не е
Всички наблюдения еж правени съ единъ теодолитъ и еж
аерологичнитt годишници на Метеорологичната служба въ

използувани сж
правило такива.
публикувани въ
войската.
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Извънредно интересенъ е, обаче, различниятъ годишенъ
ходъ на честотата въ отдtлнитt височини. Докато въ първитъ
2500 метра надъ нивото въ Божурище (което прави крж.rло
метра надъ морското ниво) южнитt вtтрове еж. най-чести

3000

презъ преходнитt сезони (пролtть и есень), то тtхниятъ ма•
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Честота (°!о) на южнитt вtтрове надъ София

(Hiiufigкeit

der

Stidwinde tiber Sofia).
ксимумъ съ височината закъснtва презъ пролtтьта и избързва
презъ есеньта, така че надъ 3500 метра височина надъ морето,
главниятъ максимумъ на южнит'в вtтрове се явява презъ лt
тото.

Срtдната скорость на сж.щитt вtтрове пъкъ се дава
отъ таблица 11. на стр. 75.
Характерно е измtстването на обш:стьта съ най-голtми
скорости на вtтъра презъ течение на годината: зиме тя по
пада въ първитъ 5 клм.; презъ лtтото - въ -височинитt надъ
7 клм., а презъ преходнитt сезони най-силни еж. южнитъ въ
трове между 2•5 и 5 клм. височина.
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Понеже планинскитt препятствия у насъ достигатъ до
метра надморско ниво, то очевидно е, че и честотата
на достигналитt до земята падащи южни вtтрове ("юженъ
фьонъ") трtбва да има сходенъ годишенъ ходъ. И наистина,
за сж.щиятъ десеть годишенъ периодъ ( 1932-1941 г.) броятъ
на днитt съ юженъ вtтъръ при земята въ Божурище има
хода, даденъ въ таблица III. При съставяне на таблицата не
еж. използувани срочнитt наблюдения, а анемограмитt, така че
е направено преброяване на действителнитt случаи съ такъвъ
вtтъръ. При това, за день съ юженъ вtтъръ е броенъ всtки,
въ който по лентата на анемографа е записанъ такъвъ между
S и SW. Въ вториятъ редъ на еж.щата таблица, пъкъ, еж.
дадени абсолютнитt максимални скорости на тtзи вtтрове за
цtлия разглежданъ периодъ.
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Прех. сезони

1

1

I

8

1

9

10
9
7
9

10

9
6
8

7
8

I

9

КИЛОМЕТРИ

91

ТRБЛИЦR

6 1 7 1 8 1 9

8
9

7

7
7

11

10
7

1

1

11
9

10
6
8
9

91 8 1

91

1

10 11 11 10
6
5
6
7
8
8
91 9

7
4
6

ВЪ

3 1 4 1 5

11 10

11
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5
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I
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южнитi. вi.трове

11

8

7
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7
8

Брой на днитt
Абсолютна максимална скорость м/с.

я

ф

м

А

м

10
9
12

9
8
8

101 5
8 9
8 8

-7
8
5

7
1 91
1

-

-

8
7

9
11

111

Брой на днитi. съ юженъ вi.търъ при земята
Месецъ

вl

-

5

7

10

1

юю

А

въ Божурище

с

о

н

д

год.

3·2 3·8 6-3 6.7 6·2 4-2 2·3 3·0 3·2 7,2 3·8 2·6
22 21 34

23

23

22

19

18

21

19

23

52·0

24

Графиката на този годишенъ ходъ е вмъкната въ обр.
гдето е означена съ височина О

1,

м.

Въ таблица IV повторно еж. дадени, за сравнение, даннитt
за броя на днитt съ юженъ вtтъръ при земята (отъ табл. III)

и тоя на

височини

1000, 1500, 2000

и

2500

м. (отъ табл.

Тукъ, вмtсто проценти, еж. дадени действителнитt числа.

1).
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Тази табличка дава, вече по най-нагледенъ начинъ, пълното
съответствие между годишния ходъ на падащитъ южни тече
ния въ Софийско и режима на еж.щит-в вътрове въ свободната
атмосфера, до височината на околнитъ Софийски планини.
Онова, което тя, обаче, изтъква особно, то е, че на височина

ТRБЛИЦR

я
При земята
1000 м.1)
1500 м.
2000 м.
2500 м.

ф

м

3·2 3·8 6-3
4-5 7·3 7-4
3·3 6·1 7·8
2·] 2·9 5-2
1·6 1·2 3·7

А

6·7

м
б-2

ю

ю

IV
А

с

4·2 2·3 3·0 3·2

7·9 5·5 4-4
9·0 8·7 6·2
п 7·6 5·!
5·4 6·0 5·4

о
п

н

д

3·8 2·6

3·4 3·5 4·] 10.5 6-9 5·7
4-2 5·] 5·6 9·9 6·2 4·7
4·6 4·] 4·4 7-7 4·2 2·8
4·4 4-4 4·7 6·5 3·7 2·1

год.

52·0
74·]
76·8
57-9

48·7

1500 метра надъ Софийското поле годишно въ 25 дни по-че
сто духа юженъ вътъръ, отколкото при земята, а до 2000
метра надъ полето тоя брой е все още по-голtмъ отъ при
земния. Като се има предвидъ, че презъ цtлия десеть годи
шенъ периодъ еж. пропущани сръдно годишно по 14·2 дни
безъ наблюдения на вътроветt, то очевидно е, че тия числа
еж действителни, ако не и по-голъми. Изводътъ отъ таблица
IV., който ще ни послужи по-нататъкъ, е ясенъ: почти на всъки
три случаи, когато въ височина духа юженъ вtтъръ, тоя по
следниятъ не достига до земята, поне въ единъ случай отъ
тtхъ.
Строго погледнато, 77 дни въ годината съ юженъ вt
търъ

не

еж.

много,

за

да

можемъ

да

счетемъ,

че

затоплянето

на въздуха, произтичащо отъ фьоновия ефектъ, видоизмtня
сж.ществено температурния режимъ въ Софийското поле. Въ
пръки това, обаче, този брой е самъ по себе си важенъ кли
матиченъ белегъ, който не остава безъ абсолютно никакво
влияние. Случватъ се периоди въ годината, когато тtзи вt
трове духатъ по-често и по-продължително и тогава тъ, без
спорно, увеличаватъ притока на топлината, който не остава
скритъ дори и за сръдната месечна температура. Презъ вре
мето 1932-1941 година еж. се случили 11 месеца съ повече
отъ 10 дни съ юженъ вътъръ при земята, а месецъ ноемврий
1933 година и месецъ мартъ 1937 година еж. били съ по 15
дни съ юженъ вtтъръ. Особено интересенъ, въ това отноше
ние, се явява мартъ 1937 г., когато се е случила и най-голt

мата приземна скорость на вtтъра у насъ

(34

м./сек.) записана

инструментално. Този случай ще бж.де следъ малко разгледанъ
подробно и въ синоптично отношение. Тукъ, обаче, ще се
спремъ върху климатичния ефектъ на тоя 15-дневенъ периодъ
съ южни вtтрове, и то само върху температурата на София.

1) Височинитt еж надъ нивото на Божурище.
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Да означимъ съ tc срiщнитъ дневни температури презъ
ОТД'ВЛНИТ'В ДНИ на месецъ мартъ 1937 ГОZI.ИНЭ, а СЪ tn - Сръд
НИТ'В четиредесеть годишни дневни температури за София 1 ),
които приемаме за приблизително нормални. Разликата

d

= fc -

tn

ще послужи за опредъляне на сръднитъ грtшки. Като се въз

ползуваме отъ познатитъ формули 1 ) на

математичната

стати

стика, то срtдната rръшка на от дtлнитъ сръдни дневни тем
ператури

е:

сръдната грtшка на сръдната месечна температура е:

[Е]

=

l

(~d2

1 31.30-- + 0•997о

N

1·0°

=

Таблица V. съдържа стойноститъ d
tc - tn и d - Е за
всъки день на месецъ мартъ · 1937 година. (За срtдната ме
сечна температура е дадена разликата d - [Е] ) на стр. 78.
Презъ сж.щия месецъ, съ юженъ вtтъръ еж. били днитъ:
9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 и 28 мартъ
1937 година. Отъ тtзи дати само на 12, 13, 25, 27 и 28 раз
ликитъ d между действителнитъ и нормалнитt сръдни дневни
температури еж. попадали въ предъла на сръдната rръшка. Въ
всички останали дни затоплянето въ сръднитъ температури е

било толкова rолъмо, че е надвишило сръдната грtшка и може
да се счита, следователно, за н а д н о р м а л н о т о п л о. Тъй
като тия дати еж. съ юженъ вtтъръ, то очевидно е, че това
затопляне се дължи на фьоновия ефектъ. То е повлияло и

върху сръдната

месечна

висока отъ нормалната,
спорима

2.

наднормална

температура, която

давайки по такъвъ

е съ

· начинъ

+ 2.8°

по

една нео

разлика.

Услови ята в ъ в и сочи на, особено тамъ, отъ кж.

дето въздушното течение почва да се

смъква надолу, не еж. до

бре изучени. И до този моментъ не е даденъ окончателенъ отrо
воръ на въпроса, какъвъ е точниятъ механизъмъ на това отклоне

ние. Въ своята класическа, наречена още „кондензационна"
теория за фьона, Н а n n не казва нищо за причината, поради
която въздушното

течение

се наклонява къмъ низинитъ.

Въ

1 ) Д. Бакалов ъ Приносъ къмъ изучаване на застудяванията у
насъ. Известия на Българското географско д-во, кн. VII 1939, стр. 73.
2)

П р о ф. Д - р ъ Н. Б о н е в ъ

университетъ №

223,

София,

1940

-

Сферична астрономия, Библ.

г., стр.
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сжщность,

нения, _които

му.
-

заслугата

на

тази

теория е,

че

тя нам-ври източника на високата темпе
ратура на падащия вtтъръ не въ неговия
географски произходъ, както се е мислило
до тогава, но въ термодинамичнитъ измt
съпж тствуватъ

Съ това обаче,

смъкването

механиката на фьона

не бъ напълно разгадана.
Едно е ясно сега: предполаганото из
качване на въздуха по
срещувътрения
склонъ на планината, съвсемъ не е необ

(У)

ходимо

условие за да има фьонъ.

Нъщо

повече, въздухътъ, който въ нъкой слу
чай е прину денъ, все пакъ, да се изкачи,
обикновено
не е сжщиятъ,
който по
ражда и храни фьоновото течение.
КJiасическиятъ моделъ на фьона, тъй
както фигурира и до сега въ курсоветъ,
включва, следъ изучванията на v. F i с k е r 1)

следнитъ три моменти 2 ):
а) предварителенъ стадий,

>

цари

антициклонално

при

състояние;

който

въ

пла

нинскитъ долини се е насъбралъ и засто
ялъ потенциално сту денъ въздухъ (инвер
сия), който почва да изтича отъ долинитъ;
б) първи
стадий:
антициклоналенъ
фьонъ. ,При еж.щото барометрично състо
1-
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яние, въздухътъ отъ долинитъ вече се е
изтеглилъ

и

потенциално

по-топлиятъ въз

духъ отъ височинит·в започва да се спуща
надолу;

предварително

възкачване по сре

щувътрената страна не сжществува.

в) втори (стационеренъ) стадий: цикло
наленъ фьонъ. Височинитъ ставатъ богати
на влага; започватъ валежи по срещувъ
трената страна отъ възходящитъ течения
тамъ; стационеренъ фьонъ въ подвътре
нитъ страни.
Преди да изложимъ нашит-в бележки

1

по

този

моделъ,

ще

предадемъ съкратено

и модернитъ схващания, които еж. се поя

1

вили

~

1

въпросъ.

9 ~
- d , - ";1"

1

1~ -~ ~--1

1) Изчерпателенъ прегледъ на литературата по
тоя въпросъ се намира въ На п n - S ii r i n g, Lehrbuch der Meteorologie, V Aнfl, стр. 578 и въ W.
S с h m i t t - Fohпerscheiпuпgen uпd Fohngeblete.

l~~~li

Wiss. Veroff. Deutsch. Oster. Alpeпvereins. 8. Jnsbruck, 1930Дстр. 62 - 64.
2) v. С о n r а d - ор. cit., стр. 327.
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въ по-новата

литература

по

сжщия
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К ю т не р ъ 1 ), като възприема сжщото под-вляне на фьона,
е

на

мнение, че

поради

създадения градиентъ,

въздухътъ отъ

подв-втрената часть се изтича и снишава, макаръ и баЕно, до

като този отъ срещувtтренната

-

повишава нивото си, вслед

ствие натрупване и заприщване по планинския

. масивъ .

Поро

дената разлика въ нивата, отъ двегв страни на препятствието,
е една отъ причинит-в, щото топлото течение въ височина да
се наведе и отклони къмъ долината, придобивайки вълнооб
разно движение. Последното става видимо и чрезъ вълнит-в,
които се образуватъ по горната граница на омарата въ под
вtтрената часть на планинското препятствие. Когато амплиту
дит-в на вълнит-в нарастнатъ, течението достига, за известно
време, и до земята, което придава на приземния фьонъ тала
зообразенъ характеръ съ множество междинни паузи.

Самото топло течение, което духа по планинския гребенъ,
образува надъ него така наречената „прилиRна вълна" и следъ

това получава вълнообразно движение съ стоящи вълни. Въ
случай на циклоналенъ фьонъ образуватъ се и стоящи ленти
куларисови (лещообразни) облаци по върховет-в на т-взи вълни.
Ако скоростьта на движущия се въздухъ надмине
критична стойность

1(

U=r

една

д0
Hg-T-

то вълнообразното движение, следъ като прехвърли възвише

нието, изчезва. Тукъ Н означава височината на инверсията, ко
ято огражда отгоре движущия с·е въздухъ;

g

е земното уско

рение, д 0 -- разликата въ потенциалнит-в температури на
подъ и надинверсионния
въздухъ, и Т е абсолютната темпе
ратура на съотnетната височина Н. За областьта на Riesen-

geblrge, К il t t n е r2) намира при Н=5OOO метра и д0 = + 1°,
+2° и +4° критичнит-в стойности за U, съответно равни на
14, 20 и 29 м/сек.
На обр. 2 на стр. 80, еж показани линиит-в на въздушния
потокъ, когато скоростьта

на

течението е по-малка отъ критич

ната и, когато, следователно, сжществува вълно()бразно дви
жение задъ планинското препятствие. Този чертежъ е съста
венъ по Кютнеръ, Екстернбринкъ 8) и по нашит-в бележки,
които

правимъ

ii t t n е r - Moazagotl u. fohnwelle. Beitr. Phys. fr. Atm., Bd.
114.
J. К й t t n е r - Zur Entstehung der fohnwelle, въ сжщия томъ на
списанието, crp. 251 - 299.
2) Ор. cit., стр. 286.
З) Ех t е r n Ь r i n k - Die Hinderniswogenwolken in den Alpen bei
Siidfohn. Beitr. Phys. fr. Atm . Bd. 25, стр. 44 - 48.

25,

1)
стр.

J.

К

по-нататъкъ.
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Ако атмосферата е насло
ена много, и въ едно голtмо
протежение по вертикална по

сока сж.ществуватъ нtколко
разграничителни инверсии, ко
ито

t\{1

!

затварятъ

помежду

си

слоеве съ височина Н 1 , Н 2 ,
Н 3 ••• то, споредъ това, дали
т·r. еж. по-голtми или по-малки
отъ Н, ще получатъ еж.що
вълнообразно движение, съ
еж.щата

фаза

или

на

надъ

инверсия

възвишението,

симость

ветно
~

противоположна

първата

въ зави

отъ това дали съот

Hi

Трtбва

<Н

или

да се

Hi )

Н.

признае, че

е

теоритичното разглеждане на

~

Кютнеръ

~

позовава на чистата хидроди

за първи

пж.ть се

;§

намика и въ неговитt заклю

~
~
~

чения,

"'
=

вестията
на
Географското
дружество да се нав.~1tзе въ

несъмнено,

ще

се

съ-

държа голtмъ процентъ истипа. Рамкитъ на статията,

-е- обаче, не позволяватъ въ Из-

математичната страна
проса,

което

ще

на въ

изоставимъ

за другаде.

ci

Тукъ ще се задоволимъ да

о

направимъ само нtкои по
важни принципни забележки,
които се налагатъ отъ обсто

\О

ятелството,
гашни

че

теории

всички

досе

разглеждатъ

само планинския, и то, главно,

алпийския фьонъ. ,

.,

1
1
\'

!1
.
~

1

:l,1
~1

.,l'~,
,/

~1

1

qно9ф t18 Wk!.Ит/iJ f
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Както и Кютнеръ изтъква,
въздухътъ, който се възкачва,
въ нtкои случаи, по срещу
вtтрената

страна

на възви

шението, съвсемъ не е топли
ятъ

въздухъ

фьонъ.

Това е

студената
въ

на

истинския

локално

из

въздушна

пелена

предпланинската

низка

часть. Термично стабилна, тя
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се стреми не толкова да прелtе презъ билото, както личи отъ
приведенитt мисли, колкото да обтече въ хоризонтална посока

срещнатото препятствие.

Затова тази въздушна

маса започва

да се смъква въ подвtтрената страна презъ всички по-низки
седловини и проходи. Нейниятъ ефектъ може да бжде дори
изстудителенъ, ако въздухътъ въ подвtтрената частъ е по
топълъ, но обикновено отъ дветt страни на препятствието ста
гнира въздухъ съ почти еднакви

температури.

Тогава

стича

щиятъ се презъ седловинитt и проходитt локално изсту денъ
въздухъ ще се затопли адиабатично и ще достигне до подвt~
тренитt долини като фьонъ. Тази възможность е много често
явление въ Софийско, защото масивътъ на Витоша е изолиранъ
и

само

много

малко

въздухъ

се

принуждава

да

го

изкачи из

цtло, за да образува по върховетt характерната облачна шап
ка, позната подъ името „фьонова стена". Вмtсто това, възду
хътъ отъ всtка височина, като се стреми да запази нивото си,
обхожда я въ страни и пада като фьонъ по склоновет-в на по
низкия Люлинъ или Плана планина, както и по дефилетата

(Владайско, Сухиндолско и др.)
Подобенъ случай е наблюдаванъ на 28. V. 1935 г. следъ
пладне, когато до 1600 метра височина надъ Божурище е ду
халъ умtреnъ западъ - юrозападенъ вtтъръ, надъ която висо
чина посоката му е била западна и скоростьта надъ 15 м./сек.
Въ това време на летище Божурище е отбелязанъ фьонъ съ
югозападна посока, 28¾ относителна влажность и максимална
температура 28.8°, при облачность 9+ (предниятъ день, при
облачность 2, максималната температура е била 25.6°). Очевидно,
фьоновиятъ вtтъръ е билъ причиненъ само отъ прелялитt
презъ Люлинъ приземни течения, тъй като югозападната посока
се запазва въ пилотното наблюдение до 1000 метра надъ ле
тището, което е и приблизителната височина на гребена на
тая

планина.

По- източнитt части на Софийското поле еж имали изто
ченъ в-втъръ или тихо.
· Обстоятелството, че не при всички депресии, които пре
дизвикватъ изтегляне на приземния подвtтренъ въздухъ на
стжпва фьонъ, говори, че това условие. не е достатъчно. При
разглеждане на честотата на южнитt вtтрове въ София се
видя, че въ почти 30% отъ случаитt, когато такива вtтрове
духатъ на по-rолtма отъ 1000 метра височина, при земята
вtтърътъ не е съ сжщата посока.
Непроникването на падащитt течения въ всички случаи
до долинитt и затворенитt полета се дължи, освенъ на по
соченитt въ литературата причини, още и на устойчивостьта
въ равновесието на приземния въздушенъ слой: колкото е той
по-устойчивъ, толкова и зароденото вълнообразно течение въ
горния потокъ ще остане само въ височина. За съжаление,
цифровиятъ материалъ въ тази насока още не е достатъченъ,
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за да се приведе тукъ като доказателство. Единствено по
твърждение, за сега, може да се намt.ри въ факта, че всt.коrа,
когато нахлува по-сту денъ въздухъ на мt.стото на топълъ
такъвъ, падащитt. по-студени течения достиrатъ в и на r и до
земната повръхнина, а не, както при фьона, само въ известни
случаи.

Очевидно е, че подъ
подразбира само

устойчивость

тукъ

не бива да се

термодинамичната такава, но и инертностьта

на приземния слой (плътность и температурно равновесие).
Изстудениятъ въздухъ е по-инертенъ отъ топлия, затова той
hо-мж чно се извt.ва отъ долинитt. и по-лесно нахълтва въ
тt.хъ, отколкото топлиятъ. Само при rолt.ма продължителность
на южния потокъ, или при извънредно rолt.ми скорости въ
движението му, по-студениятъ

долиненъ въздухъ

може

да

се

отвt.е напълно и лесно.
Тt.зи бележки еж достатъчни да отмахнатъ

отъ карти
ната на класическата теория на Напп неизбt.жното сжще
ствуване на възходящъ токъ по срещувt.трения склонъ. Този
токъ е частенъ случай на общото явление и съвсемъ не е
необходимо условие за създаване на фьонъ.
Щомъ остава въ него, като недt.лимъ белеrъ, само низ
ходящия токъ, съ съпровождащитt. го адиабатични промt.ни
(затопляне по-rолt.мо отъ това на околната срt.да, както и

силно намаляване

на относителната му

влажность),

фьонътъ

престава да бжде свързанъ неразривно само съ планинитt..
Той може да сжществува вредомъ, гдето едно течение е при
нудено да се смъква. Това течение ще бжде самиятъ „фьо
новъ вt.търъ" или, на кратко казано, фьонъ. Тук,ъ не става
дума за вt.търъ съ опредt.лена посока : фьонътъ би моrълъ
да духа отъ всички посоки. Ако, все пакъ, това име е тt.сно
свързано главно съ южнитt. вt.трове, то е, защото тия вt.т
рове

еж

винаги

по-топли по начало,

поради

произхода

имъ, и

адиабатичното имъ сгрt.ване повишава температурата на въз
духа до несвойски за годишното време величини, отгдето, въ
роятно, се засилва и rнетящето имъ въздействие върху човt.ка.
Прочее, умъстно е тогава съ названието ф ь о н ъ да се
кръщаватъ само южнитt., и безъ това по-топли течения, които
еж били принудени да се смъкнатъ надолу, поради което еж
станали още по-топли и еж придобили много низка относи
телна

влажность.

Аналоrичнитt. измt.нения при всички останали падащи
вътрове отъ други посоки, представляватъ само „ф ь о но в ъ
е ф е к т ъ ". На неговото въздействие еж подложени еднакво
както вt.троветt. . .,бора" и „сироко", тъй и постепеннитt. улt.r
вания на въздушнитt. пластове въ антициклона, които водятъ
до

значителни

границата на
свиване".

затопляния

и

образувалата

изсушавания

се

по

тоя

въ

височина,

начинъ

надъ

„инверсия на
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Фьоновъ ефектъ се наблюдава и въ низходящитt

части

на всtка вълна въ движението на въздуха, както и въ всtка

вtтрова циркулация (морска и долинна бри_за) и пр. По такъвъ
начинъ този ефектъ може да се наслагва върху всички явле
ния, c:rиra друrитt условия да блаrоприятствуватъ за това.
Ако приемемъ обяснението на Кютнеръ за зараждане на
вълнообразното движение въ подвtтрената страна, то вълни
трtбва да сжществуватъ винаги, когато не е достигната още

критичната скорость. Въпрtки това, не всtкоrа се образуватъ
облаци по върховетt имъ. Тази липса би могла да се обясни
донtкжде, съ неблагоприятни кондензационни условия, но
онова, което остава неясно, то е : защо не винаги се наблю
даватъ нtколко последователни вълни и кои еж условията
които водятъ до тtхното затихване и изчезване и до образу
ване на облакъ само по първата вълна.

Освенъ това, численитt примtри за
които

сжщиятъ

авторъ

дава,

еж

почти

критична

винаги

скорость,

надминати

при

фьонови явления въ Софийско. Би с.11едвало да се допустне, че
инверсионната

граница

на

въздушното

течение,

което

причи

чинява фьонътъ, лежи много по-високо отъ приетата отъ Кют

неръ (5000 м.). Скорости отъ порядъка на 35-40 м./сек. не
еж. рtдки явления · за южнитt течения въ Софийско. Внесемъ
ли такава скорость въ формулата на Кютнеръ, при всички
други негови данни, то за Н се получава огромната височина
отъ около 9000 метра. Тоя резултатъ, обаче, е невъзможенъ
не само поради рtдкитt случаи, когато цtлата тропосфера
може да бжде заета отъ една и еж.ща въздушна

маса,

но и

защото, дори и да е така, тя все пакъ ще бжде раздtлена
отъ междинни инверсии на етажи съ различна степень на
трансформация.

Най-сетне вертикалното

разпространение

на

приливната

вълна, което Кютнеръ, възъ основа на наблюденията на без
моторни летци, открива до едва ли не крайнитt пред-вли на
тропосферата, би следвало да доведе до образуване на фьо
нова шапка не само въ първия слой, но и до тия огромни ви
сочини, което не е наблюдавано до сега.

Очевидно е, прочее, че и обясненията на този авторъ, еж
основани твърде много само на "чистата теория" и оставятъ
безъ отrоворъ множество въпроси.
Ако съпоставимъ, обаче, движението на въздуха с1:, това

въ водата и проследимъ движенията на свободната повръх
ность на последнята следъ обтичане на нъкое малко препят
ствие, то горнитt останали открити въпроси ще получатъ из
вестно

уяснение.

Преди всичко, амплитудата на вълнитt трtбва
изразена въ зависимость отъ скоростьта

да бжде

на течението

еж.що трtбва да се очаква нtкакъвъ rоренъ предtлъ,

;

тукъ

който
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не може да се премине безъ нарушаване на условието за не
прекж.снатостьта

на течението.

Зароденитъ вълни, обаче, еж. затихващи и намаляването
на кинетичната имъ енергия отива за смътка на преодоляване
както на инерцията на въздуха, тъй и на триенето на окол
ната сръда. Ако условията изобщо еж. благоприятни за кон
дензация, то облаци могатъ да се образуватъ i:Io нъкои или по
всички

последователни вълнинни върхове, амплитудата на които,

е достатъчна

При

за да издигне въздуха до кондензационното ниво.

по-малки

амплитуди

или

при

по-високо

конденза

ционно ниво, облаци се образуватъ само по първата или въоб
ще

по

никоя

вълна.

Отъ 1940 година се започнаха въ Божурище системни
измървания на .жгълното отдалечение на така образувалитъ
се стоящи облаци край Витоша. Понеже тъзи измървания не
еж приключени

и

ще

послужатъ

за

основа

на

теоретичното

разглеждане на фьона, тукъ ще дадемъ обобщени само нъ
колко предварителни изводи, направени възъ основа на 50
наблюдения.
Последнитъ се разпредълятъ, както следва :

Видъ на обJ1ака

Измtрването се
отнася за облачното
чело

стратокумулусъ
алтокумулусъ

1

опашка

Облакътъ представлява

вълна

1

II

III

8

8

5

2

1

20

14

17

3

-

Резултатитъ отъ тия .жгълни измървания, преобърнати
въ разстояния отъ Витоша и измърени по географска карта еж:

Облаченъ видъ

Пореденъ
№ на вълната

1"Р"';'"У'У"
.
алтокумулусъ

1
II
III
1
II

Срtд. дължина на обСрtдно отдалечение
лака, мtрена въ посока
на облачното чело отъ
Витоша - облаченъ
Витоша въ клм.
центъръ,

9.4
16.5
28.0
8.7
17.5

въ клм.

8.0
12.0
2.9
10.2
3.0

Онова, което не проявява никаква закономърность, то е
»дължината" на облака (разстоянието отъ челото до опашката
на облака, гледани по посока отъ Витоша). По изчисленията
излизатъ отдълни случаи и съ 40 клм. такава дължина, което
означава, че цълото Софийско поле е покрито отъ облаци, съ
изключение на »Фьоновия просвътъ". Такива случаи еж. наи~

стина чести (Обр.

5).

·
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Забележителна е закономърностьта на разположението на
облачнитъ чела спрямо Витоша. Следъ малки закржглявания
въ тия сръдни стойности,

стига се до разстоянията

9, 18, 27

км. за съответно, първитъ, вторитъ и третитъ вълни, незави
-симо дали се говори за сръдни или за низки облаци. Прочее,
{:ръдната дължина на тия фьонови вълни, за София, се очер
тава къмъ

9

километра.

У с л о в и я в ъ ни з и нит ъ. Вече се изтъкна, че при
земниятъ въздухъ въ срещувътрената часть (Обр. 2) бива ув
личанъ отъ топлото течение, което създава фьона, и се издига

3.

по склоноветъ на планината, вследствие на което може да до

{:Тиrне по-рано до кондензация. Тогава се образува фьоновата
шапка (или "стена") по планинския хребетъ, а може да паднатъ и валежи въ тая область. Понъкоrа, отдълни количества
валежъ, въроятно при влажно неустойчиво равновесие, се
унасятъ отъ южния потокъ презъ планинското било и мина
ватъ, като отдълни „Virga" 1), по небосвода надъ София. Та
кива случаи еж наблюдавани при фьонъ на 10. III. и 12. XI.
1937 година, следъ пладне. И въ двата случая е препръсквало
слабъ дъждъ отъ тъхъ, когато еж минавали надъ града.

Заслужава да се кажатъ нъколко думи за възможностьта
да вали дъждъ и при фьонъ. Тази възможность е отречена,
или поне е недопусната, отъ класическата теория на Ханъ.
Въпръки това, макаръ и ръдко, такива случаи еж възможни

11 еж наблюдавани и въ София. Въ международната литера
тура, тъ еж споменати още въ работата на Бьеркнесъ и Зул
берrъ върху „Метеоролоrичнитъ условия за образуване на
дъжда" 2), когато разrлеждатъ преминаването на топлия фронтъ
на една депресия презъ планина 3). Къмъ тази чисто синоптична
обстановка следва да се добави, обаче, наравно и една термо
динамична такава. Защото, ако низходящето течение унищо
жава валежитъ, то възходящето такова (къмъ вълнитъ) об
ратно, ги създава отново. Достатъчно е едно изобщо влажно
неустойчиво равновесие (влажноадиабатични градиенти), за да
се получи валежъ отъ тъзи стоящи облаци. Такива случаи с.ж
наблюдавани и въ София, но валежътъ е слабъ и засi,га, спо
редъ мъстоположението на облака, само окрайнинитъ на града.

Най-често се наблюдава

Virga

отъ облака

(напр.

на

10. III.

на еж.щата дата е записанъ въ София - Ц. М. И. ва
лежъ отъ 18¼-18½; следъ това 19-19½, и дъждовна джrа

1937 r.;

отъ

17.55-18¼.

Южниятъ вътъръ, т. е. фьонътъ, е записанъ

1 ) ,,Високъ валежъ",

съгласно

международното

означение, т. е. ва

лежъ, който не достига до земята и виси като коси въ въздуха.

2) Bjerknes u. Н. Solberg The Meteorological conditions for Formation of Rain. Geof. РuЫ. vol II № 3, Oslo, 1921.
3)

~нализ.

По този

11

въпросъ,

изд., Москва

1937,

сжщо С. П. Хромов, Введение в синоптический
стр.

318.
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по анемограмитъ въ Божурище, до 21 часа, което показва, че
валежътъ наистина е падналъ още по време на фьона).
Въ подвътрената страна на планината въздушнитъ тече
ния, обикновено, еж срещуположни на падащия вътъръ (Обр. 2).
Тъ сжщо могатъ да достигнатъ до планинскитъ склонове, и
даже малко да се изкачатъ по тъхъ, ако фьонътъ не достига
до земята. Ръдко тоя въздухъ се издига до топлото течение
въ височина, но стори ли това, тогава той се смъсва съ него,
увлича се и се връща надире, затваряйки по такъвъ начинъ
своя кржговратъ. Единъ типиченъ примъръ за Инсбургъ е да
денъ отъ Кани т чай д е р ъ 1 ), кждето приземниятъ въздухъ
отъ подвътрената страна се е издигналъ до почти 2500 м. ви
сочина (отъ 1500 м.), и тамъ е билъ увлъченъ отъ фьона въ
височина.

Ние употръбяваме названието „фьонъ въ височина" вмъ
сто „свободенъ" или „прикритъ фьонъ" 2 ), като по-удобно и
по-независимо отъ локалниrъ особености на обстановката. Фьо
нътъ не би следвало да се нарича „свободенъ", защото, ако
би билъ такъвъ, той не би се наклонилъ къмъ по-малкитi,.
височини. По статистиката, която приведохме за София, се
видя, че въ сжщность сжществуватъ съ около 30¼ повече
случаи на фьонъ въ височина, отколкото при земята. Такъвъ
фьонъ е винаги отъ огромно значение за въздухоплаването.

Когато такъвъ фьонъ слъзе

чакъ до

подвътренитъ полета и долини, той не духа

повърхнината
вредомъ,

но

на
въ

ограничени ивици. Съседнитъ имъ мъста даватъ или безвът
рие или срещуположенъ вътъръ. Интересенъ е въ това отно•
шение случаятъ на 28. V. 1935 г., който вече веднажъ спо
менахме (вижъ стр. 81). Югозападното въздушно течение,
което, по наблюдението въ Божурище, достига до 1600 метра
надъ нивото на станцията, прелива презъ по-низкитъ мъста на

планинската верига Люлинъ--Витоша-Лозенска
обгражда полето отъ югозападъ, и нахлува въ

планина,
него.

Щ(}

Понеже

Люлинъ се издига само около 800 метра надъ нивото на Бо
журище, то течението свободно минава надъ него и пада кат(}
фьонъ въ летището. По-наизтокъ, обаче, Витоша хвърля вът•
рова сънка и селата, до линията Горубляне-Казичане-Бухово,
(обр. 3) даватъ безвътрие. Презъ седловината между Витоша
и Лозенската планина, течението отново прелива и се спуска
въ тъсенъ потокъ, презъ Г. Лозенъ и Новоселци до къмъ Ст.
планина. Източно отъ него, обаче, както Г. Малина, тъй и
Нови ханъ еж останали въ вътровата сънка на Лозенската

1) R. Kanitscheider, Beitrage zur Mechanik des Fohns. III. Beitr. Phys..
fr. Atm. Bd. 25, стр. 49-58.
2) W. Kiihnert, Bericht iiber die verdeckte Fohnlage u. s. w. Erf. Ber.
II. Folge № 3.
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планина. Даже Нови ханъ дава слабъ източенъ вtтъръ 1 .) Тази
картина е представена на обр. 3 и се отнася за наблюденията
въ 14 часа на 28. V. 1935 rод. По еж.щото време, югозападни
вtтрове даватъ Радомиръ и Самоковъ, което показва, че еж.
щото течение е духало и въ срещувtтрената страна на пла
нината.

Достигналитt до земята падащи течения не представля
ватъ единъ непрекжtнатъ и равномtренъ потокъ. Било отра
зявайки се отъ земната повръхнина, било поради вихровия .
(турбулентенъ) характеръ на самото течение, било, най-после,
и затова, че смъкването на въздуха става на отдtлни при
ливни вълни фьоновиятъ вtтъръ въ подвtтрената страна
ПJJедставлява талазообразенъ потокъ, като между отдtлнитt
му тласъци

настжпва

за кжсо време

затишие

приземенъ

или

духва

въздухъ съ

Тtзи прекжсвания се наричатъ

възвръщащиятъ

срещуположна

се

посока.

„фьонови паузи".

Обр. 2, който помtстихме по-преди, изобразява всичкитt
бележи и допълнения, които направихме върху фьоновия мо
делъ на класическата теория на Ханъ, както и въ схваща
нията на Кютнеръ и Екстернбринкъ. Този чертежъ се отнася за
момента, когато фьоновата вълна е стигнала до земята.

Снимкитt, които еж възпроизведени тукъ като обр. 4, 5
и 6, представятъ отдtлни случаи на фьонъ въ Софийско.
Така обр. 4 се отнася за 25. Х. 1935 r., 17.45 часа следъ
пладне и е една рtдка снимка на фьоновия облакъ по пър
вата вълна. Вижда се, обаче и началото на втората такава (въ
лtвия край). Витоша е въ дtсно, извънъ
въ Божурище.

снимката, направена

Обр. 5. (23. XI. 1932 r., 11.05 часа) дава фьоновия про
свtтъ. Върху тъмния силуетъ на Витоша (поради слънцето,
снимката изобщо е тъмна) се вижда фьоновата стена.

Обр. 6. пъкъ дава случай на облаци ( стоящи вълни) обра
зувани отъ източенъ вi;търъ, повлиянъ отъ фьоновъ ефектъ.
Облацитt се намиратъ надъ западнитt предпланини на Витоша.
Тази снимка потвърждава
новиятъ ефектъ

се проявява

предположението
въ

всички

ни, · че фьо

въздушни

течения,

които духатъ надъ нtкое препятствие. Понъкога, както това
е особено често у насъ, препятствията еж толкова много, че
въздушното течение, което, обикновено, обхваща огромщ1. площь,
дава многобройни фьонови. вълни, надъ нtкои отъ които се
образуватъ лентикуларисови облаци. Тогава небосводътъ, гле
данъ отъ долу, се изпъстря съ тъхнитt характерни яйцевидни
облачни вълма, всtко отъ които съответствува на нtкоя вълна.

1) Презъ този месеuъ май еж били открити временнитt наблюда 
телпи•постове въ споменатитt села изъ Софийското и Ихтиманското поле,
на брой

11.

Тtхнитt наблюдения еж използувани за съставяне на тая карта.

1~
Обр.

4.

Облакъ по I фьонова вълна надъ
(Hinderniswolke йЬеr Sofia Fohn).

София.

Обр.

Обр.

6.

Облаци

по

5.

Фьоновъ просвtтъ надъ София.
(Fohnlйcke йЬеr Sofia).

I и II фьонова вълна
niswolke йЬеr Sofia -

при

източенъ

Ostwinde).

вtтъръ.

(Hinder-
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4. Фьонътъ на 21 и 24. III. 1937 r. Както казахме,
месецъ мартъ 1937 r. предлага 15 фьонови дни. Може би тоя
голtмъ брой е надминаванъ и други пжть, все пакъ, обаче,
петнадесеттt дни еж достатъчни за да може месецътъ да се

нарече „фьоновъ". За съжаление, по технически причини се
налага да се откажемъ отъ синоптиченъ разборъ на времето
презъ цtлия месецъ. Ще се оrраничимъ само съ случаитъ,
когато фьонътъ е достиrналъ огромната скорость 34 и 29 м./
сек. Първата величина е отбелязана въ Божурище на 21 мартъ,
недtля, въ 11.51 часа, а ВТ()рата на 24 мартъ, срtда, въ
16.32 часа.

Краятъ на месецъ февруарий
нахлуване

на

студенъ

поляренъ

1937
и

година приключва съ

арктиченъ

Европа. Тутакси следъ това атмосферата
компенсира

този

приливъ

съ

такъвъ

на

се

е

топли

въздухъ

на

постарала да
тропични

въз

душни маси. Надъ Европа се зареждатъ единъ следъ други
циклони, които, както е известно, еж естественото срtдство
на атмосферната циркулация за преносъ на въздухъ.

Месецъ мартъ, прочее, протича подъ знака на тtхното
компенсационно влияние. И наистина, ако се проследи хода
на барометричното налtгане въ София презъ тоя месецъ и се
сравни съ нормалния 40-годишенъ такъвъ 1 ), то, следъ като
се взематъ предвидъ сръднитt грtшки, излиза, че сръдното

месечно налъгане
е съ

1.9

(710.7

мм.) презъ месецъ мартъ

мм. по-низко отъ нормалното

1937

четиридесеть

година

годишно

такова. Изчисли ли се срtдната грtшка на отдtлнитt срtдни
дневни налtгания и т·взи последнитt се сравняватъ съ нор
малнитt такива, ще се види, че сигурно по-низко отъ нормал
ния ходъ е било налtгането отъ 1-3, 1О, 21 и 24 мартъ
включително. Въ останалитt дни разликата е била 16 пжти
оrрицателна (по-низка отъ нормалното) и 9 пжти положителна
(по-висока отъ нормалното), но винаги въ предtла на срtд-

ната гръшка.

'

Забележително е, че точно въ тия дни

е била по-висока отъ нормалната
юженъ вtтъръ. Само презъ дНИТ'Б

и

е билъ предимно юrоизточенъ (а не юженъ или

които посоки еж взети

въ

нашата

температурата

(таблица V) и е духалъ
1, 2 и 3 мартъ вtтърътъ
статистика

на софийския фьонъ), затова и температурната

юrозападенъ

като свойски
разлика

не е

надминала срtдната грtшка.
Това пълно съвпадение въ

„ненормалния"

ходъ

на тем

пературата, налtгането и южнитt вtтрове не е СJ1учайно и се
дължи, очевидно, на фьоновия ефектъ по това време.
1 ) Д. Бакаловъ

-

Приносъ къмъ изучаване

мето у насъ. Известия на Метеорологичната
1941 r. (подъ печатъ).

на

служба

затоплянията

въ

войската,

на вре

кн.

II.
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Появата на тt.зи вt.трове ние поставихме въ зависимость
отъ въздушната

циркулация,

презъ Европа топли маси,
приливъ на студени такива
доказателство

нитt.

да

се

презъ

м.

мартъ

е пренесла

проследятъ

пж.тищата

на

положител

часови изалобрани ядра 1 ) презъ това време, тъй като

24

Обр.

е

която

компенсиращи предшедствуващия
(края на февруарий). Достатъчно

7.

Пжтища на изалобарнитъ ядра

(Zugstrassen der :24-stundige
Druckanderungen).

тt. еж. свързани тt.сно съ настж.пването на нови въздушни
маси по земната повръхнина. На обр. 7 еж. възпроизведени тия
пж.тища за времето

16-27

мартъ, когато еж. били и случаитt.

на фьонъ, които искаме да изучимъ синоптично. Вижда се, че
нает ж.пващитt. въздушни маси до 24 мартъ еж. имали обща по
сока отъ

отъ

югозападъ

къмъ

североизтокъ,

северъ къмъ юго-изтокъ,

студенъ

следъ

а

следъ

което е

тая

нахлулъ

дата

-

отново

арктиченъ въздухъ.

1 ) Областитъ, въ които атмосферното налtrане се
изтеклитt 24 '!аса.

е

пока'!ило

презъ
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Бихме попаднали, обаче, въ голtмо заблуждение, ако
приемемъ, че тъкмо въ близость на земната повръхнина еж.
преминали у насъ тропични маси, и че тt еж. причинили фьона.
На друго мtсто 1 ) показахме, че това е твърде рtдъкъ случай,
и че най-често топлиятъ въздухъ, който нахлува отъ югъ и
югозападъ у

насъ,

представлява

възвръщащъ

се

затопленъ

въ южнитt периферни части на Европа, бившъ поляренъ хла
денъ въздухъ 2 ).
Въ приложение 1 (на края на настоящата работа) е въз
произведенъ синоптичниятъ анализъ на времето на 20 и 21
мартъ, 8 часа (когато е отбелязана най-голъмата скорость на

фьона въ Божурище - 34 м./сек.) и 24. и 25. мартъ, 8 часа (за
скорость 29 м/сек.). За да избtгнемъ излишното описание на
употръбенит-в символи, които
считаме, че

четенето

еж.

международно

на синоптичната

карта е

установени,

познато.

На 20. мартъ, както се вижда отъ чертежа, времето въ
Европа се обрисува по следния начинъ:
Въ посока отъ северозападъ къмъ югоизтокъ зами
ратъ две атмосферни смущения I и 11, които представляватъ
оклюзии на две

нахлувания

на тропиченъ

въздухъ

отъ югъ.

Оклюзионниятъ фронтъ на всъ~о едно отъ т-вхъ бележи мъ
стото, гдето последнитъ части· отъ тоя въздухъ еж. били из
дигнати отъ земната повръхнина и сега тамъ се срtщатъ сре
щуположнитъ течения на по-топълъ субполяренъ въздухъ, на
хлулъ преди нъколко дни отъ Атлантика. Краищата на оклю
зионнитъ фронтове завършватъ въ две депресии : надъ Се
верна Италия (1) и току до Ирландия (11).
Споменатиятъ mPw - въздухъ е отдъленъ съ фронтал
ната гранична линия F 2 F 2 отъ по-хладенъ, пакъ субполяренъ
въздухъ, който е добилъ вече континенталенъ характеръ (cPk).
Той се командва отъ областьта на високо налъгане въ Западна
Русия (В). Северна граница на този cPk - въздухъ представ
лява линията F 3 F 3 , която го отдtля отъ арктичния въздухъ
(mA и сА). Общата тенденция е : морскиятъ арктиченъ въз
духъ mA, който се насочва отъ Гренландския антициклонъ (В),
ще нахлуе на югоизтокъ къмъ Европа, като избута предшест
вуващитъ го субполярни по-топли маси. Докато този въздухъ
слъзе надъ Европа, обаче, депресиит-t I и II трtбва да се изтег
лятъ, съгласно законит-в на динамиката, по следната прибли
зителна директриса : Биска:йски заливъ Северна Италия Черно море - Централна Русия. При това се очертава, като
особено критично, мъстото К надъ Дания, кж.дето има всички
условия

да

се

зароди

граничната линия F 2
тичния въздухъ mA.

cPw.

нова

F2

циклонна

вълна

и депресия,когато

се смъкне на юrъ, подъ напора на арк

1) Д. Бакаловъ - цитираната работа върху затоплянията у насъ.
2) Съ усвоенитt международни знаци тоя въздухъ се бележи като
Въ нашия случай той представлява въ сжщность cPw.
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При такава диагноза, депресиитt

I

и

трi;бва да се из

II

мtстватъ по пж.тищата Vb или Vc на vап Bebber.
Следваща карта, на 21 мартъ, потвърждава
-таното развитие

на

предначер

времето.

Депресията I се е раздвоила, северниятъ центъръ следва
nж.тя Vb, а южниятъ повече Vc. Депресията II се е смък
.нала до Бискайския заливъ. Заедно съ нея се е предвижилъ
къмъ югъ и фронтътъ F 2 F 2 въ частьта си отъ Атлантика до К.

Изглежда, че морскиятъ арктиченъ въздухъ нахлува по-силно
iflpeзъ Атлантическия океанъ.
Надъ Балканския полуостровъ изобаритt въ 8 часа на
лагатъ

движение

на

приземния

въздухъ

съ

южна

слагаема

{локалнитt приземни котловинни вtтрове не се взиматъ пред
видъ ). Самиятъ оклюзионенъ фронтъ · преминава презъ София
преди пладне, при което време избухва и фьонътъ съ ураганна
-скорость· 34 м./ сек. Когато този фронтъ се изтегли по-наизтокъ,
въ Западна България тръбва да се очаква да се установи от
ново режимъ на умtрени (до 12 м./сек.) югозападни вtтрове,

повлияни силно отъ фьоновъ ефектъ (Обр.

8

на стр.

93).

Презъ следващитt два дни депресията I съ оклюзионния
фронтъ, замирайки, се е прем1:стила чакъ до централната часть
на Европейска Русия, гдето напълно изчезва, а депресията и
фронтътъ 11, следъ като минаватъ презъ Северна Италия по
пж.тя Vc, достигатъ до положението, посочено на картата за
24 мартъ 8 часа, еж.що замирайки. Преминаването й презъ Со

фия (Божурище) става рано следъ пладне на
между

13

и

17

часа

избухва

отново

23

силенъ

мартъ, когато

фьонъ съ ско

рость до 20 м./ сек.
Забележително е, обаче, напредването на другитt въз
душни маси. Фронтътъ F 3 F 3 на арктическия въздухъ вече е
достигналъ, по тая карта, до планинскитt препятствия на Пи
ринеитt и Алпитt, които го задържатъ. Фронтътъ F 2 F 2 обаче,
подъ

неговия

напоръ,

е

отст ж.пилъ

далече

на

югоизтокъ

до

границитt на uалканския полуостровъ. Критичната точка К се
е

завихрила

въ

циклонична

вълна

и

се

е

смъкнала,

заедно

съ

фронталната граница, до Северна Италия. Въздушната маса
надъ Балканитt, затворена между двата клона на F 2 F 2 , които
се сливатъ въ К, се намира подъ огромния натискъ на нахлу~
ващия

откъмъ

северозападъ

сравнително

по-хладенъ

въздухъ.

Поради температурната разлика помежду имъ, по-топлиятъ Бал
кански

въздухъ

отстж.пва

и

се

изтегля

къмъ североизтокъ, съ

югозападни вtтрове. По тоя начинъ, особено следъ пладне,
когато F 2 F 2 , въ частьта си отъ Африка до Северна Италия,
се е приближилъ още повече до България, въ Божурище из
бухва още еднажъ фьонъ, който къмъ 16 часа и 32 м. достига
пакъ ураганната скорость 29 м/сек.

На следния

день

(25. III. 8

налъ вече и презъ София.

ч.) фронтътъ

F 2 F2

е преми
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Истинското застудяване настжпва, обаче, едвамъ два дни
по-късно, когато нахлува

Трtбва

да се

подчертае

арктичниятъ

тоя въздухъ е дошелъ отъ

Вследствие дългия
въздухътъ

се

е

с;[~

'°"(~

западъ,

обходъ, който
значително

Софи.!J l/l/1!1)

въздухъ

веднага, че първиятъ
презъ

следъ

F 3 F 3~

пристжпъ на

Срtдиземно море.

е направилъ по тоя пж ть,

затоплилъ

и е загубилъ

Чqzн U 8fl Ъ.ХЬ

много

8/7, ./1УСАЛЛ

~

/

!

..;'

<:,
1 •••. "'
1,

Cl/eЦt1{1Jm
13Л/lrll

,.... ,

<:,

"'

Слециr/Jич.
{JЛl!fR

.

"'

1•••• 1

CЛf11.1111JИ'f

81181'11

~
~
Ходъ на консервативнитt метеорологични елементи (Taglicher Gang
der koпservativen meteorologischen Elemente)
Посоката на вътъра е дадена съ стрелица, силата - съ напрtчни чертици.

Обр.

8. -

Всtка rолtма чертица=

4 м./сек.; половинка= 2 м./сек.,

а четвъртинка lм./сек.

отъ първичнитt си низки температури. Въпрtки това, на 27
мартъ зараньта еж измtрени минимални температури 0.0° въ
София, - 1.20 въ Божурище и - 3.0° въ Г. Лозенъ (Софийско).
Преминаването на въздушнитъ маси личи най-ясно, обаче,
по графикитъ отъ Обр. 8, гдето е възпроизведенъ хода на

Д. Т. Бакаловъ

94

еквивалентъ-потенциалната температура, специфичната и отно
сителна влажность на въздуха и посоката и силата на вiпъра
на вр. Мусала, Черни връхъ и София (Ц. М. И.), за времето
отъ 17 до 27 мартъ 1937 година включително. Като свържемъ
този ходъ на консервативнитъ метеорологични елементи съ
синоптичния анализъ (Приложение I) обясняватъ се причинитъ
на фьоновитъ вътрове презъ разглеждания периодъ отъ време.
Ако тъ се дължаха на преминаване на тропиченъ въздухъ,
то той би следвало да · се открие преди всичко въ височина
съ

южни

или

югозападни,

еквивалентъ-потенциално

топли

и

вл.ажни въздушни маси. Вмъсто това, топлиятъ и влаженъ въз
духъ, се открива предимно въ по-малкитъ височини (до 3000
метра). По-голъмитъ височини показватъ съвсемъ други, по
тенциално по-низки, температури и посока на движение. По
добна
стратификация на въздуха е въ пълно съгласие съ
синоптичния анализъ, тъй като споредъ него, презъ цълия раз
глежданъ периодъ преминава субполяренъ въздухъ, затопленъ

въ южнитъ Сръдиземноморски области.
Така, до къмъ 18 мартъ, надъ страната се е установя
валъ хладниятъ субполяренъ

въздухъ,

идващъ

отъ

северо

западъ . съ буйни вътрове и низки температури въ височина
(Мусала). При земята, обаче, той непрекжснато се е затоплялъ
и трансформиралъ въ cPw, така че на 19 мартъ, при сжщитъ
вътрове на Мусала и Черни връхъ, той е завършилъ преоб
разуванието

си

температурата

ниво

напълно
се

е

:

при

установила

низка
на

относителна

едно

влажность,

сравнително

висо:rщ

еквивалентъ-потенциални градуси).
На 20 мартъ депресията I (Приложение I) доближава зна•
чително до България и видоизмъня въздушната циркулация;

(37

вътроветъ добиватъ югозападна слагаема най-напредъ въ низ
китъ атмосферни пластове (подъ вр. Мусала, гдето все още

духа западенъ

вътъръ),

безъ

температуритъ и специфичната

влажность да се измънятъ. Това показва, че не се касае за
нахлуване на тропична маса. Вътроветъ на Черни връхъ тър
пятъ, очевидно, фьоновъ ефектъ и отдълни тласъци отъ по
следния достиrатъ вече и въ София, -гдето влажностьта спада
на 230/о. Истинскиятъ фьонъ избухва, обаче, едвамъ на след
ния день (2 lмартъ), когато цълиятъ въздушенъ слой до 3000
метра получава
еднородно югозападно движение.
По това
време точно минава и оклюзията I, въ връзка съ която става
и промъната. Този фьонъ дава въ Божурище рекордната ско
рость 34 м./сек. Забележително е, че на Мусапа не настжпва
сжществено и трайно затопляне и увеличаване на специфич
ната влажность, за да се приеме съвсемъ безспорно, че вър
хътъ е билъ обхванатъ, макаръ и за кжсо време, отъ оклю
диралия тропиченъ въздухъ. Нtщо повече, обстоятелството,
че въ височина се е увеличила относителната влажность (Черни

връхъ

100%)

говори за образуване на фьонова шапка, а не за
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нахлуване на потенциално по-топълъ въздухъ. Веднага следъ
изтегляне на оклюзиония фронтъ къмъ изтокъ, по-хладниятъ
следоклюзионенъ субполяренъ въздухъ се върналъ пакъ въ
сжщитъ височини, което е довело дори до понижение на тем
пературитъ тамъ. Въздушниятъ слой подъ нивото на Мусала,
обаче, остава съ почти еж.щит-в качества и съ еж.щата цирку
лация, което се вижда и отъ изобаритъ на картата за 21 мартъ
(Приложение 1). Продължаващитъ югозападни вътрове до ни
вото на Черни връхъ еж. подложени непрекж.снато на фьоно

вия ефектъ. На 23 мартъ, когато презъ София минава (къмъ
14 часа) замиращата оклюзия 11, из0ухва пакъ фьонъ съ ско
рость до 20 м,/сек. Презъ (?Станалото време при земята ду
хатъ срещуположни вътрове, съгласно схемата на Обр. 2.
На 24. мартъ цълата cPw въздушна маса е насилена отъ
нахлуващия арктиченъ въздухъ отъ западъ. Отново избухва
фьона и при земята. Въ Божурище, за втори пжть, скоростьта

се изкачва до 29 м/сек. Температуритъ и специфичната влаж
ность оставатъ въ височина почти еж.щит-в, както и на 21
мартъ,

съ

малко

повишение,

дължимо

между другото

и

на

по-продължителното трансформиране на тоя въздухъ, въ срав
нение

съ

това

на

преминалия три

дни

по-рано

Нахлуването на арктиченъ въздухъ почва

земята и едва на другия день

(26

такъвъ.

първомъ

мартъ) обхваща

и

при

височи

нитъ на Мусала. Новата арктична маса, макаръ и застаръла
и релативно трансформирана презъ дългия обходенъ пжть, се
характеризира съ малка специфична влажность, низки темпе
ратури и северозападни вътрове. Съ нахлуването и се при
ключва и цълия интензивенъ фьоновъ периодъ .
Едно малко обяснение дължимъ на високитъ еквива
лентъ-потенциални температури и специфична влажность въ
София. Тъ еж резултатъ на неадиабатични процеси и на ди
ректно

въвеждане

поради

което

на

не

въздушната

на

влага и топлина отъ земната повръхность,

моrатъ

да

се

считатъ

за

типични

качества

маса.

Прието е за доказателство на сж.ществуването на фьона
да се считатъ и вертикалнитъ адиабатични градиенти въ тем

пературата (около
боти еж

1.0°

на

100

м. височина). Въ по-старитъ ра

виждали въ тия величини

едва ли не решающъ бе,

леrъ макаръ, че · достигането на такива градиенти не винаги е
напълно

сигурно.

Вертикаленъ адиабатиченъ rрадиентъ сж.ществува само
между онъзи станции, въ които въе фьонъ, които лежатъ на
една и еж.ща токова линия. Тъй като това практически е
трудно да се изпълни и докаже, получаванитъ стойности, обик
новено, еж или свръхадиабатични, или близки до тази величина.
За да видимъ доколко това е изпълнено и въ разrледа
нитt отъ насъ случаи, даваме следнитъ градиенти, образувани

между хижа Селимица

и Черни връхъ

(за

срещувътренната
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страна) и Черни връхъ-хижа Алеко (за подвътренната страна).
Градиенти между София и Черни връхъ или между Божу
рище и сж.щия връхъ еж. безсмислени въ случая, тъй като
нъма никакво сръдство да се проследи дали отклонената, и
духаща като фьонъ, въздушна струя въ София, съответно
Божурище, е минала точно презъ Черни връхъ, а не презъ
нъкое друго мъсто на планината. Освенъ това, работейки само
съ наблюденията въ срочнитъ часове 7, 14 и 21 часа мъстно
време,

рисковано

е

да

се

приеме,

че

винаги

въ

тия

часове

е

липсвала междинна инверсия която да видоизмъни темпера
турния градиентъ, :или че тъзи срочни наблюдения не еж по
падали тъкмо въ нъкоя фьонова пауза.
Прочее, ето и самитъ изчислени градиенти:
Черни връхъ

-

хижа Селимица
Черни връхъ
хижа Алеко.

21. Ш.
23. III.
24. Ш.
26. III.
7 14 21
7 14
21
7 14 21
7 14
21
1.06 0.70 0.78 1,03 1.20 0.97 1.04 0.92 0.87 0.66 0.61 0.76

-

0.70 0.95 0.52 0.87 0.97 0.75 0.82 0.95 0.67 0.52 0.52 3·50,

Подчертанитъ стойности еж почти адиабатичнитъ гра
диенти и тъ съвпадатъ напълно съ траенето на фьоновия
потокъ.

Даннитъ отъ

26

мартъ еж дадени повече, за

да

се по

сочи, колко различни еж тия градиенти при не-фьоново поло
жение въ атмосферата.
На 24 мартъ еж били направени наблюдения на вътъра
въ височина само въ Божурище и Казанлъкъ.
Приземниятъ вътъръ въ Софийското поле е обхващалъ
пласта до 500 метра надъ нивото на станцията, а въ Казан
лъкъ до 100 м. Това прави, за Софийско, надморска висо
чина около 1100 м., а за Казанлъшко около 1400 м. Въ
този пласть еж духали слаби локални или югоизточни вътрове.
Горната повръхнина на тоя пласть, следователно, показва
единъ нищоженъ наклонъ отъ 0.2: 100, който е далече по
малъкъ отъ тоя на фронталнитъ повръхнини и, следователно,
говори за инверсия въ тъзи височини.

Надъ тази инверсия започватъ постепенно силнитъ

юго

западни вътрове на възвръщащиятъ се cPw въздухъ. При
следобъдното наблюдение на сж.щитъ, въ Божурище е измъ
рена скорость 30 м/сек. на 2000 метра височина надъ лети
щето, следъ което балончето се е скрило въ облаци. Тъзи
последнитъ не еж позволили, за съжаление, да се открие гор
ната граница на фьоновия потокъ. Преднитъ дни (20 и 23 мартъ),
обаче, наблюденията еж достигнали до 4200 надъ Божурище.

Южниятъ потокъ е обхващалъ, на

20. III.,

слоеветъ

само до

метра височина, а на 23 мартъ до 3000 метра висо•
чина надъ която граница е духалъ силенъ (до 20 м./сек.) запа
денъ вътъръ. Това обстоятелство още веднажъ подчертава

2600
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характера на въздушното течение, което е дало фьонъ: при
земенъ пластъ отъ континенталенъ топълъ субполяренъ въз

духъ, принуденъ да отстж.пи
токъ

подъ

напора

на

(възвръщащъ се) къмъ североиз

нахлуващъ

арктиченъ

студенъ

въздухъ.

Естествено, ако тропиченъ въздухъ премине презъ стра
ната и засегне височинитъ на планинскитъ препятствия у насъ,
то фьонови вi:,трове могатъ да избухнатъ при сж.щитъ условия.
Такъвъ случай сме разгледали другаде 1 ). Грамадното мнозин
ство отъ случаи на фьонъ въ Софийско, па и въобще у насъ,
се дължи, обаче, главно на възвръщащи се маси, както това
бъ показано въ настоящата работа.

OBER DEN FOHN IN SOFIA
(Z u s а m m е n f а s s u п g)
Iп der vorliegenden Arbeit sind als Hauptgriinde aller atmospharischen Erscheiпuпgen die Zirkulation und die Transformation der Luftmassen aпgenommeп. Deren Elemente sind die
Advektion der Massen selbst und die adiabatischen - und nichtadiabatischen Anderungen der Masseneigenschaften. Auch die
Fallwinde unterliegen diesen Griinden. Davon macht der Fбhn
natiirlich keine Ausnahme : ein dynamisch - thermodynamischer
Unterschied zwischen Fohn, Bora, Mistral und anderen
Fallwiпden existiert nicht. Man sollte eigentlicht eher von eiпem
allgemeinen Fohnefekt (besser sogar „ thermodynamischen Effekt")
fiir alle Winde sprechen, als von verschiedeпen Individuen wie
Fohn, Bora usw. v. Massgebend wiirde die Ausgangstemperatur der
Luftmasse sein, in der die Fallwinde auftreten.
In Bulgarien sind viele lokale Bezeichnungen solcher Winde
bekannt. In vorliegender Arbeit wird nur der Siidfohn in Sofia
untersucht. Fig. 1 stellt die Haufigkeit der Sudwinde iiber dem
Sofioter Feld in verschiedenen Hohen dar. Auff alend ist, dass die
ersten 2500 m. ub. Flugplatz Bojurischte Ь) Sofia zwei Maxima
(Friihling u. Herbst) und die ubrigen Hohen ein einziges Hauptmaximum im Sommer zeigeп. ТаЬ. 2 giЬt die mittlere Windgechwindigkeit in m/s. Die starksten Siidwinde sind im Winter bls auf 5 km.; im
Fri.ihling und Herbst liegen sie zwischen 2,5 und 5 km. und im Sommer - iiber 5 km, aber schwacher. ТаЬ. 3 giЬt die Anzhal der
in Bojurischte beobachteten Tage mit Bodensiidwind und dessen
abs. maximale Geschwindigkeit. Aus ТаЬ. 4, die dieselbe Anzahl
aber fiir verschiedene Hohen giЬt, entnimmt man, dass der Siidwind am Boden rund 30% weniger haufig ist als in der Hohe
Ьis 2000 m. NN.

1) Д. Бакаловъ - ор. cit., Известия на Метеорологичната
войската, ки. II. 1941 r. (подъ печатъ).
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In dem Zeitraum 1932-1941 zeigen die Monate November 1933 und Marz 1937 je 15 Tage mit solchen Winden. Um
zu zeigen wie die die mittlere Monatstemperatur beeinflussen, ist
fiir Marz 1937 die Abweichung von 40 - jahrigen Mittel, nach Ьe
kannten Verfahren der Fehlerrechnung untersucht. Aus ТаЬ. 5
ist die tagliche Abweichung d-e ersichtlich; das Monatsmittel
liegt 2.8° iibernormal.
Besprochen sind dannkurz die Anschaungen von Hann, v.
Ficker, Kiittner, Externbrink und Kanitscheider iiber den Fohn.
Dazu sind aber folgende Bemerkungen gemacht worden:
1. Da der Luvhangwind der Bodenkaltluft selten von Boden
bls auf die Berggipfel reicht, ist die klassische Fohnschablone in
dieser Hinsicht nicht immer richtig. Wegen der Niveauerhaltungstendenz der Stromung fliesst die letzte schon iiber Passe
und tiefliegende Kamme ins Lee als Fohn. Beispiel: Fohn in
Sofia am 28. Mai 1935 bei Siidwind шir bls 2000 m. NN.
2. Die Stromung fallt auch im Lee nicht immer bls zum
Boden. Es hangt dies von der hermodynamiscllen Stabilitat der
dortigen Bodenkaltluftschicht аЬ.
3. Hinderniswolken bllden sich meist nur auf der ersten
Leewelle und nicht auf allen. Das spricht fiir eine sich stetig
vermindernde W ellenamplitude, die leicht durch die innere Reibung der Luft erklarbar ist, abgesehen von der Abhangigkeit
von der Hohe und Neigung des der Kondensationsniveaus.
4. Bringt man die oft in Sofia beobachteten Geschwindigkeiten iiber 30 m/s in die Kiittnersche Formel fiir die "kritische
Geschwindigkeit U" ein, so bekommt man fiir die Hohe der homogenen Str,omung einen Grenzwert von Н ) 9000 m. Durch
dynamische Uberlegungen ist aber klar, dass eine solsche ,,inversionslose" Stromung unmoglich ist.
5. Kiittncr giЬt auch keine Erklarung dariiber, warum die
,,Flutwelle" nicht ilber die Tropopause in die Stratosphare reicht.
Es liegt das offenbar in der ,,Beruhigungstendenz" der Luftfluide
selbst.
Fig. 2 zeigt ein neues Fohnmodell nach obenerwanten
Anschaungen und nach unseren Bemerkungen.
Auf Grund zahlreicher Winkelmessungen in Bojurischte
wird die mittlere Entfernung der Hinderniswolken vom Witoscha
Geblrge bls nach Sofia berechnet. Man bekomt:
filr die l Welle rund 9 km. Entf ernung
fiir die II
,,
,, 18 ,,
,,
fiir die Ill
,.
,, 27 ,,
,,
Durchschnittliche Wellenlange: 9 Km.
Ап Beispielen wird gezeigt, dass auch R~genfalle beim
ausgesprochenen Fohnwetter wohl moglich und tatsachlich beobachtet sind, die durch feuchtadiabatische Instabllitat der Luft zu
erkJaren sind.
Die Art und Weise des Fohneinbruchs in das Sofioter Feld
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ist durch Fig. 3. klar gemacht. Fig. Fig. 4, 5 und 6 zeigen Hinderniswolken beim Fбhn iiber Sofia (Fig. 6: Fбhneffekt am
Ostwind).
Zum Schluss wird synoptisch ein Fбhnfall untersucht. Es
handelt sich um die Einbruche am 21 und 24 Marz 1937, wo
die Rekordgeschwindigkeiten von 34 bzw. 29 m/s am Boden
registriert worden sind (Bojurischte) (s. Anlage am Ende der Arbeit). Die Luftmasse ist schon transformierte cPw in retrograder
Bewegung. Fig. 7 giЬt die Zugstrassen der 24-stundigen positiven Bodenluftdruckanderungen, die als Zeiger der Massenfortpflanzungsrichtungen angenomшen sind. Die Fallwinde brechen
in Sofia am 21 u. 24 Marz bei der Passage der mit I u. 11 bezeichneten Okklusionen ein (Anlage I). F_!g. 8 giЬt den Gang
der konservativen meteorolog. Elemente (Aquipots, spez. u. relat.
Feuchte und Windrichtung) fiir Mussala (2925 m NN), Tscherni
wrach (2283 m) und Sofia-Stadt (550 m) vom 17 bls 27 Marz
1937. Fбhneinbriiche durch echte Tropikluft sind in Bulgarien
viel seltener zu beobachten als solcher durch retrograde сР
Massen.
D. Т. В а k а 1о w

Климатичнитrь полюси на Българин
Първо съобщение
отъ

К. Т. Кировъ
„Въ естественитъ

преимущества на

една

страна, казва

Юнгъ, климатътъ е еж.що така сжщественъ елементъ, както,
почвата, подземнитъ и надземнитъ богатства, природнитъ кра
соти и т. н. Невъзможно е да имаме точна представа за бо
гатствата и източницитъ на тази страна, ако не познаваме до
бре климатичнитi, преимущества и недостатъци на нейнитъ.

различни области. И действително, една и еж.ща почва, коят(}
въ Норвегия произвежда боръ, въ сръдна и Югоизточна Европа
дава изобилна житна реколта, покрива Франция съ разкошни
лозя, а тропицит-в изобилстватъ съ ценни култури, като захар
ната тръстика, каучука, кафето, чая и др". Коя е причината на
това гол-вмо разнообразие въ растительностьта по земната по
връхность? Отговорътъ е ясенъ и категориченъ - различията,
въ топлината, свътлината, влагата, вътровет13 и другитъ ме
теорологични

елементи, които характеризиратъ климата на раз

личнитt територии. А причинит-в, които обуславятъ тъзи кли
мцтични различия се дължатъ на различията въ географската
широчина, надморска височина, съответното разпред'Вление на
сушата и моретата, близостьта до центроветъ и пжтищата на
различнитъ атмосферни деятели и др.
Като се иматъ предвидъ споменатитъ фактори и позна
тата дефиниция за климата, може лесно да се дойде до за
ключението, че климатътъ често въ едно доста голi,мо про
странство е

почти

единъ

и

сжщъ, или

съ

малки отъ практична

гледна точка различия - безъ голi,ми скокове, стига, обаче,
физико-географскитъ различия да еж малки ; така напримi,ръ,
въ

продължение

на

стотици километри

разстояния,

на

длъжъ

и на ширъ въ нео,бятнитъ пространства въ вжтрешностьта на
Русия и Сибиръ, или още повече надъ безкрайнитъ океани,
климатътъ е почти единъ и сжщъ, или измънението въ стой
ноститъ на отдълнит'В метеорологични елементи е малко и по
степенно. Обаче тамъ, гдето е въ наличность една относителна
близость и до по-голъмитi, водни и земни пространства, гдето,
по законитi, на атмосферната динамика, студенитъ и влажни
течения по-често биватъ последвани отъ нахлуването на топли

Климатичнитt полюси на България

и

сухи

въздушни

подложена
на

на

маси

и

гдето

самата

земна
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повръхность

е

сравнително по-голi,ми промi,ни презъ течение

годината-тамъ,

въ

такива

едни

даже

сравнително по-малки

пространства, еж въ -наличность климати съ голtмо разнообра
зие

и

различие

въ

хоризонтална

и

вертикална

посока.

Къмъ тази последна категория принадлежатъ и климатитt

на България. При една площь отъ кржгло

150,000

.сегашнитt си граници, простираща се почти само

кв. клм. въ
между

че

тири северни географски паралели ( отъ 40½ 0 до 44½ 0 ) и
между седемь източни географски меридиани ( отъ 21 ° до 28°),
нашата страна, заемаща по-голtмата часть отъ вжтрешностьта
на Балканския полуостровъ, притежава едно голtмо климатично
разнообразие. Главнитt климатични области, на които Бълга
рия може да се раздtли еж четири: континентална, · черномор
,ска, срtдиземноморска и планинска область. Първата отъ тtхъ
- континенталната область, е най-голtмата и въ нея цари кли
матъ подобенъ на срi,дна или източна Европа. Къмъ нея при
надлежатъ равнинитt на почти цtла Северна България и се
верната половина на Югозападна България. Черноморската кли
матична область е най-малката. Практически тя обхваща една
.ивица отъ кржгло 50-60 клм. западно отъ Черноморското
крайбрtжие. Особено значение за насъ придобива третата кли
матична область презъ последнит-в години. Постигнатото почти
пълно обединение на българския народъ ни възвърна отново
Бtломорска Тракия и Македония, първата отъ които области
<:е намира изцtло подъ така нареченото срtдиземноморско кли

_матичiю влияние, а за Македония, това важи главно за южни
тt

области и по-специално

за

Приморска

Македония.

Едно

особено мtсто по отношение на своя климатъ заематъ плани
нитt, съ които нашата страна е богато надарена. Изобщо може

да се каже, че всички мtста въ България съ надморска висо
<~ина по-голtма отъ около 1300-1400 м. притежаватъ единъ
климатъ, който макаръ и да не е напълно самостоятеленъ, по

ради голtмата модификация, която планинитt внасятъ въ стой
ноститt на метеорологичниtt елементи и въ тtхния годишенъ
ходъ, трtбва да се разгледа като отдtленъ типъ, вна
сящъ особено разнообразие
въ климатичната картина на
България. Разбира се, че у насъ има и много други мtста съ

преходни

климати,

които

представляватъ

нtщо

срtдно, или

смtсено отъ изброенитt главни климатични типове,застжпени

особено много въ Южна България и по широкитt и дълбоки
долини на по-голtмитi, рtки като Марица, Струма, Вардаръ и
др. (За по-голtми подробности гледай

цитираната въ края

на

текста литература : 1а, б, в, г ).
Обаче, това най-общо климатично райониране на Бълга
рия, заедно съ установяване срtднитt стойности на метеоро
логичнитi, елементи въ отдtлнитt области не е достатъчно.
На първо мtсто тази обща климатична хар1:1ктеристика трtбва
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да се допълни и оточни чрезъ прибавяне на срi,днит-в и абсо
лютни граници, въ които се движатъ тi,зи елементи, както и
чрезъ установяване на м1;стата и областит1;, въ които се случ

ватъ най-често тi,хнит1; крайни (екстремни) стойности.
Тукъ,

именно,

се

натъкваме на понятието

„климатични

полюси", което въ неговото подi,ление отдавна е възприето въ
официалната метеорологична литература въ чужбина 1 ).
Специално за „ сту дениятъ полюсъ на земята" Schoenrock (2) предлага следната дефиниция: ,,Die Moglichkeit vereinzelter so tiefer Temperaturen, wie ап keinem anderen Ort der

Erde, oder die Stabllitat andauernder tiefer Temperaturen als irgendwo anderweitig" .
,,Als IO:lltepol sollte man nicht
einen bestimmten Punkt ansehen, wo zufallig eine besonders
niedrige Temperatur beobachtet worden ist, sondern ein gewisses
Geblet, das durch die Bestandigkeit und Starke seiner Frбste
sich vor anderen auszeichnet". Така че за "студенъ полюсъ"
отъ климатична гледна точка тр1;бва да става дума не при
случайни рекордни низки постижения, но за м1>ста (респективно
области), въ които тi:;зи . низки стойности или не еж отбелязани
другаде (въ границитi, на разполагаемия материа.11ъ ), или не
еж възможни другаде (доколкото противното съ сигурность не
може да се твърди), или пъкъ честотата, или продължител
ностыа на изобщо необикновено низкит1; абсолютни, или срi,д
ни температури тамъ е най-голi,ма. Въ този смисълъ ние сме
употрi,били и понятията „студени и топли hолюси на България'"
въ нашитi, предишни колективни работи ( 4), като сме имали

предвидъ

'

абсолютнитi, и срi,днитi, стойности на съотвётнит'h

крайни елементи, както и тi,хната честота.
Ако отъ една страна застанемъ на базата на срi,днит'h
крайни стойности, около които безспорно много по-често и по
продължително се задържатъ действителнитi, стойности на
съответнитi, метеорологични елементи и които еж отъ по-го
лi,мо значение за стопанството, а отъ друга страна, ако се
спремъ върху крайнитi, абсолютни стойности, които не само

еж по-интересни за широката публика, но които иматъ и осо
бено

метеорологично

значение,

като

сжщевременно,

поради

необикновено голi,митi, отклонения отъ съответнитi, норми и
поради тi,хната изключителна интензивность и неочакваность,
се явяватъ съ голi:;ми негативни, често катастрофални последТози изразъ неумtстно буди удивление у нtкои незапознати съ въ
лица у насъ. Ако се погледне съответната литература въ Meteor.
Zeitschrift (2), а еж.що и въ най-новия .Handbuch der Кlimatologie" отъ
Кбрреп и Geiger (3), ще се види, че тамъ е употрtбенъ изрично израза
,,Der Юilte Pol der Erde", т. е. ,,Студениятъ полюсъ на земята". Тогава нt
ма нищо чудно, ако се говори и за „Студения полюсъ на България", което
понятие е употрtбено и фигуративно, а и фактически отговаря на действи
телностыа. Другъ е въпроса за дефиницията какво точно трtбва да се
разбира подъ „климатиченъ полюсъ" въ отличие отъ „географски полюсъ",

1)

проса

,,магнитенъ полюсъ", ,,електриченъ полюсъ" на земята.
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ствия, то климатичнитi, полюси въ България за сега се очер
таватъ въ следнитi, ,,пункта" (разбира се, винаги въ зависи
мость отъ наличнитi, метеорологични станции и материали. Ос
венъ това, подъ пункта се разбиратъ не геометрични точки, а
съответнитi, М'ВСТНОСТИ около Т'ВХЪ ).
Като се има предвидъ познатия общъ законъ за пониже
нието на температурата съ увещ1чението
чина, главно

следствие

разширението

и

на надморската висо
охлаждането

на

въз

душнитi, маси, то, по отношение на срi,дната температура,
явно е, че безспорни претенденти за "сту денитi, полюси" въ
България ще бждатъ най-високитi, планински върхове. И наи
стина, наблюденията презъ последното десетил1,тие установя
ватъ, че най-високия връхъ въ България, в. Мусала, съ своята
надморска височина отъ 2925 м., има най-низка срi,дна годишна
температура - 2·7°. Отъ друга страна, както чисто метеороло
rичнитi, условия - честотата и пж тищата на депресиитt, ре
жимътъ на вtтроветi, и на атмосферното налi,rане, произхо
дътъ и физичнитt свойства на най-честитi, въздушни маси,
така и физикогеографскитi, условия - най-южното географско
положение, защитата на вi,троветi, отъ северъ, близостьта до
сравнително топлитi, егейски води, характера на почвата и на
нейната растителна покривка - всичко това говори „въ полза"
на нашитi, най-южни обдасти, низинитъ и крайбръжията на
които иматъ най-висока срtдна годишна температура-кржrло

плюсъ 16 : крайбрtжията на Солунския и на Орфанския за
ливи, а особено южното крайбрtжие на о. Тасосъ. Така че по
отношение на срtдната температура „студениятъ полюсъ на
България" се намира на върхъ Мусала, а „топлиятъ полюсъ"
по южното крайбрtжие на о. Тасосъ. Разликата между сръд
нитt годишни температури на тtзи два „полюса" е кржrло 19°

-

една внушителна разлика, която пренесена въ хоризонтална

посока би отдъляла климатитъ на полярнитt отъ субтропич
нитt области. По отношение на срtднитъ месечни стойности,
тази разлика разбира се е значително по-rолtма - кржrло 37°:
минусъ 10° сръдна януарска- февруарска температура на върхъ
Мусала и кржrло плюсъ 27° срtдна юлска температура въ
Солунско, отчасти по Орфанския заливъ и по южното край
брtжие на о. Тасосъ.
Обаче, ако застанемъ на базата на абсолютнитt стойно
сти, разпредълението на rъзи "полюси" ще се измъни коренно.
Известно е, че освенъ отъ интензивностьта на студенитъ въз
душни вълни и отъ възможноститt за задържането и натруп
ването на студенитъ въздушни маси, режимътъ на минимал
нитt температури зависи до rолtма степень и отъ интензи
вностьта на топлинното излжчване, ефекта на което пъкъ е въ
зависимость и отъ метеоролоrичнитъ и отъ физико-rеоrраф
скит-в условия. Всички тi,зи предпоставки, по съвокупность,
еж най-добре застжпени въ сравнително по-високитi, полета и
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затворенитъ котловини и долини, гдето се случватъ
най
низкитъ абсолютни минимални температури. Това положение
се явява като резултатъ отъ комбинираното влияние и на нахлу
литъ и задържали

се

студени

въздушни маси, и на силното

топлинно излжчване презъ яснитъ, тихи и дълги зимни нощи,
при наличность на снъжна покривка. Минималнитъ температури
по високитъ планински върхове се дирижиратъ главно отъ
интензивностьта

на

студената

вълна,

като

наклонения

теренъ

улеснява изтичането на изстуденитъ въздушни маси и честото
имъ замъстване отъ другъ, динамически стопленъ въздухъ.
При това положение, мъстото на абсолютния минимумъ се

опредъля отъ резултата на борбата между студената вълна и
топлинното излжчване, като комбинираното влияние на тъзи
два ефекта се явява най - често победиrель.

Всички тъзи факти и разсжждения обясняватъ безспор
ната претенция на Трънъ (и на неговата околность) за тит
лата „студения полюсъ на България" възъ основа на абсо
лютнитъ минимални температури. Въ тази станция, на 25. I.
1942 г. бидъ измърена рекордната за цъла България мини
малната температура, минусъ 38°. Презъ последното десетилi3тие

откакъ

се откри трънската метеорологична станция, миниму

митъ, измърени край този градъ, еж стояли нъколко пжти на чело
на абсолютнитъ минимални годишни температури въ България,
като до 1929 г. това първенство е било държано отъ Ихтиманъ
(минусъ 32·2°), а следъ тази година то, освенъ отъ Трънъ, е
било оспорвано най-често отъ Кнежа (презъ цълия този пе
риодъ минималната температура на в. Мусала не е падала по
низко отъ кржгло 30°). Така, че претенцията на Трънъ се под
държа не само отъ измърената при него рекордна минимална
температура; но и отъ голъмата честота на най-низкитъ абсо
лютни минимуми презъ отдълнитъ години.
При аналогични, но разбира се съ огледъ на по-голъмото
затопляне условия, се случватъ и абсолютнитъ максимални
температури въ България, т. е. презъ лътнитъ дни, следъ
притока

на

сравнително

континенталенъ

топли

произходъ,

въздушни

когато

еж

въ

маси

отъ юженъ

наличность

и

или

метео

рологични, и почвени, и изобщо физико-географски условия за
силно наrръване на приземнитъ въздушни пластове (понъкога
усилено отъ фьоновъ ефектъ). Характерното за това сравни
телно неутрално барично състояние на атмосферата презъ
лътото и отдалеченостьта на вжтрешнитъ области на страната
отъ по-rолъмитъ водни маси, които действуватъ охлаждаще,
както

и

характера

на

почвата

ратъ на Маришката долина
зително откъмъ Пловдивъ
както и на областьта отъ
между Образцовъ чифликъ
венъ и Дунава, славата на

и

на

растителностьта

гаранти

и на нейнитъ околности (прибли
до турско-бълга::~ската граница),
Северна България, приблизително
край Русе, Горна•Оръховица, Плъ
"топлитъ полюси на България" по

•
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температури.

въ Садово е била

измърена

И

наи

рекорд

ната за България максимална температура плюсъ 45·2° на
сънка. Отъ тогава насамъ доста често Садово и мъстата около
Марица (Борисовrрадъ, Хасково, Свиленrрадъ и др.) еж над
минавали температурата 40°, обаче най-често rпрвитъ мъста
между най-високитъ абсолютни максимуми презъ отдълнитъ
:години еж се заемали отъ станциитъ въ спомената область на
Северна България, и по-специално отъ Образцовъ - чифликъ,
rдето най-високата измърена температура е до~тигнала до 43·6°.
Тукъ именно тръбва да отбележимъ, че, въ съгласие съ
приетата дефиниция за „климатиченъ полюсъ", ние за сега
изключваме областьта около Вършецъ и Минкова махала, гдето
на 5. VII. 1916 r. е била измtрена еж.що рекордна температура
,отъ 45·0° съответно 44·0° (срочна). Обаче този рекордъ за сега
може да

се

приеме,

че

тогава

насамъ

защото отъ

е ималъ

повече

тъзи

случаенъ

характеръ,

мъста еж съвършенно „за

глъхнали" и нито веднажъ не еж застанали на едно отъ чел
нитt мъста въ редицата на най-високитъ годишни абсо.,ютни
максимални температури. Все пакъ тъзи мъста тръбва да се
:поставятъ подъ наблюдение и провърка, защото изненадитъ

тукъ не еж изключени (Вършецъ и съседнитъ му северни
подбалкански мъста се очертаватъ като единъ типиченъ „фьо
новъ полюсъ" на България). И така, възъ ос;нова на абсолют
нитъ екстремни полюси, засега за „студенъ полюсъ на Бълга 
рия" трtбва да се приеме Трънъ (и неговата околность), а за
,,топли полюси" - Садово и Образцовъ чифликъ, като пред
ставители на съответно разrраниченитt области отъ Мариш
ката долина и отъ -Северна България. [За по - rолtми подроб
ности относно „ топлитъ и студени полюси на България" r ле

дай

(4

а, б)].

Особенъ практиченъ и климатологиченъ интересъ пред
ставлява установяването на „валежнитъ полюси" въ една страна
т. е. мъста съ най-голtмъ и най-малъкъ срtденъ и абсолю
тенъ rодишенъ валежъ. [Годишното разпредъление на валежа
по месеци въ неrовитъ крайности ще разгледаме на друго мt
сто. Специално за мtстата съ най-продължително засушаване
(лътно засушаване) между другото rл. (5)]. По силата на из
вестното общо правило за увеличението на валежната сума
съ увеличението на

надморската

височина

--

до

известна

гра

ница, естествено е да търсимъ и за България мtстото съ най
rолtмъ валежъ въ планинскитt области, като точното устано
вяване на този валеженъ полюсъ зависи и отъ географското
положение, отъ изложението му спрямо носещи валежитъ вt
трове и спрямо друrитъ планински масиви и др.
До преди построяването на високопланинскитъ наблюда
телници, ,, полюсъ" на най-голtмитъ валежи бъ Петроханъ
(1400 м.) съ сръденъ годишенъ валежъ крж.гло 1150 мм. и съ
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рекорденъ до тогава абсолютенъ rодишенъ валежъ отъ 1724
мм., измtренъ презъ 1898 r. Обаче презъ последното десети
лt.тие това първенство биде леко отнето. Като се иматъ пред
видъ нt.кои несъвършенства при измtрване на валежитt. въ
планинитt. (поради отвt.вания и навt.вания особено на снt.жния
валежъ), то за сега борбата за първенство се води между
Черни-връхъ 2286 м., и хижа "Алеко" 1800 м., кждето срt.д
нитt. закржглени годишни валежи еж. съответно 1660 мм. и
1800 мм. Презъ 1937 г. въ тt.зи две станции еж били измt.
рени и рекорднитt. за България абсолютни годишни макси
мални валежи: Черни връхъ 2073 мм., а хижа „Алеко" 2021
мм. Като се вземе предвидъ, че границата за нарастването на
валежитt. съ увеличение на надморската височина въ нашитъ
области не може да бжде толкова низка (подъ 2000 м.), и че
има основание да се допустне, че при хижа. "Алеко" се про
явява повече ефекта на навt.ването, а на Черни-връхъ на
отвt.ването на валежитt., то съ по голt.ма вt.роятность за сега
може да се приеме, че "полюсъ на· максималнитt. валежи" въ
България е Черни-връхъ, а не хижа "Алеко" (на в. Мусала
валежитt. еж чувствително по-малки срiщно 1260 мм., а при
хижитt. "Мусала и "Веженъ" кржгло 1240 мм. За Ферди
нандовъ връхъ още нt.маме достатъчно продължителни наблю
дения). Изглежда, че OKOJIO надморската височина на Черни
връхъ се образу~атъ най-често по-богатитt. дъждовни, снt.жни,
скрt.жни и 1:. п. облаци, докато връхъ Мусала по-често, осо
бено презъ зимата, се издига надъ облачнитt. формации (надъ
облачнитt морета, което явление, разбира се, се забелязва че
сто и отъ Черни-връхъ и отъ другитt. планински върхове).
Въ полза на това твърдение говори и факта за по-голt.мата
облачность и по-голt.мия брой на дни съ мъгла на Черни-връхъ
въ сравнение съ в. Мусала, както и по-голtмата продължи
телность на слънчевото грt.ене на в. Мусала.
"Сухитt. полюси на България" т. е. мt.стата съ най-малъкъ
годишенъ валежъ се

намиратъ, при

проследяване

хоризонтал

ното разпредt.ление на валежитt., като резултатъ отъ различ
ната обща климатична принадлежность, вследствие „сt.нката
на планинитt." (въ подвt.трената страна) и т. п. Като типични
представители на тt.зи два вида „сухи полюси" може да се

приеме Добруджа (крайната и североизточна часть) и долната
на р. Вардаръ (отъ къмъ Скопско до къмъ Тиквешко, плюсъ
Овче Поле). Срt.днитt. годишни валежни суми въ тt.зи области
се движатъ кржгло между 350 мм. и -400 мм. (при срt.денъ
валежъ за България около 640 мм.). Първиятъ отъ тt.зи .по
люси" въ Добруджа принадлежи на една изобщо суха кли
матична область, съ слаби валежи и съ полустепененъ харак
теръ на растителностьта (подобна на южно-руската

степь)

-

явно, като резултатъ отъ особеноститъ на общата атмосферна
циркулация; вториятъ отъ тtхъ по Вардарската долина се
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явява като резултатъ отъ изчерпването на влагата - отъ с-вн
ката на съседнит-в планини и на планинит-в по западното край
бр-вжие на Балканския полуостровъ. Съ подобна „с-вика" се
обясняватъ и сухит-в области въ Солунско и по долината
на р. Марица около Голtмо Конаре
и
източно
отъ
Пловдивъ. Въ сеrашнит-в граници на България трtбва да прие
мемъ за „полюси на най-малкит-в ср-вдни валежи" мtстата
около Градско (Тиквешко) и северно отъ линията Балчикъ носъ Калиакра, съ ср-вдни годишни валежи около 400 мм. (Бал
чикъ 435 мм., а Манrалия 335 мм.). Възъ основа на абсолют
нитt минимални валежи, за сега тр-вбва да приемемъ за .сухъ
полюсъ" Балчикъ, гдето презъ 1902 r. е измtренъ валежъ
всичко 194 мм. (въ Манrалия 164 мм.). За Градско не разпола
гаме

съ точни

данни.

Следователно, възъ

основа

на

с.жществуващата

дъждомtрни станции, до сега годишната валежна
България се е движила между крайнитъ граници :

(Черни-връхъ) и
кр.жrло

194

мм. (Балчикъ)

-

мрежа

сума

2073

едно съотношение

въ
мм.
отъ

11: 1.

Като резултатъ отъ конденсационнит-в процеси при възходя
щитt конвекционни течения и принуденото изкачване на въздуш
нит-в маси „полюситt на най-rолtмата облачность" трtбва да се
търсятъ въ планинит-в (обаче, както и при валежитt, не не
пременно по най-високитt върхове). Така първенството въ това

отношение за сега се държи отъ Черни-връхъ съ срtдна го
дишна облачность 72% {в. Мусала съ 68%, а за Фердинандовъ
връхъ наблюденията още не еж достат.жчно продължителни).
Съответно на тази rолtма облачность отговаря една най-малка
продължителность на слънчевото rpteнe - Черни-връхъ, срtдно
годишно кржrло 1800 часа, а в. Мусала кр.жrло 1980 часа (по

записванията на хелиографа). Изобщо Черни-връхъ (в-вроятно
и Фердинандовъ връхъ) се очертаватъ като едни отъ „най-мрач
нитt" м-вста въ България -- съ най-rол-вмъ брой на мрачни
дни, който презъ 1937 r. на Черни-връхъ е достиrналъ до 191
день, т.

е.

презъ повечето

отъ половината

дни

отъ тази година

слънцето на Витошкия първенецъ не е никакъ rр-вело или се
е явявало само за незначително време на небосвода (обаче,
презъ зимата често Черни-връхъ сияе отъ ясно и топло слънце,
докато Софийското поле отдолу тъне въ непрогледна, влажна
и неприятна мъгла).
Като антиподъ на този „мраченъ полюсъ" стои Бtломор
ското крайбрtжие и островит-в Тасосъ и Самотраки, к.ждето
ср-вдната годишна облачность се движи между 40% н 45¼
и има сравнително най-rолtмъ брQй ясни дни. Разполаrаемитt.
данни не ни позволяватъ да навлtземъ въ подробности,обаче
явно е, че изново придобитото Б-вломорско крайбр-вжие се
очертава като една истинска „Българска ривиера'' съ преи
муществото на единъ

топълъ, сравнително сухъ

и

ясенъ кли-
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матъ, но и съ неудобствата на едно горещо лtто и
много

разпространена

на

една

малария.

Тtзи сжщи антиподи високитt планини и Бtломор
крайбрtжие, безспорно, се очертаватъ и като „полюси на

·СКото

влажностьта" като резултатъ и на вертикалнит-1, течения,
съ съпровождащит-1, ги конденсационни процеси, и на притока
на

влажни

или

сухи

въздушни

маси

отъ различенъ произходъ,

но и като резултатъ главно на въздушната температура. Както
,е

известно,

колкото

по-висока

е

температурата,

толкова

по

голtма. е „способностьта" на въздуха да поема и задържа по
rол-1,мо количество водни пари, а сжщевременно, колкото по
низка е температурата, толкова по-близу се намира въздуха до
наситеното

съ

водни пари

състояния

-

при

равни

други ус

ловия. Така, най-гол-1,мо е парното нал-1,гане (популярно наре
чена абсолютна влажность) по Бtломорското крайбр-1,жие , ср-1,дно годишно около 11-12 мм., а най-малко е то на в. Му
. сала кржгло 3.5 мм. Обаче . относителната влажность е
най-гол-1,ма на Черни-връхъ ср-1,дно годишно 88% (в. Му
сала кржгло 80%), а най-малка е тя по Бtломорското край

·бр-1,жие

-

между

62%

и

65%

(Солунъ 640/о).

Обаче

сжще

временно тр-1,бва да се подчертае, че възъ основа на абсолют
нит-1, стойности, както по отношение на абсолютната влажность,
така и спрямо относителната влажность, в. Мусала се явява
,като безспоренъ "полюсъ на сухотата на въздуха". При низ
кит-1,
зимни
температури, при минималното
съдържание на
водна пара у нахлулит-1, въ гол-1,мит-1, височини арктични въз
душни маси, при низходящит-1, движения на антициклоналнит-1,
•Състояния на атмосферата и при богато зимно слънце и ясенъ
небосводъ, когато в. Мусала се издиr-а високо и свободно
надъ обкржжаващит-1, го „облачни морета•, тогава парното на
.лtгане на в. Мусала достига до н-1,колко десети части отъ
милиметъра, а относителната влажность пада понtкоrа до
4-5°/о. Това е вече едно състояние, което се доближава почти
до абсолютната сухота на въздуха, въ която се криятъ осо•
бени прелести и преимущества на високата планина, което до

голtма степень обяснява и голtмата, далечната видимость на
атмосферата, но което причинява и познатата на полярнитt из
следователи жажда, вследствие изсушаването на бtлитt дро
бове при дишането.

Накрай нека да

завършимъ

съ

крайнитt

стойности на

атмосферното налtгане единъ елементъ въ измtненията на
който тр-1,бва да се търсятъ причинитъ на много отъ наблю
даванитъ атмосферни процеси. И понеже неговитъ измънения,
при равнитъ малки

отстояния въ хоризонтална

посока на на

шата страна, еж малки, то явно е, че rлавниятъ факторъ въ
случая ще бжде надморската височина. Защото е изв~стно, че
съ увеличаването на височината, атмосферното налъгане се
намалява бързо въ геометрична прогресия по познатата баро-
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метрична формула. И така, като полюси на атмосферното на
лtrане, възъ основа и на срiщнитt. и на абсолютнитt. стой
ности, се опредt.лятъ най-високитt. и най-низкитt. точки на
България: в. Мусала съ срt.дно годишно налt.гане кржгло
534 мм. и крайбръжията на Черно море и на Егейско море
съ около 762 мм. (редуцирано на 0° Ц.). Презъ десетилътието 1932-1941 г. крайнитt. абсолютни минимални и максимални
стойности на налъгането еж достигнали: на в. Мусала до
513 мм., а въ Варна до 784 мм., т. е. до една абсолютна раз
лика отъ кржгло 270 мм. Тази разлика вече има и едно
конкретно и осезаемо значение. За типична „планинска бо
лесть" при нашит-в планински височини още далечъ не може
да се говори, обаче, все пакъ бързото измънение на налъга
нето въ тъзи граници указва известни смущения въ функцио
нирането

на

организма

-

увеличенъ

пулсъ,

задъхване и т. п., ,

а при нt.кои болезнени състояния, като сърдечни пороци,
акутни туберкулози и т. п., то може да има много сериозни
отрицателни последствия. Освенъ това, намалението на атмо
сферното налъгане има и нt.кои чисто практични последствия
отъ физично естество; така напримъръ, докато водата при сръдни
атмосферни условия на морското ниво ври при 100° Ц., при
срtднит-в условия на в. Мусала тя кипи вече около 90° Ц.
Следствието отъ това „прибързано" възвиране на водата е
недостатъчното увиране на месото, фасула и другитъ бобови

_

варива, което е едно неблагоприятно обстоятелство за нашит-в
високопланински наблюдатели и срещу което тръбва да се ·
взематъ специални мърки (папинови сж.дове и т. п.).
И така се очертаха, въ най-общи линии, интереснитt. 
.климатични полюси" на петь отъ най-важнитъ метеороло
гични

елементи,

които

допълватъ

по

единъ

задоволителенъ

.

начиIJъ климатичната картина на България. Както се каза, тази
картина,

съ разширението

на

метеорологичната

мрежа

и вдъл

бочаването въ разработката на събранитъ материали, подлежи ,
на допълнение и евентуално измънение.

LES POLES CLIMATIQUES DE LA BULGARIE.
(R

е

s u m е)

Par analogie avec la defiпition adoptee par la terminologie meteorologique officielle du „рб!е froid de la terre" (Der Kaltepol
der Erde) l'auteur se sert aussi avec la notion des „pбles climatiques de la Bulgarie" (voir V. Conrad - Handbuch d. Кli
matologie von W. Корреп und R. Geiger. Bd. 1, S. В. 129); de meme: Met. Zeitschrift 1928, S. 189-190; 1928, S. 330; 1929-·
s. 72-74; 1931, s. 359-350).
Dans le premier communique present l'auteur cherche et
precise les endroits et les regions de Bulgarie qui sont les plusfroides ou les plus chaudes, les plus seches ou les plus humides,,
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1es plus nebu\euses ou les plus sereines, avec des precipitations
les p!us abondantes ou Ьiеп \es plus faiЬ\es ainsi que les regions
et les endroits avec la plus grande ou la plus petite pression
atmospherique.
L'auteur precise ces regions а l'aide des valeurs absolues
ainsi qu'a Taide des valeurs moyennes des elements meteorologiques correspondants еп vertu des observations faites
pendant plusieurs annees еп Bulgarie (et specialement еп vertu
des observ ations faits pendant les derniers dix ans ( 1931-1940).
Ces valeurs extremes varient dans les limites suivantes;
Temperature absolue: -38 (Tran) et +45 (Sadovo ).
Somme annuel\e absolue de la precipitation: 2073 mm.
(Tcherni-Vrah 2286 m.) et 194 mm. (Baltchik);
Nebulosite annuelle mqyenne: 72 °!о (Tcherni-Vrah) et
40-45 О/о (littoral de la mer Egee); humidite relative annuel\e
ЧJОуеппе: 88 °!о (Tcherni-Vrah) et 62-64 °!о (littoral de la mer
Egee);
Tension de vapeur annuelle moyenne: 3·5 mm,. (Mont Moussala, 2925 m.) et 11-12 mm. (littoral de !а mer Egee;
Pression atmospherique absolue 785 шm. (Varna) et 513 mm.
(Mont Moussala).
Ces valeurs extremes absolues et moyennes des elements
meteorologiques, а cause de leurs assez grandes frequences, пе
se presentent pas comme des phenomenes accidentels, mais
comme des faits- qui sont caracteristiques pour le climat des
regions et des endroits correspondants еп Bulgarie.
11 est evident, qu'avec l'elargissement du reseau meteorologique et avec . l'augmentation de · 1а duree des observatioпs les
endroits de ces ,,pбles" et leur valeurs caracteristiques peuvent,
sublr un changement.
К. Т. К i r О V

°

°
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Градъ Кратово
Приносъ къмъ

поселищно-географското проуч
ване на Македония
отъ

Тянко Йордановr,
Уводъ

Въ североизточния кж.тъ на Македоня, 56 клм. северно
отъ гр. Щипъ, 48 клм. източно отъ гр. Куманова, 30 клм. (въз
душна линия) югозападно отъ гр. Крива-паланка, срiщъ запад
нитt разклонения на Осоговската планина е ра~положено мал
кото (1700 ж.), но красиво и интересно градче Кратово. То се
намира на 680 м. надморска височина, тамъ гдето се съби
ратъ Табачка и Манцева рtка, и образуватъ Кратовската рtка
- притокъ на Крива рtка. При първо впечатление човtкъ ос
тава изненаданъ загдето намира

градъ

срtдъ

тази мж.чнодо

стжпна, гола, бедна и неприветлива обстановка. И действи
телно, мtстоположението на гр. Кратово, за днешнитt усло
вия на животъ, е нtщо ненормално. То е наследство отъ ми
налото, което трtбва да се разгледа, за да се разбере на
стоящето.

Въ следващето изложение ще се постарая да проследя
възникването, развитието и днешното състояние на Кратово.
Известно е, че възникването и развитието на селищата е въ

пълна

зависимость отъ

физиогеографскитt

условия на близ

ката имъ или по-далечна околность. Tt даватъ отпечатъкъ
върху тtхния исторически, стопански и културенъ животъ.
Това географско начало, въ сила за всички селища въ бъл
гарскитt земи, може да се приложи и за гр. Кратово. Нtщо

повече,

ако

трtбва

да

се посочи

примtръ за влиянието на

географскитt условия върху създаването, развитието и днеш
ното състояние на селищата, то Кратово може да се постави
на първо мtсто въ това отношение.

1.

Физиогеографска

характеристика на околностьта на
гр. Rратово

1. Ороzрафия и хидрография. Между Кюстендилъ и Кра
тово се издига най-високата часть на Осоговската планина съ
върхове : Руенъ и Царевъ връхъ. Отъ тази часть на плани
ната извиратъ Крива рtка и р. Брtгалница. На западъ отъ Ца
ревъ връхъ се простиратъ два планински хребета: Плавица на
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югозападъ

и Лисецъ на западъ.

Тъ пълнятъ

пространството,

между дветъ ръки, като заграждатъ помежду си една ясно
изразена котловина отворена и наклонена на западъ. Въ началото
и точно по сръдата, между Лисецъ и Плйвица, е разположенъ
гр. Кратово, поради което въ учебницитъ по география тъзи
планини носятъ името Кратовски планини.
Плав и ц а планина служи за югозападна ограда на ко
тловината. Тя има посока перпендикулярна на главната ось на
Осоговската планина. Простира се югозападно отъ Царевъ
връхъ, като нейнитъ най-високи източни части съ силно заоб
лени била, съставени отъ кристалиношистни скали нъматъ
опредълено име. Непосръдствено подъ rp. Кратово се издига
върхътъ Буковецъ, който заслужено носи това си име поради.
величественитъ букови гори, които представляватъ привлека
телна картина срiщъ околната гола мъстность. Западно отъ
Буковецъ планинското било се снишава и образува седлови
ната Печеница 688 м., по която минава съвсемъ Jюшъ колар
ски пж ть отъ Кратово за Злетово- Кочани. На западъ отъ Пе
ченица билото се издига, стtснява, появяватъ се остри ска
листи склонове. Това е сжщинска Плавица - най-богатата съ
руди планина въ Балканския полуостровъ. Западно отъ Пла
вица билото отново се понижава, като образува седловината
Джгура, презъ доято минава пжть (само трасе на шосе) отъ.

Кратово за с. Пробищипъ-Щипъ-Кочани. Близу до седлови-:
ната се издига пирамидалниятъ Черни върхъ (1100 м.), отъ
гдето

веригата

колкото

Плавица

отиватъ

на

се разлага на много ридове,

западъ

и

юrозападъ,

толкова

които,

повече

се

снишаватъ и сливатъ съ терциера на хълмистото Овче-поле~
което пълнятъ и заграждатъ околовръсть. На юrъ Плавица
планина изпуща малки ридчета, които пълнятъ Кочанското
поле и достигатъ до р. Брtгалница. Плавица е чисто вулкан
ска

планина

-

изградена

отъ

младоеруптивни

скали:

рио

лити, дацити, трахити и тъхнитъ туфи.
Лисецъ планина е северната оградна

рамка на Кратов
ската котловина. Тя заема пространството между Кратовската
ръка и Крива рtка, като на изтокъ се свъvза съ кристалин
нитъ маси на Осоговската планина, които изграждатъ цълата
й северна половина. Южната часть на Лисецъ планина отъ
къмъ

котловината

е

изградена отъ вулкански

материали-рио

лити, дацити и туфитъ имъ, които на мъста еж дали стръмни;
склонове. Билото на планината е голо, заоблено, съ малки от
дt~ни купенообразни върхове, като Острецъ, Каменякъ и Ли
сецъ ( 1527 м.). На северъ Лисецъ планина се спуща стръмнQ;
къмъ долината на Крива р-вка и полето Славище. Склоновет-в,.
стръмни въ основата си, и характерни съ мноrобройнитi; си фа
цети, еж типични разс-вдни склонове.

Славище е малко поле. То има дължина и.-з.
ширина с. -ю.

2-3

3.12 клм.

клм. За южна ограда му служи

и.

северния.

Градъ

Кратово
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склонъ на Лисецъ, а за северна - южния силно полегатъ
склонъ на Козякъ планина, която пълни пространството между
р. Пчиня и Крива рtка. Отъ Козякъ пл. се отдtля ридътъ Стра
цинъ, който раздtля Славище отъ Кумановското поле.
Между Лисецъ и Плавица планина се заключава Кратов
ската котловина, която съвпада съ басейна на Кратовската рtка.
Тя представлява голtма елипса съ дълга ось въ посока из
токъ-западъ, изпълнена съ разклоненията на ограднитt и пла
нини, отворена и наклонена на западъ. Въ източния фокусъ на
тази елипса се намира rp. Кратово.

2. Геоложки строежr, и релефr,. Разглежданата область
въ геоложко отношение съвпада съ една отъ най-rолъмитt
младоеруптивни области въ порtчието на р. Вардаръ - Пчин
ско-Кочанската 1. Тя граничи на югъ и западъ съ терциера на
Кочанско, Овче и Кумановско полета, като на северъ и изтокъ
допира до кристалиннитt, маси на Козякъ планина и Осогов
ската планина. Ц tлата тази область е изградена отъ младоеруп
тивни скали: трахити, дацити, риолити, андезити, базалти и
отъ обилно придружаващитt ги туфи. Ерупцията е била дълго
трайна и многократна. Тя е въ връзка съ вулканскитt процеси,
обхванали Македоно-Тракийския масивъ презъ Терциера. Тtзи
процеси еж почнали най-рано въ порtчието на р. Арда 2). Тtх
ната проява въ порtчието р. Вардаръ Fr. Kossmuat отнася къмъ
.края на Олигоцена и презъ Миоцена, а споредъ Иован Цвиjиh 3)
тt ще да еж почнали още презъ Горната Креда, като най-силно
еж се развили презъ Олигоцена, а на мtста, както е случая
съ базалтната ерупция къмъ с. Младо Наrоричино (Куманов
ско ), тя ще да е продължила и презъ началото на Кватернера.
Следователно, ако ерупцията въ обсега на Македоно-Тра
кийския масивъ е почнала най-рано въ порtчието на р. Арда,
тя е продължила най-късно въ порtчието на р. Вардаръ и то
въ Кратовската еруптивна область.
Морфоложкиятъ обликъ на тази область се корено раз
личава отъ морфолощкия обликъ на съседнитt земи. Голtмо
значение иматъ тукъ лавнитt маси: трахитъ, базалтъ и анде
зитъ, но още по-голtмо е значението на пирокластичнитъ

ма

териали, които еж обилно съпжтствували изригването. Лавата
е изригнала

отъ малки

ерупционни

центрове-кратери,

каквито

могатъ да се реконструиратъ повече отъ 10 на брой 4 ).
Градъ Кратово лежи въ дъното на единъ разкритъ отъ
рtк»тt кратеръ. Село Лесново (Кратовско) заедно съ манаГ. Бончев ъ, Старото рударство въ България. Сл. Б. ак. на наукитt,
стр. 8. София, 1920 r.
2) Ж. Г ъ л ж б о в ъ, Неоефузията въ порtчието на Горна и Срtдна
Арда. Изв. Бълr. reorp. д-во кн. V, София, 1938, стр. 24.
1)

кн.

XIX.
3)

Й о в а н Ц в и j и h, Основе за reorpaфjy и rеологиjу Македониjе и

Старе Србиjе, К!Ь. 1, стр. 173, Беоrрад, 1906.
4 ) Вж. Цвиjиh, ibld. Картата , за кратеритt на стр.

178.
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стира лежи въ другъ голъмъ кратеръ, южно отъ който е пара
зитниятъ кратеръ на Волуякъ. Къмъ с. Шопско-рударе, Крива
ръка проръзва други два андезитни кратера, на югъ отъ които
се издига голъмиятъ кратеръ на Черни връхъ. Мноrобройнитъ
кратери изградени отъ младоеруптивни скали и туфи, еж. обу
словили единъ типично вулкански релефъ въ Кратовско.

V

\1

...

V

V

1

2.

3

4

5

IЛ\
6

1·.·.·.·.1,:·•:•:•: 1~ ,_.....,
7

8

Q

10

Обр. _
1. Петроrр~фско-морфо;южка скица на Кратовско.
(Esquisse petrogrophique et geologique des environs de Kratovo).
Кристалинни шиcти-Schistes cristallins ; 2. Млади еруптивни ска 
- Roches volcaniqt1es recentes; 3. Лавни твърдици и откоси Buttes-temoins et escarpements volcaniques ; 4. Терциеръ - Tertiaire ;
5. Наносни кжжели - Cбnes de dejections ; 6. Фацети - Facettes
triangнlaires; 7. Aлyвиyмъ-Alluvion; 8. Crypия-Scorie; 9. Про.qомъ
Vallee en gorge; 10. Paзctдъ-Faille.

1.

ли

Лавнитъ маси, като по-отпорни на ерозията и д·енудация

та, еж. дали многобройни петрографски обусловени остри фор-
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:ми-твърдици. Това еж пилообразнитъ върхове въ Ллавица пла
нина надъ селото Шлегово и Приковци, върховетъ Володеръ
и Орловецъ въ Страцинския ридъ, както и многото отвесни
стени отъ дветъ страни на Кратовската рi,ка. Още по-типични
въ това отношение еж многобройнитъ отвесни стени около
вливката на ръкитъ Пчиня и Крива. Тъ пресичатъ една голъма
базалтна плоча, която на северъ допира до къмъ с. Младо Наго

ричино и коронясва на мъста туфитъ, а на други мъста терциера
на Кумановското поле. Тази базалтна плоча, може би отъ Ква
-гернера, силно атакувана отъ извътрителнитъ и дену дационни
процеси, днесъ е останала
които

само

като

вънци

завършватъ съ отвесни стени, надъ

по височинитъ,

които следва харак

-герна лавна заравненость 1 ) . Въ подножието на почти всички
стръмни откоси (отвесни стени и пилообразни върхове) се раз
:криватъ

пирокластични

материали

които се пукатъ сферично. Тамъ

съ

вулкански

бомби,

склоноветъ еж полегати си

лейни склонове.

Въ противоположность на острия релефъ на лавнитъ маси
- стоятъ заобленитъ форми на туфовия - релефъ. Тъ заематъ го
лtмъ дълъ въ сръдната и източната часть на ра~глежданата
область и особено въ съседство съ самиятъ гр. Кратово. Тамъ,
тt, решително преобладаватъ над-ь риолита и дацита и изграж
датъ почти цt.лата котловина. Туфовитъ маси проръзани отъ
многобройни млади долини
еж
дали множество ридове съ
заоблени гърбища и тукъ-тамъ остри върхове - твърдици
отъ лавни
прослойки, които ги коронясватъ и предпазватъ
{)ТЪ измиване. Този хълмистъ релефъ съ нищо не се_ отличава
отъ релефа на туфитъ въ североизточнитt, отдt.ли на порt.
чието на р. Арда въ Харманлийско и Хасковско.

Туфовитt. маси отъ физическото извt.тряне еж превър
нати на дебела извътрителна кора, която се лесно увлича отъ
водитt. и превръща въ кална каша наподобяваща калнитъ по
-гоци отъ порt.чието на р. Арда, които споредъ Живко Гълж
бовъ наподобяватъ муритъ (mure) въ Алпитt. и селитt. 2) въ
Кавказъ и Туркестанъ. Извътрителнитt. продукти отъ лавнитt,

маси и туфитъ образуватъ на мtста (около Кратово, с. Шле
гово и др.) въ подножията на скалитt. дебели делувиални на
носи, нарt.зани отъ малки ровинки, безъ наслоения съ верти
кална цепителность, състояща се отъ ржбати кжсчета туфъ,
пtсъкъ и по-едри риолитни и дацитни парченца придружени

съ глина.

1)

На мt.ста

Шосето отъ

rp.

(около

Кратово и по пжтя за с. Проби-

-Крива-паланка, на

11

клм. източно отъ

rp.

Кумано

во, минава между два такива базалтни вtнци.
2)

Думата с е л ь, за сrари хора отъ с. Князъ-Борисово, Харманлийско,

които иладtятъ турския

името си Селската
кн. 1, стр. 77.

езикъ,

рtка. Вж.

означава

Архивъ

rжстъ

мжтокъ.

за поселищни

Отъ тукъ води

проучвания.

rод.

II,
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щипъ) химическото извtтряне е силно атакувало продуктит-в.
на физическото извtтряне, като е дало доста много глини.
Въ околностьта на Кратово не липсватъ и антропогенни
насипвания. Това еж. голtмитt купища сгурии около Плавица пл.,.
надъ с. Шл.егово, с. Приковци и въ мtстностьта Джгури. Много
ровини еж разкрили сгуриитt на дебелина до 10-20 м., които
еж

пълни

съ

неизползувани

рудни

вещества.

Отъ казаното до тукъ е ясно, че околностьта на rp. Кра
тово представлява малъкъ ландшафтъ характеризиращъ се съ„
типиченъ вулкански релефъ. Като последица отъ вулканскит-в.

процеси еж обилнитt минерални богатства, които еж изиграли
първостепенна

и

решителна

роль за възникването и развитиет(),

на Кратово.
Една отъ по-младитt ер,упции е предизвикала орудява
нето на терена понеже го е накж.сала дълбоко и въ разни.
посоки. По пукнатинитt еж протекли рудоносни термални.

води, които изталожили ру дитt и запълнили пукнатинитt 1 )Ру доноснитt жили еж съ главна посока з.-и. и северозападъ
-юrоизтокъ,

но има

жили и съ

други

посоки,

които

се

за

мрежватъ съ първитt. Главната форма на жилнитt находища
е паралелна жилна система. Жилитt се отличаватъ съ голtмо·
протежение, по нtколко километра дължина. Tt еж. орудилп
ивици отъ нtколко километра. Минералнитt богатства въ
Кратовско, които еж най-много въ Плавица пл. еж : оловни
руди галенитъ, който е среброносенъ, медни руди хал
копиритъ, цинкови руди - свалеритъ, желtзни руди - пиритъ
и малко манганова руда пиролозитъ. Отъ тtхъ най-много
еж оловнитt и медни руди 2 ).
Като резултатъ на поствулкански еманащюнни процеса
на сtрни газове и пари е образуването на ctpa, която се
срtща около Кратово и въ землището на селата Плешинци,.
Шлегово, Гризилово и Добрево, гдето туфитt еж получили:
лимонено и сламено-жълтъ цвtтъ отъ сtрата.

Почвитt въ Кратовско еж слабо 'развити. Голtма прtчка за
тtхното образуване и задържане еж остритt скалисти върхове
н стръмнитt склонове, съ каквито е много богата разг леж
даната околность. Само туфовитt хълмове съ заоблени гър
бици, които изграждатъ близката околность на гр. Кратово
и около Кратовската рtка, еж заети съ варовикови, пtсъч
ливо-глинести, на мtста силно каменливи почви.

3. Климатична и фитогеографска характеристика. Кли
матътъ на Кратовската околность е преходенъ. Споредъ
картата на Киро Кировъ за климатичнитt влияния въ Бал1 ) Г. Бончев ъ, Старото рударство въ България, стр.
ак. наукитi, кн. XIX София, 1940 r.

2) Г. Бончев ъ, Цит. съчинение стр.

8.

7-8.
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това

мtсто

се

кръстос

ватъ границитt · на
континенталното,
срtдиземноморското
11 високо-планинското климатично влияние.
Инструментални
данни за климата на rp. Кратово не ми еж. известни. Все пакъ,

може да се направятъ нtкои косвени догатки въ
шение. Лtтото е

това

сравнително по-прохладно отколкотu

отно
въ гр.

Скопие, гр. Щипъ и гр. Куманово. Лекъ вtтрецъ презъ деня
vазхлажда нагорtщенитt голи скали, но особено характеренъ
•е вечерникътъ, който полъхва откъмъ съседнитt височини по
долинитt на Табачка и Манцева рtки. Силно нарезаниятъ и
-отворенъ на западъ теренъ е добро условие за провtтряване
на въздуха въ всtко време и голtма прtчка за инверсно съ
<:тояние на температурнитt отношения, което тукъ почти не
-се случва. Валежитt въ Кратово, което е на 688 м., а цtлата
му близка околность отъ 750 850 м. надморска висо
чина, навtрно, еж. повече отъ тtзи въ Скопие и Кюстендилъ.
РазглеждЩiата
мtстность е по-висока и отворена на
за
падъ къмъ валежоноснитt вtтрове, които издигайки се на
изтокъ биха оставили повече валежи по

западнитt

разклоне

ния на _ Осоговската пл. (Кратовско ), отколкото въ Кюстендил
,ското и Скопско полета, които оставатъ въ дъж.n:овна сtнка.
Скопие при 240 м. надморска височина има 450 л. ср. год.
валежъ~), а Кюстендилъ при 525 м. височина е съ 582 л. ср.
год. валежъ.

Растителностьта е бедна. Горитt еж.
въ

връзка

съ

развитото тукъ

въ

отдавна

миналото

старо

изтрtбени
рударство.

Хаджи Калфа 3 ), презъ първата половина на XVII в., отбелязва,
че околноститt на Крiiтово ~· пла.нинитt му еж. безъ гори. И

Ami Boue 4)

презъ

1836

г. ' намира · сж.щаtа · мtстность

съвсемъ

•обезлесена. Той се загрижилъ въ това -отношение и даже

съ

ветва турската власть, ако иска да се продължи рударство·то,
да се издадатъ правилници за пазене на горитt въ околностьта
11а минитt (да не се сtкатъ дървета по-млади отъ 20 - 25
години) и после, постепенно, тти правилници да се приложатъ
за цtлата турска империя.
Днесъ горитt еж. запазени

само · по височината Буко
вецъ хубавата букова гора, откж.дето ~ доведена водата
за града, както и на мtста по севернитt склонове на Лисецъ
nл. и около Черни връхъ - · .п:жбови гори; само тукъ-тамъ, еж.
1 ) Кир о Т. Кир о в ъ, Климатични влияния въ Балканския
-островъ. Изв. Бълг. географско д-во. Кн. IV, 1937, стр. 39.

полу

2) Въ Скопие еж. отбелезани и години съ по-малко валежи като 1925
г; съ 344 л. и 1926 г. съ 334 л. Вижъ затова у Воjислава С. Радо11ано
Биhа, Географске основе Jужне Cpбhje, Скошье 1937, стр. 115.
3 ) Rumeli und Bosna стр. 92 -93 у Иорданъ Ивановъ, Северна Ма

кедония,

1906 г.
4) А В о u е, Recueil ct ·itineraires dans la Turquie d'Europe. 't.11. Wienne
1854, р. 36-37. .
'' '
·
.
. .
· ·
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се запазили храсти отъ джбъ, дрi,нъ, леска и габъръ. Всич
кото останало JJространство е ·обезлесено; неприветливо. По
гледътъ на в~i,кжде среща -Сиво-зеленикави, червеникави туфи
и голи скали, nридаващи тжженъ изгледъ на мi,стностьта, която
се освежава само презъ . лi,тото отъ цъвнали макови ниви, зе
лени ливади и

11.

1.

лозя.

1\нтропогеографски отношения

Възншсване и развитие на

zрадъ

Кратово.

Изтъкна

се вече, че гр. Кратово, разположенъ далечъ отъ удобни пж
тища, всрi,дъ мжчно-достжпна околность, има неблагоприятно,
географско положение. Нi,що повече, човi,къ остава изненаданъ
като намира тукъ единъ градъ. Известно е, че възникването.
и развитието на селищата, както и т'l,хниятъ исторически, кул
туренъ и стопански животъ е въ неразривна връзка съ гео
графскитi, условия, които предлага тi,хната близка или по
далечна околность. Отъ вече направения физиогеографски пре
г ледъ е ясно, че околностьта на гр. Кратово е една отъ най. богатитi, рудоносни области въ Балканския полуостровъ.
Тi,зи обилни минерални богатства еж привлекли вниманието,

на човi,ка още въ дале:tшото минало. Възникването на гр. Кра
тово, като селище, стои i именно въ връзка съ тi,хното изпол

зуване. Известно е, че тракитi, 1) еж първит1. жители на Бал
канския полуостровъ, коитQ започнали да използуватъ минерал

нитi, му бог~tства.- Странствувайки по разнитi, м1.ста на по
луострова, г де1:о имало руди и златенъ пi,съкъ по рi,китi,t

тракитi, еж лесt(е . попаднаJ.IИ въ Пеоння

-

страна на илирий

ското племе !ле'онци (пеони}. И безъ съмнение гр. Кратово е
възникналъ като , рударско и пазарищно селище още оrъ

вре

мето на тракитi,, ка"Ю..е .:nросжществувалъ и презъ ри·мско време
подъ името Транупара 2 ), който на

Tabula Peutingeriana

е озна

ченъ като станция на пжтя между Пауталия (Кюстендилъ) а
Астибусъ (Шипъ). За сжществуванието му презъ римско време
говорятъ и намi,ренитi, въ Кратово украшения отъ времето на

императоръ Домициянъ 3). Презъ Xll в. 1153 г. арабскиятъ гео•
rрафъ Идризи 4 ) споменува гр. Кортосъ или КоритЬсъ, който по
м1.стоположение отговаря на днешния гр. Кратово. Въ края
на сжщия в1.къ 1199 г. се споменува въ привилегиитi, на Ви-

1)

Г а в р и JJ ъ

К а ц а р о в ъ, Очеркъ на историята и бита

Тракия, Б. И. Б. rод.

т.

1.

1:

стр.

17,

София,

на

древна~

1928.

2) За тракиllския произходъ на името Транупара вижъ Miller, IteneraRomaпa 580, у Гаврилъ Кацаровъ, Пеония - приносъ къмъ старата
етнография и история на Македония 151 стр. София 1921. Транупара е
аналогично съ Бесапара (Пазарджикъ), Скаптоnара (Горна-Джумая) отъ „пара••

ria

на тракийски езикъ

-

н Ц в и

пазаръ.

3)

Jова

4)

Йордан 1, И в а но в ъ, Севiрна Македо~;tия, стр. 147.
· ~· ,, ;/-_
,·,,_
...

j

и

h,

Основе

etc.

Кн,.

1 стр. 159.
,
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зантийския императоръ Алексий Ш, episcopis Coriton 1 ). Какъвъ
е билъ животътъ на Кратово презъ първата половина на Ср1щ
нит-в в-вко~е не е известно, но неговото сжществуване презъ
това време е безспорно. Градътъ добива по-гол-вмо развитие
презъ XIII в. когато почва експлоатацията на рудит-в въ ц-вла
Европа и Балканския полуостровъ. Силенъ тласъкъ на разви
тие му дали дошлит-в тукъ саксонци, известни като рудари не
само въ Седмоградско, но и изъ ц-влия Балкански полуостровъ.
Т-в продължили старото рударство въ Кратово. Презъ XIV в.,
по времето на князъ Константинъ Кюстендилски, градътъ е
билъ виденъ _ рударски и търговски центъръ. Дубровничани еж
имали тукъ търговска колония. Отъ това време еж останали
5 каменни кули, които заедно съ многобройнит-в каменни сво
дови мостове
придаватъ чисто ср-вднов-вковенъ изгледъ на
града.

Кжщит-в на рударит-в-саксонци еж били въ Кратово и
неговата непоср-вдствена околность- около Табачка р-вка и чакъ
до с. Горно-Кратово. По т-взи м-вста и днесъ личатъ много
следи отъ стари селища. За саксонци и дубровчани напомнятъ
многото м-встни имена като: "Шчона'' - изворъ въ Царина
махала, латински 2 ) манастиръ, р-вка Латиница, изворъ Шашево 3 ),
н-вмска одая, с. Шлегово и много думи въ езика на кратовци.
Саксонцит-в (саси) продължили старото рударство, което
презъ XIV в., по времето на царь Константина, известенъ като
гол-вмъ насърдчитель на рударството, е било вече въ разцв-втъ.
Въ края на сжщия въкъ, турската власть се простр-вла и надъ
гр. Кратово, обаче, рударството продължило да се развива при
заварения редъ, толкова повече, че турскит-в закони позволявали
това, при условие, че 1 / 5 часть отъ произведенията се даватъ
на държавата~).
Турцит'l{ запазили ср-вдновъковнит-в разпореждания на
Второто българско царство, споредъ които околното на минит-в ,
население се е брояло за маданжийско и работ-вло безплатно
известно време въ рудницит-в, срещу което е било освободено
отъ други държавни тегоби. Маданжиит-в плащали само 7½
гроша харачъ на възрастенъ чов-вкъ. Споредъ работата въ
МИНИТ'В Т'В се Д'ВЛ'ВЛИ за Н'ВКОЛКО групи : групничаре - Т'В
копаели рудата отъ ями (рупи); угляре - доставяли вжглища;
дърваре · - доставяли дърва; коняре - карали конет-в натова
рени съ руда ; вжжаре и др. Всичко това било наследствено
задължение см-втано за привилегия 5 ).
·
1) Т. Ъ
Друштва, св.
2)

е о р ~ е в и h, Кратово, стр. 8, въ Посебних Издан,а Геоrрафског
11 Београд 1931.

Саксонци и дубровчани били католици, та мъстното

нарича .латинци•.
3 ) Саси наричали саксонцитъ и отъ тамъ

- Шашево и
') Вижъ Йордан ъ И в а но в ъ, Северна Македония.
5) Вж. й о р да н ъ И в а н о в ъ, lbld, стр. 237-240.
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Презъ първитt вtкове на турското робство (XIV-XVII)
Кратово, поради продължилото живота си рударство, пре
живtлъ още по-rолtмъ напредъкъ. И при турцитt минитt въ
Кратовско били държавни. Наематели били главно кратовскитt
велможи, като князъ Димитъръ презъ XVI вtкъ, князъ Ан
дрея, князъ Никола и др. Мtстнитt князе 1 ) запазили привиле
rиитt си като управители на рудницитt, благодарение на което

rp.

Крагово сще дълго време се радвало на

по-свободенъ

и

по

спокоенъ животъ. Градътъ станалъ rолtмъ занаятчийски, тър
говски и културно-просвtтенъ центъръ. Сведения за живота
на Кратово презъ XVII вtкъ ни дава прочутия турски ученъ и
rеографъ Кятибъ Челеби известенъ подъ името Хаджи Калфi:1. 2 ).
Той намира града съ една джамия, две бани, съ хубаво паза
рище за бакърени стоки и rолtма монетосtчница (зарб-хана),
r дето били сtчени много монети отъ медь, сребро и злато 3).
Повече сведения за Кратово (презъ 1660 rод.) ни е оставилъ
другъ турски rолtмъ пж.тешественикъ - Евлия Челеби 4 ). Спо
редъ него градътъ е броялъ 800 кж.щи на единъ и два етажа
покрити съ червени керемиди. Въ чаршията имало 350 дюкя
на, въ които работили всички еснафи, но най-хубава и голtма
била бакърената чершия, гдето бакъра се обработвалъ по-до

бре отколкото въ Босна и Гърция. Изработвали се свtщници,
кандилници, позлатени ибрици и много украшения. Монетосt.ч
ницата, за която говори Хаджи Калфа презъ срtдата на 16 в.,
вече била изоставена, а въ ру дницитt се работило само отъ
време на време. Градътъ билъ подъ властьта на Скопския
санджакски управитель, който го отстжпилъ за 70 товара аспри
съ условие довереникътъ му да го управлява съ 200 души.
Въ Кратово имало 20 молебни дома, голtма джамия, текета,
медресета, основни училища, много чешми съ хубава вода и
два хамама (бани). За голtмия хамамъ Евлия Челеби казва:
„Като него не видt.хъ никж.де въ Румелия, освенъ , Чукуръ
хамамъ въ Цариградъ, хамама Тефтедеръ паша въ Шахъ (Да
маскъ) и Обединъ хамамъ въ Египетъ".
Отъ сведенията и на двамата турски учени се виж
да, че Кратово
преживtлъ
rол-tмъ напредъкъ презъ 15, 16
и първата половина на 17 вtкъ. Презъ този период1>, успо
редно съ развития стопански животъ, въ Кратово кипtлъ и
културенъ животъ. Тукъ имало много книжовници, преписвачи

1) За мtстни князе съ привилегии сравни Й о р да н ъ 3 а ха р и е в ъ,
Чипровци nоселищно-географски проучвания съ исторически бележки.
София, 1938 г., стр. 75
2 ) Ха д ж и Калфа, Румелия и Босна , преводъ отъ Ст. Аргировъ. Ар
хliвъ за поселищни проучвания год. 1, ки. 3, стр. 58-59. София, 1938.

3) По-подробно за тtхъ

Македония , стр.

") Е в ли я

И в а но в ъ,

236-7.

София

Чел е би,

вижъ у Йордан ъ

1906

г.

Сияхатъ

Северна Македония, стр.

И в а но в ъ,

Северна

наме V 569-564 у Й о р да н ъ
195-200.
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,на книги и свещеници. Този цвtтущъ периодъ отъ живота на

_rp.

Кратово е билъ последванъ отъ периодъ на упадъкъ презъ

втората половина на XVII в. и цtлия XVIII вtкъ. Докато
.Евлия Челеби презъ 1660 г. намира града съ 800 кж.щи, само
25 години по-късно презъ 1785 г. едно известие дава Кра
· тово съ 300 кж.щи 1 ).
Тогава се изселили много дубровничани и саксонци. Но
върха на своя упадъкъ Кратово преживtлъ въ края на XVII в.
Лри Австро-турската война презъ 1689 г. кратовци, заедно съ
- околното население, възстанали противъ турцитt 2). Отначало,
когато австрийскитt войски стигнали до Щипъ, · възстанието
·имало успъхъ, обаче, дошлата наскоро турска войска го сма· зала жестоко. Изгорени били много села. Силно пострадалъ и
Кратово, защото въ първитъ редове на възстаницитъ били
кратовскитъ рудари, еснафи и книжовници. Хубавата баня, за

irp.

·която говори Евлия Челеби, била разрушена ; много свещеници
_1f часть отъ населението били избити, а останалитъ живи които
Т. Джорджевичъ 3) нарича сърби, напуснали града и последвали
. австрийскитt. войски. Между тъзи избt.гали "сърби" е и Велко
Поповичъ 4 }, който като книжовникъ се подвизавалъ изъ мона
,стиритt въ Фрушка-гора и въ 1704 и 1706 г. изрично отбе..лязва въ книгитt. си че е "отъ българска земя, отъ мtсто
Кратово" 5 ). Има сведения и за нtкоя си монахиня Ана 81 го
дишна, родомъ отъ Кратово въ България", която презъ 1753 г.
• била въ манастиря Язинъ въ Фрушка-гора 6 ). Дали, обаче, е
имало масово изселване на кратовци въ Унгария не се знае 7 ).
Все пакъ,

тогава еж. се изселили и останалитt.

дубровничани

и саксонци, като се заселили въ с. Янева; Призренско, пакъ
като рудари 8 ). Затова, населението на Кратово въ края на

XVII

в. се

бележи

отъ

единъ

руски

пж.тешественикъ

като

--само турско 9 ). Все пакъ, Кратово е пострадало по-малко
-въ сравнение съ Чипровци, еж.що рударско селище, съ дубровничани и саксонци, r дето турцитt. не оставили камъкъ
·върху камъкъ отъ обществени сгради и частни кжщи 10).
Като последица отъ бурнитt исторически събития раз
:вили се въ края на XVII 1:1., упадъкътъ е билъ толкова голt.мъ,
щото градътъ е билъ напуснатъ даже и отъ турцитt., като се
1 ) Кост и

h К., Наши нови rрадови на jyry, стр. 114 у Т. Ъор~иевиh,
- 14 стр.
2) На m m е r, Histoire de l'empire ottoman. t. II, р. 303.
3) Т. 'F., о р ~ е в и h, цит. , съч. стр. 14.
"') Вж. Й о р д. И в а но в ъ, Бълrаритt въ Македония,Сqф11я,1917,стр.183.
5) Пакъ тамъ, стр. 183.
·
6 ) Пакъ тамъ, стр. 187-188.
7) Вж. Д Я рано в ъ, Рецензия въ Мак. преrледъ, r. VII. кн.2, 3,стр.201.
В) J. Ц в и j и h, Основе etc., кн. III, стр. 1271.
9 ) lj о р д ~ н ъ И в а но в ъ, Северна Македоня, crp. 199.
10) И орда н ъ
Захар и е в ъ,
Чипровци поселищно-rеоrрафски
nроучвания съ исторически бележки. София, 1938, crp. 79.
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заселили въ околнитъ села, като ги превърнали въ чифл1щи.
а населението имъ насилили да се потурчва. Споредъ едно

предание тогава въ Кратово е билъ потурченъ

единъ митро

политъ.

Презъ цълия XVII, гр. Кратово преживtлъ голъмъ ико
номически, политически н културенъ упадъкъ. Едва въ нача•
лото на XIX в. настжпилъ отново подемъ за града и то въ
връзка съ подновяването на работата въ рудницитъ. Рударство
то вече било въ ржцетъ на турцитъ - хора невежи и гладни
за плячка, както се изразява Ami Boue 1), несторътъ на бал
канологията. Презъ 1836 г. той посетилъ Кратово и ни е оста
вилъ

интересни

сведения, както

за

живота

на

града,

така и за

състоянието на рударството му. А. Boue намира Кратово съ
5000-6000 жители, а · използуването на ру дитъ преценява за
много не икономично. Нtщо повече, ако се не взематъ мtрки
за подобрение на производството, той предрича спиране на
самото рударство. Разбира се, подобрения не станали, и пред
ричането не закжснъло да се сбждне. Още въ сръдата на
XIX въкъ рударството въ Кратово спръло и се прехвърлило
въ с. Злетово, гдето скоро окончателно замрtло.
Презъ първата половина на XIX в. Кратово преживtлъ
новъ възходъ. Населението се увеличило, развило се занаят
чийството, отворили се училища и отново бликнали струи на
животъ въ Кратово каквито бликали отъ XV до XVII в. Презъ

второто десетилътие. на

XIX в.

въ Кратово е бипъ учитель хаджи

Якимъ Кърчовски, който е единъ отъ първитъ писатели на,
говоримъ български езv.:къ.
Обаче, напредъкътъ на града

не продължилъ презъ цълия XIX в. Съ спиране на
ството въ Кратово и прехвърлянето му въ Злетово,
пилъ

втори . периодъ

отъ

рудар
настж

развитието награда, характеризиращъ

се съ икономически упадъкъ и изселване' н~ часть отъ населе•
нието. Упадъкътъ се засилилъ още повече съ прокарването на
ж. п. линия по долинитъ на р. Морава и р. Вардаръ, когато за
смътка на Кратово се издигналъ гр. Куманова. Все пакъ градътъ
би преживълъ много по-голъмъ упадъкъ, ако да не е билъ на
селенъ и съ голtмъ брой турци, които се увеличили следъ
187d год. и живъли тукъ до 1912 г. Сжществуването на тур
цитt, повечето аги и бейове, е било осигурено отъ многото
чифлици, които тъ имали изъ Кумановско, Славище, Щипско и

Кочанско поле.

Край тъхъ (турцитt) еж живъли

много бъл

гари, като занаятчии, търговци и слуги. И така, презъ втората
половина на XIX в. и началото на ХХ в. Кратово е билъ по
държанъ по изкуственъ начинъ чрезъ турцитt. Но, когато
въ 1912 г. се турилъ край на властьта на агитъ и бейоветt, на
ст жпила за тъхъ голъма економическа беда (изгубването на чи
флицитъ) и тъ масово напустнали града, като се изселили въ

1)

А

mi

Во

u е, La Turquie d'Europe, t, III. р. 59-61. Paris, 1840.
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Мала Азия. Съ това се нанесълъ силенъ у даръ на занаятчийството,
което се крепъло благодарение на живущитъ въ града турци. Едва
тогава се възстановило естественото положение на нtщата Кратово останалъ съ толкова жители, колкото могълъ да изхрани.

Презъ Свътовната война

Кратово

се

и за кратко време, къмъ майката-отечество,

приобщи,

макаръ

следъ което пре

живъ 23 гад. робство подъ сърбит:ъ, когато успоредно съ еко
номическия упадъкъ преживъ и голtмъ духовенъ - културно
просвtтенъ упадъкъ.
Кратово центъръ на духовната
българска култура
презъ XV, XVI и XVII вtкъ и съ най-добрия учитель презъ
XIX в. е билъ оставенъ отъ 1918 до 1928 г. само съ първо
начално училище, следъ което била отворена прогимназия 1).
Сърбитi, еж с·е погрижили само да осигурятъ властьта си.
като въ замъна на лошитъ училища, еж построили великолепна
полицейска казарма край града, която днесъ, по липса на
удобни помtщения, служи за училищна сграда. Каква ирония
на сждбата - вчерашна сръбска полицейска казарма, днесъ
българско народно училище. ·
Отъ направения исторически прегледъ е ясно, че гр. Кра
тово е единъ отъ най-старитъ градове въ българскитt земи.

Той брои повече отъ

2000

години

непрекжснатъ

поселищенъ

животъ. Неговото развитие е въ нераздълна връзка съ рудар
ството, което е причина за възникването му и до край си

остава причината за неговия напредъкъ и упадъкъ.

Р.азцвътъ

или упадъкъ на рударството, еж сжщо разцвътъ или упадъкъ
за гр. Кратово.
2. Население _ и преселнически движения. Населението,
на гр. Кратово е чие.то българско съ будно национално съ
знание. Тодоръ Джор;цжевичъ 2 ) го нарича сърби, но затова
той нъма никакви доказателства, пъкъ и да иска ·-- не може
да има такива. Сръбската власть надъ гр. Кратово, преди
турското робство, е била само 73 гад. ( отъ 1282 гад. до,
1355 г) 3). Тогава въ града е имало малка колония отъ сръб
ски чиновници при минитъ, която скоро се претопила сръдъ
м-встното българско население 4). Много еж документитъ за
българското население на гр. Кратово отъ преди турското,
робство. Живо свидетелство за това еж сведенията, които
сами даватъ изселницитъ отъ гр. Кратово следъ възстанието
въ края на XVII в. Велко Поповичъ, който намtрилъ убежище
като книжовникъ изъ манастирит-в на Фрушка гора изрично
отбелязва презъ 1704 г., че е .отъ българска земя, отъ мtсто
· 1 ) Презъ месецъ юни!! 1941 г. заварихъ училищннтt сгради въ пла
чевно състояние. Това еж наll-старнтt кжщи въ града съ продънени подове
и увиснали тавани, изъ които се подаватъ rлавитt на змии и гущери.
2) Т. Бор 1-j е в и h, Кратово.
3) Й о р д.
И в а но в ъ, Бълrаритt въ Македония, София 1917, стр.

')

й орда н ъ И в а но в ъ, цит. съч. стр. 48.
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Кратово" 1). За българско население

. -тово

имаме сведения и отъ

който

въ

1706 r.

въ

околностьта

дубровничанина

отбелязва

"въ

Маринъ

Страцинъ

на КраКабоча,

имаше

само

.единъ разваленъ ханъ съ нt.колко кжщи българи наоколо" 2 ).
Въ една турска статистика за мжжкото население въ Скоп
-ския санджакъ отъ 1882 r. се дава за Кратовската кааза 2026
кжщи съ 4800 българи (само мжже ), 811 души мохамедани и
.35 разни. За Кумановската кааза се даватъ 5400 кжщи съ
14,062 българи и 990 мохамедани 3 ). Известно е, че сърбитt.
.почнаха да rоворятъ за сръбско население въ Скопс:кия сан
джакъ едва отъ 1890 r. Обаче, много еж документитt., които
даватъ сведения, че населението тамъ е българско 4 ).Така сър
-бинътъ Вукъ Стеф. Караджичъ въ писаното си отъ 1822 и 1829
rод. сочи Кратово като български
rрадъ и го отличава отъ
-сръбското с. Кратово въ Стара Сърбия 5). Изследванията на
•безпристрастни учени, като А. М. Селищевъ 6), въ Тетовско,

Скопско

и

Кратовско,

макаръ

и

презъ

сръбския

режимъ

показаха, че населението тамъ е българско.
Презъ месецъ юний на 1941 r. имахъ възможность да
•бжда въ непосрt.дственъ допиръ съ населението на rp. Кра
;ово и се убедихъ, че действително това е чисто българско
население. Временнитt курсове, които открихъ въ Кратово ви
наги бtха препълнени съ ученици и граждани, които всtки

1914 r.,

день ми носtха по нtкоя стара българска книга. Нtщо пове
че, нtкои отъ децата знаеха да четатъ и пишатъ на роденъ
български езикъ, учени скритомъ въ кжщи отъ родителитt

си.

Бълrарскиятъ

духъ на кратовци е толкова здравъ, щото,

въпрtки политическитt перипетии, които преживtха напосле
дъкъ, успt да се запази и до днесъ. Но затова не малко е
спомогнала и СJ.iабоплодородната, непривtтлива, бедна планин
ска околность, която по-малко е привличала сърбитt, откол
кото боrатитt македонски полета.
Впрочемъ, излишно е повече да се доказва, че населе
нието на rp. Кратово е българско.
1 ) Д. Я рано в ъ, Рецензия на Кратово отъ Т. Ъор~евиh · въ сп. Макед
'l!реrледъ rод. IX, кн. 1. Стр. 140.

Йордан ъ
1917.

2)

-София

И в а но в ъ,

Бълrарит-в

въ

Македония,

стр.

187,

3 ) Ив. К а н д и л ар о в ъ, Една статистика на населението въ Македо
,ния отъ 1882 r. сп. Мак. преrледъ rод. VJI, кн. 4. Стр. 140. София, 1931-32 r.
1') Вижъ много ценната въ това отношение книга на А н. И шир1< о в ъ. Приносъ къмъ етнографията на Македонскит-в славяни отrоворъ
t1a Иован Цвиjиh. София 1907 r.
5) Вукови писма. Земун 28. Xlf. 1822, стр . 348 .Осим буrарскоrо
Кратово има и српско и даное нerhe око Лима и Сjепице•. У Ан, Ишир
ковъ. Западнит-в крайща на българската земя. Материали , с;тр. 37 и 38. Со

фия
.

1915 r.
6)

А. М. С ели ще в ъ,

Введенiе въ сровнителную rраматику славян

скихъ язьii<овъ. Вьiпуск 1, стр. 24, Казань 1914 r. У Йорданъ Ивановъ, Бълr.
11ъ Македония стр.

106.
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Обилнитi; минерални богатства въ околностьта на rрадъ
Кратово, още отъ далечното минало еж привлi;кли людетi;
тукъ. Така е било съ тракитi; и римлянитi; презъ древностьта,.
съ бълrаритi;, саксонцитi; и дубровничанитi; презъ Ср1,днит1;
вt,кове. А когато презъ XIV в. се заселили тукъ и турци, rра
дътъ е пр~дставлявалъ пъстра етнографска и в'l;рска картина
-българи, саксонци, дубровничани, за известно време (73 r.),
сърби, турци и евреи 1). Всичкитi; тi;зи народности еж оста
вили следи въ мi;стни имена изъ околностьта на rp. Кратово„
които като н'l;ми свидетели напомнятъ за тi;хното нi;коrашно
сжществувание тукъ. Колко силенъ атракционенъ факторъ еж.
биJJи минералнитi; богатства въ онова време, е ясно отъ това, че
тi; еж привлi;кли население не само отъ близката, но и отъ по-да-

лечни околности. Тi;хното привлi;кателно действие е продължи
ло до XVII в., когато е било прекжснато отъ политически причини.
Упадъкътъ и разложението въ Отоманската империя, звездата
на която почнала да залi;зва, се отразилъ въ прит'l;снение и.
преследване на икономически силното и будно
резултатъ на което

се

явило

население,

въ

масово изселване на населението,

на rp. Кратово. Първи се изселили евреитi;, следъ тi;хъ дубров
ничанитi; и саксонцитi;, а по време на Аm::тро-турската война
отъ 1689/90 rод. и мi;стното население - бълrаритi;. Така.
политическитi; причини презъ 17 в. не само отслабнали, но•
даже напълно задушили действието на атракционния факторъ.
- минералнитi; богатства, и предизвикали изселване на насе
лението. Въ Кратово останали само малко българи и турци.
Споредъ родовата анкета 2) на населението, отъ тогава еж.
останали следнитi; родове староседелци: Панчевци, Божиков
ци, Кръстевци, Котревци, Стефчеви, Ботевци, Сентовци, Дупи
новци, Мачевци, Реповци, Бърборковци, Караванци, Лесевци,..

Поцевци, Билковци, Томчевци, Борнарци, Цвi;тинчевци, Байчев
ци, Симоновци, Чаневци, Чукчукци, Тричковци, Маджарци, Че- 
пишовци, Граматикци, Деяновци, Канчевци, Гаджевци, Мирчев-
ци, Хаджи Митевци, Бидици и др. Къмъ тi;хъ можемъ да при
бавимъ попъ Андоновци и Манчовци отъ Прилепско, и попъ
Димитровци и Топуци отъ Самоковъ, всички преселени въ Кра-
тово презъ XVI-XVII в. като свещеници поради религиозната,
свобода тукъ.
Турци-староседелци (заселени въ Кратово преди XVII в.)'
еж следнитi; родове днесъ : Заимци, Батия-беrовци, Едиповци
и Змичевци.
Следъ rолi;мото изселване на населението презъ XVII в., .
нает жпилъ периодъ на заселване на Кратово презъ ХVШ в.

1)

Евреит1; дошли като сарафи. Днесъ въ града

има

изворъ .сараф-

ски•.

2) За родова анкета на Кратово презъ

Кратово

-

стр.

23-27.

1931 r.

вижъ и у Т. Ъорljевиh •·
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Турцит-в отъ града се настанали като

чифликчии изъ околно•

ститt и имайки нужда отъ работници, привличали околното
българско население подъ своя закрила. Презъ тtзи несигур
ни времена и при движението на ~ арнаутитt" на изтокъ, лесно

е било за турцитt да привлtкатъ въ околноститt на Кратово
часть отъ българското население отъ Западна Македония, което

-гочно тогава

в.) е

(XVIII

движение на изтокъ

по

било

обхванато

отъ

преселническо

пж.тищата Скопие-Кюстендилъ-Со•

фия и Царево село-Горна Джумая-Разлогъ 1 ). Освенъ въ се•
лата, нtкои отъ българитt отъ Западна Македония се засе
лили и въ гр. Кратово презъ

XVIII

ветt: Наковци отъ Тетовско,
Манчовци отъ Прилепско.

в. Такива

Григоровци

еж днесъ родо

отъ

Дебърско и

Процесътъ на заселването на гр. Кратово почналъ въ
началото на XVIII в., най-много се засилилъ презъ XIX в., ко
гато се възобновили работитt въ ру дницитt. Много присел
ници отъ съседнитt села намtрили прехрана около рудницитt
и пещитt. Други се заселили като занаятчии: ковачи ( 40 кж.щи
цигани), сапунджии, куюмджии, бояджии, месари, търговци и др.

Отъ края на
селили

XVIII

следнитt

и началото на
родове

:

XIX

в. в. въ Кратово се при

Миладинци,

Чачерци,

Деспотовци,

Тошевци отъ с. Куклица; Игнатци отъ Кумановско; Качевци,
Бурецки отъ Щипъ; Пезоволци отъ с. Пезово (Св. Николско);
хаджи Костовци отъ Крива-паланка; Шаrевци отъ Кочани; Шан
-гревци, . Бащеванци, Терзийци и Доролейчевци отъ с. Шлегово
(Кратовско); Соколовци отъ Добрева; Заровци отъ Плешанци;
Наковци отъ Лишица; Хайдукъ Илевци оrъ Лесново; Марков
ци отъ с. Пробищипъ; Бубинци отъ Желtзница; Блажевци отъ
с. Куклица; Тодорци отъ Горно-Кратово; Моджевци и попъ
Павлевци отъ с. Крилатица. Къмъ тtхъ трtбва да прибавимъ
и 40 кж.щи цигани-ковачи. Презъ 1836 г. Кратово е билъ вече
съ 6000 д. население, което показва, че заселването е станало
въ доста голtмъ масщабъ.
Докато първата половина на XIX в. се характеризира съ
въ гр. Кратово, въ връзка съ развитото рудар
ство, то втората половина на сж.щия вtкъ, поради изчезването
приселвания
на

рударството,

се

характеризира

съ

малки

изселвания

и

при

селвания. Първи се изселили 40-тt кж.щи цигани-ковачи, а
къмъ края на XIX в. и нъкои отъ българитъ потърсили пре

питание въ съседнитъ български градове като Крива-паланка,
Куманово, Кюстендилъ, София и др. Това сла~о изселване се
балансира съ слабо приселване въ Кратово отъ околнитt села.
Тогава се приселили и малко турци, които не били сигурни за
своето сж.ществувание въ околнитъ села, гдето вече върлу1) Вж. Д. Я рано в ъ. Преселническо движение на българи отъ Македо
ния и Албания къмъ източнитt български земи презъ XV до XIX въкъ. Въ
сп. Македонски преrледъ гад. VII, кн. 2, 3. София, 1932, Стр. 93-101.
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вали бълrарскитi, хайдути. Обаче, броя на турцитi, се увели
чилъ още повече презъ 1878 r., когато въ Кратово се засели
ли 20 кж.щи турци (мохаджири) отъ свободна България. Тi,мъ
били построени кж.щи и раздадена земя за лозя 1).
Презъ втората половина на XIX в. еж. заселени следнитi,
днешни родове : Великденчевци отъ Славище; Яневци отъ с.
Приковци; Пазвантовци, Сипкинци и Борнарци отъ Шлеrово;
Плешански отъ с. Плешаница; Паrончовци отъ Крива-паланка;
Калайджия отъ Крушево и др. Оттогава еж. и турскитi, ро
дове : Маликовци отъ Приковци и Илязовци отъ Добрево.

Презъ ХХ в. настанала най-rолi,мата етнографска промi,на

въ rp. Кратово следъ катастрофата въ края на XVII в. Това е
масовото изселване на турцитi, презъ 1912 r., когато 690 се
мейства наведнажъ напуснали града. Преди войната, въ 1912 r.,
Кратово е броялъ 5500 души, къмъ края на войната въ 1913
rод., споредъ една официална сръбска статистика 2), той едва
наброявалъ 2700 души.
Както видi,хме вече, турцитi, по изкуственъ начинъ еж.
подържали живота на гр. Кратово следъ западане на рудар
ството въ него. Тi,хното масово изселване 3) не е могло да
бжде попълнено отъ други приселници, защото rрадътъ не
предлаrалъ прехрана за повече хора. Така се възстановило
естественото положение на нъщата. Кратово останалъ почти
съ толкова население, колкото моrълъ да изхрани. Следъ Свъ
товната война Кратово остана подъ сръбска власть, но часть
отъ населението му се изсели въ Кюстендилъ, София и други
градове на Свободна България. Мъстата на много отъ изсел

ницитъ не били заети отъ приселници презъ ХХ в„ Ето защо,
днесъ Кратово не наброява 2000 д. Презъ последнитъ 23 го
дини, сърбитi, не колонизирали Кратово (поради бедната и
планинска околность). Нi,колкото сръбски чиновнически семей
ства се изселиха още презъ м. юний на 1941 r.
Отъ всичко казано до тукъ за преселническитъ движе
ния на населението на rp. Кратово става ясно, че е имало два
периода на преселвания.
Приселванията еж. ставали а) отъ XIII
до XVII в. в. и б) презъ първата половина на XIX . в. И двата
периода еж. въ връзка съ развитието на рударството. Всъки
периодъ на приселвания е

билъ

последванъ

съ

периодъ

на

изселвания а) презъ XVIII в. и б) втората половина на XIX и
началото ХХ в. в . - въ връзка съ упадъка на старото рудар-

ство и на Отоманската империя.

•

1)

И днесъ още мtстото на лозята

имъ

носи

името „мухаджирски

2)

Речник мtста у ослобоljеноj области Старе Србиjе, Београд,

лозя".
u

у

Иорданъ Ивановъ, Българитt въ Македония стр
3)

За многото нtкога

джамията и около

10

1914

г. ,

97.

турци, днесъ, напомня само бtлото викало на

турски родове въ гр. Кратово.

.
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З. Tun'Ь и физиономия. До края на XVII в. Кратовс,
билъ събрано селище въ ср'iщата (на днешното му мtсто):-:
а пръснато въ периферията - по течението на р-вкитt Та
бачка и Манцева, отъ с. Горно Кратово на изтокъ до с. Же
лtзница на з.ападъ, гдето живtли рударитt-саксонци. Следъ-.
изселването на рударитt въ края на XVII в., та и до днесъ,
Кратово по типъ е събрано сбито селище. Днесъ се
очертаватъ следнитt махали въ града: Царйна, по стръм
ниятъ дtсенъ склонъ на Табачка рtка; Турска махала, въ
центъра, гдето въ миналото еж живtли турцитt 1) и Чииръ 
махле на юrоизтокъ по дtсния склонъ на Манцева рtка~
Околнитt мtстни имена като: латински манастиръ, нъмска
одая

и

др.,

гдето

още

личатъ

останки

отъ

селища,

сочатъ.

за по-старото развитие на Кратово.
Кжщитъ, наредени амфитеатрално една надъ друга по
стръмнитt склонове на Табачка и Манцева ръки еж повечето
двуетажни 2), съ еркери, изградени долу съ камъни, а горе съ
плетъ и кирпичъ, покрити съ керемиди и плочи, се бълъятъ-.
(варосани) отъ далече и придаватъ чудно красивъ изгледъ на.
това старо градче. Населението живtе повечето въ горния
етажъ, въ спретнато наредени стаички, съ красива ръзба по
таванитъ. Долниятъ етажъ, обикновено вкопанъ въ скалитъ,..
представлява отлична изба.
Дворовет-в еж малки, почти липсватъ, а за нъкакви до-
пълнителни стопански постройки и дума не може да става ..

Кжщит-в еж

просто

долепени

една

до

друга.

У лицит-в

еж

т-всни, криви, стръмни, съ турски калдаръмъ и много за- 
дънени улици. Тъ еж главно две едната успоредна на
Табачка, а другата - на Манцева рtки. При вливката имъ на:
малка заравненость е чаршийката на Кратово, оградена съ кри
ву лички и малки стари дюкянчета съ голъми кепенци. Физио
номията на града се допълня още отъ нъколкото (5-6) стари .
сводови каменни моста, петьтъ добре запазени високи ка
менни кули 3) и една джамия съ бъло викало. Всичко това малкото площадче въ срtдата, долепенитъ една до друга дву-
етажни кжщи, тъснитъ и криви калдърмисани улички, камен
нит-в мостове и кули, придаватъ чисто срtдновtковенъ изгледъ
на гр. Кратово.

Ill.
въ

Стопанство

Кратово е старъ занаятчийски градъ. Най-важенъ занаятъ-.
миналото тукъ е било рударството - първостепенниятъ-

1 ) Въ миналото тя се дtлtла на Табачка махала, Циганска махала и ,
Султанъ Муратъ махлеси.
2) Край рtкитt се намиратъ три-и четириетажни кжщи.
3) Една отъ тtхъ днесъ се използва за жилище отъ едно семейство.
Тя · е триетажна, съ стени дебели долу 2 м., а горе 0·60 см. и има внсочинаt.
18 метра.

Обр.

2.

Градъ Кратово и

неговата околность (La ville de Cratovo entre
les buttes volcaniques).

(

.!!11111
Обр.

3.

Градъ Кратово. Развалини отъ срtдновtковна кула и стари полу
разрушени кжщи. (Cratovo. Ruines d'une tour medievale).

Обр. 4. Градъ Кратово. 1. Срtдновtковна кула, 2.
Училището съ двора. (Cratovo. 1. La tour medie-

vale, 2. L'ecole bt1lgare).

Обр.

5.

Градъ Кратово. Стариненъ мостъ и типич

ни крайрtчни кжщи.

(Cratovo.

sons

Ропt

cбtieres).

ancien et mai-
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факторъ както за възникването, така и за развитието на града.

Рударството, развито още въ далечната древность отъ тра
китt, се съвзема при римлянитt и отъ тtхъ по наследство
преминава у нашитt прадtди. То достига голtмо развитие
отъ XIV до XVII в. в., замира презъ ХVШ в. и се съживtва
отново презъ XIX в., като въ срtдата на сжщия вtкъ окон
чателно замира

и

остава предметъ на

стопанската история.

При голtма примитивность въ работата и поради конку
ренцията на металитt отъ вънъ, старото рударство спрtло
както въ Кратово 1) така и въ Злетово.
Презъ ХХ в. то се съживява, но вече модернизирано съ
най-рационаленъ начинъ на използуване руднитt вещества.
Центъръ на това ново рударство не е вече гр. Кратово, а село Злетово и Пробищипъ. И въ дветt селища еж построени
(отъ англичанитt) голtми фабрики за преработване на рудитt.
Рудата за фабриката при с. Пробищипъ (16 клм. южно отъ
гр. Кратово) се копае при с. Добрево. По въздушна линия се
пренася до фабриката, отъ гдето, следъ като се преработи на
прахъ, се пренася въ Косовска Митровица, гдето става окон

чателната й дообработка. Фабриката\!) при с. Пробищипъ е по
строена въ 1936/7 год. До пролtтьта на 1941 г. въ фабриката
еж работили 500 души работници. Модерното рударство се е
разпило въ с. Пробищипъ и Злетово главно поради по-лесния
имъ достжпъ. До Пробищипъ англичанитt еж. построили от
лично 22 клм. шосе, което достига ж. п. линия Щипъ-Кочани,
а Злетово е само на 1О клм. отъ станцията Кочани. По всичко
изглежда, че Кратово - центърътъ на старото рударство, вече
никога нtма да привлече рударството, което е лоша присжда
за развитието на града. Той е обреченъ на упадъкъ, който
впрочемъ · е

вече

достигналъ

своя

максимумъ.

Разположенъ срtдъ силно пресtчена вулканска мtстность,
Кратово е мжчнодостжпно селище. Единствениятъ пжть, който

има, това е шосето, което при Страцинъ (на

17

клм.) го свър

зва съ шосето Куманово -Крива-паланка 3). Като продължение
на шосето до Страцинъ е още недовършеното трасе, което
презъ седловината Джгура свързва града съ с. Пробищипъ

клм . ), отъ гдето по отлично 22 клм. шосе се достига ж. п.
линия и шосето Щипъ-Кочани. До с. Злетово води лошъ ко
ларски пж.ть (почти конска пжтека) презъ седловината Пече
ница. Конска пж.тека презъ Лисецъ планина води и за Крива
паланка (30 клм.). Кратово ще има по-благоприятно положение

(16

1) Вижъ подробно за рударството въ Кратово у Г. Бон ч е·в ъ, Ста
5-10 н у А m i В о u е, La Turquie d'Europe

рото рударство у насъ, стр.
t. Ш. р. 59-61, Paris, 1840.

2) Отъ двора на фабриката се вадятъ каменни вжг11ища,

които

с11у

жатъ като двигате11ь на машинитt.

3 ) Крива-паланка е основанъ (отъ турцитt) презъ XVII в.
еендщи!lско селище на важния пжть Кюстендилъ-Скопие.

като дер

_
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спрямо пж.тищата когато се прокара новата ж. п. линия Гюе
шево-Куманово презъ седловината Деве багъръ 1) по доли

ната~на Крива рtка. Тя 2 ) ще мине само на 8 клм.
и~най-многоJще спомогне за съживяването му.

,,·-г

отъ града
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VII

на Кратовско (Carte econornique des
environs de Kratovo).
1. Зърнени храни - Cereales; 11. Царевица - Mais ; 111. Лозя - VignoЬles; IV. Тютюнъ, макъ - ТаЬас, pavot ; V. Гора - Foret; VI.
Оризъ - Riz ; VIII. Села и махали Villages et harneaux.

6.

Стопанска карта

1 ) Деве баrъръ

-

камилски

ревъ,

я нарича

мtстното

население,

а

така я пише и Й орда н ъ 3 а ха р и е в ъ, Кюстендилъ въ Архивъ за по
селищни проучвания, год.

1,

кн.

1.

2) Проектъ за тази ж . п линия е имало още въ
Баронъ Хир
шовата компания даже е била изпратила съответна бригада въ Крива-палан
ка, която почнала работата по долината на Крива ръка. (Вж
Ми х а и л ъ
И в Ма к е дон с к и, Спомени
материали за историята на Криворtчна
паланка, София
г, стр. 62).Постройката на тази линия се извършва днесъ,

1873 r.

-

1925

когато земитi; отъ Вардаръ до Марица съставляватъ едно политическо цi;ло.
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Въ връзка съ рударството въ Кратово се развили много
занаяти като: казанджийство, ковачество, куюмджийство и др.
Турскитt пж тешественици отъ XVII в . ни рисуватъ града като

голtмъ занаятчийски центъръ съ

350 дюкяна-работилници, гдето

се изработвали: казани и други медни сждове ; позлатени
ибрици, свещници и фенери; а даже е имало и rолtмъ , моне
тенъ турски дворъ. Отъ всички занаяти въ връзка съ старото
рударство днесъ еж запазени само н·вколко тенекеджии и под
ковачи, които съ помощьта на голtми желtзни ножици и чукъ

изрtзватъ подкови отъ дебели желtзни плочи. Остриятъ звънъ
на тtхния чукъ нарушава тишината на града и напомня за
оглушителния трtсъкъ при металопреработването въ мина
лото. Подковачитt и тенекеджиитt задоволяватъ нуждитt на
Кратово и близката му околность.

Кожарството е било силно развито презъ XIX в. въ връзка
съ животновъдството. По течението на рtката е имало много

табахани, отъ гдето е ост·анало и името на рtката (Табачка).

Изработвали се хубави сахтияни и мешини, които били прода
вани въ Солунъ, Скопие и Кюстендилъ. Днесъ кожарството
въ Кратово не сжществува. За него напомнятъ само многото
сtчива разхвърляни по таванитt и избитt на много кжщи.
Много еж още обущарскитt и сарачески магазини-работилници
въ Кратово, които ако работятъ всички биха задоволили нуж
дитt на единъ по-голtмъ градъ.
Презъ XIX в. еж били силно развити бояджийството и
мутафчийството. Кратовскитt дисаги, торби и чулове еж били
познати по всички околни панаири до Солунъ.
Отъ всички занаяти на миналото, само самарджийството
не е изгуqило значението си и се е запазило до днесъ, благо
дарение

на

планинската околность

на града.

Много занаяти били развити въ Кратово презъ XIX в•
било въ връзка съ рударството, било поради развития градски
животъ или пазарищенъ центъръ. Но когато се прокарала же
лtзницата по долината на Морава и Вардаръ,

много

отъ

за

наятитt позападнали. За смtтка на Кратово се издигнали нови
градове като Куманова и Св. НикЬле, поради близостьта имъ
до пжтищата. Обаче, последниятъ и най-съкрушителенъ ударъ
на кратовското занаятчийство билъ нанесенъ презъ 1912 г. когато
се изселили турцитt, които по изкуственъ начинъ подържали
живота на града. Кратово не е могълъ да се приспособи къмъ
новитt условия на животъ, поради откжснатостьта му отъ
пжтищата и затова запада. Днесъ въ града има: 10 бакал
ници, 15 магазини за манифактура и бакалия, много
шивачи,
обущари, сарачи, самарджии, подковачи, тенекеджии, кафеджии,
гостилничари,

касапи и др.

Всички занаяти еж въ голtмъ упадъкъ, ето защо занаят
чиитt еж прибtгнали до помощьта на странични доходи, като
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покрай главния занаятъ се занимаватъ съ малко земедtлие и
животновъдство.

Земедtлието е слабо развито. Силно пресtчената

мtст

ность, съставена отъ трахити, дацити и тtхнитt туфи, е малко

годна за обработване. Най-добритt почви еж. по туфовата по
вр-ьхнина около рtката. Всtки занаятчия (а всички въ Кратово
еж. занаятчии и търговци) има по нtкоя нивица съ: тютюнъ,
макъ, лозе, а тtзи, които иматъ повече земя еtятъ и малко
зърнени храни (ръжь, смtсъ, ечмикъ). Тютюнътъ и макътъ 1 ) еж
отъ добро качество, а лозята еж. нови на американска под•
ложJ<а. Изъ тtхъ еж. пръснати и то въ доста голtмо изоби
лие овощни дървета: череши, сливи, орtхи и др.
Животновъдството по важность не отстж.пва на земедt
лието не само въ Кратово, но и въ околноетьта му. Затова
епомагатъ тучнитt ливади по стръмнитt склонове отъ туфи

напоени съ подпочвена вода. Огглеждатъ се преди всичко:
1<ози, овци, мулета и магарета. Едриятъ роrатъ добитъкъ се
отглежда съвсемъ малко. Въ миналото тукъ е било силно раз
вито овцевъдството. Това се вижда отъ единъ документъ отъ
в. гдето се даватъ указания за доставяне овци на сул
танската войска. Докато отъ каазитt отъ югоизточна България се
искатъ отъ 2000-6000 глави овци отъ кааза, и за тtзи отъ
Пиротъ, Щипъ и Радовишъ отъ 20,000-25,000 глави то
само отъ Берковската и Кратовската каази се ис1<атъ по 30,400
глави овци, които да се закаратъ въ Бtлrрадъ ~).
Днесъ отъ Кратово се изнасятъ: ярета, агнета, кози, овци,
сирене, масло, тютюнъ, афионъ и орtхи 3), а се внасятъ брашно,
колониални и манифактурни стоки.
Въ миналото Кратово е билъ пазаренъ центъръ на rолtма
околность достиr~ща до rp. Куманова, rp. Св. Николе и rp. Ко
чани. Днесъ хинтерландътъ на града е силно намалtлъ. Той
обхваща следнитt села: Шлеrово, Приковци, Гризиловци, Фи
липовци, Страцинъ, Куново.
Пазарътъ става сжботенъ день въ малката чаршийка на
града , а за добитъкъ - на дtсния брtrъ на р'hката срещу
гробищата. Сж.ботата е единствениятъ день презъ седмицата,
когато настава оживление въ Кратово. Презъ останалитt дни
е пълно мъртвило 4). Занаятчии и търговци съ нетърпение
очакватъ еж.богата, за да направятъ нtкоя размtна, която раз
бира се е малка, тъй като населението отъ околностьта е до
ета бедно.

XVI

1)

Макътъ вирtе до

3)

Изнасятъ се и воденични камъни изработвани при с. Лесново.

850

м . надъ морската височина.

2) П. Ми я те в ъ, Нtколко турски документи отъ XVI в. по продовол
ствието на султанската войска съ овце отъ близкитt селища, Архивъ за
поселищни проучвания, rод. J, кн. !, стр. 130- 135,
София.

1') Случва се понtкога цtлъ день никой да не влtзе въ магазина или
работилница та.
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Кратово като културно-просвi.тенъ центъръ

Презъ първитt вtкове на турското робство, Кратово,
като рударско селище се ползувалъ съ голtми привилегии.
Той

станалъ

срtдище

и

на - духовенъ

животъ,

който

билъ

поощряванъ отъ чужденцитt-търговци дубровничани - истин
ски културтрегери за страната ни. Чрезъ тtхъ българитt се
сношавали съ външния свtтъ презъ робството. Презъ този
периодъ Кратово далъ множество книжовници, духовни лица
и мжченици за вtрата. Кратовецътъ св. Георги 1 ) е билъ изго
ренъ въ София на 11. 11. 1515 год. за гдето не искалъ да приеме
мохамеданството и се ожени за туркиня, която го любила.
Въ града е имало прочута
гото

сржчни

преписвачи,

школа,

които

която

давала между дру

изпълнявали

скжпи

поржчки

съ изящна художествена работа. Така въ 1563 год. по поржка
на мtстния князъ Димитъръ е било написано едно четверо
евангелие, което сега се пази въ библиотеката на Св. Синодъ въ
София. По време на робството, когато духовенъ мракъ и ни
щета еж били широко разперили криле надъ българския на
родъ, когато и Търново - духовниятъ центъръ на Второто
българско царство се е билъ вече заличилъ като такъвъ, точно

тогава Кратово се издига като срtдище (огнище) на българска
култура и книжнина. Въ това отношение доста еж спомогнали
и многото манастири въ околностьта на Кра1::,ово, като мана
стиръ св. Гаврилъ Лесновски, манастиръ св. Иоакимъ Осогов
ски, манастиръ св. Прохоръ Пчински, св. Георги 2) и др. Въ
манастиритt е билъ запазенъ българскиятъ духъ, езикъ и
книжнина. Tt еж били хранилища на българщината, единствени
оцелtли огнища на свtщената българска традиция, последенъ
пулсъ на българското сърдце и душа 3).
Кратовскитt книжовници продължили дейностьта си и
презъ XVIII в. изъ манастиритъ въ Фрушка гора 4 ).
Въ епохата на възраждането на цtлокупния български
народъ, Кратово стои на видно мъсто съ своя учитель хаджи
Якимъ Кърчовски, който съ своитъ книги 5) отъ 1814, 1817 и
1819 год. заедно съ тетовеца Кирилъ Пъйчиновичъ, е първиятъ
български писатель, пишещъ поучителни книги на простонаро

денъ говоримъ бъ~rарски езикъ. Хаджи Якимъ Кърчовски учител
ствувалъ въ Кратово отъ 181 О до 1820 г. Факта, че още тогава
rрадътъ е ималъ такъвъ голtмъ учитель, показва колко напредъ
1) й орда н ъ

2)

И в а но в ъ, Сев. Македония, стр.

Въ манастиря св. Георги

въ

Старо-Нагоричино

196.
почиватъ

на българския царь Михаилъ Шншманъ убитъ отъ сърбитt презъ
въ Велбужката битка.

н

r.

коститt

1330

rод.

3) Вижъ за манастиритt книгитt на Йорданъ Ивановъ за Макадония
1933 г.
4) Тамъ е работилъ Велко Поповичъ.
.

Трайчевъ .Манастиритt въ Македония, София,

5) Вижъ за тtхъ у Й орда н ъ И в а но в ъ, Бълrаритt въ Македония

стр.

207.

'
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е билъ той въ културно-просвътно

отношение. Не е безинте

ресно да се знае, че точно тогава

Кюстендилъ е билъ

чисто турски градъ съ само

българи и тъ почти

неграмотни 1).
Кратовецъ

(1810 r.)
1О -15 кжщи

u ·

е и Иосифъ Даскаловъ 2 ) учитель, който
удивителенъ примъръ на родолюбие, геройство и

показа
всеотдайность.
По време на последното сръбско робство до 1928 год.
гр. Кратово е ималъ само първоначално училище, следъ което
е била открита и прогимназия. Днесъ (1941 rод.) въ града е
откритъ rимназиаленъ клонъ, който отчасти ще задоволява
нуждитъ на ученолюбивитъ кратовци. По липса на удобно учи
лищно помъщение за цельта се използува сръбската полицей
ска казармена сграда. Временнитъ курсове, които ржководихъ
презъ лътото на 1941 rод. винаги бъха препълнени съ будни
ученици, нъкои отъ които даже знаеха да четатъ и пишатъ на
роденъ български езикъ, учени въ кжщи отъ будни родители.
Много отъ тъхъ всъки день ми носъха по нъкоя българска

книга 3), пазена като ск.жпъ спgменъ отъ миналото.
Справедливо отбелязва Иорданъ Ивановъ 4 ), че „между
бълrарскитъ градове, гдето славянската книжнина и писменость
не еж спирали презъ турското робство, тръбва на първо мъсто

следъ София да поставимъ Кратово".

LA VILLE DE KRA TOVO
Etude sur la geographie humaine
d е 1а Ма с е d о i n е.
(Resume)

Au centre des versantes de l'ouest de la montagne· d'Ossogovo, est situee la ville de Kratovo. Ses environs immediats au
point de vue orographique presentent une petite cuvette ouvert
et pendue а l'ouest vers la plaine de Koumanovo et la plaine
l'Ovtche Ро!е. Elle est cree de roches eruptives: trachites,
dacites, andesites, basaltes et leurs tufs. C'est une des plus
jeunes regions eruptives de la Peninsule Balkanique. Son relief est purement volcanique. Kratovo repose au centre d'un
cratere ouvert par les fleuves. Les valles sont etroites et tres
inegales. Се relief, fortement montagneux est un grand obstacle
pour les communications. Les terres araЫes sont rares et elles
1) Й о р да н ъ

3 а ха р и е в ъ,

Кюстендилъ,

Архивъ за поселищни

проучвания, rод. 1, кн. !. София, стр. 97.
2) Вижъ за него Т о м о в ъ и Б а ж д а р о в ъ, Революционната борба
въ Македония, Скопйе 1917, кн. 2, стр 39.
З) Между тtзи книги с.ж: .Строителитt на съвременна България• отъ
С. Р ад е в ъ ; много учебници по българска история, по зоология, христома
тии

и

много

други.

~) Й о р да н ъ И в а н о в ъ 1 Северна Македония, стр. 633,
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sont pauvres au point de vue agricol. Les forets sont presque
detruites et n'existent plus. Cette region, fortement montagneuse
est tres riche de mines et d'autre richesses du sous-sol. Ici se
trouvent de tres forts gisement de plomb, de zinc, de manganese, de cuivre et d'argent. La fondation de !а ville de Kratovo
s'exp\ique justement avec l'utilisation de ces richesses minieres
du sous-sol.
La ville, fondee au temps des Thraces, est connue par des
Romains avec le nom thrace „Tranupara". Cette ville surpasse
!е Moyen age et du XIII-me jusq'au XVП-me siecles arrive а un
grand essor et realise de tres graiid p.rogres. Ici, dans cette
ville et cette region, ont ete colonises des mineurs Saxons, domicilies aupres de !а population indigene bulgare. Aussi, des commer<;ants de Doubrovnik, de Turquie et meme, pour un certain
temps, quelques serbes et juifs.
Pendant \е XVJ-me et !е XVII-me siecles, \а ville de Kratovo а ete un grand centre minier et une ville de commerce et
de production artisanale. Aussi, cette ville а ete un centre d'instruction et de culture.
Apres \е declin pendant le XVIII-me siecle, а cause de
l'arret µе Ja production miniere, !а ville de Kratovo realise un
progres notaЫe pendant le XIX-me siecle, quand !а production
miniere se reveille de nouveau. Au milieu du XIX·me siecle cet
essor minier s'arrete et disparait pleinement. Mais, !а vi\le а
garde son Ыеn etre, entretenue d'une maniere artificielle, par les
nombreux turcs, qui vivaient ici comme des seigneurs, ау ant de
grands domaines agricoles (Tchiflics) dans les riches plaines dans
les environs. Mais, quand les turcs quitterent en masse la region
en 1912, la ville de Krutovo ne put plus de supporter се gnard
desastre. C'etait la fin de son activite economique et de son
Ыеп etre et sa prosperite.
La ville est un centre d'habltation oi.t les maisons sont
etroitement reunies. Quand elle avait comme habltants des mi 7
neurs saxons, cette vi\le etait d'une type plus disperse. Les
maisons sont rangees en direction ampl!itheatrale. La ville а un
aspect d'un centre du Moyen age, par ses tours hautes et construites de pierres, par ses rues etroites et ses ponts de pierres.
La population de la ville et des villages est purement bulgare. Les serbes, venus ici pendant le XIII•me et le XIV·me
siecles, se sont rapidement melanges et sont disparus entre \а
grande masse des bulgares. Les saxons et les commer<;ants de
Doubrovnik sont quitte la region pendant le XVII-me siecle. Des
turcs, maintenant sont restes seulement quelques familles. Pendant !а domination recente serbe la population s'est gardee comme
bulgare, avec sa conscience bulgare, а cause de sa culture et
sa conscience nationalle et grace а !а pouvrete de !а region montagneuse, qui n'attirait pas les serbes.
Au cours du XIX-me siecle !а ville de Kratovo а ete un
grand centre de production artisanale et de commerce. Au-
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jourd'hui tous les metiers ~ont en decadence. VoiJa pourquoi
tous les artisans maintenant pratiquent aussi les travaux d'agriculture et d'elevage, comme une deuxieme moyen de gagner
certains petits benefices et d'assurer ainsi leur existeuce. Comme
petits proprietaires-agriculteurs, ils produisent de petites quantites de tabac, de cereales (surtut de seigle et de l'orge) et d'afion. Ils travaillent et cultivent aussi la vigne. 11s elevent des
moutons, des brebls et surtut des chevres.
L'origine et 1е developpement de Kratovo est en relation
tres etroite avec la production et l'exploitat-ion des mines. Maintenant, l'exploitation moderne des mines n•existe plus. Се meme
obstacle, 1е manque des chemins et des routes, а provoque le
declin de la ville, qui ne put pas se develppper dans les conditions de la vie moderne. Sa situation mauvaise, au point de vue
geographique et un heritage du passe.
La ville de Kratovo а ete un grand centre de culture et
de civilisation dans le passe. La science et les lettres slaves
et bulgares ont eu ici un notaЫe essor, meme aux temps les
plus peniЫes de l'esclavage turc.
Tjanko Jordanov

Градъ Прилепъ
отъ

Ст. Русевъ
Градъ Прилепъ, столицата на легендарния Крали Марко,
е разположенъ въ най-rолtмата котловина - Пелаrония - на
Западна Македония. Отъ всички български градове, той е
единъ отъ най-популярнитt всрtдъ българското население, не
само въ Македония, но и по· всички краища на българската
земя. Популярностьта си дължи на Крали Марко, най-rолtмата
и известна историческа личность въ Старопланинския полу
островъ въ края на XIV в.
Наистина, кой бълrаринъ не знае или пъкъ не е слушалъ
за юначеството, хитростьта и безстрашието на Крали Марко !

Нtма по-интересенъ обектъ отъ нашата земя, който да не е
свързанъ съ известно предание за тоя леrендаренъ юнакъ. А
въ мноrобройнитt народни пtсни, картинно и легендарно дори,
се рисува борбата му срещу упорития завоеватель на българ
ското население и земя въ края на XIV в. Въ повечето отъ

тtхъ се слави и красотата

на

неговия

престоленъ rрадъ

-

rрадъ Прилепъ.
Интересенъ е rрадъ Прилепъ не само по своето истори
ческо минало, но още и като антропоrеоrрафски обектъ, осо
бено неговото възникване, име и поселищно-стопански отно
шения. За него има доста вече писано, но въпрtки това, още
има много нtща неизяснени отъ антропоrеографско гледище 1 ).

1)

Първитt писмени сведения за днешния

градъ

Прилепъ

намираме

въ пж теписитt и съчиненията на онtзи пж тешественици и учени посетили
града въ миналото по единъ или другъ случай. Презъ срtдата на XVJI в.

презъ Прилепъ е миналъ турскиятъ пжтешественикъ Евлия Челеби (А . Шо
повъ, Пер . сп, кн. LXII, 1901 г., стр. 185) и английския лtкарь Е. Браунъ
(Е. Вrауп А Ьreif accont of Some travels in Hungaria, Servia, Bulgaria,
Macedonia и пр. London, 1673 r., издадена на френски езикъ въ 144 стр . ).
Въ началото на XIX вtкъ е миналъ презъ Прилепъ рускиятъ лейтенантъ
- &. Софоновъ, като турски пленникъ (Мак. пр. год. 7, кн. 2-3, Рецензии,

стр.
стр.

228) и Анри Пуквилъ
35-37, Београд, 1914

(К. Н. Костиh - Наши нови градови на
год.,) които ни даватъ сведения за града

jyry

По
късно Прилепъ е билъ посетенъ отъ Ами Буе, който дава твърде ценни
сведения за града въ своето капитално съчинение "La Turquie d'Europe•1840" г.; отъ нtмския пжтешественикъ Гризебахъ (А . Griesebach - Reise

durch Rumelien und nach Rrussiem, Jahre 1839, Gottingen, 1841, В. S. 65 );
отъ слависта В. Григоровичъ (Очеркъ путешествiя по Евр. Турпии, 2 изд.
Москва, 1877); отъ руския архимандритъ Антонинъ (Изъ Румелiи, 1889 г.);
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Градъ Прилепъ е разположенъ въ източния край на При
лепското поле, точно тамъ, гдето

то

се

вдава

навжтре

между

планинитt Бабvна и Селечка.

Селечка ёе издига стръмно източно и югоизточно отъ

града, съ най-високитъ си върхове Ливада
мажъ (1418 м.). Разклоненията на Бабуна
отъ северъ и североизтокъ

Козякъ
остава

(1748

града,

чрезъ

(1663
пъкъ

м.) и Буди
заграждатъ

Марковъ

хълмъ

и

м.), най-високиятъ й връхъ. Така градъ Прилепъ

откритъ само

къмъ

западъ,

т.

е.

къмъ полето и отчасти

къмъ югъ. Точно на това мtсто се събиратъ и всички води,
които текатъ по долинитt отъ къмъ ПрисадсI<ата и Плетвар
ската седловина, за да навлtзатъ с.1едъ това въ полето. На
сжщото това мtсто се събиратъ и всички пжтища отъ полето,
които презъ тtзи проходни долини и седловини, водятъ къмъ

долината

на

р.

Вардаръ и обратно

-

отъ

последната

къмъ

Прилепско-Б:Итолското поле.
Надморската височина на града е срtдно 655 м., а гео
графското му положение се опредъля отъ координатитt 41 °21'
северна ширина и 21 °33' източна дължина.
Прилепъ принадлежи къмъ засебната географска область
Пелаrония ( съ това име тя е била известна още въ дълбоката
древность), която обхваща голtмата затворена едноименна
котловина, подtлена на Прилепско, Битолско и Леринско поле.
Прилепъ е почти изолиранъ градъ. Само връзката му съ Би
толя е по-удобна, но и тукъ Алинскитъ височини, които, кол
кото и да еж низки, го откжсватъ отъ Битолското поле. За
това и той е
станалъ
сръдище
на Прилепското поле и
градъ
на ограднитt му планини. Битоля е най-близкиятъ
до Прилепъ 40 клм. Градъ Крушово, който е разпо
ложенъ

на

31

точно на западъ, въ Крушовската планина, отстои
клм. Прилепъ е свързанъ
съ Велесъ и съ шосе

отъ австрийския консулъ Ханъ - на два пжти (Reise von Belgrad nach Salonik, Wien 1861); отъ нtмския ученъ Хайнрихъ Бартъ (Reise durch das
innere der Europaischen Turkei ..• 1862 г., Berliп, 1864); отъ анrличанкитt
мисъ Мекензи и Ерби въ 1863 г. (Travels in the Slavoпie provinces of Turkey in Europa, London, 1867); отъ рускитt учени Успенский и Милюковъ 2. VII. 1898 г.
По подробни и по-системно събрани данни за града еж дадени въ
отдtлнитt трудове на Д-ръ И. х. Василевиh, Прилеп и негова околина,
Београд, 1902 г. и на Г. Трайчевъ, Градъ Прилеnъ, София, 1925 год.
Интересътъ ми къмъ града бt събуденъ, благодарение на това, че
презъ лtтото на 1941 г., като командированъ учитель, nрестояхъ около два
месеца въ него и то непосрtдствено следъ освобождението му отъ сръбско
робство.

Презъ това време имахъ възможностьта да се запозная съ града, да
събера известни данни отъ антроnогеографски и стопанско-географски ха 
рактеръ, да разnитамъ нtкой стари люде (на които още единъ 11жть изка
звамъ rолtмата си благодарность, особено на стария прилепски гражданинъ

Йорданъ Бомболовъ', както и да направя много излети изъ близката
11ечна околность на града и да посетя по-забележителнитt, отъ
гледна точца, обекти ,

и

да-

географска
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презъ Присадския проходъ (63 клм.) и съ желtзопжтна линия,
пусната въ употрtба на 22. 1. 1936 год.. която минава между
политt на в. Солунска глава (2550 м.) и Бабуна планина. Съ
Тиквешката котловина и долината на р.

Вардаръ е

свързанъ

съ шосе презъ Плетварския проходъ (до Градско 60 клм.). Свър
занъ е съ шосе и съ селищата Бродъ (39 клм.) и Кичево въ
долината на р. Велика (Трtска) презъ прохода Барбаросъ. На
противъ само нtколко п.жтеки свързватъ Прилепъ съ покрай
нината Мариово, която лежи източно отъ Селечка планина.

1.

Физиоrеоrрафски

отношения

J. Орография и хидроzрафия. Прилепското поле се за
гражда отъ изтокъ, североизтокъ 'И северъ отъ Бабуна пла
нина. Тя е непосрtдствено свързана чрезъ доста висока сед
ловина съ грамадния масивъ Яковица (Якупица), който съ ви
сокия си конусообразенъ връхъ Солунска глава (2550 м.)
господствува надъ околнитt планини и полето. Главното било
на Бабуна планина се издига постепенно, колкото повече се
се отдалечава отъ Яковица (Якупица) и въ най-югоизточната
си часть е най висока (Козякъ - 17 48 м.) и най-т'tсна. Билото
и има югоизточна посока. То се снишава само къмъ с. При
садъ, разположено въ нейнитt гънки, и образува седловина
висока близу 1000 м., презъ която върви шосето Прилепъ
Велесъ. Западно отъ тази седловина се отдtля отъ главното
било клонъ, който се простира въ югозападна посока. Скло
новетt му се спущатъ стръмио къмъ Прилепско поле и свър
шватъ непоср'tдствено надъ града съ високъ хълмъ, на който
се намиратъ развалинитt отъ Марковитt кули. На този клонъ
се

издига

още

по

на

северъ отъ града м.жчнодост.жпния връхъ

Златовръхъ 1422 м. Съставенъ отъ отвtсно издигащи се гра
нитогнайсови скали, той изглежда на подалъ се остъръ з.жбъ
изъ снагата на планината. Въ югозападнитt, му поли е разпо
ложенъ прочутиятъ манастиръ „Трtскавецъ" на една заравне
ность висока близу 1400 м.
Склоноветt на Бабуна се спущатъ къмъ Прилепското
поле много стръмно. Тъ с.ж почти неразчленени отъ планин
скитt. потоци, изцt.ло голи, скалисти и безъ вс'tкаква расти
телность. Ако да не бt.ше високиятъ Присадски проходъ, Ба
буна планина щt.ше да б.жде напълно непроходима.
Прилепското поле отъ изтокъ се загражда и отъ Селечка
планина. Тя е отдълена отъ Бабуна посрt.дствомъ високата

седловина при с. Плетваръ (988 м.), презъ която минава шо
сето отъ Прилепъ за Тиквешъ. Селечка се издига изведнажъ
стръмно и високо надъ Плетварската седловина. Тукъ с.ж и
най-iзисокитъ и върхове Ливада - 1663 м. и Буди мажъ 1418 м, ГJJащ1ото и билQ има подковообразна форма и е обър-
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нато съ изпъкналата си часть къмъ северозападъ.

Вж.тре

въ

нея е
разположена покрайнината Мориово (Мариово). Се
лечка се раздъля на две била. Едното съ югоизточна посока

Обр.

1.

Прегледна скица на rрадъ

Прилепъ и неговата

близка

околность

(Esquisse geographique des environs de la ville de Prilep).
и представлява естествено продължение на Бабува, а другото
което

се

южна

посока

издига
и

стръмно
колкото

надъ
отива

града
по

на

и

полето

югъ

става

има
все

напълно
по-низко

и завършва при завоя на р. Черна 1 ). Отъ последното било се
отдtля единственъ клонъ съ западна, а впоследствие югоза
падна посока, който колкото отива по къмъ западъ става все
по-високъ (Руменъ камъкъ, 849 м.) и завършва изведнажъ въ
долината на р. Черна. Срещу него на дtсния брtrъ на рt
ката

сжщиятъ

клонъ

продължава

къмъ

насрещната

планина,

която загражда отъ западъ Прилепското поле. Този клонъ на
Селечка планина се нарича Алински височини по името на се-

1 ) Прочутъ съ rолtмитt си боеве презъ

1915-1918 r.
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лото Алинци, което е разположено въ тъхъ.

Tt,

еж.

именно,

които отдълятъ Прилепеното отъ Битолското поле 1).
Както склоноветt, на Селечка къмъ полето, тъй и тия
височини еж. въ по-голъмата си часть голи, скалисти и слабо
разчленени отъ планинскитъ потоци. Ето защо и Селечка е
трудно проходима планина и затова между Прилепското поле
и Мориово (Мариово) нtма никакви удобни пж.тища, освенъ
конски пж. теки. Между дветt, била на Селечка протичатъ нъ
колко малки ръки, притоци на р. Черна, каквато е тази, която
води началото си отъ в. Буди мажъ и минава презъ с. Кокре.

На западъ и северозападъ Прилепеното поле се загражда
отъ Крушовска и Давидица {Даутица) планина. Последната
стои въ тъсна връзка съ Яковица (Якупица) пл. Билото и има
североизточно-югозападно

направление,

като

все повече се сни

шава къмъ югозападъ, така, че между последнитъ й разкло
нения и Крушовската планина се образува седловината при с.

Барбаросъ, презъ която минава пж.тя-шосе за долината на р.
Велика (Тръска), т. е. за Бродъ и по-нагоре за Кичево.
Склоноветt, и на дветt, планини
лепското поле много стръмно и почти

се спущатъ

къмъ При

праволинейно

отъ

се

веръ _ къмъ югъ до долината на р. Черна.

Прилепското поле има продълговата форма съ посока
северъ-юrъ и съ дължина близу 36 клм., а ширина 22 клм.
Като гранична линия между полето и ограднитt, му планини
се очертава хоризонталата 700 м. Сръдна височина Прилеп
ското поле може да има най-много къмъ 650 м. Полето е на
ведено къмъ югъ и юrозападъ, гдето неговата най-низка точка

м. е до коритото на р. Черна при навлизането й въ Би
толското поле (с. Троякръсти). Полето е идеално равно. Тукъ

591

таме само изъ него се сръщатъ самотни възвишения, . като
Пловдивскитt, хълмове, но съ много по-малки размъри. Най
голъмото отъ тъхъ е при с. Новоселени, високо 786 м.

Презъ Прилепското поле, въ неговата югозападна часть,
протича р. Черна. Тя навлиза въ него съ една твърде разлата
долина, тече бавно, меандрира и се разлива. Въ р. Черна тукъ
се влива р. Блато, която отводнява цълото Прилепско поле.
Въ сж.щность презъ Прилепеното поле, протичатъ много
рtкички, водитt, на повечето отъ тъхъ, обаче, презъ лътото
се изгубватъ и оставатъ само тукъ-таме отдълни вирове отлични развъдници на комари и жаби. Тъзи ръкички, които
водятъ началото си отъ иqточнитъ оградни планини - Бабуна
и Селечка, иматъ много непостоянни води и повечето ги гу
бятъ още щомъ навлъзатъ въ полето. Tt, иматъ доста дълги
1 ) Следъ пробива на Добро поле по тия Алински височини еж ста•
·
нали rолtми боеве и съюзнишкитt войски еж били напълно спрtни отъ
нашитt. И едва, когато нашитt войски отъ билото на Селечка и Бабуна

стиrатъ Скопие,

тtзи наши войски оставатъ откжснати и пленени.
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корита, носятъ много чакълъ и пtсъкъ, които все повече за
сипватъ културната земя и особено при поройни валежи съз
даватъ много грижи и пакости на населението. Най-важна отъ
тtхъ е Прилепската рtка. Тя води началото си отъ Присад
ската седловина и следъ като приеме Орtовичката и малката
Плетварска р-вка навлиза въ града. Тукъ въ долната му часть
се влива и Дабнишката рtкичка, която протича презъ север
ната часть на града. Презъ града коритото имъ е оправено и
отчасти канализирано. Следъ като Прилепската рtка напустне
града, часть отъ водит-в й се rубятъ въ ливадитt "Баба чаиръ",
които започватъ отъ самия градъ, а самата рtка взема западна
посока и се влива въ р. Блато.
Разправя се отъ старитt люде на града, че ливадит-в въ
старо време с.ж били много по мочурливи, отколкото днесъ и
с.ж

навлизали даже

и

въ града,

т,

е. съ

отеглянето имъ града

се е развивалъ по тtхъ. Наистина, като се
южната

и югоизточната

часть

има

предвидъ, че

на града е разположена на много

равно мtсто, непосрiщствено до тия ливади и че често е билъ
заливанъ, наводняванъ и отъ най-слабото покачване на водитt
на ония рtки, които протичатъ презъ него, а с.жщо тъй и
плиткитt подпочвени води, може да се

предположи,

че

тази

часть на града е построена върху нtкогашна мочурлива и бла
тиста мt.стность 1 ).
Рtка Блато се образува отъ рtкитt, които идатъ отъ
къмъ селата Стровиа, Зързе, Дебрище и Небрtгово, като всички
тt.зи рtкички носяrъ имената на селищата презъ които мина
ватъ. Следъ съединяването водитt имъ се увеличаватъ и по
неже текатъ много бавно, при най-слабо повишаване на нивото
имъ, тt се разливатъ по тtзи мt.ста, образувагъ, особено про
лtтно време, мочурища, а лt.тно време - ливади съ малки за
блатявания между тtхъ, което е _ станало причина отъ тукъ

нататъкъ рtката да носи името Блато.
Отъ западната часть на полето р. Блато почти не приема
притоци, освенъ малки, к.жси рtкички, като Крушовската и др.

Интересно е да се отбележи, че всички мtста заливани
отъ водитt на рtкитt, които протичатъ презъ полето с.ж
подъ 600 м.

2.

ГеолоJ1ско-тектонски строежь.

лепското поле и ограднитt му части е

еднообразието на скалния теренъ. На

Геологията

на

много

опростена

северъ,

изтокъ,

При
отъ

отча

сти и на югъ широко разпостранение иматъ - палеозойскитt
скали: гранитогнайси, тукъ-таме между тtхъ мраморъ (най-

1) Споредъ Иорданъ Бомболовъ (житель на Прилепъ на 76 r., когото
най-вече разпитвахъ за града) основитt на кулата на градския часовникъ по
строена въ 1858 год. еж били положени едва следъ като еж забили въ тази
мочурливо-блатиста мtстность голtми и дебели дървени колове.
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много развитъ при Плетварския проходъ) и др., а на западъ
въ полето-алувиалнитt наслаги" 1 ).
Златовръшкиятъ клонъ, който свършва северно отъ При
лепъ,

се

състои

изключително само отъ

еруптивни

скали-гра

нитогнайси и сиенити 2 ). Поради голотата на този дtлъ отъ Ба
буна, тt извtтряватъ въ най-чудновати форми-голtми и малки,
напукватъ се паралелопипедно или дебело плочесто. Усамоте
нитt възвишения изъ полето, както и тая при с. Новоселени
се състоятъ еж.що отъ такива скални форми. Типиченъ случай
е самиятъ в. Златовръхъ (нареченъ така, защото слънчевитt
лж.чи сутринь първо него огрiшатъ и за населението отъ лри

лепско той отдалече блtсти като злато), чиято най-висока часть
е

съставена

отъ

грамадни

скални

кж.сове,

натрупани

едни

върху други. Тази часть отъ Бабуна, която свършва надъ
Плетварския проходъ се състои отъ седиментни скали отъ па

леозойска и мезозойска
възрасть 3 ). Нtкои отъ тtхъ еж.
обърнати въ мрамори и то тия които лажатъ непосрtдс:гвено
надъ гранито-сиенита. Самиятъ връхъ Козякъ е съставенъ
отъ тия скали. Понеже и той е голъ, особено въ западната и

южната си часть, тt лесно извtтрятъ, въ нtкои се образуватъ
пещери (надъ с. Орtовецъ и др.) и се напукватъ тънкоплоче
сто. Мраморътъ е ситно зърнестъ, а по цвtтъ млtчно бtлъ,
слабо розовъ, дори черенъ съ разноцвtтни тънки ивици изъ него.

Билото на Селечка, което е

обърнато къмъ

Прилепъ, е

еж.що съставено отъ палеозойски скали: гранитогнайси, вмък
нати микашисти и амфиболити и др. Tt еж.що така · еж. из
вtтрtли въ всевъзможни форми, малки и голtми, и се напук
ватъ паралелопипедно. Само севернитt склонове на в. Буди
мажъ се състоятъ отъ мраморъ, който е продължение на
плетварския 4 ).

Образуването на Прилепско поле е станало чрезъ хлът
ване. Затова свидетелствуватъ: 1. разсtднитt линии покрай
склоноветt на Крушовска и Селечка пл. съ посока северъ
юrъ5) и въ североизточнитt склонове на в. в. Солунска глава
и Козякъ и 2) сж.ществуващитt усамотени възвишения тукъ
таме изъ полето (подобно на Пловдивскитъ хълмове). Спо
редъ Цвиичъ 6 ) Прилепското поле (цъла Пелагония) е образу
вано презъ Терциера и е часть отъ тъй нареченото „Егейскt>
езеро", което се е изтичало въ последствие чрезъ р. Черна
въ Сарж.гьолската котловина (тогава езеро). Следъ това единъ
отъ вардарскитt притоци, чрезъ назадна ерозия е проръзалъ
постепенно източната му ограда (т. е. днешния проломъ на р.
1 ), 2) J. Ц в и j и h, Основе за геоrрафиjу и reoлorиjy Макед. и
Ст,1ре Сърбиjе, ,Беоrрад, 1906 ч. 1, Л, III, стр. 282, 287, 338, 782,783,964 и др.
З) Пакъ тамъ.
4) Подробно е писалъ за тия скални извtтрявания и форми Д-ръ В.
С. Р ад о в а но в и h въ Гласник reorp. друш. кн. 16, Беоrрад, 1930 r.
5 ) 6)

J. Ц в и j и~-, цит. съч. стр. 287, 338, 789 и пр.
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Черна между Селечка и Мариово-Мъгленскитъ планини) и во
дитt. на Пелагонийското езеро еж се изтекли постепенно из
цt.ло въ Вардара.
Споредъ Косматъ и Д. Ярановъ 1 ) и други нtмски тех
тоници не може да става и дума за сжществуването на нt.
какво „Егейско езеро". Тия земи проф. Д. Ярановъ смtта като
часть отъ Македоно-Тракийската срt.дищна земя, която презъ

палеозойско-варисцийскитt. орогенни движения

е

претърпъла

едно силно издигане. По времето на алпидскитt тектонски
движения, тt. започватъ да се разпадатъ, особено презъ Мио
цена. Това разпадане продължило и презъ Плиоцена, а не е
довършено и до днесъ. То се изразява въ видъ на голt.ми
потъвания на полето и издигане на съседнитt. орогенни дt.
лове. Споредъ Косматъ 2 ), Пелагонийската котловина представ
лява синклинориумъ оформенъ главно въ края на Плиоцена и
презъ Кватернера.
Потъването продължава вtроятно и до день днешенъ,
ако се сжди по заблатяванията около р. Черна и Блато, сжщо
тъй и отъ слабитt задълбавания на рt.китt. и тtхнитt меан
дриращи легла изъ поJiето. Потъването изглежда да е ставало
ту по-бързо ту по-бавно. Нtщо, което позволило да се обра
зуватъ тераси по склоноветt на ограднитt. планини 3 ).

Климатъ. При Прилепъ сърбитt. еж открили презъ
г. метеорологична станция. Макаръ и наблюденията да се
отнасятъ за единъ кратъкъ периодъ, тъ все пакъ еж доста
тъчни да ни дадатъ една доста върна представа за климата
на Прилепъ и отчасти за тоя на Прилепско.
Споредъ К. Кировъ 4 ) Прилепско спада къмъ преходната
климатична область на Старопланинския полуостровъ. Въ това
отношение той е напълно съгласенъ съ П. Вуевичъ. Проф. Д.

3.

1925

Ярановъ 5 ) го поставя въ зоната съ вториченъ срtдиземномор
ски климатъ, която обх-ваща земитt между 30°-45° с. ш.
П. Вуевичъ 6 ) като разглежда климатичнитt отношения въ
Битолско-Прилепската и Охридската котловина, идва до заклю
чението, че последната се намира подъ влиянието на Адриа
тическо море, а първата подъ това на Бt.ло море. Въ тази си
работа той дава следващитt метеорологични данни за периода
I. 1928.-VI. 1931, който безъ съмнение е твърде кратъкъ и не
може

да

ни

даде

основа

за

сигурни

климатични

изводи:

1) 2) П р о ф. Д. Я рано в ъ, Срtдиземноморскитt .~еми, Год. Соф.
Унив. Ист. ф. ф. ки. XXXV, ч. 1, стр. 15, 19, 23, 111 и др.
3) Липсата на подробна карта и на барометъръ ми попрtчиха да ги
установя въ подробности.
1) К. К и р о в ъ, Северната граница на Срtдиземноморското клима
тично влияние. Изв. Бълг. reorp. д-во, ки. II, София, 1934, стр. 133 и сл.
5) П р о ф. Д. Я р а но в ъ, цит. съч., стр. 54, 90 и сл.
6) П. В у е в и h, Поре~е1Ье поднебJЬа у Охридскоj и БитоJЬско-Прилеп
скоj котлини, Гласник Геоrр друш., кн. 19, Београд, 1933, стр. 1 и сл.

·

Марковитt кули

t

Снимка: Д-ръ Люб. Диневъ

Обр.

2.

Общъ изrледъ на градъ Прилепъ. Погледъ отъ юrъ.

(Prilep.

\Тuе

generale prise du sud).

:с

Селечка

пр. Плетварски

'\

l

l

~1

Обr.

3.

Общъ изгледъ на _ гр. Прилепъ съ
avec !а

Обр.

4.

източната

часть

на полето. Погледъ отъ севсръ

Северната часть на Прилепското поле

Снимки: Д-ръ Люб. Диневъ

(Prilep. Vue generalc de

partie orientale de la plaine. Vue prise du nord).

(La Partie

septeпtrionale

de

!а plaiпe

de Prilep).

!а

ville

Градъ

11

III

0·7 -0·9*

V

IV
10·5

4·7

15·7

nрилепъ

VI
19·9
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XI

Х

VII

VIII

IX

23"3

23·2

18·4

Отъ т-взи данни се вижда, че есеньта

12·8 7'4
е

XII

Год.

1·3 11 ·4

значително по

топла отъ прол-втьта. Зае ту дяванията наставатъ обикновено
къмъ 28. IX. и свършватъ на 20. IV.
Ходътъ на валежит-в се вижда отъ следната таблица:

м Е с Е ц и: 1 1 1 п 1 111 1 1v1V
Валежи въ м. м.
Сжщитt въ °!о

I

1v111vш1 IX I х I XI IXII I Год•

VI

1

1

26 6 23·9 43·5 81 ·4 58 2 46·5 16·2 19·6 37'7 40·9
5·51 4·9
9 16·8 12 9·6 3·4 4·1 7·8 8·5
Брой на валежи. дни 8·6
9 9·8 12 13·4 9·4 3·6 4·4 7·4 8
Брой на снtжн. дни 4·4/ 4·8 3·8 0·8
0·4

i5·7 43·5 483·7
9·4 9
8·4 9·6 103·6
0·4 4"8 19·4

По годишни времена валежит-в се разпред-влятъ така:
Зима·
въ

м.

Пролtть

въ °1о

Лtто

Есень

82·3
17·1

124·3
25·7

183·t
37·8

94
19•4

м.

Отъ т-взи данни се вижда,

че валежниятъ максимумъ е

презъ прол-втьта (априлъ и май), а валежниятъ минимумъ е
презъ л-втото (юлий и августъ). Добре подчертанъ е и единъ
1пориченъ валеженъ максимумъ презъ есеньта (октомврий и
ноемврий) и единъ вториченъ валеженъ минимумъ презъ фев
руарий.

Това показва,

че климатътъ на Прилепъ е резултатъ

отъ ср-вщането на две климатични влияния:

отъ

северъ кон

тиненталното, а отъ юrъ ср-вдиземноморското 1 ). А като се взе
матъ подъ внимание и температурит-в и засилването или от
слабването на едното или другото климатично

влияние

може

да се обясни защо презъ едни гоцини вир-вятъ по-добре кон
тиненталнит-в култури, а презъ други - ср-вдиземноморскит-в 2 ).

За в-втрuвет-в П. Вуевичъ 3) дава следнит-в данни основани
на петь годишни наблюдения за честотата на в-втровеr-в:
С.

СИ.

И.

ЮИ.

Ю.

ЮЗ.

(XIl-11) 6 3
Лtто (VI-VIII) 5

42 6
41·4

5·6
4·9

1·1
2

4·9
5'7

8
15·6

Зима

Отъ т-взи данни

се вижда,

че

3.
15

12-7

СЗ.

Безвtтрие

13
1·2

господствуващъ

14·7
11·5
в-втъръ

презъ ц-влата година е североизточниятъ, а следъ него, но съ

далечъ по-слабо проявление е западниятъ, а най-малко духа
презъ ц-влата година юrоизточниятъ и южниятъ. Проличава още

1)

Вижъ Ж. Г ъ л ж. б о в ъ

и

Д-ръ Л ю б. Динев ъ,

rеографскитt й граници. Сп. Бълг. туристъ, добавъкъ

1941

rод. , стр.

188

и сл.

2) 11 р о ф Д. Я р а но в ъ, цит. съч., ч . III, стр. 129.

3) 11.

В у е в и

h,

Цит. съч., стр.

1

и с.11.

Македония

къмъ кн.

6,

въ

София
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и това,

че въ Прилепъ

с.ж

много

малко

безвtтренитt дни

презъ годината. Презъ лtтото (юлий и. августъ) духа доста
често и западниятъ вtтъръ. За вътроветt, които духатъ въ
Прилепъ указватъ особено влияние източнитt оградни планини.
Тъ способствуватъ с.жщо така да се образуватъ презъ лt
тото планински вtтрове, които се проявяватъ надвечерь и но
сятъ прохлада презъ горещитъ дни на лtтнитt месеци. Обра

зуватъ се презъ това време и долинни вtтрове, та затова
презъ деня наставатъ голtми горещини, ако и Прилепъ да се
намира на доста голъма височина (655 м.) и да е разпо~оженъ въ
подножието на планини. Презъ зимата планинитъ прtчатъ да
нахлуватъ отъ

югъ по-значителни топли въздушни

маси и за

това се чувствува отъ рано студътъ, който се проявява съ
доста низки температури за тази географска ширина. Голотата
на планинскитt склонове, които се спущатъ къмъ Прилепъ,
при силното лtтно нагряване засилватъ още повече лtтната
задуха

надъ

града.

Поради затворения характеръ на полето, презъ зимата се
създаватъ условия за температурни инверсии

задържане
твърждава
тури, като
ката часть

съ

развитие

и

на мъгли въ най-низката му часть. Това се по
и отъ обстоятелството, че нtкои земедtлски кул
лозата, смокинята, optxa и др. не вирtятъ въ низ
на полето, а само по склоноветt на ограднитt

планини.

Най-после трtбва да забележимъ, че отъ здравна гледна
точка климатътъ на Прилепъ е здравословенъ, но за избtг
ване на лtтнитt горещини прилепчани отиватъ на лtтуване
изъ близката околность на града, въ Крушово или въ Охридъ.

4.

Растителна покривка. Въ оградната планинска рамка на

Прилепъ мжчно може да се говори за растителна покривка, за

щото тя изобщо не сжществува или се намира въ много жалко и
плачевно състояние, запазена само тукъ-таме въ нtкоя дол

чинка или по севернитt склонове. Едва ли другаде въ Бълга
рия ще се намtри такава безлестна, гола и скалиста

планин

ска рамка на градъ, каквато има гр. Прилепъ: Наистина, въ
миналото изr лежда да не е било така, защото и днесъ по тtзи
склонове се

намиратъ

още

изостанали

полуизгнили

дънери

на

голtми дървета. Нtщо повече, по високитt части на Козякъ
тtзи дънери еж на иглолистни дървета. Това иде да покаже,
че по тtзи мtста въ недалечно минало е имало голtми игло
листни гори. Днесъ на еж.щата височина по този връхъ се
срtщатъ вече малки букови горички и то ззпазени само по
южнитt и западнитt склонове въ много. ограничени размtри.
А че наистина въ миналото е имало гори, говорятъ и думитt
на Евлия Челеби, който е миналъ · презъ града къмъ срtд!lта
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на 17 в. 1 ) и на лейтенанта В. Софоновъ, миналъ презъ
лепъ като турски пленникъ въ началото на 19 в. 2 ).

При

И двамата пишатъ, че градътъ билъ заобиколенъ съ
хубави гори, пълни съ дивечъ. Tt еж.що съобщаватъ, че на
селението на града се състои отъ турци и българи.
Склоноветt на Селечка 1<ъмъ Прилепъ еж. обрасли съ
храсталаци най-вече отъ лtска, глогъ, дрtнъ и др.
Ето защо тамъ се налага часъ по-скоро да се започне
залесяване въ голtми размtри, ако населението иска да запази
земята си отъ постояннитt засипвания по време на поройни
валежи.

11.

1\нтроnогеоrрафски отношения

1. Възникван.е и и.ме. Физиогеографскитt условия: ре
лефъ, проходни долини, по които минаватъ пж. тища и свърз
ватъ още отъ най-старо време Прилепското поле съ долината
на р. Вардаръ, изобилни повръхни и подпочвени води, климатъ
и растителна покривка въ землището на гр. Прилепъ, с~ ука
зали благоприятно влияние за създаването на селище въ него.
И сигурно то е било заселено още отъ най-старитъ предисто
рични

жители

на

полуострова,

защото

при

изкопаване

осно

витъ на педагогическото училище презъ сръбско време (следъ
1920 г.) била открита една гробница на дълбочина 1·50 м., въ
която били нам-врени предмети, поrръшно опредълени най-на
3
пре дъ за медни ), но въ последствие се оказали бронзови и
то отъ микенски произходъ 4 ).
Това иде да потвърди, че още тогава на днешното мъсто
на

града

е

имало

селище.

Първитt исторически жители, за които говорятъ въ
своитt хроники древнитъ писатели: Хомеръ, Страбонъ, Пли
ний и др. въ Прилепско, еж. пелагонитt. Проф. Г. Кацаровъ 6 )
ги опредъля като население прединдоевропейско. По-после се
наслоило върху него друго пеони, които били илири. Обра

зуваното отъ тtхъ

царство Пеония

е

включвало Прилепско,

но като гранична область съ Дардания 7 ).
Това население последователно смtняло господаритъ си
перси, траки, македонци, келти (които разграбили и разру

шили градоветt му), дардани, и най-после римляни 8 ).

1)

А. Ш о по в ъ, Е влия Челеби. Пер. сп., кн.

LXII, София, 1901, стр. 185.

2 ) Д-ръ В. Н. Шаренков ъ, Македонски

градове въ едно руско
пжтешествие отъ 1807 год. Сп. Мак. пр., rод. 7, София 1931, стр. 228.
3) Мил о в а н ъ Кок и h. Преисториjски rробави код Прилепа. Гласник
Скопск. науч. друш. кн . 1, св. 2, 1926, стр. 494.
') Ъ и р о Т р ух е л к а, Археолошке белешке из Jужне Србиjе. Глас
ник Скопск. науч. друш , кн. 5, 1929, стр. 59.
6,7,В) П р о ф. Г. Кацар о в ъ, Пеония. София 1921 r., стр. 8 и сл .
. . .Въ Битолско е живtло племето линкистиститt съ главенъ rрадъ Хераклея.

Въ последствия той започналъ да се нарича Пелаrония, а съ това и цtлата
~отловиuа и Македония.

Tt

били завладtни отъ пеонитt, които били илири,
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Презъ владичеството на последнитt, населението по тtзи
земи достигнало до високо цвtтущо материално и духовно
състояние, но отчасти се елинизирало 1). А нtкои отъ градо
ветt му, които еж. били разположени по важнитt артерии на
римската империя, забогатtли, благоустроили се и добили го
лtма известность, като Хераклея (разв. до Битоля), Стоби 2)
(разв. при устието на р. Черна въ Вардара), Керамея (чиито
разв. се предполага да еж. при днешното с. Прилепецъ на
7 клм. отъ Прилепъ 3 ), Девриопъ на р. Еригонъ (Черна), Еури
стумъ (разв. с. Трояци), Стимбаръ (Гризебахъ го поставя на
мtстото на днешното с. Варошъ 4 ), и др. Хераклея е билъ най
богатъ и уреденъ, тъй като е лежалъ на прочутия стариненъ
пж.ть Via lgnatia. Отъ него се е отдtлялъ пж.ть за къмъ до
лината на р. Вардаръ, минавалъ е споредъ Певтингеровата
карта презъ Керамея (покрай днешния гр. Прилепъ), презъ
Плетваръ и Еуристумъ за Стоби и отъ тамъ презъ Щипъ за
Сердика (София). Тtзи два пж.тя еж. оживъвали още отъ най
стари времена Пелагония (Битолско-Прилепско) и отъ разполо
женитt по тtхъ градове еж. останали много развалини. Тtзи
пж. тища и градове не изгубили значението си и презъ срtд
нит-t вtкове, а и презъ турското робство.
Следъ този периодъ на спокоенъ животъ презъ време
на римското владичество, Прилепско, презъ време на Великото
преселение на народитt, еж.що не е било пощадено и едва,
когато

въ

него се

заселили

славянски

племена,

настанало

от

ново по-спокойно време. Съ заселването си славянитt, обаче,
еж. разграбили, разрушили до основи повечето отъ тогавашнитt
римски селища и основали нови, близу до развалинит-t имъ
или върху т-tхъ, като на нtкои дали нови имена, а други по
славянчили5).
Въ Прилепско се
на западъ отъ тtхъ читt къмъ Солунъ"). И
населението на Западна

заселило племето бързяци
(бърсяци),
мияцит-t, а на югъ пъкъ драгови
днесъ тия имена еж. запазени между
и Южна Македония. Къмъ 855 год. еж.

дошли оrъ северъ подъ натиска на келтитt. Образували царство, което под
държало връзки съ Атина. Затова, коrато македонцитt започнали да ги завла
д11ватъ, потърсили й помощьта. Говорили езикъ близъкъ до македонския.
В ь манастира • Трtскавецъ • еж намtрени два надписа въ които се
споменува името и прtкора на А 1 юлона (стр. 35). Сигурно тамъ, споредъ
мене, ако се сжди и по друrитt останки е имало езическо капище на това

население, а може би и на този бnгъ . Даже и днесъ въ олтаря жертвеника
е

още

отъ . това

време

и

съ

надпи,~:и.

1, 2) П р о ф. Г . Кацар о в ъ и Де ч е в ъ, Древна Тракия и Македония. София 1915 год., стр. 34 и сл.
3) Ъиро Трухелка, Цит . съч., стр. 59.
4) Д-ръ И. х. В а с и ле в и h, Прилеп и пр. Београдъ, 1902, стр. 52.
5) [1 р о ф. С т. Ром а н с ки, Имената на нtкои македонски градове.
Сп. Мак. пр., год . V, кн. 2, 3, 4 и др. София, стр. 79, 76, 65 и др.
6) П р о ф. М .. Д ри но в ъ, съч. т. I, София, 1909 г. , стр. 27.
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се заселили въ Прилепско подъ водачеството на Куберъ
(братъ на Испериха) българи, които Василевичъ нарича "сла
вяни". Tt еж се настанили въ Керамийското поле (а Керамия
е разположенъ споредъ Певтингеровата карта въ Прилепско),
т. е. Прилепско. Споредъ сжщия авторъ тt били „сърби" 1).
Тъй сжщо и лроф. Златарски 2 ) съобщава за заселването на
тия Куберови българи въ Прилепско.
Заселилитt се славяни (бързяци) и българи сигурно еж
разрушили старитъ селища, между които и това при Прилепъ
и еж основали свое върху неговитt развалини (при с. Варошъ
има развалини отъ римско време 3 ).

Споредъ проф. Романски, Хареклея билъ разрушенъ къмъ
\Х- Х в. и замtстенъ отъ днешния славянски градъ Битоля

4

}.

Като се има предвидъ факта, че неговото нова славянско име
се явява заедно съ това на Прилепъ въ грамотата на Василий II
българоубиецъ отъ 1019 г. 5 ), съ пълно право може да се до
пустне, · че градътъ който е сжществувалъ при с. Варошъ е
билъ разрушенъ сжщо тогава и на неговото мtсто е билъ
създаденъ новъ славянски градъ. Презъ Сръднитt вtкове той
ьече е станалъ много известенъ и често оспорванъ въ бор
битt за надмощие въ полуострова между византийци и бъл
гари, а въ края на Срtднитt вtкове и сърби~).
Д-р И. х. В а с и ле в и h, Цит. съч, стр. 158.
П р о ф. В. Н. 3 л а т а р с к и,
История на българската държава
презъ срtднитв в-tкове. Т. 1, ч. I, София, 1927 г., стр. 149. Тамъ той обаче

1)
2)

говори не за бързяци, а за драгувити.

Д-ръ и. х. В а с и л е в и h, Цит. съч., стр. 60.
П р о ф. С т. Ром а н с к и, Имената на н-вкои македонски градове
l'р. Битоля. Сп. М!!к, пр., rод. V, кн. <l, стр. 65.
5 ) П р о ф. И о р. И в а но в ъ, Българит-t въ Македония. София, 1915,
стр. XXVI.
6) Ср-вднов-вковниятъ градъ Прилеnъ е ималъ извънредно пром-tнлива

3)
4)

история. При Крума и неговит-в наследници е вече български и презъ

ц-t

лото Първо българско царство. Въ Прилепъ се е затворилъ царь Самуилъ
следъ битката при Бtласица (1014 г.) Въ 1019 г. Василий издава хрисовулъ
- грамота за правдинит-в на манастира • Тр-tскавецъ • при Прилепъ. Въ въ
станията презъ византийското робство Прилепъ сжшо взема участие (1040 r.)
Въ пред-влит-в на Второто българско царство Прилепъ билъ присъе
диненъ отъ Добромиръ Стрезъ въ 1200 г. (И реч ек ъ, Българска история, стр.
231), но скоро следъ това билъ наново завладянъ отъ византийцит-в. Следъ
Клокотнишката битка (1230 г.) царь Асенъ 11 прибира Прилепъ въ пред-tлит-t
на българската държава.
И следъ неговата смърть настава вече трагичната

сждба

на

града.

Господарит-t му се смtнятъ тъй често, че не може да се оточни кой кога
го е влад-tлъ. Сега той е оспорванъ между епирскитi, деспоти М. Ангелъ II

г. и никейския влад-втель Ив. Ватацесъ, който ro превзема въ 1254
г. А помощника му писателя Акрополитъ, който ималъ седалище въ Прилепъ,
усп-вшно водилъ борба срещу Урошъ, сръбски кралъ и епирския деспотъ
Михаилъ II. Населението следъ дъm·а обсада тайно предало града на епир
ската войска и Акрополитъ билъ плененъ. Въ 1255 r. Михаилъ Асенъ го
освободилъ, но въ 1259 г. Прилепъ пакъ станалъ византийски. За малко
време е билъ отново български при Константинъ Тихъ, но следъ това пакъ
заграбенъ отъ византийцит-в, които еж го владtли до завладяването му оп,

- 1246
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Къмъ

българската

държава

се

причислява

за

пръвъ

пжть презъ IX въкъ. Сведенията, както преди неговото обра
зуване, тъй с.жщо и въ първитъ години на присъединяването
му къмъ българската държава с.ж крайно оск.ждни. Едва въ
края на Сръднитt въкове той става известенъ като боrатъ и

укрепенъ престоле'Нъ rрадъ, особено презъ времето на Вълка

шинъ и Крали Марко.
Наистина, тъхниятъ български произходъ е оспорванъ от:ь
сърбитъ, но доколкото се говори за тъхъ въ разни хроники и
въ всички народни пъсни, когато става въпросъ за народ
ностьта имъ, тъ всъкоrа еж представяни като българи, отъ
български произходъ. Така византийскиятъ писатель отъ XV в.
Францисъ въ своята хроника за Марка казва: "Марко, който
управляваше една часть отъ България". Албанскиятъ Музаки
го нарича-"Марко краля и земята му бълrарске" и сжщиятъ,
когато изрежда владътелитъ, които с.ж се опълчили срещу
турцитъ на Косово поле казва: ,,Деспотъ Лазаръ сръбски и
Марко краль на България". Теодоръ С. Кантакузинъ (XV-XVI в.)
въ съчинението си за Турция нарича Крали Марко - "Госпо
дарь на България·. Такъвъ е посоченъ и въ хрониката на

еврейския историкъ отъ · XV в. - Иосифъ Бенъ Ишуа, на Ф.
Лоницера отъ XVI в. и въ хърватската хроника на И. Тома
шичъ отъ XV в. и др.
С.жщо въ историята на заrребската катедрала отъ XVIII в.
Марко е посоченъ като бълrаринъ. И още други доводи ни

сърбит1; следъ Велб.жжката битка (1330 r.) въ 1334 r. отъ Ст. Душанъ (И.
И в а но в ъ, Българит1; въ Македония, стр.

LI).

При приемника му

-

Урошъ

държавата му се разпаднаJ~а и войводата на Прилепъ - В1слкашинъ, загра
билъ престола и се провъзгласилъ за кралъ на България и Сърбия въ 1366
r., а е управлявалъ града отъ 1355 r. Тъй че съ смъртьта на Ст. Душанъ
се свършва съ сръбското робство. Споредъ сръбския писатель Михаилъ отъ
Островица въ хрониката си rписана между 1496-1501,казва че Урошъ Луди далъ
на братята Въ,1кашинъ и У лешъ да управляватъ
земи съ бълrаr,ско насе
ление. Въ с.жщата хроника отбелязва за тъхъ, че с.ж български крале (И.
И в а н о в ъ, цит. съч., стр. 40). Тъ въ скоро време отхвърлили духовната си
зависимость отъ Ипекската патриаршия, която е сръбска и с.ж се подчинили
на Охридската (И. И в а но в ъ, Български старини изъ Македония, стр. 34).
Иречекъ намира въ н1;кои сръбски източници Вълкашинъ да е представенъ
отъ незнатенъ родъ и български произходъ (История на българитъ) и че е
билъ жененъ за дъщерята на деспотъ Момчилъ Юнакъ (родопски вла
дtтель по това време). Вълкашинъ е загиналъ заедно съ Уrлешъ при Чирменъ
въ 1371 r. Тогава го наследява синъ му Марко съ който не билъ въ добри
отношения преди това. Той е управлявалъ града до идването на турцитъ и
при похода имъ срещу влад11телит11 на полуострова побързалъ да имъ се под
чини, да имъ стане васалъ и като такъвъ загиналъ въ 1395 r., а не въ 1394

както до сега се приемаше (вижъ Мак. прегледъ r. V, кн. 2, Рецензии).
Турцит1; щомъ се научили за неговата смърть побързали да завладъятъ града,
но той се бранилъ и следъ обсада отъ 3 месеца не издържалъ. Защитни
цитъ му изб-J;гали, а турцитъ нахлули въ града разрушили го и населението
му подложили на съчь. Надали има другъ repo1!, който народа да е възпъ
валъ толкова много въ своит1; пъсни както последниятъ владътель на Прилепъ
- Крали Марко. Ъъ всички пъсни той се посочва като българинъ.

r.,
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дава проф. Й. Ивановъ въ книгата си „Българитt въ Ма
кедония"1).
Останки отъ срtдновtковния Прилепъ намираме най-вече
въ с. Варошъ, Марковитt кули надъ него, при манастиритt
Св. Арахангелъ и ~ Трtскавецъ • и въ редицата имена изъ
околностьта имъ. Разправя се, че въ с. Варошъ е имало 77
черкви. А днесъ личатъ: Св. Димитъръ, Св. Никола, Св. Георги,
Св. Петка, Св. Лука, Св. Богородица, Св. Атанасъ, Св. 12 апо
столи и основитt на още много други. Изъ полето пъкъ по
нивитt се срtщатъ останки отъ стари сгради (тухли, кере
миди и др.). Споредъ народно предание манастира Св. Арахан
гелъ е бИJIЪ построенъ отъ Вълкашинъ и Крали Марко, но
впоследствие съборенъ и презъ миналия въкъ отново изгра
денъ. Затова при входа на черквата при изографисването и еж
нарисувани отдtсно образътъ на Вълкашинъ, а отлtво на Крали Марко. На една отъ колонитt пъкъ е откритъ над- ,
писъ, който се смtта отъ Самуилово време 2 ).
Марковитt кули еж типична срtдновtковна крепость.
еж построени върху високъ хълмъ съ стръмни скло
нове. Отъ тtхъ
еж останали
развалини, които населе
нието оприличава на Марковъ хамбаръ, чардаци, разбой,щерна
за вода, главна врата и др. На западъ и изтокъ се редятъ
стени около крепостьта. По всичко изглежда, че тt не еж
само отъ Маркова време, а и отъ по-рано, както се вижда отъ
факта, че при тtхъ е откритъ единъ релефъ на персийския
Богъ Митра 3), но това съ положителность ще установятъ
едни бждещи разкопки.
,, Трtскавецъ" е манастирътъ въ подножието на Злато
връхъ северно отъ Прилепъ. Построенъ е на такова мtсто,

Tt

че

веднага

се

познава неговиятъ езически произходъ отъ

пред

християнско време. Той е билъ езическо капище може би на
Аполона. Въ стенитt
на
днешната
църква
еж вградени
фрагменти отъ мраморни колони, статуи, римски тухли, а въ
самия

олтаръ

стои

и

до

днесъ

езическия

жертвеникъ

съ над

писи на древногръцки и римски.

Въ този манастиръ еж били

запазени

други

много

книги,

грамоти

и

паметници

отъ

него

вата история, но били унищожени отъ гърци-фанариоти 4) и
сърби'). Запазени еж днесъ само нtкои грамоти отъ Василий II
1) Спрtхъ се твърде много върху произхода на Крали Марко, защото
сърбитt чрезъ него най-много еж претендирали за тtзи земи, като еж под
държали, че прилепското население е сръбско. А и последното вече по тази
причина не тачи и уважава този нашъ тъй много възпtтъ отъ народа герой.
2)

П р о ф. Й, И в а но в ъ, Българитt

въ Македония, София

1915 и

Български старини изъ Македония, София 1931 r., стр. 27.
3 ) П р о ф. Г. Кацар о в ъ, Нови изследвания върху археологията
на
Македония. Мак. пр. r. l, ки. 1,1924, стр. 25. Може би въ предхристиянско време
тукъ да

е имало сжщо капище.

4) П а в е л ъ

Мак. преrледъ, год.

О р t ш к о в ъ, Р.
4, ки. 1, стр. 45.

Жинзифовъ

5) П р о ф . й. И в а но в ъ, Цит. съч, стр. 69.

като

журналистъ.

Сп.
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и отъ Ст. Душанъ-3 1 ). Като се има предвидъ, че тt само да
ряватъ манастира и признаватъ известни права, смtло може
да се каже, че той е заваренъ отъ тtхъ, а не и построенъ и
че тt еж. само продължили

една негова

по-раншна традиция

придобита отъ манастира. А преди тtхъ еж били владtтели
на тtзи земи бълrарскитt. царе отъ Първото българско цар
ство. Като се има предвидъ това и още стилътъ на построй

ката приличенъ на тоя на Самуиловата църква Св. Ахилъ при
Прtспа, тъй сжщо и живописьта въ църквата, може да се
каже, че е билъ обърнатъ въ християнски храмъ отъ насъ

бълrаритt 2 ). Споредъ Н. Ганчевъ 3) той е изrраденъ къмъ
в.

върху

езическо

IX

капище.

Имена на мt.стности има около стария срt.дновt.ковенъ
rрадъ, като „Маркова ливада", "Заrрадъ" (Задrрадъ) и др. 4 ).
Въ днешния rрадъ Прилепъ

се

сочи

като старинна по

стройка Куршумли ханъ (отчасти запазенъ и обърнатъ въ
дървенъ складъ. Оловениятъ му покривъ билъ отнесенъ отъ тур
цитt. въ 1912 r. при отстжпването имъ). На него има турски
надписъ, неразчетенъ. Вж тре е имало мраморни колони, изва
дени, за да ст~не по-широко, а по стенитt. надъ сегашнитt.
покриви на околнитt му постройки има малки прозорчета, съ
вградена въ тtхъ шестолжчна звезда, каквато днесъ има по
еврейскитt синагоги. По постройка прилича много на дубров
нишкитt. търговски складове останали отъ това време. А до

скоро

(1912-1914

валина

г.) на западъ отъ нея е имало запазена раз

отъ кула-стражарница,

отъ

която

днесъ

не

е

останала

никаква следа.

Отъ всичко до тукъ казано е ясно, че Прилепъ е ста
риненъ rрадъ. Още въ предисторично време на това м-всто
имало

селище,

което

въ връзка съ пж тищата

и

се събития по т-взи мtста е промt.няло мt.стото

развилитt.

си,

но безъ

да прекжсне развитието си. И само презъ спокойни години
е оставяло трайни следи или при бурни е било разруша
вано, за да се възобнови следъ известно време, но вече на
друго мtсто, и то отъ новитt. си завоеватели.
За да просж.ществува на това мt.сто винаги селище
въпрtки всички превратности въ историята му, се дължи на
пж тищата, които се събиратъ въ него, както тия, които идатъ
отъ долината на р. Вардаръ, така и ония - отъ западнитt земи
на полуострова и чието значение не е отпаднало презъ вt.ко
ветt. По-важни отъ тtхъ еж :
1 , Всички тtзи срtдновtковни

старини

еж

описани отъ Г . Трайчев ъ въ .Гр. Прилепъ•,

подробно

разгледани

и

1925 r., стр. 39- 66. Тамъ

· той

научно и документално доказва. колко еж фалшиви сръбскитt претен
ции, че тtзи старини еж отъ сръбското владичество по твзи земи.
2) Успtнски и Милюковъ у r. Трайчевъ, Uит.съч. , стр.61 . 62.

1906,

3) Н. Ганчев ъ Е ни чер е в ъ, Възпоминания и бележки. Софця,
стр. 319.

4)

Вижъ повече за тtхъ въ Г. Трайчев ъ, Цит съч,
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1) Клонътъ отъ Via Ignatia, който се е отд-влялъ при
Хераклея (Битоля) и презъ Плетваръ, Пауталия (Кюстендилъ)
е свързвалъ Драчъ съ Сердика (София) и обратно. Той и презъ
турското робство е игралъ гол-вма роль, затова Прилепъ и
презъ това време се е издигналъ отново като гол-вмъ и бо
гатъ

градъ;

Пжт~тъ, който е свързвалъ долината на р. Вардаръ,
отъ къмъ Скопие и Щипъ презъ Прилепъ за къмъ Битоля,
Леринъ, Костуръ (Моско поле). Прилепъ е билъ като станция

2)

на

този

пж ть; и

Пжтьтъ, който е свързвалъ Ср-вдно българскит-в земи
съ долината на р. Вардаръ и презъ Прилепъ е водилъ за
uродъ, Кичево, Гостиваръ за Северна Албания и Шкодра.

3)

Застроениятъ отъ турцит-в градъ е билъ изпърво

заселенъ отъ турско население (къмъ

год.).

1395

време

Споредъ Г.

Трайчевъ 1 ), турцитi, били отъ ордата на Кара Мустафа, който
билъ превзелъ Прилепъ, но били скотовъдци и земедi,лци и за
това дълго не се задържали въ града и слi3зли изъ полето.
Първит-в сгради еж били въ днешната западна часть на града,
край рi3ката въ „Долно маало" и еж били леки постройки, за
това отъ тi,хъ днесъ нi3ма никакви следи. Въ това неспокойно
време българитi, сигурно еж странi3ли отъ турцит-в, и не еж
смi3ели да влизатъ въ контактъ съ тi3хъ, а надали и да жи
вi3ятъ въ близко съседство. Това може да се допустне, за

щото търговията

съ

роби по него време е била въ стихията

си. И отъ Прилепъ еж били продавани мжже и жени като роби

отъ завоевателитi3-турци, дори на Критския пазаръ за роби

2

).

Сигурно тi, еж били вземани отъ населението на срi3днов-в
ковния градъ Прилепъ. Ето защо заселването на българи въ
новия турски градъ трi3бва да е станало значително по-късно
отъ заселването му съ турци. Последнитi, вземали плодород
ната земя, обръщали я въ чифлици, въ които работило като
роби покореното население.

Като се има предвидъ всичко това, може да се предпо
ложи, че

зае е лван'ето на българи въ града,

тр-вбва да е ста

вало много предпазливо и бавно.
Дали тi3зи отношения на турцитi, еж. били и къмъ еврей
ското население въ Македония е малко за в-врване, тъй като
тi, еж. били богатото заварено население. Търговията въ т-взи
земи е била еж.що тъй въ т-вхни ржце, както и въ тия на ду
бровнишкитi3 търговци още преди , турцит-в да я завлад-вятъ.

Наистина за еврейството въ Македония се знае малко. Споредъ
1 ) Г. Трайчевъ, Цит. съч., стр .

2)

Д. р ъ И в. С а к ъ зов ъ,

19

Документи

продавани като роби. Сп. Мак. пр. rод.

7,

кн

за

2- 3,

българи

стр.

отъ Македония,

8, 20

и

45.
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Д-ръ С. Мезанъ 1 ) евреи е имало въ Македония още преди
Р. Хр. избtгали отъ Палестина въ Солунъ. Оттукъ тt еж. на
хлули въ Македония, особено по пж.тя Via Jgnatia. Нtкои еж.
се покръстили и заемали висши служби въ Византия, като Л.
Лунгъ къмъ 1107 г. е билъ охридски архиепископъ (следъ зна
менития Теофалактъ). Въ Битоля къмъ 1492 г. е имало голtмо
училище подъ ржководството на равина Иосифъ Ибнъ Лебъ 2 ).
Този фактъ иде да покаже, че евреи е имало въ Битоля още
преди да дойдатъ и завоюватъ турцитt тtзи земи. А той е
толкова близу до Прилепъ. Въ една народна пtсень се говори
за борбата на Крали Марко съ една еврейка отъ Солунъ 3).
Нtкои отъ евреитt дошли отъ Италия къмъ края на срtднитt
вtкове, като търговци и съ това може би еж пренесли изве
стно влияние при · постройката на търговски складове, подобни
на венецианскитъ, генуезкитt и дубровнишкитъ.
Затова постройката въ Прилепъ известна подъ името
„Куршумли ханъ", ако се сжди по шестолж.чната звезда по
прозорцитt й, значи може да се вземе за еврейска синагога,
а по строежа си е прилична на дубровнишкитt, венициан

скитt търговски складове като при тия въ
че наистина и въ Прилепъ е имало

евреи

Видинъ
показва

и др.

А

името

на

мtстностьта „еврейски долъ" 1 ).
Въ първитt години на турското владичество, евреитt по
тtзи земи изглежда да еж забогатtли много, започнали да
водятъ разкошенъ животъ, нtщо, което предизвикало зависть
у турцитt и затова при нtкои султани (особено при Мурадъ
III, 1574-1595) били подложени на голt.ми гонения 5 ). Може
би и Прилепъ тогава да се е освободилъ отъ тtхъ.

Изглежда, че постройката

• Куршумли ханъ ", както личи

по строежа й и мtстото к.ждето е застроена {близу до стра
жева кула, която както казахме е изцtло разрушена), близу до
мtстностьта "Гнили ще", а тукъ се предполага да е срtдно
въковниятъ градъ, е заварена отъ турцитt и че тя принадлежи
къмъ онtзи сгради, които еж. се намирали извънъ градскитt
стени. А тя вtроятно като еврейска синагога още повече по
твърждава това предположение. Евреитt сигурно като не
християнско население еж. живtели извънъ града, гдето мQже
би имъ е билъ и молитвения домъ. А при идването на тур
цитt той е билъ разграбенъ и като голtма постройка обър
натъ въ ханъ. Поставениятъ турски надписъ при главния й
входъ (на южната страна) ясно личи, че е въ последствие

1, 2)
rод.

ки

6,

д

-р ъ

С. Ме за н ъ,

Еврейството въ Македония. Сп. Мак. пр.,

1- 2.

3) В. Йордан о в ъ, Крали Марко ... и пр. Сбор. на Б. Ки. д-во., 1,

1901 r.
~)

Кост а Н . Кост и

5)

Д

-р

ъ

h,

С. Ме з а н ъ,

Наши нови rрадови

Цит. съч., стр.

62.

на

jyry.

Беоrрад,

1914.
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вгн-взденъ. Когато той се разчете ще
лина

,
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се хвърли повече свът

въпросъ.

Изглежда, че турцит-в еж. се заселили при разрушаването
на срtдновtковния Прилепъ близу до нея и то край рtката,
както вече видtхме по-горе. Тъй че тt не еж основали новъ
градъ, а еж се засtлили край стенитt иа стария градъ.
И едва презъ XVII в., когато е минавалъ презъ Прилепъ
английския пж.тешественикъ Браунъ 1) ни съобщава, че въ града
живtятъ и българи. Tt сигурно еж били отъ Варошъ и еж

образували „варошко маало" и "кайнакъ маало",

Tt

с·ж.

хо

дили на черкув~ше въ Варошъ и погребвали мъртвитt си въ
старитt гробища на града въ мtстностьта .Гнилище".
Презъ време на албанскит·в нападения заселването на
българи въ града се засилило отъ по-близки или по-далечни
земи. Това е било презъ XVIII в. и градътъ се е разширилъ въ
източна, южна и западна посока (отъ полето, Дебърско, Ко
стурско и пр,). И така въ края на XIX в. имаме 17 български
махали 2). Все тогава идватъ доста преселници отъ Дебърско,
поради наново зачестилитt въ този край албански нападения
върху българитt 3). А войнитt въ началото на ХХ в. между
турцитt отъ една страна и балканскитt народи отъ друга
ставатъ причина, щото доста население отъ Прилtпъ да на
пустне града и да потърси спасение въ други страни (Бъл

гария, Америка и Сърбия).
Въпросътъ за името на града не е още достатъчно изяс
ненъ. За пръвъ пж. ть името на града се споменува въ гра
мотата на Василий 11 отъ 1О 19 год. дадена на манастира
Трtскавецъ и е написано така Пр1латто$ 4 ), а въ други на
български оrъ по-късно време Прилtпъ.
Споредъ nроф.
Романски 5 ) въ старобългарския . езикъ „1," се е произнасяло
а въ гръцки се пише като „еа", ,,иа" или „а",
затова въ гръцкитt хроники се пише името на града ту Пр1като „я",

л€аТТ0$, ту Пр1латто$, Пр1латтоv.

Нtщо, което

се

потвърждава и

отъ документитt, въ които се говори за роби отъ Прилепъ

Въ тtхъ робитt
е

посочено

така,

еж.

посочвали откжде еж.

както

тогава

населението

6

).

и името на града
го

е

изговзряло;

Прилапа, Прилапо (а . нtкжде и Трилапо), Оприлапо или При
ляпа 7). Нtщо запазено като че ли има въ произнасянето на
1 ) С т. Но в ако в и :h, Бележке доктора Брауна
Акад, кн. IX, 1888 г., Београд, стр. 40.
2) Вижъ, Г. Трайчев ъ, Цит. съч., стр.

В. К ж. н ч о в ъ, Македония, ч.
стр. 20 и сл.

3)

1900,

!1) П р о ф. Й о р. И в а но в ъ,
стр.

1,

..•

и пр. Сп. Срб. Кр.

21.

Етнография и статистика.

София,

Бълrаритt въ Македония. София, 1915,

XXVI, XXVII.

5 ) П р о ф. С т. Ром а н с ки, Имената на нtкои македонски градове.
Сп. Мак. пр. г9д. 5, 6 и 7.
в, 7) Д - р ъ И в. С а к ъ зов ъ, Цит. съч., стр. 8 и сл.
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името на града отъ цинцаритt - Приляпъ или Пърляпъ. Спо
редъ nроф. Куnидонъ отъ Клужъ, аромънинъ и роденъ въ
Прилепъ, името на града има арумънски произходъ и произ
лиза отъ Parleap, а въ гърцитt Пр1латто$.
Споредъ Г. Балас
чевъ 1 ) името има трако-римски произходъ и значело "rрадъ
край вода!"
Дали въ документитt на робитt отъ 1381 r. имаме на
истина

запазено

старото

име

на

селището

отпреди заселването

на славянитt, това тепърва ще се доказва. Проф. Романски
въ това вижда само една старинна форма на името и споредъ
него

днешното

име

на

града

е

осмислено,

пославянчено,

както

и много други имена на македонскитt градове, като: Битоля,
Охридъ, Прtспа, Рtсенъ, Скопие, Солунъ и др. Написването
му съ „t", ясно показва неговия славянски произходъ, но то
споредъ проф. Ро~ански е осмислено отъ славянитt на друго
по-старо предславянско име и nпоследстие пославянчено. Днеш
ното му произнасяне е посърбено тъй като тt

изнасятъ „t" както „е" и е станало отъ
изнасяло като я) на Прилепъ. И оттукъ

сърбитt про

-

Прилtпъ (ъ се про
вече идваме до на

родното предание и обяснение за името на

града

-

отъ

това,

че е прилепналъ къмъ Марковитt кули.
Отъ всичко това може да се заключи, че името е пред
славянско, но отъ какво име е било то осмислено, пославян
чено остава въпроса още откритъ и окончателно неизясненъ 1 ).
Турцитt при идването имъ еж го наричали - Перлепе, Пирлепъ.

2. Развитие. Въ развитието на rрадъ Прилепъ моrатъ да
се разrраничатъ три епохи. Първата обхваща времето до идва
нето на славянитt, втората обхваща периода отъ пославянч
ването му до разрушаването и завладяването му отъ турцитt
и

третата

отъ

тогава

до

днесъ.

Презъ време на първата епоха нtмаме никакви конкретни
данни

за

минавали

развитието
презъ

на

града,

землището

му,

освенъ
за

за

които

пж тищата
вече

които

еж

говорихме

по

рано. Разположенъ (ако приемемъ, че бждещитt раsкопки ще
потвърдятъ предположението за такова старо селище при Ва
рошъ или на мtстото на Прилепъ) на тъзи пжтища, които презъ
римско

време

еж

имали грамадно политико-търговско значение,

той тогава ще е достиrналъ значителенъ стопански разцвtтъ.
Защото презъ това време селището е имало благодарение на
тtхъ благоприятни политико икономически условия за развитие.
Ватова сигурно отъ рано ще е станало богато стопанско cpt-

1) Г. Бал а с че в ъ, Най-старата славянска държава на Балканския
полуостров ь презъ V-VIII в. и пр. 1924.
2) Г. Трайчев ъ споменува за гр. Приопонъ, който споредъ нtкои
свидетелства билъ градъ отъ византийско време на днешното мtсто на При
лепъ. Кои еж тtзи свидетелства и откжде ги има, той не съобщава, та да
може да се предполага, че това

име

е произлtзло днешното име Прилепъ.

може да

е пославянчено и оттукъ

да
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дище на земедtлско-скотовъдни и търговско-занаятчийски про
изведения. Презъ римско време, както и по-после Македония
е била сръдище на оживени търговски пж тища отъ Адриатика

за къмъ Солунъ, Цариградъ_ и София. И всички селища които
еж. били покрай тъхъ имали богатъ стопански животъ. Това
най-добре ни доказватъ развалинитъ на Хераклея при Битоля
и Стоби на Вардаръ-Черна, Керамея (които еж още неразко
пани, но еж достояние на населениего отъ с. Прилепецъ и на
близкитъ до него села).
Издигането на такова грамадно езическо капище, на една

височина близу 1400 м. въ подножието на Златовръхъ, еж.що
ни говори, за единъ богатъ и голъмъ духовенъ животъ презъ
тази епоха. Тя, обаче, ще се освътли още повече, когато се
проучатъ основно останкитъ, стигнали до наше време въ окол
ностьта на Прилепъ-Варошъ, Маркови кули, Прилепецъ, Тръ
скавецъ

и др.

Втората епоха ако и още да не

е

изяснена

изцъло

въ

историческото развитие на гр. Прилепъ, все пакъ за нея има
доста сведения, било въ хроникитъ на нъкои случайни писа
тели или пъкъ въ грамотитъ на манастиритъ давани отъ царетъ,
особено на Тръскавския манастиръ.
Презъ цълото време на византийското владичество, както
и презъ българско и отчасти сръбско, Прилепъ е представля
валъ най-важенъ военнополитически центъръ не само за За
падна, но и за Северна и Сръдна Македония. И презъ това
време по старитt римски пж.тища се води оживена търговия
отъ дубровчани 1 ), венецианци, генуезци и евреи. Все тогава
евреитt отъ Солунъ нахлуватъ въ Македония по тия пж.тища
като търговци изъ градоветt й 2 ).
А отъ даденитъ грамоти на манастира Трtскавецъ отъ
Василий II, а сигурно е имало такива още преди нея (отъ XI
в., на Ив. Асенъ II, Константинъ Тихъ, Стефанъ Душанъ и др.
царе), се вижда, че манастира е ималъ голt.ми права и за тър
говия при отпразднуване на патронния си

праздникъ. Въ

гра

мотата пъкъ на Ив. Асена II изрично се споменува за правата
на дубровнишкитt. търговци 3). Споредъ Д-ръ И. Сакъзовъ 4 )
такъвъ панаиръ ималъ не само манастира Трtскавецъ, но и
манастира Св. Арахангелъ при Варошъ. На тtзи църковни празд
ници, казва той, се извършвала оживена търговия между мtст

ното население,- търговци и дошлитt отъ далече. Той
че тъ еж.

заварени

отъ

славянското

население,

усвоило и едва следъ като се осъзнало тt.хното

намира,

което

ги е

голt.мо

зна-

1) Д - ръ И в. С а к ъ зов ъ, Панаири въ срtдновtковна Македония.
Сп. Мак. пр . rод. 3 кн. 4, стр. 1 и сл .
2 ) Д-ръ С . Ме за н ъ, цит. съч. стр. 84 (кн. \,)
~) Л. - р И. х. В а с и ле в и h, цит. съч. , стр. 183.
!) Д - р ъ И в. С а к ъ зов ъ, Панаири отъ срtдновtковна Македо

ния. Мак. пр., rод.

3,

ки.

4.

Ст. Русевъ
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чение отъ царетt, започнали да даватъ привилегии на манасти
ритt за утвръждаване на тtзи панаири. И за да се улесни
търговията на манастира Трtскавецъ е билъ построенъ пж.ть,
на много мtста още запазенъ, нареченъ "царски" - сигурно
строенъ и подържанъ съ държавни срtдства 1 ).
Дубровнишкигв търговци носtли вино, медь, соль, зейтинъ,
свила и др., а закупвали-жито, кожи, животни и др. продукти 2 ).

Извършвала се и търговия на роби

3
).

Отъ всичко това смtло

може да се каже, че наистина Прилепъ
кове

е

достиrалъ

високо

стопанско

презъ Срtднитъ

развитие

и

затова

вt
спра

ведливо го нарича Ст. Душанъ въ грамотата си за манастира
Трtскавецъ - ,,великославним rрадом Прилепом" 4 ). И за това
не случайно е избранъ отъ Вълкашинъ и Крали Марко за столица.
Този боrатъ стопански животъ е осигурилъ единъ зави
денъ духовенъ и културенъ подемъ въ Прилепско. Тукъ спо
редъ В. Н. Златарски 5) се е намирала епископията и седали
щето на св. Климентъ - въ сегашното с. Дебрище и по горното
течение на р. Трtска, която тукъ населението нарича-Велика.

На една колона въ манастира св. Арахангелъ при Варошъ е
намъренъ надписъ отъ Самуилова време - 996 r. въ който се

говори за смъртьта на епископъ Андрей
скавецъ

споредъ

непотвърдени

0
).

сведения

Въ манастира Трt
е

имало

тогава

и

училище.

Ра;шитието на rp. Прилепъ презъ време на турското роб
ство е още изцtло неизяснено. То започва въ дни, презъ които

е царувало най· голiмо безвластие по тtзи земи, и едва следъ

като е преминала бурята на рушение, изселване, преселване и
размирици, еж се създали отново благоприятни условия за
нормални

поселищно-стопански

отношения.

Наистина съ признаването на турската власть върху При
лепъ, Крали Марко отстранилъ временно тази стихия надъ
него,

но

хаосътъ

въ

царството

му

изглежда

да е

вземалъ все

по-голtми размtри, а съ това и Прилепъ все повече е отпа
далъ поселищно-стопански. Отличнитt търговски връзки, които
е подържалъ презъ това време съ дубровнишкитъ търговци
може да се предположи, че еж. почти прекжснали. Цвътущитt
занаяти еж били вtроятно въ упадъкъ. Голъмиятъ и богатъ
васаленъ rрадъ сигурно е блазнилъ извънредно много турцитt
защото веднага съ смъртьта на Крали Марка (1395) тt се

1, 2) Д-ръ И. С а к ъ з о в ъ,
Мак. пр., rод. 3, кн. 4.

Панаири

въ

срtдновtковна

Македония.

3 ) Д-ръ С. Ме за н ъ, Евреl!ствоtо въ Македония. Мак. пр., rод.

6,

кн.

1-2.

4 ) К. Н

Кост и h, Наши нови rрадови на jугу. Стр. 34-40, 1914.
Тамъ тоl! споменува и за мtстностьта „Панаrирище·', а е съвсемъ близу до
него

-

.,дOJJ евреjски" и то презъ

14

в.

П р о ф. В II. 3 л а т а р с к и, Де се е намирала епископията св. Кли ментъ Охридски. Мак. пр., год . I, кн. 1, стр 10- 11. Този въпросъ е още споренъ.
5)

6)

П р о ф Й. И в а но в ъ, Български старини изъ Македония. 1931 стр. 27.
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нахвърлили върху му и следъ три месечна обсада билъ прев
зетъ отъ войскитi, на Тимурташъ. Срi,дновi,ковниятъ Прилепъ
билъ разоренъ, ограбенъ и разрушенъ. Населението му от
части е било избито, потурчено или пъкъ избi,гало въ околнитi,
селища.

Заселвайки се близу до търговскит-в сгради на дубров
чани и евреи при крепостнит-в стени на стария градъ (Куршумли ханъ и кулата), турцитi, неус-втно създали благоприятни
условия за

ра~витие

на

нови поселищно-стопански отношения.

Последнит-в, обаче, въ първитi, години на турското владиче
ство, поради голtмит-в размирици еж се развивали много бавно.
Защото турцит-в презъ ц-влия XV в-вкъ се борили съ вжтрешни
и

външни

врагове

и

едва

презъ втората му половина настанало

по-скойно време. То продължавало и презъ цtлия 16 в-вкъ.
Това затишие дало възможность отъ една страна завоевзте
лит-в да закрепятъ и утвърдятъ властьта си, а отъ друга-насе
лението да се върне къмъ нормаленъ стопански животъ 2).
Заселването пъкъ на нова група население при "Новия
градъ" отъ турски произходъ и то непроизводителни,

устано
вяването в-врояпю и на гол-вма войска въ него, еж създали
несъмнено бързи стопански пром-вни. При настаналото спокой

ствие,

поселищно-стопанскитi,

отношения

се

оживяватъ

въ

"турския градъ" · отново. А това ще рече, че той съ бързо
темпо започналъ своето развитие 3).
Този бръзъ подемъ в-вроятно е билъ подпомогнатъ и отъ
останалит-в може би въ полуразрушения Прилепъ (Варошъ)
дубровнишки занаятчии и търговци, заварени отъ турцит-в. И
както въ други градове на българскит-в земи, еж имъ били
признати н-вкои отъ старит-в права, така може да се предпо
лага, че въ Прилепъ еж останали нtкои отъ т-вхъ, на които

еж.що

турцитt

еж

признали

нtкои

отъ

старит-в

Въ такъвъ случай много отъ заварениr-в занаяти,

права

като

4

).

абад

жийство (който и до днесъ е развитъ въ Прилепъ), терзийство,
сж,що джелепчийство, кираджийство, кожарство 5), които еж
били винаги развити тамъ, гдето е имало дубровнишки тър
говци, а въ Прилепъ е имало такива. Съ други думи, при на

станалото затишие презъ втората половина на XV и ц-влия XVI
вtкъ, поселищно-стопанскит-в отношения въ Прилепъ еж били

1) Споредъ Й. Б о м б о л о в ъ, устно съобщение.
П р о ф. В. Н. 3 л а т а р с ки, Български въстания и опити за въ
стания до срtдата на 19 в (вижъ, ,,България 1000 r.") (стр. 707-709, 1930).
2)

зJ Д

-р

ъ И. С а к ъ зов ъ, Развитието на градския животъ и занаятитt

въ България презъ

18

и

19

в. (вижъ, ,,България

1000 r.")

Д-ръ И. С а к ъ зов ъ, Стопанскитt връзки
българскитt земи презъ 16 и 17 в 1930, София стр.
3 ) Пакъ тамъ.
4)

стр.

между

685-694.
Дубровникъ и

6-19.

Ь) Д-ръ И в. С а к ъ з о в ъ, Развитието на градския животъ и на заная

титt въ България презъ

689-694.

18 и 19 в. (Вижъ „България 1000 r.") София 1930 стр.

.

tт. l>у~евъ
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въ т-всна зависимость отъ развитието на стопанския му жи
вотъ, създаденъ и подържанъ отъ дубровнишкит-в търговци и

занаятчии. Още повече . че той стои на единъ отъ най-важнит-в
имъ пж тища - за София, съ която еж подържали най-оживени
търговски

връзки

презъ това

време.

Презъ втората половина и края
скит-в земи започнали да се вдиrатъ

дубровнишкитt

търговци

предъ

на

в-вкъ по българ

XVI

въстания, които излагали

турската

власть и турцит-в

започнали да ги преследватъ. Сигурно презъ това време сто
панскиятъ животъ на града е почналъ да запада. Изглежда, че
и Прилепско тогава не е било спокойно, защото споредъ В.
Кжнчовъ 1) тогава ставатъ въ тоя край потурчвания отъ Са
нинъ паша - любимецътъ на султанъ Селимъ 1, които и сега
се наричатъ торбеши. А споредъ П. Миятевъ 2) въ Прилепско
и Скопско през,.. 1564 год. се правятъ първит-в опити за въ
стание противъ турското робство.
Както казахме по-рано, първит-в колонисти турци еж се
заселили въ махалата „долно маало", гдето споредъ И. Бом
боловъ е била построена и джамия, съборена въ 1912 г. отъ
сърбит-в 3). Изглежда, че въ първит-в години на новооснования
градъ отъ турцит-в, на българското население да е било за
бранено да жив-ве
въ него или пъкъ нарочно то да е из
б-вrвало т-взи близки връзки съ неговит-в поробители, защото
го наричали „турски градъ", а днешното село Варошъ наричали
Прилепъ.

Съ заселването, обаче, на българи и то най-в-вроятно отъ
Ср-вднов-вковния Прилепъ, т. е. отъ Варошъ, името на града
започналъ

отъ

да

турцитi,

се

пренася

все

повече

и

върху

градъ, а стария да се нарича

новооснования

.варошъ",

което

ще рече „градъ". Наистина варошани еж се заселвали въ но
вия градъ въ тази часть, която е била обърната къмъ града

1) В . К ж н ч о в ъ, Македония. Ч. 1, Етнография и статистика, 1900
София. стр. 22.
2) П. Ми я т е в ъ, Опити за · въстание въ Македония презъ
1564 r.,
Македонски прегледъ, год. 6 кн . 2, стр. 143.
3) Споредъ г . Бомболовъ турския rрадъ се наричалъ „Мюсюлманъ ше
хери" т. е. ,,турски градъ".

Все споредъ него - постройката „Куршумли ханъ" била дубровнишка
фактория, а поставенитt знаци въ малкитt и прозорчета, които я опредt
лятъ като еврейска синагога, понеже въ тtхъ е поставена - шестолжчна

звезда, той казва еж донесени отъ римския rрадъ Девриополисъ. Тя е за
варена отъ турцитt, както личи и отъ нейния строежъ. Била е обърната
отъ тtхъ на ханъ, чийто оловенъ покривъ стоялъ до балканската война, ко

гато турцитt ro взели отстжпвайки града на сърбитt.
Той разправя, че западно отъ днешната черква

„Св. св. Кирилъ и
Методий" е имало развалина отъ четвъртита кула, която била съборена от
части при разбиването на ал б анцитt въ 1831 r. тъй като тъ се билп здраво
укрепили въ нея. Днесъ отъ нея нtма никакви следи.
До скоро споредъ него еж личали и следи отъ крепостнитъ стени
къмъ „варошко маало".

Снимка: Д-ръ Люб. Диневъ

Обр.

5. Часть отъ крепостыа на Крали Марко.
(La tour medievale Krali Marko).

Снимка: Проф. Ив. Батаклиевъ
Обр. 6. Изгледъ отъ търговската часть на Прилепъ съ град-

' ския часовникъ.
(La partie marchande de !а ville de Prilep avec l'hcrloge).

Снимка

Обр.

7.

Сушене на тютюнъ въ

rp.

Прилепъ.

(Sechee du tabac

а

:

Куситасевъ

Prilep).

Снимка: Куситасевъ
Обр.

8.

Тютюневиятъ институтъ и опитното поле край Прилепъ.
et !а plaine de recl1erches du tabac pres de Prilep).

(L'institut
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имъ (днешното село Варошъ) и махалата се нарича и до днесъ
.варошко маало" и „кайнакъ маало". Т-в, обаче, н-вмали право

да отварятъ дюкя·ни въ турския градъ,

работ-вли въ кжщи и

произведеното продавали на пазаренъ день въ града 1 ).
Презъ това време, в-вроятно, все още еж продължавали
да играятъ известна роля и панаирит-в, които еж ставали при
манастиритt Трtскавецъ и Св. Арахангелъ при Варошъ. Кога,
обаче, т-в изгубватъ почти значението си, това не може да се каже
съ положителность. Може би това да е станало презъ време

на анархията въ Турската държава.
На тtзи панаири, както и по-преди, дубровнишкит-в тър
говци идвали най-често и най-много въ Прилепъ. Tt еж заку
пували сурови .и обработени кожи, вълна, месо, мл-вчни произ
ведения, восъкъ, аби и др. стоки, а еж продавали главно ма
нифактурни стоки, платове, особено копринени, украшения за
накитъ, зейтинъ, вино 2).

Презъ XVII в. Турция води войни преди всичко съ Австрия.
И многобройнитt. турски войски, които отивали къмъ Австрия,
еж минавали по долината на р. Вардаръ. Това нtщо е при
нуждавало

населението

по

долината да напуска

селищата си и

презъ Бабува и Селечка планина да се заселва въ Прилепъ и ·
Прилепско. Това заселване вtроятно е било масово, когато по
тази долина еж се разигравали и самитt военни действия.
Така въ 1689-90 r. австрийскитt войски достигнали гр. Велесъ 3).
Сигурно това е принудило гол-вма часть отъ населението по
Вардаръ да избtг·а презъ планината въ Прилепъ. Ето защо, презъ
XVII в. въ него се заселили българи преди всичко отъ доли
ната на Вардаръ и Раецъ (по последния, притокъ на Вардаръ,
върви пжтя отъ Градско къмъ Прилепъ) презъ Плетваръ. Това
еж може би и първитt по-голtми групи заселници-българи въ
Прилепъ. Т-в се заселвали въ източната и югоизточната часть
на града. И отъ т-взи скромни земед-влци, скотовъдци (пастири
.на кози, особено много отъ с. Трояци въ долината нар. Раецъ),
скоро н-вкои станали джелепи, шивачи, търговци, разни занаят
чии и градътъ за почналъ да добива нова физиономия.
Може би и тогава въ Прщ~епско турцит-в да еж започна
нали да засtватъ тютюневата култура, тъй като се смtта, че
къмъ края на втората половина на XVII в. тя е вече зас-ввана

въ С-връ 4). А това ще рече - нови групи работници-бъл
гари да еж се стичали въ окрайнинитt на града или близкит-в
му

селища

презъ това

време.

1) Все споредъ сж.щия и Г. Трайчевъ - въ цит. съч. стр. 21. Дали
това не е останки отъ нtкогашнитt права на дубровнишкитt търговци?
2) Д-ръ И. С а к ъ зов ъ, Стопанскитt връзки между Дубровникъ и
пр., стр. 116, 117.
3)
!)

П р о ф. И

И в а но в ъ, Българитt

въ

Македония,

стр.

LII- LVII.

п·р о ф. И. С транс ки, Къмъ историята на българското тютюно
производств(), вижъ сп. Български тютюни, год. 6, кн. 9-10, 1941 г., стр. 386,

,,
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Съ I други думи и презъ ХVП в. Прилепъ се е развивялъ
като все повече оживенъ и богатъ търговски центъръ. Затова,
когато билъ посетенъ презъ това време отъ турския пжтеше
ственикъ Евлия Челеби, Прилепъ му е направилъ .голъмо впе
чатление 1). За него той съобщава, че се състои отъ 1000 ка
менни кжщи и отъ 1О махали. Ималъ презъ това време 200 дю
кяна, въ които се е работило много играчки и ножчета. Около
града имало хубави лозя и гори, гдето жителитъ на града хо
дили често на ловъ. Въ крепостьта на Крали Марко живъели
нъколко семейства. Градътъ се управлявалъ отъ вой~ода, а
билъ завладянъ отъ войскитъ на Тимурташъ (както и И. Бом
боловъ разправя).
Презъ XVIII и първата половина на XIX въкъ, поради
настаналата голъма анархия въ турската държава, преселни
цитъ българи въ Прилепъ се още повече увеличили. Тази анар
хия по западно македонскитъ земи е още по-голъма, тъй като
тукъ презъ това време шетали разни албански пълчища. Tt
въ 1830/31 г. дори превзели града, ограбили го и турцитt съ
кръвопролитни боеве успъли отново да го отърватъ отъ тъхни
ржце. Прилепското турско население било на албанска страна
и затова предъ дошлитъ редовни турски войски, то изгубило
довtрие, и часть отъ него било избито. Тъзи албански наше
ствия станали причина дори да се даде оржжие на българ
ското население и по такъвъ начинъ да се спечели довtрието
на официалната турска власть.
Презъ тия размирни години по западно българскитъ земи
и албанскитъ нашествия
станали причина да се придвижатъ
голъми групи българско население, дори и албанци къмъ вжт
решнитъ селища и нъкои отъ тъхъ да се заселватъ и въ
Прилепъ. Тъ се настанили въ високата часть на града, наре

чена „ридотъ", която добила названието „арнаутъ маале". Все
тогава може би еж се приселили и власитъ отъ Костурско,
именно отъ „Моско поле".
Така въ края на XVIII и началото на · XIX въкъ, Прилепъ
е билъ вече побълrаренъ. Наистина, въ него е имало доста
разнородно население, но българското преобладавало и започ
нало да претопява онова, което е било най-близко по вtра до
него. Първи еж се претопили арнаутитъ-православни, после
власитъ-екзархисти. Така българскиятъ елементъ въ града

презъ сръдата и края на XIX в. е далечъ по-мноrоброенъ отъ
турския 2).
Споредъ В. Кжнчовъ и) влашкитt шивачи въ [Jрил,епъ, еж
донесли като носия, черната антерия, съ поясче, дългитъ до
колъне шарени чорапи, които като занаятъ го предали и на
Ь) А. Шоп о в ъ, Евлия Челеби, Пер. сп. кн.

I

2)

В. К ж. н ч о в ъ, Цит. съч., стр.

S)

Пакъ тамъ, стр.

108. 1

85-111.

•

LXII, 1901,

стр.

185.
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(терзии). Така се е разпространила тази

влашка носия изъ Прилепско.
Въ края на XVIII вtкъ въ Прилепъ еж се заселили доста

преселници и отъ
Всички тtзи
и западната часть
хала останала въ

Дебърско и Кичевско.
заселници се настанявали
на града. По такъвъ

значителни

турската

ма

срtдата му;

Съ освобождението пъкъ на
рия,

въ юrо-западната

начинъ

мае»

отъ

турското

Сърбиs;,

Гърция

население

се

и Бълга

заселили

въ

Прилепъ (отъ Нишко, Софийско и др.), а и отъ Прилепъ къмъ
тия свободни страни се изселили доста прилепчани. Заселени
въ Моравско, тt занесли и тютюневата култура въ тоя _ край 1 ).

Презъ XVIII и XIX вtкъ поселищно- стопанскиятъ животъ
на Прилепъ е билъ доста оживенъ, въпрtки размирнитt времена.
Това, разбира се, се дължи на новосъздаденитt блаrоприs:1тни ус
ловия. Ето по-важнитt: Прилепъ стои на . важния пжть отъ
Драчъ за долината на Вардара и по-нататъкъ за София. Съ
окончателното завладяване на албанскитt земи, той отново до
билъ по-раншното си значение (презъ римско време) и по него
денонощно еж се движели коли, коне, файтони, стада отъ до
битъкъ и върволици отъ търговци. Този пжть добилъ още по
rолtмо значение, когато презъ втората половина на XIX вtкъ,
се прокарала желtзопж тната линия отъ Солунъ за Скопие

Тогава Прилепъ станалъ складъ на всички стоки,
крито тръбвало да се отправятъ за Западна Македония и Ал

(1874 r.).

бания, стоварвани на гара Градско. Тогава кираджийството въ
Прилепъ е било въ своя разцвtтъ.

'

Освенъ това, презъ XIX вtкъ
панаира въ Прилепъ до
билъ наново rолtмо значение. На него еж донасяли, поради
2)

rолtмата му из!.'\естность, всевъзможни стоки, но преди всичко
манифактурни - отъ Виена, Цариrрадъ, изработени кожи отъ Лайпциrъ, Охридъ, София, шаеци, аби, гайтани и др. отъ
всички български земи, а пъкъ Прилепъ и Прилепско предла
гали килими, чорапи, платна, аби, сурови кожи, жито, тютюнъ,
афионъ и добитъкъ. Тази оживена размtна е развила презъ

1)

В. К :ж. н ч о в ъ, цит. съr., стр.

2J Споредъ

Г. Трайчев ъ

58.

(вижъ цит. съч. стр.

67)

прилепския па

наиръ водилъ цачалото си отъ 19 в. 1852 r. и продължилъ да с:ж.ществува
до 1875 rод. Мене ми · се струва, че нает :ж.пилитв благоприятни условия еж
спомогнали отново той да добие по-раншното си rолtмо значение и че презъ
цtлото робство да с:ж.ществува. Така Кост а Н. Кост и h (цит. по-рано съч.

Наши нови rрадови на jyry, стр. 35- 37) съобщава че презъ Прилепъ е_ ми
налъ А н ри П у к в и л ъ братъ на френския консулъ Цуквилъ въ 1807 rод.,
който за прилепския панаиръ още тогава казалъ, че той е единъ отъ най-из

вестнитt въ Румелия, з~поч13алъ на 30 априлъ и продължавалъ 25 дена. И
споредъ Костичъ, Прилепъ до срtдата на XIX в. е ималъ най-rолtмия па

наиръ въ Мhкедония.

·•
Това ~де да потвърди, че панаира не е отъ XIX в., а отъ много по

рано.
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това време извънредно много занаятитt въ града, които се
обединили въ еснафски организации на брой повече отъ 40.
Последнитt еж имали rолtмо довtрие предъ турската власть
и еж били като защитници на българското население. По-важни
занаяти били: джелепчийството, желtзаро-коларството, желt
зарството (били изработвани кантари, тесли, сtкири, ножове и
пр.), казанджийството, кожухарството, механджийството, боя
джийството, кираджийството, самарджийството, папукчийството,
обущарството (кондурджийството), бъчварството и много още
други. Повечето отъ тtзи занаяти днесъ еж в~ много голtмъ
упадъкъ.

Благодарение на тtзи много разнообразни занаяти, пана
ира е билъ посещаванъ отъ българи, турци, гърци, сърби, ар
менци, евреи, власи, арнаути, бошняци, перси и разни европейци
отъ Австрия и Германия.
,

Много прилепчани ка·то керванджии натоварвали стоки на

коне и вкупомъ по 40-50 коня ги разнасяли къмъ София,
Плtвенъ, Пловдивъ, Сtръ и други български градове, като
продавали солунски маслини, елбасански зейтинъ, охридска
риба, сtрски сусамъ и памукъ, скопски леблебии и др. На
връщане тt закупвали и донасяли въ Прилепъ

отъ Пловдивъ

и Пазарджикъ оризъ, отъ Самоковъ полуобработено желtзо и
гвоздеи, отъ София и Плtвенъ разни желtзарски издtлия и пр.
Цtлиятъ този богатъ стопански животъ е привлекълъ въ
Прилепъ още по-многобройно българско население и е способ
ствувалъ

да

се тури началотQ на единъ

доста

оживенъ

и

раз-

нообразенъ духовенъ животъ.
.
Духовниятъ животъ изглежда е билъ подържанъ презъ
цtлото турско робство чрезъ тъй нареченитt килийни .училища
при манастиритt „Св. Арахангелъ", при с. Варошъ и Трtска
вецъ. Почти всички учители въ тия училища еж били отъ с.
Варошъ, т. е. отъ срtдновtковния градъ, гдето презъ Маркова
време, а и по-рано е имало оживенъ български духовенъ животъ.
Съ развитието на занаятитt и търговията въ Прилепъ
презъ XVIII и XIX в, както и въ другитt занаятчийски центрове
на българскитt земи, образованието давано до тогава на бъл
гарскитt занаятчии и търговци се оказало недостатъчно и тt
започнали да се стремятъ къмъ все по-голtма просвtта. Отъ
друга страна, тъ вече станали имотни и съ голtма власть
предъ турцитt, а това ги правило по самонадеяни предъ по
следнитt.
Първата борба започнала съ искането да се построи въ
Прилепъ черква, тъй като до тогава еж. се черкували въ Ва
рошъ. Тя води началото си откъмъ края на XVIII и първитt го
дини на XIX в. Следъ дълги борби и прtчки отъ една страна
отъ турцитt, отъ друга отъ гърчеещитt се власи, арнаути и
българи, упорититt прилепчани подъ водачеството на хаджи
Риете спечелили борбата и въ 1835 г. започнала да се гради
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черквата „Св. Благовещение" въ турската махала 1}. Въ

1838 r.

черквата е била готова и населението масово се стекло на
религиозна служба въ новопостроената черква.
Оттукъ на
татъкъ, обаче, започнали борбитt между rърчеещитt се еле
менти въ Прилепъ и истинскитt българи. Тя с_е разгаря още
повече, когато се основала българската екзархия. Християнското
население въ Прилепъ се раздtлило на два лагера, враждува-'
щи помежду си, чиито борби понtкоrа се превръщали въ
формени боеве по улицитъ на града.
Съ отварянето на българско училище въ двора на но
вата черква презъ 1842 r. (последното е грамадна сграда и е
изrоръна отъ
сърбитъ въ 1938 r.
поради
това, че
на
селението го наричало „българското училище") борбата се
разгаря още повече. Въ него се изреждатъ като учители rо
лъми българи, като Жинзифовъ (баща на поета Жйнзифовъ),
Димитgръ Миладиновъ, Гриrоръ Пърличевъ, Кузманъ Шапка
ревъ, Иорданъ х. Константиновъ нареченъ Джинотъ, Н. Ган
чевъ

и

др.

Всичко това засилило още повече враждата между двата
лагера, която най-после завършила съ една разпра въ самата
черква на 25. П. 1868 r. когато прилепчани скжсали веднажъ
за винаги съ гръцкото духовно иго и вмtшателството на вла
ситt въ църковнитъ и училищни работи 2).

Тогава билъ построенъ и градския

часовникъ

( J 858 r.).

Този боrатъ и оживе:Нъ стопански и · духовенъ животъ е
правилъ винаги грамадно впечатление на чужденцитъ, които
еж посещавали Прилепъ. Почти всички го поставятъ като най
напредналъ

въ

стопанско

и

духовно

отношение

спрямо

дру

rитt македонски градове.

Първи, който дава сведения за rолtмината на града е Е.
Челеби 3). Той съобщава, че чаршията му се състояла отъ 200
дюкяна.

Презъ XIX в. минали много чужденци, които ни даватъ
нtкои данни за този боrатъ и оживенъ търговски центъръ въ
Македония. Въ 1807 r. е ималъ къмъ 1000..::...1100 мохамедан

ски и християнски кжщи 4 ). Споредъ Ами Буе 5 ), който
налъ презъ Прилепъ въ

1836-37 r.

казва, че е ималъ

1) Построяването на черква въ турската махала,
да

напустнатъ тази

часть на

града и да

се заселятъ

е

ми

6-7

принудило

х.

турцитt

въ северната му часть,

гдето еж и днесъ. Съ това Прилепъ още повече се побълrарилъ.
2 ) По-подробно вижъ

лепъ .

ч

Х р.

Шал де в _ъ,

Възраждането

на

1916. Н. Ганчев ъ, Възпоминания и бележки. София, 1906;
е в ъ, rp. Прилепъ, София, 1925.
3) У Кост а Н. Кост и h, Цит. съч., стр. 37 и 38 .
1, 5) Пакъ тамъ.

rp. При
Г. Трай
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души жители. Х. Бартъ миналъ презъ 1862 r. установява, че
въ Прилепъ имало само българско население 11,000 д. 1 ).
Споредъ една дописка отъ Македония печатана въ в-къ
.Македония" брой 42 и 44 отъ 1867 r. Прилепъ е ималъ 1200
кж.щи български, 600 турски, около 200 еrюпти (цигански) и
75 цинцарски 2 ).
В. Кж.нчовъ съобщава, че къмъ 1900 r. Прилепъ е ималъ
население: българи - 16,900, турци - 6,200, власи (вtроятно
нtкои ги смtтатъ за цинцари) - 480 и цигани 960 или всичко
- 24,540 души.
Въ края на 19 вtкъ настанали, обаче, за Прилепъ небла
гоприятни поселищно-стопански условия за развитие. Разкж.е
ването на бълrарскитt земи споредъ Берлинския конrресъ въ
1878 r. и прокарването на желtзопж.тна линия отъ Солунъ за
Битоля, докарватъ упадъкъ на неrовитt занаяти и търговия.
Отъ друга страна, rолtма часть отъ неговото будно занаят•
чийско население, следъ настаналитt политически промtни, избtгало въ ·България и въ Америка.
'
Въ началото на ХХ в. размирицитt отново се засилили
въ тtзи български земи, останали все още подъ турска власть.
Започнала организирана революционна дейность, въ която на
селението на Прилепъ еж.що взело участие съ рtдко себе
отрицание. Буднитt учители Пере Тошевъ и Даме Груевъ,
учителствували въ Прилепъ въ края на XIX вtкъ, оставили
дълбоки следи nри тази борба. Балканската война . заварила
Прилепъ въ такава трtскава дейность за освобождение. То
гава той е ималъ само 14,228 души, отъ които турци - 4806,
цигани - 1127, албанци - 2412, власи - 111 3).
Презъ първата половина на ХХ вtкъ, Прилепъ и Прилеп
ско еж отново мtста на военни действия - особено миналата
Свtтовна война. Следъ Балканската и Междусъюзническа война,
Прилепъ попада подъ ново робство - сръбско. То става при
чина голtма частЬJ отъ населението му да избtга въ Бълга
рия. Въ 1915 r. той тържествено посрtща отново нашитt вой
ски, като освободители.
А следъ нает ж.пилитt събития въ 1918-1919 r. Прилепъ
попада пакъ подъ сръбско робство. Нова вълна отъ прилеп
чани напустнали града за къмъ България. Изстжпленията на

' сърбитt

срещу

буднитt

българи

било rолtмо и тt масово

избtгватъ въ предtлитt на България. Въ 1920 r. населението
му е било 19,096, въ 1931 r. - 21,409. Презъ априлъ 1941 r.
населението тържествено посрtща победоноснитt германски
войски. А преди да пристиrнатъ бълrарскитt, то, три дни под·

1) У Г. Т р а II че в ъ, Цит. съч., стр. 32.
2) й. И в а но в ъ, Българитi, въ Македония.

3) В. К ж н ч о в ъ, Цит. съч., стр. 244.
4) Г. Трайчев ъ, Цит. съч., стр.

27.

1915, стр. 188.
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редъ е излизало мало и голt.мо д~ ги посрt.ща на гарата, ма
каръ и да е валt.ло непрек.жснато дъждъ. И когато най-после
пристигатъ,

населението

изпада

въ

грамаденъ

възторгъ и въо

душевление. Офицери, войници се носятъ на ржце. Прегръ
щатъ се, цt,луватъ се войска и народъ, а сълзитt. и отъ еднитt.
й другитt. падатъ като последна дань отъ отлетt.лото вече
робство.
Следъ тия събития ' въ населението на Прилепъ еж ста

нали незначителни промt.ни и той презъ юлий

24,970

с.

г. наброява

души.

Презъ сръбското робство развитието на града е останало

такова, каквото е било и въ турско време. Сърбитt, не еж на
правили нищо ново за благоустрояване на града. Занаятитt,.
продължавали да упадътъ все повече безъ да се подкрепятъ
отъ сръбската власть, съ цель да се модернизиратъ.
З. Типъ и физиономия. Макаръ да е разположенъ на
проходнитt. пжтища, които минаватъ презъ Присадъ и Плетваръ
за къмъ долината на Вардара, Прилепъ е събрано селище и
нt.ма продълговата форма. По-скоро той има гнt.здно положе
ние,

понеже

е

заграденъ

почти

отъ

всички

страни

съ

ветt. на Бабуна и Селечка. Отворенъ е само къмъ
къмъ

склоно

западъ

-

полето.

Следъ прокарване на шосето презъ

Плетваръ за Битоля

и Градско, стариятъ търговски центъръ около градския часов

никъ, започналъ да запада и да се измt.ства по това шосе,
по което се намирагw- доста много магазини, хубави сгради и
увеселителни заведения. Прокарването пъкъ на шосе и презъ
Присадъ и особено следъ постройката на желt.зопжтната ли
ния,

търговскиятъ

центъръ

наново

гдето си е билъ. Съ построяването

линия отъ сърбитt.
вата

( 1931- 1936)

гара и къмъ нея се мt.сти

}Ja

се

възвръща

пакъ тамъ

нормалната желt.зопжтна

градътъ се свлича къмъ но
сега и търговския

центъръ,

т. е. къмъ западъ. Тамъ се на,миратъ и най-хубавитt. хотели
на града, общината, площада за тържествени дни, занаятчий
ския

ДОМЪ

И

Пр.

Въпрt.ки, че Прилепъ е до.ста голt.мъ градъ, той се раз
вива безъ планъ. У лицитt. му еж криви, тt.сни и само нt.кои
отъ тt.хъ еж застлани съ едъръ калдаръмъ, останалъ още
отъ турско време . Повечето отъ улицитt. извеждатъ къмъ па
зарния центъръ (чаршията и около градския часовникъ). Въ

турската махала тt. еж много по-тt.сни и по-криви, отколкото
въ българскитt. махали. Главнитt. улици носятъ името на пжтя,

който минава презъ тъхъ. Така имаме:
велешки,

за

градско,

варошки,

селечки,

битолски,
мариовски

крушовски,
пжть.

Кжщитt, еж низки, съ не много голt.ми дворове, но обгра
дени съ високи стени (дувари), въ които се влиза презъ здраво
построени и заключвани врати. Тукъ-таме между тtхъ се

издигатъ по на етажъ и половина или

най-много

на

два, по-
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хубави кжщи. Последнитt еж строени повечето ·въ срtдизем
номорски ·стилъ. Горниятъ етажъ е оставенъ за живtене. Срtд
ната му часть е заета отъ голtмъ салонъ-коридоръ, около
който еж наредени стаитt за живtене. Като български типъ
кжща, може да се посочи тая на семейство Бомболови.
Около градския часовникъ е пазарището на града. Тамъ
се

редятъ

r жсто,

едно до

друго,

мални,

схлупени

Въ тtхъ се отразява все още миналото на този

дюкянчета.

богатъ

сто

пански животъ на града.

Споредъ думит'h на старит'h люде отъ Прилепъ, пъкъ и
на тия, които еж го напустнали въ началото на тоя вtкъ и еж
имали

възможность

наново

да

го

посетятъ,

градътъ

е

запа

зилъ напълно своята ориенталска физиономия. Той сега е око
лийски центъръ.
4. Население. Въ своята превратна история, населението
на Прилепъ е било подложено на много чести промtни . По
следнитt, не еж позволили едно нормално увеличение на на
селението

на

града,

а

еж станали

причина

то

да

се развива на

скокове. Съ други думи, при мирни години то се увеличавало
естествено, а при неспокойни времена еж ставали

масови из
селвания и приселвания. Може би това е причината, з~rдето
посетилит'h го чужденци презъ втората половина на XIX и на
чалото на ХХ вtкъ даватъ различенъ брой на неговото насе
ление.

Поради липса на преброяване презъ време на турското
робство не моrатъ да се проследятъ съ статистични данни
тtзи промtни и да се изтъкне съ цифри и nроценти населе
нието на Прилепъ презъ различнитt години до наши дни.
Все пакъ може да получи човtкъ една . представа за на
селението на Прилепъ презъ това време

отъ

долуизброенитt

данни.

18821)
19002)
19123)
19144)

30,257
24,540
14,228
22,221

1919
1920
1931
1941

18,806
19,096
21,409
24,970

Отъ тtзи данни се вижда, че презъ периодъ отъ близу
години броятъ на населението на Прилепъ е билъ много
колебливъ и не се е увеличилъ никакъ, а напротивъ даже и

60

намалялъ.

Трtбва да се знае още, че следъ 1878-80 гад. започва
изселването на прилепчани въ България. Следователно, преди
тtзи години той е билъ съ повече отъ 30,000 население.
Презъ 1919 год. броятъ на населението е доста голtмъ,
1)

П р о ф.

2)

В. К ж н ч о в ъ, Uит. съч., стр.

Й. И в а н о в ъ,

Българитt въ Македония и пр. стр. 188.

244.

3) Г. Трайчев ъ, Цит. съч., стр. 27.
4)

С та ти с ти че с к и да н н и отъ общинскитt регистри.
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ако и градътъ да е билъ въ обсега на

три

годишни военни

действия. Това се дължи преди всичко на факта, че тогава въ
него еж се засели.т,ш много българи отъ селата разположени

по самия боенъ фронтъ. Тъй сжщо и на това, че съ оттегля
нето на нашитt войски се е изселило и доста градско насе
ление и на негово мtсто отъ околнитt села, е дошелъ доста
. голtмъ брой селско население.

Следъ 1921 г. населението на града се е увеличило, за
повече отъ 20 години, едва съ около 6,000 души.
Въ народностно отношение сърбитt не ни даватъ никакви
цифри за населението на Прилепъ. Въ него живtятъ, обаче,
доста турци, цигани и власи. Колко е тtхниятъ брой не може
да се опредtли сега и това ще стане съ настоящето преброя
ване въ 1942 г.

Въпрtки, че основното образование е било задължително

по време на сръбската власть грамотностьта, общо взето е слаба.
Малцина отъ прилепчани еж завършили гимназия,

а

съвсемъ

рtдко иматъ пъкъ завършено висше образование. За единъ
такъвъ голtмъ rрадъ това прави извънредно силно впечатление.
Населението на Прилепъ проявява много характерни черти.
То се слави изъ цtла Македония съ своята преголtма песте
ливость, изразена преди всичко въ неговото скромно облекло
и животъ. Сжщо тъй известно е и съ своята много голtма
духовитость, понtкога и саркастичность.
Прилепчанинътъ е още упоритъ, тру долюбивъ гостоприе
менъ и много хитъръ. По духъ той е най-консервативния еле
ментъ въ Македония и затова е излtзалъ отъ дългото робство
съ запазенъ моралъ, обичаи и български духъ.
Той проявява, обаче, и нtкои отрицателни черти, завещани
отъ дългото му робство. Преди всичко той е винаги недово
ленъ и затова подлага всичко на безпощадна критика, показва
недовtрчивость и мнителность, нtща, които еж му позволя
вали презъ време на робскитt години да запази по-лесно бъл
гарския

духъ.

Прилепчани говорятъ особено наречие, което ги отдtля
рtзко отъ другото македонско население. Най-често тt изпу
скатъ, споредъ проф. Селищевъ 1 ) между гласнитt, съгласнитt
букви, като напримi,ръ: гоеда, чоtкъ, орtи, маало и пр. Изrо
говора на ж е като а или у. Въ тtхъ е запазена членната
форма въ интересенъ

~зидъ-ътъ,

овъ,

онъ

или-та,

ва, на.

Ударението на прилепското наречие е опредtлено .и се слага
винаги на третата сричка отъ края на думата 2). Носията е

1) П р о ф. А.
rледъ, rод. 7, кн. 1.

С ели ще в ъ, Говор области Скопье, Македонски пре
и Заметки по етнографии и диалектологии Ма

1931

кедонии и пр., Мак. преrледъ,

2)

П р о ф.

говоръ, Мс6., кн.

Б.

Цо н е въ

VI

и Х.

r. 4,
и

кн.

4

(рецензии)

Д. М и р ч е в ъ,

1928.
Бе;1ежки

по прилепския
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вече изцtло „градска". Интересенъ фактъ е и това, че мжж
кото работно население въ дtлнични дни се движи изъ града
съ

престилки.

П р е с е л ни че ски д в и ж е ни я. Споредъ Д. Ярановъ 1 )
изселницитt отъ най-западнитt български земи, вследствие на
албанскитt притtснения въ края на XVII и презъ ХVШ в. еж
се придвижвали къмъ Пелагония на етапни вълни, нtкои отъ
тtхъ оставали временно тукъ, а нtкои и за винаги.
Както се спомена по рано такива преселници отъ тtзи
български земи има въ Прилепъ-власи отъ Моско поле, Ко
стурско и българи отъ Дебърско, дори и албанци - заселили
се подъ името „арнаути" и образували „арнаутъ маале".
Преди тtзи преселници въ Прилепъ еж се заселили та
кива отъ долината на р. Вардаръ презъ XVII в.

При освобождението на Сърбия,

Гърция

и

после- Бъл

гария, въ Прилепъ еж се заселили много турци, като съ това
еж

увеличили

значително

турския

елементъ

въ

града.

Презъ време на военнитt години 1915-1918 и следъ
тtхъ въ Прилепъ еж се заселили значителни маси отъ бъл
гарско население, било отъ ония селища засегнати отъ разви
ващитt се сражения или пъкъ отъ тия изъ полето и окол
нитt на града селища.
Следъ 1920 г. въ Прилепъ еж се заселили и доста се
мейства отъ Порtчието и нtколко семейства отъ Сърбия. По
следни1't при разгрома на „Югославия" еж избtгали.
Отъ Прилепъ пъкъ къмъ другитt земи на полуострова при
_всtка по-значителна промtна въ исrорическото !"IY развитие
еж

се

изселвали

негови

жители.

Първитt изселници еж сигурно тия, които при завладя
ването на града отъ турцитt, еж избtгали въ още не завла
дяната отъ тtхъ Сърбия. Вtроятно това еж били грамотнитt
люде на престолния Крали-Марковъ градъ.

Най-голtмо число изселници, обаче, имаме въ края на.
турското робство и при попадането му подъ сръбско.
Изселването отъ Прилепъ въ втората половина на XIX в.
става по

две

причини:

политически

Отъ притtсненията
града

е

напускало

онова

и

и икономически.

своеволията

население,

което

на
не

турската

власть

е могло да търпи

1

повече турското иго. Нtкои отъ тtхъ еж стащ1ли четници, а
семействата имъ, за да се спасятъ отъ тормоза на турцитt,
напускали града и се заселвали въ по-вжтрешнитt градове на

българскитt земи. Споредъ проф. Ив. Батаклиевъ 2 ) прилепчани
еж се заселили и въ Батакъ още преди 160 години. Вtроятно

1) Д. Я р а н о в ъ, Пресе,шически движения на българи отъ Македо
ния и · пр. Мак. преr ледъ, год. 7, кн. I и З стр. 105.
2 ) П р о ф.
И в. Батаклиев ъ,
геогр. д-во, кн. 8, 1940 стр. 136.

Село

Батакъ-Пещерско.

Изв.

Б.
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има пръснати и изъ много други селища на българскитi, земи,
но

ofu:e

малко известни.

Следъ Освобождението на България

и основаването

българската държава, започва масово изселване

на

на население

отъ Прилепъ къмъ нея. Това изселване е продължило и въ
началото на тоя в'l,къ. Най-голi,ми маси прилепчани напускатъ
града_ следъ разпокж.сването на Санъ-Стефанска България.
Това еж. преди всичко богатитi, и интелигентнитi, слоеве на
града. Ti, се заселватъ въ крайграничнитi, градове на ново
освободена България, а най-много въ Кюстендилъ и особено
въ София. Следъ 1880-82 r. изселването обхваща по-широ
кит'i, и по-слабитi, икономически слоеве отъ на~ението на
Прилепъ и така потока не стихва за къмъ майката-отечество.
Въ новитi, си мi,стожителства тi, се отдаватъ главно на тър
говия, едра и дребна, бакалия, предприемачество, сарафлъкъ,
часовникарство

и пр.

Изселването въ края на XIX в. и началото на тоя в'l,къ
се подпомага и отъ лошитi, икономически условия, настанали
въ поминъка на прилепчани. Въ 1874 r. се прокарва же·лi,зопж.т
ната линия Солунъ-Скопие, а в1- 1896-Солунъ-Битоля. Ti,,
особено последната, отнели и съсипали търговията и занаятитi,
на Прилепъ и населението останало почти безъ поминъкъ и ма
сово започнало да се изселва. Едни прилепчани еж. отивали
въ Америка и следъ време отново еж. се връщали. Изселва
нето на прилепчани въ Америка е взело масови размi,ри следъ
Балканската война при новото робство (сръбско) и тi, вече
престанали

да

се

връщатъ.

Нова вълна изселници отъ Прилепъ

нахлува

въ Бълга

рия и то най-голi,ма при отстж.пванеrо на нашитi, войски въ
1918 г. и въ първитi, години на новото сръбско робство. Тя
залива вече ВСИЧ!;{И по-голi,ми български градове. Затова днесъ
намираме прилепчани въ Варна, Бургасъ, Ст. Загора, Пловдивъ,

Русе, Свищовъ, Плi,венъ, Видинъ, Дупница, Горна Джумая,
Петричъ и още много други селища на България. Нi,кои отъ
тi,хъ къмъ

1923

г. еж. се завърнали. въ При.~1епъ.

111.

Стопански отношения 1)

Стопанската дейность на прилепчани, били тi, търговци,
занаятчии или земедi,лци презъ сръбското робство, особено
на ония отъ тъхъ съ по-жилавъ и запазенъ български духъ,
била поставена подъ зоркото око на сръбската администра

тивна и полицейска власть. Голi,ми, съ десетилi,тенъ

животъ

1 ) Да се даде ясна представа за стопанството на града се иска много
статистически данни,

които

въ повечето

случаи

ми

липсватъ,

понеже,

ко

гато б'hхъ въ rрада-юлий и авrустъ 1941 r. съответнитъ книжа и служби,
които можеха да ми услужатъ б'hха още въ периодъ на организация и въз
становяване сжщо така нъкои отъ книжата бtха разхвърляни, а други
унищожени.

...
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фирми еж били проваляни и чрезъ изкуствено създавани по
ложения довеждани до несъстоятелность, а всъко начинание
за създаване на индустриални произведения, било още въ

самото начало' убивано или

твърде

много

ограничавано.

Въ

противовесъ на това, на пришелцитъ сърби еж били давани
най-хубавитъ земи, били поощрявани съ всички възмржни сръд
ства

и

въ

скоро време достигали завидно стопанско положение.

Ето защо, като се има предвидъ всичко това, понятно е
защо повечето отъ населението на Македония, свободата за

вари въ почти разорено материално

състояние.

Единственото

нъщо, което до известна степень е могло да поддържа у при

лепчани по-завидно материално състояние спрямо друrитъ ма
кедонски градове, е било отглеждането на тютюневата кул
тура, която е била монополъ на държавата. И понеже въ
Прилепско за тази култура еж сжществували най-благоприятни
условия, затова и съенето му е ' било все повече насърдча
вано и производството увеличавано. За тази цель сърбитъ еж

построили голъмъ тютюневъ институтъ край шосето за къмъ
Бродъ-Кичево, който е билъ проектиранъ да бжде най-голt
миятъ, най-добре и модерно обзаведениятъ въ цълия полу
островъ, снабденъ съ всички необходими лаборатории и пр.
за всестранно изследване на тютюнитъ. Проектирало се следъ
време въ него да се отвори тютюнево училище. Той разпо
лага съ опитна площь 427 декара, когато въ Козарско,
гдето до освобождението на тия земи бъ най-голъмата наша
опитна станция, има 253 д.1). Поради развилитъ се, оба~е, съ
бития, той не е билъ изцъло завършенъ и обзаведенъ, дори
и нъкои сгради къмъ него еж още въ строежъ.
Тютюнътъ се засъва по склоноветъ на Бабуна и Селечка,
по яката на тъзи планини и не много навжтре въ полето. Той
опасва пролътно време съ зеленината си полето откъмъ се
веро-изтокъ. Неговото засъване е стигнало непосръдствено до
окрайнинитъ на града и нъкогашнитъ лозя, зеленчукови и
овощни градини покрай градската ръка еж изкоренени, за да
се разшири площьта на тютюна. Произведенитъ тютюни отъ

тази площь споренъ думитъ на нашит-в агрономи еж. недобро
качествени и затова тъ не тръбва да се засъватъ по тъзи
низки земи за напредъ. Това ще позволи да се създадатъ от

ново необходимитъ за града зеленчукови градини2 ).
Годишното производство въ последната година е стиг
2,670,000 кгр. а въ цълата околия - прилещкия районъ
3.5 милиона кrр.
Въ северната часть, по-скоро покрай шосето за Варошъ,

нало

се

издигатъ

VI,

кн.

1)

грамадни

по дължина и

ширина,

а

не

и

по

висо-

Вижъ списание .Български тютюнъ•. Тютюнитt въ Македония, год.
стр. 308-309 и 348-349.

7-8, 1941,

2) Устно съобщение отъ командирования
дtше тютюневия институтъ въ Прилепъ,

агрономъ,

който

ржково

Градъ Прилепъ

173

чина нtколко тютюневи склада. Въ тtхъ се извършвало ден
куването на тютюна и се е помtщавала сръбската режия.
Интересенъ видъ добива градътъ, когато започне да' се
бере и суши тютюна отъ прилепчани. Още въ ранни зори ули
цитt му се оживяватъ отъ глъчъ и врtва. А почнели да се
суши, цtлиятъ градъ мирише на тютюнъ. Защото той се суши
на открито по прозорци, стени, чардаци и дори по улицитt.
Благодарение на тая култура населението на Прилепъ въ
материално отношение е било най- добре поставено отъ това
на другитt градове подъ сръбска власть, колкото и на без
ценица да еж били закупвани тютюнитt му.
Другитt земедtлски култури иматъ далечъ по-малко зна

чение. Зърненитt храни се сtятъ въ незначително количество.
Най-много отъ тtхъ се cte царевица, следъ това пшеница и т. н.
Cte се още макъ и по-малко бостани - лозя и др.
Земедtлието, обаче, е останало извънредно много назадъ

въ сравнение съ това отъ старитt предtли на България. Мо
дернитt сtчива и машини почти не еж познати

земедtлею,.

на

тукашния

·

Климатътъ и почвенитt условия еж крайно благоприятни
за едно развито зеленчуково производство не само за задово

ляване нуждитt на града, но и за износъ. Зеленчуци сега за
Прилепъ се донасятъ изключително отъ градъ Велесъ. Сжщо

така има благоприятни условия за интензивно овощарство, но
то за сега е още

въ

зародиша си.

И

въпрtки,

че

още

въ

1922 година е основанъ овощенъ разсадникъ съ площь отъ
65 декара, овощнитt градини въ ц·влата околия заематъ всичко
570 д. Разсадникътъ се намира на югозападъ отъ Прилепъ

край шосето за Битоля.

Лозарството е било нtкога въ Прилепско много
странено. За него още Е. Челеби презъ

XVII

в.

разпро

отбелязва въ

пж т.нитt си бележки 1). А споредъ Н. Г. Яничеревъ 2) лазя ,е имало
презъ неговото учителствуване (1866 г.) въ околностьта на града
на четири мtста: на северъ - дабнишкитt, на изтокъ - орtо
вичкитt, саржкайскитt и селечкитt на изтокъ и югоизтокъ.
Днесъ отъ тtхъ почти нищо не е останало. Tt, следъ уни
щожението имъ отъ

филоксерата

и

изкореняването

имъ

за

тютюнитt не еж били подновени отъ прилепчани. Въ цt
лата околия отъ 1939 г. е имало 612 хектара, отъ които аме
рикански само 64 хектара. Има създадени нtколко разсадника
за американски пржчки.
Следъ тютюневата култура на второ мtсто по значение
идватъ - занаятитt и търговията.
Както по-рано се спомена, въ миналоt'о Прилепъ е билъ
голtмъ занаятчийски и търговски центъръ. Занаятитt и • Тър-

1)

А. Шоповъ, Е. Челеби. Пер. сп., кн.

2) Н. Г. Яни чер е в ъ, Възпоменания

и

LXII, 1901, стр. 185.
бележки. 1906 г., стр. 328.
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говията започнали усилено да

нитъ

западатъ, когато по новопострое

шосета и желъзници нахлули европейски фабрични стоки

и търговията се измъстила въ Солунъ, Скопие и Битоля.
Занаятчийскитъ и търrовскитt магазини се намирагъ около
градския часовникъ,

повечето

отъ

които

по

своя

външенъ

видъ напомнятъ, че еж. още отъ турско време. По - отношение
висотата на техниката въ производството, тръбва да се отбе

лежи, че тя е останала твърде мноtо назадъ, въ сравнение съ
техниката на занаятитt нъ старитъ предъли на Царството.
Нъма да бжде пресилено, ако се каже, че голъмъ брой отъ
занаятитъ еж на онова

равнище

на

което

презъ времето . на Евлия Челеби (къмъ

бира се, е виновна сръбската власть, която
интересувала

за

еж

1651 r.).

се

намирали

Затова, раз

никъкъ

не

се е

модернизирцнето имъ.

По брой на занаятчийскитъ си заведения Прилепъ в'hро
ятно заема трето мtсто, следъ Скопие и Битоля. Той има 970
занаятчийски и три индустриални заведения.

Споредъ М. Савичъ 1 ) въ

1914 r.

въ Прилепъ е имало след

нигъ по-важни занаяти: казанджии - 14 дюкяна (а къмъ 1890
- 25), кантарджии - 20 работилници, обущари - 20, кюркчии
-25 (изселили се после въ Америка и България), кроячи - 30
за женски дрехи и 20 за мжжки, абаджии - 4, табаци 16, са
рачи - 15 (всички турци), бояджии - 7 (сега има 2 дюкяна);
самарджии - 20, сапунджии - 3, восакари - 13 и т. н. Имало
е предачници за памукъ, за рtзане на тютюнъ. Днесъ, обаче,
повече отъ тия занаяти еж на изчезване. Тъ се намиратъ въ
такова примитивно състояние, че който иска да види какви еж
били занаятитt_ въ старитt предtли преди освобождението ни,
нека отиде въ Прилепъ за да си състави пълна и ясна пред
става за тtхъ презъ това време. Нtкои отъ тия занаяти еж
вече изчезнали, като работилницитъ за предене на памукъ,
изработване килими, ковачницитt на медь, на кантари (има
майстори, които днесъ работятъ други желtзоколарски произведения), табацитt и др.
-

'

Фабричнитt заведения се представятъ отъ една не голъма
бирена фабрика и две парни мелници. Въ града има електри
чество добивано отъ нафтови мотори, но съвсемъ недоста
тъчно за нуждитt на населението, а още повече за индустрията.
Има и н-вколко каменодtлници, гдето се изработватъ отъ пле
тварския мраморъ паметници и др. мраморни издtлия.

Въ Прилепъ е седалището на една германска минна ком
пания, която използува нtкои отъ

минералнитt

богатста

въ

Мариово, като слюда, манrанъ и др.

Търговията въ Прилепъ, преди да се прокаратъ желtзо
пж. тнитt линии, · е била извънредно много оживена и тогава
1 ) М. С а в и

пр.

1914

h, Занати и
г., Беоrрад, стр. 174.
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Ето

защо,

по

него

време въ Прилепъ е имало клонове отъ магазинитt на нtкои

битолски търговци. Тази

едра търговия

се

състояла

преди

всичко въ продажба на манифактурни стоки, особено по време
на панаирнитt дни отъ 1-15 августъ.
При закриване' на панаира въ 1875 г., отъ страна на тур
ската власть, и прокарването на желtзопжтната линия Солунъ
-Битоля тази търговия замрtла и сега става обратното Прилепъ си доставя тtзи стоки отъ Битоля. Съ прокарването
на новитt граници между Гърция и бивша Югославия презъ
1912-13 г. търговията на Прилепъ и· неговитt занаяти на
пълно западатъ. Tt сега сжществуватъ толкова, колкото да
задоволятъ нуждитt на Прилепско. Последното има доста го
лtми граници, като внлючва Порtчието и Мариово. Благода
рение на това и днесъ въ Прилепъ има оживена търговска
обмtна на земедtлски произведения съ занаятчийски и фа
брични.
Прокарването на новата желtзопжтна линия презъ 1936г,,
която свързва Прилепъ съ Велесъ и Битоля, е причина наново
търговията и занаятитt въ Прилепъ да се съживятъ и да
процъвтятъ.

Разработването на минералнит-в богатства въ Мариово,
свързването на последната область съ удобни пжтища .съ При
лепъ ще т лаене

още

по напредъ

стопанския

животъ на града.

PRILEP
(Resume)

La ville de Prilep, qui est l'objet de cette etude, est situee
dans l'extreme est de \а plaine portant Ie meme nom, la oi.t cette
plaine penetre le plus entre les montagnes Babouna et Seletchka.
Les versants escarpes et nus de ces deux montagnes barnent
\а vi!le et пе lui laissent d'horizon libre que du cote de \а
plaine. 11s sont composes de roches primaires, de granites et
de gneiss. La plaine est un prolongement du grand bassin ferme
de Pelagonie, qui s'etend, du nord au sud, а \'ouest de la val\ee
du Vardar. La plaine de Prilep de meme que \е vallon entier,
est tout а fait plate. Elle а ete fermee par un effondrement qui
semЫe continuer encore c'est pourquoi les rivieres qui у coulent
ont des lits peu profonds et decrivent de nombreux meandres.
Le climat de Prilep est intermediaire entre \е climat continental et \е climat mediterraneen. l,e regime de pluies montre deux
maxima:pendant \е mois d'avril (81 m. m.) et pendant \е mois d'octobre (46 m. m.). Les vents qui dominent sont ceux du nord-ouest et
de \'ouest.
Le col tres commode de Pletvar qui separe Babouna de
Seletchka et еп partie celui de . Prissad, points qui relient toutes
Ies routes menant vers la vallee du Vardar, offraient dans les
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temps prehistoriques encore, des conditions favoraЫes pour la
fondation d'une ville а cet endroit. Les premiers habltants de
cette contree, que l'histoire connaisse ont ete les Pelagoniens, population prehellenique. Vienneпt ensuite Jes Thraces et les Il\yriens
qui creent l•Etat de Peonie, conquise plus tard par les rois macedoniens et ensuite dans les premieres annees de l'ere chretienne par les Romains.
Vers le VI-e et le VII-e siecles, des peuples slaves commencent а s'installer en masse sur ces terres. La region de Prilep
est envahie par les Barsiatzi. lls detruisent Jes villes florissantes
de l'Empire et en construisent de nouvelles auxquelles ils donпent des noms slaves. Ils changent dans le meme sens le поm
des villes deja exis,tantes. Prilep doit avoir' un nom slavise.
Le developpeшent de !а ville а subl toutes sorte de vicissitudes.
On peut у distinguer trois etapes: ]а premiere - de sa fondation
jusqu'a l'avenement des Slaves; la deuxieme - depuis sa s1avisation jusqu'a sa conquete par les Turcs (1395). Pendant cette
epoque !а ville est souveпt disputee entre les Bulgares et les
Byzantins et а la fin du Moyin-age s'ajoutent Jes pretentions des
Serbes. Pendant cette epoque egalement la vil\e est arrivee а
une grande prosperite economique. Pour cette raison е\\е fut
choisie par Valkachine et par Krali Marko pour capitale. La troisi~me epoque s'etend de sa conquete par les Turcs jusqu'a nos
jours. Les Turcs ont detruit la vЩе medievale et поп loin de
ses murailles en ont construit une nouvelle-le Prilep d'aujourd'hui.
Durant le XVIII-e et le XIX-e siecles la ville devient un
centre de divers metiers et de commerce qui en font une des
villes les plus riches et les plus connues de la Macedoine. Cependant avec ]а construction des routes nouvelles et surtout des
Jignes de chemin de fer Salonique-Skopie et Salonique-Bitolja а
la fin du XIX-e siecle Jes marchaпdises manufacturees envatissent
\а ville et les metiers .et le commerce commencent а dec\iner
de plus en plus.
Les evenements politique qui se sont deroules pendant la
seconde moitie du XIX-e siecle et au commencement du ХХ-е
ont force une grande partie de \а population а Prilep d'emigrer
en Bulgarie; quelques uns ont traverse 1' Atlantique pour aller en
Amerique. Cette emigration а atteint son point culminant apres
1920 quand \а vi\le tornba sous !а domination serbe.
Durant \е dernier joug les habltants de Prilep trouvent leurs
moyens d'existance dans !а culture du tabac pendant que les
metiers et \е commerce continuent а mourir. Les Serbes dans
!е but d'encourager cette culture industrielle vouloient creer _
un grand
institut de tabac, que cependant les evenements de 1941 ont
trouve inacheve et point installe. Се coin pittoresque de notre
patrie peut aussi deveni r un jardin fruitier et potager etant donne
que !е sol et !е climat s'y pr~ent d'une maniere excellente.
S t. R о us s е v
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Въпрi,ки обстоятелството, че днесъ чрезъ неимовi,рно
бързитi, съобщения, св-1,тътъ се интернационализира, въ кул
турно отношение жив 'В е м ъ в ъ в

i, к а

н а н а ц и о н а ли з ма.

Вс-вки народъ, като една по- голi,ма или по-малка клетка въ
общото свi,товно пространство, се стреми къмъ национално
обединение и независимость. Никой народъ не иска за см-втка
на всечов'Вшката културна общность, да загуби своя нацио
наленъ характеръ. Разбира се , национална крайность или шо
винизъмъ е желанието у нi,кои народи, да наложатъ свои на
ционални черти на други народи. Основата на принципа за

самоопред'Вление на народит'В, който се въздигна презъ мина
лата свътовна война, но не се осжществи, е национална. Смъ
тамъ, че въ бждеща Нова Европа националниятъ принципъ н'Вма
да престане да играе важна роля. Чрезъ своето силно национално
съзнание народит-в се борятъ за запазване. При постоянно увели
чаващото се човi,чество и алчность за богатства, поради които
причини се осложняватъ международнитъ отношения, друго по
сигурно сръдство за тази цель днесъ нi,ма. Това е особено

вtрно за малкитi, народи.

Националната

независимость и държавната

организация

или просто държавата се подържатъ взаимно; иначе тъхниятъ
самостоятеленъ животъ е тру денъ. Но здравината, както на
националната

независимость,

така

и

на държавната

организа

ция, или общо казано - здравината на националната държава,
почиватъ до гол'Вма степень на географското единство
между земит-в, отъ които се състои тази държава. Касае се
за единството на разнитъ земи, които

населява

една нация и

които влизатъ въ една държава, и за единството

на

части на тази нация,

както

която

населява

връзката и единството между

тия

земи,

развит-в
и

за

земята и националното й насе

ление. Касае се, значи, за физиогеографско и антропогеографско
единство по от д'Влно и помежду имъ. Антропогеографското един
ство е тъсно свързано съ историческото единство, защото както
въ антропогеографията, така и въ историята главниятъ фак
торъ е човъка. Колкото единството между земитъ на една на-
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ция и държава е по-голtмо, толкова повече последнитt пред
ставятъ по-здрава общность и иматъ право на самостоятеленъ
животъ. Не напраздно днесъ въ международнитt ,препирни и
борби, политикогеографската основа се взима за най-важна и
най-справедлива. Но географското единство въ една държава
или народъ

е важно не

само за външно-политическия имъ жи

вотъ, но и за тtхния вжтрешно-политически и културенъ жи

вотъ. Отъ географското единство

зависи

до голtма

степень

вжтрешното сцепление и силата на държавата и народа и.

*
Главнитt
ското

единство

български
на

които

земи
тукъ

или
ще

области, върху географ
направимъ

кратъкъ

пре

гледъ, еж: Мизия, Тракия и Македония, между които
срiщно мtсто заема С о фий с к а та о б л а с т ь. Tt еж, както
географски, така и исторически понятия. Въ времена, когато
българскиятъ народъ е постигалъ напълно или отчасти своето
обединение, какъвто е билъ случаятъ презъ срtднитt вtкове,
името България е господствувало надъ областнитt. Въ тур
ско време, общото национално и държавно име България не
се забравя, но не се забравятъ и отдtлнитt български земи
и тtхнитt имена. Руситt освободиха фактически само Мизия
и Софийско, като името Мизия излtзе отъ употрtба за смtтка
на общото държавно име България. А следъ съединението въ
1885 г. на България и Северна 1 ) (Горна) Тракия или Източна

Румелия, последната стана Южна България, а Мизия-Северна
България. Оттогава до миналата година,

се

водиха

освобождението на Македония, останала Южна

борби за

(Долна)

Тра

I<ия и Южна Добруджа, която б-в въ 1913 r. заробена отъ ру
мънит-в. По-гол-вмит-в части отъ тtхъ се освободиха и при
съединиха къмъ майката-отечество. Тtхнитt имена (Добруджа,

Македония и Тракия, особено Западна

Тракия)

се пазятъ и

ще се пазятъ не само заради това, че еж имена на гол-вми
географски и исторически земи, но и заради това, че еж свър
зани съ тежки и продължителни борби за освобождението имъ.
Тъ нtма да бждатъ извадени отъ употрtба, но, отъ друга
страна, по държавни и национални съображания, не може да
не отст жпятъ мъсто на името о б е д и н е н а или ц ъ л ок у п на
Българи я. Така е навсъкжде и най-вече въ Германия, гдето ,
1 ) Живtемъ въ време на голtми
промtни въ географията на Бълга
рия. Преди 2-3 месеца се побългариха имената на около 200 географски
обекти въ България. Тукъ посочваме ново раздtление на България на гео

графски области. Струва ни се, че би било добре да се замtнятъ имената
,Горна" и ,Долна" Тракия, като неподходящи, особено второто, съ по-опре
дtленитt имена ,Северна" и .Южна" Тракия. И Македония е наричана въ
срtднитt вtкове съ името „Долна България", но то е отдавна изчезнало, а

днесъ Македония влиза въ Южна България. Южна Тракия, както до ' сега,
ще се раздtля отъ р. Марица на Западна и Източна Тракия,
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дори

Австрия, а

общо германско отечество.

И безъ да забравяме имената на нашитъ
ски

и

исторически

земи,

не

само

по

стари географ

национални

и

държавни

съображения, и въ духа на съврем~нната географска наука,
ние вече тръбва да дълимъ обединена България на следнитъ
географски области: С е в е р на Българи я - между Дунава
и Стара-планина включително, С р i; д на Българи я-между
Стара-планина и Македоно-тракийския масивъ и Южна Б ъ л
г ар и я, която обхваща този масивъ (Македония и Западна
Тракия). Тъ се раздълятъ отъ своя страна на подобласти и
ландшафти или пейзажи. Интересно е, че Южна България се
раздъля лесно на две естествени географски подобласти отъ
планинитъ, които се протакатъ презъ сръдата на Македония

Г Лд~НИ Г[.ОГРАфСJ\Н ОбЛАПН
НА

5ЪЛГАРИЯ

Обр.

1. Geographischen Hauptgeblete Bulgariens : I Nordbulgarien, II Mittelbulgarien, IlIR Inneres Sudbulgarien und ШБ Peripherisches Stidbulgarien
(Weissmeergeblet).

и Западна Тракия съ посока отъ западъ къмъ изтокъ [Ниджа,
Кожухъ, Бtласица, Гоцева планина (Али-ботушъ) и Югоизточ
нитt Родопи]. Тъзи подобласти еж.: В ж. т р е ш на Южна Б ъ л
г ар и я, въ която влиза Северна Македония и северната часть

на Западна Тракия, и О к р ай на Ю ж н а Б ъ л г а ри я, въ коя.то
влиза Югоизточна Македония и южната часть на Западна Тра
кия. Тя носи хубавото име Б t лом ори е, което име си доби
вече

гражданственость.

,,,
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Трtбва да се забележи, че поставяме Македопия въ Южна
България не по подражание на сърбитt, които я бъха нарекли
Южна Сърбия. Професоръ Иширковъ предлагаше още преди
миналата свътовна война, въ случай на разширение на предъ
литъ на България въ българскитъ земи на югъ отъ Рила и
Родопитъ, тъзи земи да се схванатъ като Южна България.
Освенъ това, ако сърбитъ безъ никакви географски, истори
чески и народностни

основания се

помжчиха

да

наложатъ на

Македония чуждо име, случаятъ съ насъ е съвсемъ

другъ.

Географското единство на българскитъ земи зависи отъ
тtхното п о л о ж е н и е, г р а н и ц и т ъ п о м е ж ду и м ъ, р е л е ф ъ т ъ, н а с е л е н и е т о и н е г о в а т а к у л т у р а. Спе
циално антропогеографското единство е резултатъ на възмож
ностьта за лесни движения и съобщения между тъхъ, която
възможность зависи отъ прир·однитъ условия (наличностьта на
проходи, ръки и др.) и човъшката техника (пжтищата и сръд
ствата за съобщение). Леснитъ и оживени съобщения най
много

спомагатъ

за

националното

и

културно

единство. Движението е главенъ признакъ

сцепление

и

особено на съвре

менната култура.

Българскитъ земи Мизия, Тракия, Македония и Софий
ската область се простиратъ въ източната половина на Бал
канския полуостровъ, като само Македония заема повече срt
дата му. Известно е голъмото кръстопжтно положение на
нашитъ земи. Тъ граничатъ съ Дунава, Черно и Бъло море и
еж въ съседство съ протоцитъ и Мала Азия. Въ тъхъ еж
ставали голъми народни движения и войни, а днесъ - гол'вми
международни съобщения. Тия външни движения и съобще
ния еж предизвиквали вжтрешни такива. Мизия е служила
като

предверие

на

много

народи,

които

еж

се

спущали

отъ

северъ къмъ Балканския полуостровъ. Презъ Софийската
область и Тракия минава rол'вмия международенъ пжть отъ
Сръдна Европа за Предна Азия. Ако и въ по-малъкъ размъръ,
ставали еж движения и презъ Македония. Въ това кръсто
пжтно положение на българскитъ земи, се състои тъхното
централно rеополитично значение на Балканския полуостровъ,
макаръ въ сжщность само Македония да се намира въ центъра
на полуострова.

Известно е, че това географско положение на българскитt
земи, крие не малко опастности за българския народъ. Преди
всичко на него се дължи дългото робство подъ гърци и турци
на последния. Но поради оживенитъ съобщения и лесни кул
турни заемки отъ близки и далечни съседи, то е спомогнало и
за бързото национално и културно развитие и издигане на бъл
гарския народъ, затова още презъ срtднитt в-вкове той е
билъ най-културнйя отъ младитъ народи на Балканския полу
островъ, а отъ освобождението на България насамъ, за кратко
време разви дори по-висока култура отъ тази на съседитъ си.
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Ка~то ще видимъ по - нататъкъ, тази култура не е дtло на
t:дна отъ бълrарскитъ земи, а на всички български земи. Това
географско положение на българскитt земи, направи българ
ския народъ по-буденъ къмъ сждбинитt си и създаде у него
силенъ усtтъ за единство и самосъхранение.
Положението на българскитt земи една къмъ друга е
важно за тtхното единство съ това, че тt еж концентрично
наредени около Софийската область. Макаръ геометрическиятъ
центъръ на България да се намира въ западната часть на Горна
Тракия, къмъ гр. Пазарджикъ, Софийската область заема цен
трално обединително м·всто въ нея. Презъ тази область ми
наватъ rлавнитt централни пжтища въ България, които еж та
кива и на Балканския полуостровъ; именно, презъ нея минава
диагоналниятъ пжть за Цариградъ. Но презъ София минава и
главниятъ меридианенъ пжть въ България по долинитt на
Искъръ и Струма. Той не е по-малко важенъ отъ Моравовар
дарскиятъ пж ть, който впрочемъ, минава и презъ Софийската
область, защото долината на Морава и останалитt земи на
така нареченитt Западни български покрайнини се числятъ не
само административно, но напълно географски къмъ Софий
ската область. Не напраздно София е избрана за столица, гла
венъ съобщителенъ вжзелъ и културе1:1ъ центъръ на България
и сполучливо изпъква като главно обединително срtдище на
бълrарскитt земи. Не напраздно, ще кажемъ сжщо, турцитt
еж избрали София за седалище на управителя на балканскитt
си владения - Румелийскиятъ бейлеръ-беrъ.
Поради всичко това, заслужава София заедно съ своята
область, да се счита като засебна българска земя между дру

гитt български земи. До сега имiше известно колебание по

този въпросъ; следъ като се изброеха Мизия, Тракия и Ма
кедония като български земи, мнозина се питаха къмъ коя отъ
тtхъ трtбва да се числи Софийската область и до обедине

нието на българскитt

земи

миналата

година, тя се взимаше

повече за Югозападна България. Но днесъ, когато Югозападна
България става Македония, Софийската область, ако и да пред
ставя западна половина на Срtдна България, става отдълна
българска земя между другитt български земи. Това схващане
се оправдава и отъ развитието на r р а ни ц и т t
между Ми
зия, Тракия и Македония, съ които ще се занимаемъ по-нататъкъ.
Трtбва още въ началото да забележимъ, че границитъ между
бълrарскитt земи не еж рtзки нито въ физиогеографско отноше
ние, защото не минаватъ по високи планини и голtми рtки, нито въ
антропогеографско отношение, защото не дtлятъ два различни на
рода.Тъне еж труднопроходими и не еж прtчили за леснитt дви
жения и съобщения между нашитt земи, затова не еж прtчили и
за единството имъ. Въ този смисълъ говори и обстоятелството,
че тt еж се мtстили твърде често. Сравнително по-рtзка граница

изглежда Стара-планина между Мизия, отъ една страна, и Со-
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фийската область и Тракия, отъ друга страна. Известно е, че
тя е важна климатическа преграда. Но и тази граница е мt
стена. Въ древно време за северна граница на Тракия е слу
жилъ Дунавъ. Римлянитt създаватъ въ административно отно
шение провинцията Мизия, поради което северната граница на
Тракия се премtства къмъ югъ, но все пакъ била на северъ
отъ гребена на Стара-планина. Тази планина представя дълга
верига,

но не е

висока,

при

това

има много проходи, затова

ни

коrа не е била прtчка за преминаване. Още първото българско
царство се

е

развило

на

югъ

отъ

нея,

като

дори

тя

му

е

служила за здрава опора за тази цель. Отъ край време отъ
дветt страни на Стара-планина живtе едно и еж.що населе
ние. Севернякътъ копнtе отъ желание да мине Балкана и
слtзе на юrъ. При освобождението на България въ 1878 год.
съ образуването на българското княжество отъ Мизия и Со
фийската область, Стара-планина съвсемъ се омаловажи като
вж.трешна граница. Сжщото стана и при съединението въ 1885
година между Северна България и Източна Румелия.
Всички останали граници между българскитt земи еж
още по-малко рtзки въ физиоrеографско и антропогеографско
отношение. Tt еж условни и често пжти премtствани. Въ древно
време западната граница на Тракия се простирала далечъ на
западъ, въ срtдата на Балканския полуостровъ за смtтка на
Македония и Софийската область. Но презъ срtднитt вtкове
и началото на турско време, обратнg, Македония се прости
рала за смtтка на Тракия чакъ до Пловдивъ и Одринъ. Следъ
това постепенно се установяватъ днешнитt граници: Момино
клисурскиятъ проходъ и западниятъ вододtлъ на Тополница,
между Софийската область и Тракия, а Доспатската планина
въ Западнитt Родопи и долното течение на р. Места между
Македония и Т!Jакия. Голtмата условность на тtзи граници се
вижда отъ следнит-в обстоятелства. Момино-клисурскиятъ про
ходъ и по-рано Траяновата врата, които еж. на главния пжть
София-Пловдивъ-Цариградъ, еж. проходи презъ които еж.
ставали и ставатъ най-оживени движения и съобщения изобщо
въ България. Освенъ като отчасти граница между западното и
източното българско нарtчие, тt не дtлятъ различни населе
ния и културни ландшафти. Сж.що такъвъ характеръ като
вж.трешна граница има Доспатската планина и р. Места, отъ
дветt страни на които има еднаква природа, население и кул
тура. Може ли да се посоч'И нtкаква разлиr<а между Чепин
ската и Разложката котловина? А условностьта специално на
р. Места като граница се вижда и отъ това, че Югоизточна
Македония и Западна Тракия прекрасно образуватъ днесъ
Бtломорието.
Едновременно съ отмtстянето на източната граница на
Македония става и това на северната й граница. По този на
чинъ още презъ срtднитt вtJ<ове к~:,мъ Македощщ се включва
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Скопската область, а въ турско време - и часть отъ Софий
ската область, именно Кюстендилско и Дупнишко. Следъ осво
бождението на България, обаче новата политическа граница по
Рила и Осоговската планина се установи и като северна об
ластна граница на Македония между нея и Софийската
область. Както ще видимъ по-нататъкъ, тя не раздtля тtзи
две български земи ни'tо въ физиогеографско, нито въ антро
погеографско отношение, а само. ги свързва. Вtрно е, че и
другитt граници на Македония, като централна балканска земя
не еж много рtзки, но обстоятелството, че пространството на
Македония се е разширявало главно въ източна и северна
посока, показва тtсната й връзка и единство съ другитt бъл
гарски земи 1 ).
3 с ме по връхното устройство на българскитt
земи, както цtлото имъ географско устройство, е много сложно.
Въ тtхъ, ако и да не еж. обширни земи, се простиратъ почти
всички видове земеповръхни форми въ Европа : плочеста рав
нина - Дунавската равнина, млада верижна планина - Стара
планина, гол·вма низина - Маричината низина, масивни планини
- тtзи въ Македоно-тракийския масивъ, множество котливини
и полета, каквито има най-вече въ масива. Българскитt земи
представятъ просто мозайка отъ различни земеповръхни форми.
Това земеповръхно разнообразие на нашитt земи, крие нtкои
недостатъци

за

единството

имъ,

но

съдържа

и

важни предим

ства въ това отношение. Не ще съмнение, че земеповръхната
или орографска разк.жсаность прtчи за леснитt движения и
съобщения. Освенъ това, изобщо обширната планинска повръх
нина на България е бедна. Другъ недостатъкъ е този, че го
лtмитt равнини на България (Дунавската и Тракийската),
които могатъ да играятъ по-голtма обединяваща роля, не еж.
въ срtдата на българскитt земи, .а въ страни отъ нея. Ако
Софийската область не бtше раздtлена на множество планини
и полета и особено ако Софийското поле бtше по-голtмо,
тtхната обединяваща роля щtше да бжде много по-значителна.
Въ планинския Балкански полуостровъ нtма единъ народъ и
една държава, както напримtръ това е въ Апенинския по.11у
островъ, а нtколко и то сравнително малки.
Предимствата на разнообразното земеповръхно устрой
ство на българскитt земи еж. следнитt. Това устройство, до
пълнено отъ разнообразно климатическо устройство, създава
различно производство въ разнитt части на нашитt земи, което
обстоятелство води до по-оживена размtна, голtмо богатство
и висока култура. Въ българскитt земи има доста планини, но
1 ) По-подробно за границитi, на Тракия и Македония вижъ А. И шир
к о в ъ, Имена и граници на Тракия, въ Тракийски сборникъ, кн. 2, 1930,
стр. 3-14 и Македония. Име и граници, въ Македонски прегледъ, год. III,
ки. 1 стр. 1-22.
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все пакъ тt еж по-малко, отколкото въ западнитt и южнитt
части на полуострова. Въ нашитt земи се простиратъ най-об
ширнитt равнини и котловини, които, освенъ че еж най-пло
роднитt, предлагатъ най-добри условия за движение 11 съоб
щения, следователно и за обединение и единство. Македоно
тракийскиятъ масивъ има клетъчна морфоложка структура;
планинитt му еж. малки и раздtлени чрезъ множество полета
и долини, та не прtчатъ за движението. Най-после нашитt пла
нини иматъ голtмо значение за съхранение на народа ни и не
говата култура презъ дългитt робства. Безъ тtхъ нашето въз
раждане сигурно щtше да се развие по-трудно. Изобщо въ
земи като българскитt, народитt и държавитt се развиватъ
и уголtмяватъ сравнително по-лесно. Като по-богати земи, тt
поддържатъ по силни държави, които по-успtшно се борятъ
срещу неприятелитt си и по-лесно поддържатъ географското и
историческо единство. Докато въ източната часть на Балканския
полуостровъ преобладава единъ народъ, въ северната и юж
ната се редятъ четири народи: сърби, хървати, албанци и гърци.
За морфоложкото единство на българскитt земи е важно
обстоятелството, че геоморфоложкитt имъ системи не се прости
ратъ въ всtка една отъ тtхъ по отдtлно, но преминаватъ
една въ друга. Така, старопланинската система Rъмъ която
принадлежи и Срtдногорието, преминава отъ Мизия въ Софий
ската область и Тракия. Геоморфоложката връзка между Тра
кия и Македония е още по-тtсна. Македонотракийскиятъ ма
сивъ е нераздtлно общъ за дветt. Преминаването на клетъч
ната структура отъ Софийската область въ Македония доста
тъчно показва морфоложкото единство между тtхъ. Всичко
това допринася много за липсата на рtзки граници между на
шитt земи, за I{оето стана дума по напредъ.
Най-после трtбва да се забележи, че специално редува
нето и разположението на нашитt равнини, планини и рtки е
спомогнало за етапното развитие и създаването на българската
държава, като най-голtма балканска държава и за обединението
и единството на бълrаритt. Създадена въ североизточния жrълъ
на Полуострова - въ Добруджа -българската държава се е
запазила преди всичко благодарение на естествената защита,
която и еж дали голtмата рtка Дунавъ и Черно море. Дунав
ската равнина е улеснила нейното разширение
южна посока до Стара-планина, която пъкъ

държавата
развитието

срещу
на

нападения

нашата

държава

откъмъ
става

въ

юrъ.
южна

въ западна и
е защищавала

Следъ
и

това,

югозападна

посока - въ Тракия и презъ Софийската область въ Македония,
гдето държавнитt наченки отъ Куберъ еж улеснили задачата
на преславскитt и търновскитt царе. Известна е голtмата
съпротива на византийцитt откъмъ юrъ, затова бълrарскитt
владетели въ Тракия еж били по-малко трайни и трудно еж
достигали Бtло море. Но Родопитt, Рила, Пиринъ - изобщо
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Македонотракийскиятъ масивъ е иrралъ rолtма роля за здравото
закрепване на българската. държава въ него и разпростране
нието и до Бtло море - най-естествената и южна граница.
При кръстопжтното положение на Балканския полуостровъ
и изобщо планинската му природа, въ

него

rолtма

държава

не може да се създаде. Но благодарение на най-благоприятното
географско положение и устройство на бълrарскитъ земи, отъ
тtхъ се е създала, както споменахъ, първата нова сръдно
вtковна, наи-rолtма и най-културна държава - българската
държава,

която,

не

ще

съмнение,

е

изразъ

на

единств_ото

на

бълrарскитt земи. При Симеона бълrарскитt владения, безъ
тtзи вънъ отъ Полуострова, еж имали 200,000-205,000 кв.
клм. пространство. Тtзи при Ив. Асена II не еж били по-малко.
Днесъ България има около 152,000 кв. клм., но цtлото про
странство на бълrарскитъ земи е еж.що близу 200,000 кв. клм.
До сега при разглеждане на физиогеоrрафското единство
на бълrарскитъ земи доста се занимахме и съ антропоrеоrраф
ското

имъ

единство,

затова

сега

ни

остава да разгледаме само

нtкой по характерни положения въ това отношение. Първото
отъ тtзи положения е това, че единството на нашитt земи се
дължи първоначално на заселването имъ съ български славяни,
които заематъ не само източната половина на Балканския по
луостровъ, но проникватъ даже въ най-южнитъ му части (Пе

лопонесъ). Тtзи славяни бързо се осъзнаватъ въ национално
отношение и образуватъ българската нация или въ по-широкъ
смисълъ взето-бълrарскиятъ народъ. Последниятъ най-вече из
разява единството между всички земи, които населява. Народътъ
дава

народностния

характеръ

на

даден;:~

земя.

За българския народностенъ характеръ на нашитъ земи
и изобщо за тъхното единство еж допринесли извънредно
много п р е с е л н и ч е с к и т t
д в и ж е н и я н а 6 ъ л r а р и т ъ.
Известно е, че бълrаритt за да се запазятъ презъ въковетъ
на своето тежко сжществувание еж били принудени да пра
вятъ много преселнически движения. Балканскиятъ полуостровъ
е една отъ т·взи европейски

земи,

която

е

преживъла

много преселнически движения. Но въ източната,
му

най

българската

часть, която заема по-кръстопжтно положение и е по-низка и

по-открита, отколкото друrитt части на полуострова, еж ставали
особено много преселнически движения. По политически или
по икономически причини бълrаритъ и днесъ се намиратъ въ дви
жение, именно въ новоосвободенитt земи Южна Добруджа, Бъло
морието и Македония се връщатъ изrоненитъ по-напредъ българи.
Въ мщ,алото бълrаритt еж били принудени да се изселватъ
и вънъ отъ бълrарскитъ земи, напр. въ Румъния, Бесарабия,

Южна Русия, Унгария, Мала-Азия и пр., но важно е, че вжтре
шнитъ имъ преселвания се извършвали и извършватъ въ rра

ницитъ на бълrарскитt земи. Така, при нашествието на тур
цитъ много българи отъ източнитt български земи, именно отъ из-
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точнитt части на Тракия и Мизия, се преселватъ въ Македо•
ния и Софийската область. Освенъ това българитt отъ равни
нитъ трtбвало да се оттеглятъ въ планинитt. Презъ втората
половина и края на робството, обратно, българитt се пресел
вали отъ западнитt по-планински земи (Македония и Софий
ската область) въ източнитt по-равнинни земи (Мизия и Тракия),
които бtха обезлюдени, наредъ съ това, започна слизането на
българитt отъ планинитt въ равнинитъ и полетата, което дви
жение продължава до днешенъ день. Отъ миналия вtкъ на
самъ, r лавно следъ освобождението на България въ 1878 г.,
започна изселване на българи отъ българскитt земи, които
тогава не можаха да бждатъ освободени (Македония, Южна Тра
кия, Западнитt покрайнини и Северна Добруджа), къмъ осво
боденитt български земи (Мизия, Софийската областъ и Северна
Тракия). Това изселническо движение продължи и презъ мина
лата свътовна война срещу което сега, както се спомена 1.ю
горе, става обратно движение.
По нататъкъ трtбва да . се изтъкне, че антропогеограф
ското единство на българскитъ земи се изразява въ общ ат а
култура, r<оято цари въ тtхъ още отъ времето на първото
българско царство. Въпрtки обстоятелството, че българскитt
земи еж били подложени на много културни влияния, усътътъ

за самосъхранение у българитъ имъ е наложилъ да създадатъ ·
своя самобитна култура, отъ която еж дали и на други народи.

Излишно е да се подчертава, че отъ Охридското езеро до
Че·рно море и отъ Дунава до Бtло море господствува българ
ска култура и езикъ. Въ Солунъ се създаде славянобългарската
азбука-основата на българската духовна култура. Наредъ съ
преславското духовно огнище свtтеше презъ вiжоветt и това
въ Охридъ. Интересно е съвпадението, че този, който хвърли
искрата за българското възраждане Отецъ Паисий е ро
денъ нtкжде въ центъра на всички български земи. Българ
ското възраждане, съ което българскиятъ народъ показа мощьта
на своята култура и правото за самостойно сжществуване, се
разви съ еднаква сила въ всички български земи. Борбитt за
политическо освобождение се водtха дружно отъ всички бъл
гарски земи. Тукъ дори трtбва да се забележи, че въ всtка
революционна чета, каквато бъше и Ботевата, влизаха четници
отъ всички български земи.
Не по-малко е единството между българскитt земи и въ
областьта на материалната култура; единъ примtръ: отъ Ма
кедония на югъ въ Тесалия и останала Гърция изчезва
българското рало теглено отъ волове.
До голtма степенъ резултатъ отъ физиогеографското и
антропогеографското единство на българсrштt земи е не само
обстоятелството, че бы1гарскиятъ народъ е първиятъ и най
културенъ новъ срtдновtковенъ народъ въ Балканския полуо
стровъ, но и това, че той е най-многобройниятъ балкански на-
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родъ. Макаръ, че на Балканския полуостровъ народитt еж
много и макаръ, че българскиятъ народъ е далъ много жертви
въ борбата си за сжществуване и не е 20-милионенъ народъ,
колкото би трtбвало да бжде, все пакъ той брои 8,200,000,
отъ които 7,350,000 живtятъ на балканския полуостровъ.

Следъ горното общо изложение върху географското един
ство между българскитt земи, заслужава въ рамкитt на нашия

кратъкъ

прегледъ да споменемъ нtщо върху географското

единство специално между новоосвободенитt земи (Южна
Добруджа, Бtломорието и Македония) и останалитt части на
България.
Въпросътъ за Южна Добруджа се разреши по миренъ
начинъ. Румънитt признаха принадлежностьта и къмъ България
и я върнаха доброволно на последната. По този начинъ се връ
щаме къмъ старото добросъседство. Географската връзка и
единство между Южна Добруд;жа и останала Мизия е толкова
очевидно! Южна Добруджа представя напълно естествено про
дължение на Дунавската равнина въ северна посока. И това
продължение е не само физиогеографско, но и антропогеограф
ско. Никаква природна и културна раздtлителна линия не сж
ществува между Дунавската равнина и нейната североизточна

часть. А рtка Дунавъ, втората по пълноводие рtка въ Европа,
тъкмо съ долното си течение най-рtзко дtли румънскитt земи
отъ Добруджа и цtла България. Най-силниятъ аргументъ на
румънскитt географи за румънскитt домогвания върху До
бруджа бtше, че Добруджа се издавала като полуостровъ въ
североизточна

посока

и

представлява

преходна

земя,

а

като

такава земя тя може да не принадлежи на България, но на
Румъния. И по силата на нссправедливитt мирни договори въ
1878 и 1913 г., Румъния тури ржка на дветt части на Доб
руджа, следъ което колонизира въ тtхъ много румънско на
селение. По този начинъ люлката на българската държава за

губи отqасти българската си народностна физиономия. Но чрезъ
доброволната размtна на малцинственитt населения съгласно
Крайовската спогодба въ 1940 г. днесъ въ Южна Добруджа
нtма румънско население; тази новоосвободена българска земя
доби отново чисто българската си физиономия и се възстанови
наново географското й единство съ останалата часть на Се
верна България.
Географското единство между Бtломорието и останалитъ
части на България е сжщо очевидно и не търпи никаква кри
тика. Физиогеографски въ Бtломорието се продължава Маке
донотракийския масивъ; дори островитt Тасосъ и Самотраки
еж

разскжсани части

отъ сжщия

масивъ, чието

продължение

въ Бtло море се нарича Егейски или Бtломорски масивъ. Глав
нитt рtки на България Марица, Струма и Места, които изви
ратъ отъ ср·lщата й, завършватъ теченията си въ Б·вломорието.

Тtхнитt долинf! толкова

естествено

свързватъ

Бtломорието

Ив.
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съ България! Тъ еж главната основа на стопанското единство

между тъхъ. Въ тъзи долини минаватъ най-важнитъ

п.жтища

на България за Бъло море. Предимно чрезъ тъзи долини се
поддържаше въковната народностна връзка между вж треш
ностата на България и Бъломорието. Но за жалость, тази въ
ковна народностна връзка между тtхъ се наруши по ,., насил
ственъ начинъ преди 15-20 години, когато гръцката държава
изгони по-гол,вмата часть отъ българското население и настани

гръцко бъжанско население. Следъ освобождаването на Бtло
морието една часть отъ гръцкото население го вече напустна 1 ).

Съ въпроса за географското единство между Македония
и останалитъ български земи е свързанъ македонския въпросъ.
Този въпросъ до началото на последната третина отъ миналия
въкъ не сжществувваше, защото сърбитъ не изявяваха ни
какви домогвания къмъ Македония. Както е известно, въ на
чалото на сегашния въкъ главния теоретиI<ъ на т-взи сръбски
домогвания - Цвиичъ - излъзе да доказва, че географската

връзка между Македония и Сърбия чрезъ долинитt на Морава
и Вардаръ презъ Прешовската седловина (450 м.) била по-есте
ствена, отколкото тази между Македония и България, които
били раздtлени чрезъ най-високитъ планини въ Балканския
полуостровъ Рила Осоговската и други планини; най-важниятъ
проходъ между Македония и България - Велбжжкиятъ (Кри

вопаланскиятъ)
зависимо

отъ

-

това,

билъ много високъ
че

днесъ

чрезъ

- 1100

м. и пр.

Но не

съвременната техника сра

внително по-високитъ проходи могатъ да се преодол-вятъ и да
не представятъ пръчка за лесни съобщения, въ с.жщность спо
менатитъ планини и проходи никога не еж ограничавали тъ
снитъ връзки между Македония и България. Както се изтъкна
по-напредъ, Македония се простира въ Македонотракийсr<Ия
масивъ, който преминава отчасти и въ Софийската область, и
който има клетъчна структура. Последната доста улеснява дви
женията. Макаръ, че Велбжжкиятъ проходъ е по-високъ отъ
Прешовската седловина, пакъ презъ него още отъ срiщнитъ
в-вкове еж ставали по-оживъни съобщения между Македония
и България, отколкото презъ Прешовската седловина между
Сърбия и Македония. Фактически вардарскиятъ пжть, който
тръбваше на сърбитъ за слизане въ Солунъ, като оживънъ и
главенъ пжть сжществува отъ края на миналия въкъ, оrъ 1873
г., когато се построи желъзния п.ж ть Солунъ - Скопие, а този
отъ Скопие за Враня - Нишъ се построи още по-късно. Освенъ
всичко това, въпр-вки привиднитъ природни пръчки за по-тъсни
връзки и единство между Македония и България, между тtхъ
1 ) За географската връзка между Бtломорието и България по-подробно
вижъ статията ми еъ еж.щото заглавие въ . Бъломореки преrледъ", rод. 1
ки. 1, София 1942, а за тази връзка между Македония и България еж.що по
подробно ще се спремъ на друго мъсто.
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сжществува пълно народностно единство,' каквото липсва между
Сърбия и Македония. Признато е отъ всички обективни чуж
денци изследвачи на Македония, че македонското населе
ние е българско, а не сръбско.

DIE GEOGRAPHISCHE EINHEIT DER
BULGARISCHEN GEBIETE
(Z u s а m m е n f а s s u n g)
Die Macht des Nationalstaates Ыingt bls zu einem grossen
Grade von der geographischen Einheit der Geblete аЬ, die den
Staat bllden. Es handelt sich um eine physiogeographische und
anthropogeographische Einheit.
1
Die bulgarischen Hauptgeblete sind: Mбsien, Thrakien, Makedonien und das Sofioter Geblet. Nach der Befreiung eines
Teiles des bulgarischen Volkes vom Шrkischen Joch 1878 verlor Mбsien seinen Nameп zu Gunsten des gemeinsamen Staatsnamens „Bulgarien ". Die Grenzeп der bulgarischen Geblete stimmen mit denen der geographischen Geblete und Landschaften
Bulgariens fast iiberein. Nordbu1garien besteht aus Mosien, welches das Donautafellaпd und den Ba1kan einschliesst. Mittelbulgarien erstreckt sich zwischen . dem Balkan und dem makedonisch-thrakischen Massiv. Es schliesst das Sofioter Geblet und
Oberthrakien ein.
Siidbulgarien besteht aus Makedonien und Westthrakien.
Seinerseits teilt sich Siidbulgarien in inneres Siidbulgarien und
peripherisches Siidbulg.arien, welches man Weissmeergeblet (Agaisches Geblet) nennt.
Die geographische Einheit der bulgarischen Geblete Ыingt
von ihrer geographischen Lage, von den Grenzen zwischen ihnen, von der morphologischen G1iederung, von der Bevбlkerung
und seiner Kultur аЬ. Zu der anthropogeographischen Einheit verhilft sehr viel die Moglichkeit leichter Verkehrs--Verblndungen. Die Tatsache, dass durch die bu!garischen Geblete viele
Kreuzwege fiihren, hemmt und fordert zuglich die Einheit der GeЬiete. Wichtig ist der Umstand, dass die bulgarischen Geblete
konzentrisch um das Sofioter Geblet aufgereiht sind, welches
eine Mittellage nicht nur unter den bulgarischen Gebleten,
sondern auch auf der ganz~n Ba1kanha1blnsel einnimmt und
eine wichtige Vereinheitlichungsrolle unter ihnen spielt. Nicht
umsonst ist Sofia zur Hauptstadt Bulgariens auserwahlt worden. Die
Grenzen zwischen den bulgarischen Gebleten sind nicht scharf; sie
sind nicht schwer iiberschreitbar, weil die Geblrge nicht hoch und
die Fliisse nicht gross sind; deshalb hemmen sie den Verkehr und
die Einheit der Geblete nicht. Diese Grenzen sind oft verandert
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worden. So hat es Zeiten gegeben, wo Thrakien, Mosien und
Makedonien die Stadt Adrianopol in ihren Grenzen umschlossen.
Die morphologiscl1e Beschaffenheit unserer Geblete ist sehr
mannigfaltig; sie haben eine weite geblrgige Oberflache. Diese
morphologische Beschaffenheit Bulgariens hat Nachteile fiir die
Einl1eit der Geblete, z. В. die Geblrgsoberflache ist arm, und
teilt die Geblete. Aber die morphologische Beschaffenheit hat
auch Vorteile fiir die Einheit ·der Geblete. Sie scl1afft eine mannigfaltige Wirtschaft. In den Bergen hat sich das bulgarische
Volk bewahrt, und von dort aus Ьegann der Kampf um die Wiedergeburt und Befreiung. Trotzdem sind die Ьulgarischen Geblete weniger geblrgig als die westlichen Teile der Balkanhalbinsel; dieser Umstand hat zur Eпtstehung des Ьulgarischen
Volkes und des bulgarischen Staates als des grossteп auf der Balkanhalblnsel beigetragen.
Zur ~щthropogeographischen Einheit haben folgende Umstande
verholfen : 1) Die Besiedluпg der bulgarischen Geblete von bulgarischeп Slaven, 2) die Binnenwanderungen der Bulgaren, die
iп dеп Grenzen unserer Geblete stattgefunden haben, 3) die gemeinsame Kultur uпd Spracl1e der Bulgaren aus allen unseren GeЬieten.

Heute erweckt ein grosses Interesse die Frage der geographischen Eiпl1eit zwischen Buigarien uпd seinen neubefreiten
Gebleten-Stiddobrudscha, Weissmeergeblet und Makedonien.
Die Einheit zwischen Silddobrudscha und Bulgarien ist mehr
als offensichtlich, weil die Stiddobrudscha eine vollstandig klare
Fortsetzung des bulgariscl1en Donautafellaпdes ist. Im Weissmeergeblet setzt sich das rlюdopische Massiv fort. Die bulgarischen
Hauptfltisse Maritza, Struшa und Mesta haben ihre Unterlaufe im
Weissmeergeblet. Die Taler dieser Fltisse sind filr d~n antliropogeographischen Zusammenhang zwischen Bulgarien ·· und ct.em
Weissen Meere ganz naШrlich. Dieser Zusammenhang datiert
seit Jahrhunderten.
Die geographische Einheit zwischen Makedonien und Bulgarien grtindet sich zuerst auf der mosarkartig Struktur des Bodeпs
in Makedonien, welche in das Sofioter Geblet tibergeht. Zur Verblndung zwischen Mittelbulgarien mit Makedonieп giЬt es viele Passe,
welche den Verkehr erleichtern. Die Serben legten grossen Wert
auf den morawo-wardarschen Weg ftir die Verblndung Serblens
mit Makedonien. Aber dieser Weg als wichtiger Weg ist ein neuer
Weg, der seit Ende das vorigen Jahrhunderts existiert und ohne
Bedeutung filr irgendwelche dauerhaften Verblndungen zwischen
Serblen und Makedonieп war. Die anthropogeographischen Verblndungen zwischen Bulgarien und Makedonien sind · vоп allen
uпparteischen Erforschern dieser Frage anerkannt.
1v.
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Образътъ на българскитtь селища
въ ,,Записки по българскитtь въз
станияи - отъ Захари Стояновъ 1 )
отъ

Игнатr,

Пенковr,

„Запискитъ" на Захари Стояновъ еж. ценни не само · за
историка, но и за географа, защото тъ изобилствуватъ и съ
много географски материалъ, който характеризира нашит-в се
лища и живота на българина въ една важна епоха - тая на
предосвобождението. Въобще ние гледаме на „Запискитъ" на
Захарий Стояновъ, като на единъ изворъ за историята и геогра
фията на нашит-в градове и села, но тия записки. иматъ двойно
по - голъма стойность, защото тъ еж наши, български.

·

Ние искаме да посочимъ географскитt ценности на
тоя трудъ, поради нъколко причини. Първо, че сочния гео
графски материалъ ни е даденъ отъ очевидецъ и при това отъ

,,българския Тукидитъ"

2)

и като така, има много голtма стой

ность'. Второ, тия ценности ние тръбва да познаваме, за да
можемъ да схванемъ лика на нашитt селища въ време на
Освобождението и сравнявайки го съ днешната физиономия
на еж.щит-в, ще разберемъ каква голtма промъна, породена
отъ новото политическо, демографско и стопанско развитие на
нашия

народъ,

се

е

наложила

въ

структурата

на

селищата.

Захари Стояновъ описва просто, народно и при това не
съ скрито субективно отнасяне къмъ нъщата, но тамъ гдето
тръбва да се каже истината по отношение на сухия географски
материалъ, той я казва въ целостьта й. Напримtръ: Захари
Стояновъ не крие кои селища въ оная епоха еж. били чи
сто български, кои смtсени и кои турски. Тамъ гдето борави
съ цифровъ материалъ, той не преувеличава, а говори истината,
макаръ, както самъ признава, да не пише география. Той се
стреми да избtгне данни и цифри, понеже тt били само за
кабинетни учени.

Захари Стояновъ дава изобиленъ материалъ

за езикъ,

нрави, обичаи, занаятия, търговия, градини и селски животъ,
домъ, църква, природа и т. н. Не напраздно проф. Балабановъ

1)

Книгоиздателство Иrнатовъ

-

2) Така п р о ф . Бал аба но в ъ
вора

къмъ

сжщото

издание.

София, стр. 708.
нарича Захари Стояновъ въ пред~·о

Игнатъ Пенков'Ъ
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нарича „Запискитt" му „Историографска идилия", защото За
хари Стояновъ е може би първиятъ бълrаринъ,който ни дава
българската природа въ нейната цtлость, т. е. природенъ ланд
шафтъ: равнини, котловини, долини, планини и т. н. и тt.хното
култивиране отъ деятелностьта на българина т. е. създаването
на културния ландшафтъ. Последниятъ е д'Ъло само на бъл
гарина, защото турчинътъ, както ни изтъква Захари Стояновъ
е билъ въ онова време само единъ паразитъ.

Макаръ и не поетъ, Захари Стояновъ ни описва хубо
ститъ на българската земя, нейнитъ планини, д.жбрави, рtки,
ливади, села и

градове

съ

отлични сравнения, отъ

които лъха

миризмата на чубрица и на шипка 1 ).
За всъки, който изучава бълrарскитъ селища, е абсолютно
необходимо да познава тая „историография", понеже тя ще му
даде изобилни познания. съ които по-лесно ще разбере пулса
на развитието на нашит1, селища нt.коrа, при едни условия и
сега,

при

Ако

други.

историцит1,,

„Запискитъ"

литераторитъ и др.

трtбва да

четатъ

като читатели, а не като четци, колко по-важи

това за rеоrрафитъ.
Още въ · предговора на Захари Стояновъ
даме наблюдателното око на родния rеоrрафъ

„Характеристиката на много мои

(стр. 19) виж
така той пише ;
герои и нък.ои

;

к а р т и н и к о п и р а н и о т ъ д е й с т в и т е л н о с т ь т а, и з л и

-

затъ малко груби ... за което пакъ азъ не съмъ
в и н о в е н ъ, а б ъ л r а р с к и я т ъ ж и в о т ъ, ч е е с ъ з д а л ъ
. подобни сцени и типове". Такиваrеоrрафскиценности
се нижа.тъ навс1,к.жде изъ „Защ1скитъ". Ето какъ Захари Стоя
новъ схваща разликата въ географското положение и полити
ческото развитие на България, Сърбия и Гърция:
„Между Сърбия и Гърция отъ една страна и България
отъ друга, въ началото на тоя вtкъ и въ края (XIX въкъ, б.

н.) с.жществува пропасть, никакво сравнение

не е

възможно.

Първо, че първитъ две бtха на края на турската империя и
по тая причина самото имъ географическо положение ги улес
няваше въ народнитъ имъ стремлени_я. . . Орж.жия, припаси,
съобщения съ цъла Европа. Не rоворимъ за съобщенията по
онова

време

въ турската държава,

административната

центра

лизация, низамътъ, военнитъ етапи и гарнизони, пж.тищата и
други изкуства, въ които Турция не б1,ше направила още на-

чало ... " ( стр. 27).
·
Сърбия и Гърция добиватъ свободата си, когато Турция
е била вж.трешно зле разстроена, това я стресва, тя се „око
питва". Захари Стояновъ пише по-нататъкъ: ,,Де пукнали още,
де не пушкитъ на бълrарскитъ възстаници, освенъ тръгването

на редовнитi,

1)

войски

изъ

единъ

пжть

П р о ф. Бал аба но в ъ, и. т. н., стр.

6.

отъ

нъколко

пункта,
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из в е с т е ни по тел е ф о на, а н е с ъ т ат а ри н ъ
с юреджия, както е било въ 1805-1825 rод., самото турско
население тичаше срещу възстаницит-в съ кучетата си заедно.
Въ разстояние на н-вколко дена само въ едното Панагюрище
се събраха беговцит-в отъ двадесеть каази ... Кьоравото време
е било за нашит-в братя сърби и гърци ... Веднажъ яла т-вх
ната попара, Турци я н е м о ж е ш е д а с е ц е р е м о н и с ъ
б ъ л г а р и т -в, к о и т о б -в х а с т о п ж т и п о - в а ж н и з а н е й
н о то с ж ще с т в у в а н _и е ( стр. 28).
Преди да обрисуваме образа на селищата по Захари Стоя
новъ редно е да дадемъ тоя на т-вхния творецъ - българина
(пакъ по сжщия авторъ). Последниятъ ни рисува нашия на•
родъ като „миренъ и земед-влски", а българина ту като ми
ренъ овчарь изъ Добруджа и Балкана, ту като занаятчия въ
Котелъ и Троянъ, или чиновникъ въ Харманлий и Пловдивъ,
ту

като учитель,

свещеникъ,

търговецъ

изъ

всички

села

и

градове.

Отъ будното око на Захари Стояновъ не останало неза
белязано културното влияние на градоветi,. Така той изтъква
какво научаватъ кот лещ:кит-в овчари при ходенето имъ по

Варнз, Балчикъ, Кюстенджа и Пазарджикъ (Добричъ, б. н., стр.

43). Завърнали се по роднитi, м-вста, овчаритi, влияятъ на окол
нитi, си чрезъ своитi, придобивки. ,,Въ Котелъ и околнитi,
села, на които той доста влияе, се правятъ кжщи изключи
телно на два ката" (стр. 44).
Преследванъ въ родната си страна, българинътъ търси
щастието си въ . ,,благословена Ромъния", която Захари Стоя
новъ вижда и отъ другата й страна:

"Не · ми се искаше

да

отида въ Ромъния, за която б-вхъ си съставилъ понятие, че е
кюпъ, въ който твърде лесно се претопяватъ народноститi,"
(стр. 157). Много българи еж живi,ли въ Букурещъ и други
румънски градове, на които сждбата се знае, за да пише За

хари Стояновъ „непоромънчени още българи въ влашка земя".
Българинътъ отъ всички български земи е характеризиранъ
отъ Захари Стояновъ. Последниятъ споменава за участието въ
Априлското възстание на българи отъ Куманова, Димотика
(стр 131), Одринско, Баба-ески и т. н. Захари Стояновъ вi,рва
въ силата на българина и се провиква „какво ще бжде поло
жението

на

османската

империя,

ако

седеммилионния

народъ

дигне глава и каже тържествено: не съмъ вече рая!" (стр. 122).
М-встото не ни позволява да изреждаме тукъ въ подробности

какъ Захари Стояновъ вижда българина.

Ще

се

задоволимъ

само съ следния цитатъ: ,,Две враждебни народности, еднитi,
жадни за свобода, а друrит-в за плячка и обиръ, стояли вече

една срещу друга" (стр.

690).

Българинътъ е познатъ съ до

бро име и въ чужбина: Румънця, Русия, Египетъ, Виена и т. н.
Захари Стояновъ бележи, че още преди Априлското въз
стание българинътъ отъ Панагюрище, Копривщица, Стара-За-
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гора, Чирпанъ и т. н. е залялъ

Маричината

чалници на ж. п. станции, чиновници,

низина,

като

на

работници и т. н. Много

ценни сведения ни дава Захари Стояновъ за занаятията (най
вече за овчарството въ Котленско и Добруджа) и търговията,
но тtхъ ние ще изоставимъ. Така еж.що не ще се спираме и
на ония класични описания на българската природа (образа на

Стара-планина въ буря и дъждъ,

образа на придошлата Тун

джа, нtкои интересни характеристики
които ни дава Захари Стояновъ.

на

климата

и

т. н.),

·

Нашитt селища въ „Запискитt" на Захари Стояновъ, съ
малки изключения, еж обрисувани едностранно, обаче, тая
едностранчивость най-~есто е най-типичната въ образа имъ.

Едно отъ най-важнитt заключения върху нашитt селища, което
може да се извади отъ прочитането на „Запискитt"

е,

че се

узнаватъ голtмъ брой селища, които еж били изгорени по
време на кърджалиитt, а така еж.що и по време на Април
ското възстание. Едни селища еж горени изцtло, други отча

сти. Едни отъ тtхъ, както се каза, еж чисто български, други
смtсени, а трети - турски. Голtма часть отъ последнитt

-

изчезватъ и се замtстватъ съ български.

За Захари Стояновъ нашитt селища еж села и градове.
Първитt отъ тъхъ ние ще характеризираме съ следнитt
бележки отъ „Запискитъ". Най-напредъ трtбва да се изтъкне,
че Захари Стояновъ дъли селата на села и селца. Така той
казва,

(стр.

че

21).

Батакъ

и Перущица

еж

две „иеторически селца "

За Котелъ (за Зах. Стояновъ село)

села пише, че еж характерни

високитъ

и околнитъ му

стени,

които

ограж

датъ кж.щитъ. Селата по р. Сазлийка · еж били съ запазенъ
български духъ (130 стр.). Село . Хайнето е имало от дtлна
българска и турска махала (146). Село Чанакчи било турско и
съ голtма воденица. ,,Повече отъ

българи имаше на тая воденица"

. гарско

50 души селяни, турци и
(153). Кортенъ е ГОЛ1?МО бъл-

село на разстояние единъ часъ и половина отъ

Нова

Загора. Село Върбица е едничкото българско селце въ Гер
лово (164). ,,Червена-вода, това българско село, на два и поло
вина километра отъ Русчукъ

. . .

жителитъ

на

което еж при

шалци отъ Търново и Трtвненско бtха »доста развити хора"

·е

село, въ което еж живtли освенъ българи и три враждебни

народностни елемента: турци, черкези и татари ( 165). За възстаницитъ отъ това село Захари Стояновъ пише, ,,Цъли петь
дена и петь нощи вървъли ... изъ гжстата бtленска гора,
uрезъ селата Баницка, Лехеджиитt; Бей-Върбовка и пр., въ

,които населението е
r:ората,

.

-

пише той,

повече

-

турско

и

отчасти

черкезко". А

че е непроходима и обширна, та затова

я нарича Черно-море (167). Споредъ Захари Стояновъ с. Бе
брово {Еленско, б. н.) е въ Герлово ( 180). Днешниятъ градъ
Пещера е билъ село . въ Пазарджишка околия (188). Много

българи , с_ж. . живъли

по селата на Кърклисийско, Баба-Ески,

Образътъ на бълг. селища въ .Записки по бълг. възстания•-3. Стояновъ

195

Одринско и т. н. (195). Селото Сотиръ имало българска и тур
ска махала (206) и на стр. 207 Захари Стояновъ ни описва
фабриката за баруrъ на сотирскитi, турци, съ интересни све
дения за географията на труда.

Български еж селата южно отъ Пловдивъ, въ Родопитi,:
Байково Дi,дово, Сотиръ, Изворъ, Ситово, Лилкова, Широка
лжка и др. (210-215 стр.). Захари Стояновъ е изненаданъ,
когато въ едно отъ тия села намира свещеникъ, който чете
гръцки вестникъ и се съмнява да не би Божия служитель да
е заразенъ отъ „станимакалийски патриотизъмъ" (216 стр., да
не би да се гърчi,е, б. н.). За Захари Стояновъ Станимжка е
село (218). Селата Яворово и Караакачъ описва така: ,,първото
отъ тия села се намира въ единъ трапъ задъ Станимжка, а
- второто е долу въ полето, три· часа далечъ отъ □ловдивъ."
Село Царацево е чисто българско селце отъ 50-60 кжщи,
на единъ - единъ и половина часа далечъ отъ Пловдивъ къмъ
северната страна (228 стр.) и за Захари Стояновъ то е столи
цата на бълrарскитi, революционни апостоли (228). Панагюрище
е еж.що село (236, 316 стр.), а и градъ (314 стр.). Но не само
Панагюрище авторътъ нарича ту село, ту_ градъ, а на почти
всички наши градове, съ изключение на Търново, Ст.-Загора и
Пловдивъ, той имъ дава името градъ и село, което показва,

че тия наши селища тогава еж били въ своя преходенъ стадий,
за да се оформятъ веднага следъ Освобождението rолъма часть
официално като градове. Така Пирдопъ е и село, и градъ (244,
245 стр.), еж.що и Копривщица (286) и др. т.
Силенъ е билъ българскиятъ елементъ въ Панагюрище
и близкитi, му села: Мечка, Поибрене, Муково, Петрйчъ и др.,
за които Захари Стояновъ пише, че отдавна били престанали
, да сжществуватъ d е f а с t о за Отоманската империя (237 238 стр.). Той споменува и юрушкит1, кошари при Калугерово
(Пазарджишко, б. н.).
Въ "Запискитi," не липсватъ сведения и за н1,кои мана

стири: Троянския, Търновскитi,, Бачковския и чудно хубавото
описание на Калугеровския манастиръ (249-251). На стр. 272
-274 Захари Стояновъ дава списъка на селищата 1)тъ които
е имало депутати въ Оборище. На стр. 295 пъкъ споменува
за черкезкитi, села между Мухово и Василица. Георги Бен
ковски и Захари Стояновъ обичатъ най-вече селата по р. То
полница: ,,въ тая мi,стность не е владялъ никога турчинътъ ... "

(321 ).

"Муховци, които и сега еж горски пилета,

защото

по

вече жив1,ятъ по свитi, горски кошари... " (326)
Не малко възторжено Захари Стояновъ ни описва уча·
стието въ възстанието на селата .Лесичево, Калугерово и Цi,
рово (327). Ето какъ той описва с. Петричъ на р. Тополница:

"Село Петрйчъ съ около

1600

жители бi,ше единъ

отъ rлав~

нитi, възстанически пунктове. Тукъ живtеха и рабоi,тха хора
решителни и умни . . . Ti, еж селяни, но селяни отъ Срi,дна-

...
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гора, парижани при Софийскитъ шопи" (342) и продължава
„ тъ държатъ първо мъсто между ония села, които изградиха
основитъ на българската свобода

съ

пепелището

на

своето

село" (353). Селата Смолско, Каменица, Раково, Мирково еж.що
взематъ участие въ възстанието (346). Селото Колунлари
(днешно Рмославово, Пирдопско-б. н.) е било смъсено бъл
гари и турци. Самъ Захари Стояновъ е участвалъ въ изгаря
нето на с. с. Смолско и Каменица. Първото той ни описва
така: ,,Село Смолско е чисто българско село, на единъ часъ

разстояние отъ Петрич·ъ

... съ 150 кж.щи. То е разположено

надъ една долина въ Сръдна-гора; имаше си черквица мазана
съ синя боя и училище, доволно хубавичко здание, построено
до самата черква. Ние го гледахме вече отъ далечъ и не мо
жехме да се нарадваме на неговитъ спретнати кж.щички и за:
градени дворове, които следъ малко тръбваше да рухнатъ
подъ опустошителния огънь" (353-354) и на стр. 356 продъл
жава
то горъше . . . но като всъко село съ разредени кж.щи,
изгоръли само ония отъ тъхъ, които подпалихме съ ржката
си т. е. 10-15. Черквата и училището останаха здрави•. Ка
меница Захари Стояновъ описва като чисто българско село
съ 84 кж.щи и добавя: ,,Слъзохме въ каменливата ръка. която
тече посръдъ селото и п_окрай която върви пж.тьтъ. Самото

„

село

се

намира

въ

такава

стръмна

долина,

че

само

отъ

едно

мъсто може да се влъзе въ него съ кола . . . защото Каме
ница не е твърде отъ посещаванитъ села" (356-357). На За
хари Стояновъ ~у направило силно впечат.'Iение едно грамадно
здание въ с. Каменица - ,,каквито по селата въобще се сръ
щатъ твърде наръдко. То имаше размъритi, на една войнишка
казарма, принадлежало, както казаха, на нi,кой. си богатъ се
лянинъ". За с. Вакарелъ авторътъ говори малко и то съ не
задоволство (357-358 стр.).
Селата Голi,мо Бi,лово (370) и Сестримо (369) еж. еж.що
чисто български, такова е и село Акаджикъ „отъ лi,вата страна
на Марица". Това явно, турско име на сел'>то иде да покаже,
че много често села съ турски имена еж населявани отъ бъл
гари, а това трi,бва да се знае не само у насъ, но и въ чуж
бина. Българско село е и Шипково (Троянско, 6. н.). Зах:ари
Стояновъ говори и за турското село Борима (днесъ . турцитi,
еж почти на изчезване), което той нарича Бормалж ( 492). По
знато му е името „кол и би" за селищата въ Троянския бал

канъ ( 492). Село Рабюво, между Ловечъ и Севлиево, е било
изключително населено съ турци (605). Клисура, Петрйчъ (379),
Ново-село, Гж.бене

(493)

еж били изгорени отъ

лата Ново-село, Батошево, Кръвенинъ

възстанието отъ

1876

rод.

{606

еж.

турцитi,.

взели

участие

Се

въ

стр.) Махалата Балванъ (Тър

новско, б. н.) е българско село (615 стр.), с. Маринъ, на пж.тя
между Беброво и Елена е чисто българско (631 ). Селото Беб
рово тогава е било цвi,туще „българско селце". Все като
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български села Захари Стояновъ сочи и следнитt : Стара
рtка (631), Кипилово (632), Баня (Троянска, б. н., 658). Селото
Байково е било ц·вло изгорено, Дtдово-половината, а Сотиръ

сам,о

2-3 кжщи (665). Селото Стрелча е било половината

турско, за да е задавало страхъ на околнитt

български села

Перущица е чисто българско село (666), а ближното
Устина-турско (667). Брацигово, като центъръ на възстанието

(636).

е послужило за прибtжище на околнитt български села: Га
дилово, Бtла, Козарско, Коричени, Жребичко и Голtмо-Попово

(678).

Брацигово по това време е съ

500

кжщи

(681).

Захари

Стояновъ се удивлява на с. Батакъ и будното му . българско
население и на него посвtщава едни отъ най-хубавитt стра
ници на „Запискитt" си (684 и т. н.). Селата въ Чепинското
корито: Баня, Каменица, Ракитово, Дорково и Костандово еж

имали съвсемъ малко турци

(688).

На пжть съ другари, въ есеньта на 1875 гад., Захари
Стояновъ описва за с. Хайнето (Стара-планина) и минава презъ
с. Елхово, за което пише: ,,На много хармани въ с. Елхово
жителитъ турци и българи, още стояха да събиратъ храната
си съ свtщи и фенери . . . Когато слъзохме на край селото
месецътъ надникна презъ cptднoroJ ,скитt низки върхове и
разкошното легло на р. Тунджа, която се извиваше като змия

по Казанлъшкото текне (корито, б. н.), лъсна напреде ни"

(142). .

Богатството, което Захари Стояновъ ни е завещалъ би
било непълно изяснено, ако не се споменатъ поне нtкои опи
сания на „станции" и потолtми селища. ,,Харманлийската стан
ция е кацнала срtдъ roлolro поле, като орелъ долу подъ се
лото, а наоколо й равно и гладко... Па като всtка станция,
европейска постройка, нtмаше като нашитt български кжщи

·

ни таванъ, ни долапъ, а само голи и свtтли стаи"

(171).

Котелъ за Захари Стояновъ е градецъ, познатъ въ цtла
Б_ългария (33-34). Котленци еж богати хора, хора съ голtмъ
географски кржгозоръ, ходили еж на Божи гробъ и Света
гора. Tt еж носители на новото въ родния край и цtлата
страна . .,Въ Котелъ най-мжчно ще се намtри кжща, въ която
да нtма нtкой хаджия или хаджийка; а въ по-набожнитt се

мейства всички почти еж се мили въ р. Йорданъ" (35). Tt
еж общували и съ самия Цариградъ

(37).

Какво богатство е

имало тогава въ Котелъ личи отъ следното описание, което
Захари Стояновъ ни дава само за единъ котленски богаташъ:

„Хаджи П.,

който

притежава

13

къшли (кошари, б. н.),

Добруджа, който дава таинъ на половината

султанова

въ

ордия,

който има близу 1000 коня ергеле и пр." (37).
Сждейки по описанието, което ни дава Захари Стояновъ
за гр. Варна, последниятъ е ималъ кале и нtколко порти, презъ
една отъ които той влtзълъ въ града съ цигаре отъ тръстика,

която той отсtкълъ отъ варненски я r ь о л ъ (50-51). 3а
Варна той съобщава още следното : ,, Най-напредъ минахме
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покрай скелята. Тамъ имаше много каици, отъ OHIIЯ които се
занимаватъ съ риболовство и носене на дърва ... и като се
спрtхме до една висока порта, дето живtлъ нtкой си черкезки
бей ... "' Варна, тая българска хубавица на Черно море , днесъ
и нtкоrа ! И това нtкога е било само преди 60 години ... Не
по-малко

ценни,

макаръ

и

много

разхвърляни,

еж.

сведенията,

които Захари Стояновъ ни дава за Русе, неговиятъ Русчукъ
-,,славата на Русчукъ по онова време гърмtше .. , въ евро
пейската чаршия, близу до Байракли джумая, н·вколко еврей ... •
Всtки, който познава днешния модеренъ градъ

и

го

сравни

съ Русчука на Захари Стояновъ ще схване голtмата промtна,
която е станала въ структурата на града било въ сгради и
улици, било въ населението му. Русе по онова време се е сла
вtлъ съ хубавитъ си лозя и риба, която се продавала по грошъ
оката (72). Интересна е за Русе и следната картина: ,,Б ъ л
г а р и, а р м е н ц и, , м н о г о JI ю б о п и т н и к а д ъ н и, о т ъ к о и
т о б 1, ш е п о б 1, л t л ъ б р 1, г ъ т ъ и в с и ч ки по ч ти е в р е и,
з а щото то я д е н ь б 1, ш е с ж. б от а ... " се трупатъ на Ду
навския брtгъ. Днесъ облtклото на една народность и релУ..
гията

на друга

еж.

изчезнали

съвсемъ

и

градската

картина

е

- такава

на модеренъ градъ. Русе въ времето на Захари Стоя
новъ е билъ и rолtмо пристанище съ „нъмска скеля" (76) и
,,европейски консули" (77). Шуменъ пъкъ билъ градъ съ „евро
пейци" (163) и т. н.
Много, много ценни моменти въ развитието на селища
като Пловдивъ, Панагюрище, Стара-Загора, Нова-Загора, Чир
панъ, Асеновградъ, Пазарджикъ, Търново и др. могатъ да се
намtрятъ въ „Запискитt".
Въ заключение ще приведемъ още два примъра, какво
може да се намtри у Захари Стояновъ и какъ може да се
използува. Първиятъ примtръ е отъ значение за rол·вмата
промtна, която е настж.пила въ народностната структура

на много наши селища ( споменахме вече за Варна и за
Русе). Знайно е, че българското Търново еж.що е имало тур
ска махала, която по име и до днесъ е запазена. За Търново
Захари Стояновъ между другото споменава: ,,А лозята тър
новски и тъхнитъ дебели сtнки бъха пълни съ публика, но
публика само съ бъли ашмаци, т. е. кадъни. Де тогава наша
българка да се осмъли и седне на сtнка въ лозята ?" (622)
Вториятъ примъръ е описанието, което Захари Стояновъ
ни дава на гр. Копривщица: .. Родното мъсто на Тодора е про
чутото с е л о Копривщица, което се намира кацнало между
най-високитt сръдногорски върхове - Богданъ, малкия и го

лtмия, Вълкътъ, Буная, Андреева гора и други. Шастливи еж.
още жителитъ на това прочуто българско огнище, . че

селото

имъ се прохладява отъ множество синьобисерни рtчици, които
скачатъ отъ балканс·китt усои като луди гидии и образуватъ
рtка Тополка. Щастлива и благодатна е отъ своя страна и тая
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сестра Тополка. Нейнитt разкошни брtгове еж. били свидетели
и на бегликчийско величие, и на джелебски кабадайлъкъ, па
и на неограничена свобода, за която околнитt
нагюрци

. ...

не

еж.

и

сънували

клисури

и па

даже.

Копривщица е била цtли вtкове република безъ се

нати и министри, безъ хартии и президенти, десеть

пж.ти по
либерална отъ френската, сто пж.ти по-демократична отъ аме
риканската. Тодоръ не е първицата на срtдно1 орската репуб
лика. Той се върти и около други звезди, нtкои по-свtтли,
други нему равни, а трети - по долни. Той е съотечественикъ на
Любена (Каравеловъ, б. н.), на Бенковски, на Донча Ватаха,
на Хаджи Христа, на ку-пъ български деятели и възродители
отъ Пловдивъ и много други. Боже мой с е л ц е к а т о к у
т и й к а, д е т о с е р а ж д а с а м о р ъ ж ь, д е т о з и м а т а е
девет ь ме с е ц а, дето най-работни т t
п ж. ти ща с ж
ш и р о к и т а м а м ъ д в е п е д и, д е т о з н а т н и т t
гости
се считатъ за хаджии ... " (574-575).
Горното описание за Копривщица ние си позволихме да
дадемъ, макаръ и не изцtло, защото то е може би най-ценното
напълно географско описание въ „Запискитt" на Захари Сто
яновъ. Личи какъ последниятъ съ своето наблюдателно око и
бу денъ умъ е могълъ да схване най-типичното въ природата
и живота на селцето - градецъ. Това за всtки географъ е
поучително

...

DAS ANTLIТZ DER BULGARISCHEN SIEDLUNGEN
IN „SCHRIFTEN ZU DEN BULGARISCHEN AUFSTANDEN" VON SACHARI STOJANOFF.
(Z usammeпfassuпg).
Iп den „Schriften" Sachari Stojanoff finden wir umfangreiches wertvolles geographisches Material, wie z. В. Natur- und
Kulturlandschaft (Giiter, Siedlungen, Gewerbe, Hande], bauerliches
und biirgerliches Leben usw.). Diese Schriften muss jeder, der
sich mit der Geschichte und der Geographie Bulgariens beschaftigt, gut kennen. Denn dieses MateriaJ stammt aus der wichtigsten
Epoche der bulgarischen Geschichte vor der Befreiung des
bulgarischen Volkes. Wir wollen an dieser Stelle nur ein klassisches B,eispiel nennen. Dieser Verfasser schreiЬt iiber die Ortschaft К о р r i w s t i t z а folgendes: ,,Der Geburtsort То d о r a's
(ein bulgarischer Revolutionar) ist das beruhmte bulgarische Dorf
Kopriwstitza, welches sich zwischen den bochsten Gipfeln von
S r е d n а - G о r а befindet: dem grossen und kleinen В о g d а n
W 1k а t, В u n а j а und А n d r е е w а - G о r а. Die Bewohner dieses beriihmten bulgarischen Herdes sind gliicklich, weil ihr Dorf
von verschiedenen Ыauen, klaren Fliisschen erfrischt wird; sie
sprudeln rauschend durch Schatten und Steine und Ьilden
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zusammen den Fluss Тор о I k а. Glilcklich und gedeihend ist
selbst die Schwester Topolka. lhre herrliche Uferlandschaften
sind Zeugendes Reichtums . . . . . . . und der unbegrenzten
Freiheit, von der_sogar die Bewohner von К I i s u r а und Р а n ag il r i s t е nicht getraumt hatten. Kopriwstitza war Jahrtausend
lang eine RepuЫik ohne Senat und Minister, ohne Verfassung
und Prasident, und war zehnmal liberalistischer als die franzб
sische iшd hundertmal demokratischer als die amerikanische.
Mein Gott ! Dorfchen wie Schachtel, wo nur Roggen wachst,
wo der Winter neun Monate lang dauert, wo die Verkehrstrasse
zwei Fuss breit ist wo . . . . . . " (S. 57 4).
Filr jeden, der bulgarische Siedlungen kennlernen; will,
ist diese "Historiographie" von grosser Bedeutung, weil man ihre
Entwicklungsgeschichte leicht begreifen kann.
lgn. Penkoff

/

/

Желrьзницитrь въ стара и нова
Туция
отъ

А. С. Бешковъ

1.

Желi.зопжтното строителство въ стара Турция

Чуждитъ капитали въ турската държава еж. проникнали
първоначално въ тi;зи области на стопанския животъ, въ които
еж. могли да им~тъ най-висока рентабилность. Въ последствие,
обаче, тi, нахлуватъ все повече и повече въ предприятия и
отрасли, отъ които моrатъ да влияятъ ефикасно върху поли
тиката на Турция, както и да служатъ като бази за преслед
ване на rолi;ми политически, и частно колониално-завоевателни
цели, граничещи дори съ идеалитi, за свi,товно господство.
Като область, въ която капиталитъ отъ · втория периодъ,
започващъ въ последната четвъртъ на миналия въкъ, нами

ратъ най-умъстно и ГОЛ'ВМО инвестиране, тръбва да се под

чертаятъ ж е л ъ з н. и ц и т ъ. Това се вижда отъ следнитъ
данни за чуждитъ капиталовложения въ турското .стопанство,
дадени въ английски лири:
Банки
Желtзници
Общински предприятия
Промишлени предприятия
Търговски предприятия

10,210,000
39,183,000
4,983,000
5,495,000
3,593,000
------в с и ч к о 63,444,000

Тази сума, равна на 1,575 милиона златни франка, заедно
съ едн:1 последователно и ловко провеждана политика, е била
достатъчна да държи десетилътия , подредъ стопанския, поли
тическия и културенъ животъ на Турция на едно ниво на не

доразвитость и на изостаналость.
полуколониална

Турция е била обърната въ

страна.

Хронологически, най-напредъ се насочва къмъ Отоман
ската империя френскиятъ капиталъ. Той прониква преди всичко
като финансовъ капиталъ - инвестиранъ въ банки и въ дър
жавни заеми. Въ надвечерието на Свътовната война близу 2 / 3
отъ даденитъ на Турция заеми еж. произхождали отъ Франция.

Наскоро следъ французитъ, и анrличанитъ проникватъ съ ка
питалитъ си въ Турция като, инвестиратъ не само въ заеми
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и желtзници, но и въ промишлени и търговски предприятия,
въ застрахователни дружества и въ банки.
Германцитt се явяватъ като експортьори на капиталъ
къмъ Турция по-късно - къмъ края на осемдесетьтt и въ
деветдесетьтt години на миналия вtкъ. Затова пъкъ тtхнитt
успtхи б-вха много бързи и гол-вми. Целейки да проникнатъ
къмъ Индийския океанъ и да наложатъ едно преразд-вляне на
колониит-в въ Стария св-втъ, rерманцитt обърнаха особено
вниманието си къмъ диагоналния пж. ть, водещъ къмъ Персийския заливъ.
·
Така вече се сложи за втори пж.ть на сериозно разгле
ждане въпросътъ за Багдатската желtзница. Първото поста
вяне

на този

десетьтъ
десеть

въпросъ

години

години

на
отъ

на

дневенъ

миналия

редъ, датира

вtкъ,

изнамирането

още

когато

на

отъ

три

анг личанитt,

локомотива

и

при

една желъзопж.тна мрежа отъ едва 1,300 клм. на самия островъ,
изследватъ долината на Ефратъ. Това изследване е дало по
водъ за добри изгледи за постройката на тази нова и важна

желtзница, но наскоро билъ прокопанъ Суецкия каналъ и ан

r личанитt се ограничили съ постройка 1щ желtзници въ За
падна Мала-Азия, съ цель да могатъ да търгуватъ по-изгодно
съ този богатъ край на Азиатска Турция. Така отъ анrлича
нитt били построени и използувани желtзницитt около Смирна.
Първата отъ тtзи желtзопж.тни линии е линията Смир
на -Айдънъ, концесията за която е била дадена на анrлича
нитt още въ 1856 r. (т. е. въ годината въ която 'била започ
ната и първата линия въ Европейска Турция и Балканския

=--

полуостровъ
именно отъ Черна вода за Кюстенджа ). По късно
линията Смирна - Айдънъ е била продължена и допълнена съ
ж. п. клонове з. а Динеръ, Одемишъ и др.

Десеть

години

по

късно била открита построената еж.що така отъ едно англий

ско дружество линия Смирна - Касаба. [lоследниятъ градъ
лежи на 94· клм. източно отъ Смирна, между Маниса и Ала
шехиръ. Тази лин:ия е била продължена после отъ турското
правителство до Алашехиръ, но въ последствие я предоставили
на дружеството за е"Ксплоатация. Въ осемдесетьтt години била
построена линията Смирна-Сома (тtснопж.тна), а въ 1892 г.
Алашехиръ - Афионъ - Карахисаръ (250 клм.). Последната ли
ния въ последствие свръзва Смирна съ анадолската линия за
Копия - Ада на - Алепъ.
Второто сериозно поставяне на въпроса съ Багдатската
линия става въ края на осемдесетьтt години на XIX вtкъ. Въ
борбата между англо френския капиталъ, представенъ отъ Банкъ
Отоманъ, и германския представенъ отъ Дойче Банкъ, побе
дители излизатъ германцит-в. Въ 1888 година на Дойче Банкъ
била дадена концесия да построи линията отъ Измидъ до Баг
датъ. Клонътъ Цариrрадъ (или по-точно , Хайдаръ-паша)- Из

мидъ билъ построенъ още въ

1871/72 година отъ турското
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правителство и сега се

преотстжпвалъ на сжщото

ново

д-во

на Анадолскитt желtзници.
Анадолската желtзница, която е била започната още
на следната пролt,ть - презъ априлъ, 1889 г. Строежътъ и се
водt,лъ твърде бързо и сржчно отъ "Германското дружество
за строежъ на мало-азиатскитt, желt,зници" съ седалище въ
Франкфуртъ на Майнъ. Капиталътъ на дружеството е билъ:
45 милиона франка въ акции и 80 милиона франка въ обли
гации (5°/0). На 31. декемврий, 1892 г. линията до Анкара е
била готова и открита. Петь седмици следъ това съ султански
ферманъ е било възложено пакъ на Дойче Банкъ да продължи
строежа отъ Анкара за Кайсарие, както и отъ Ески-шехиръ
за Кония.

Вънъ отъ съмнение е, че въ нt,колко години германската
външна политика можа да пожъне тукъ неочаквано голt,ми
успtхи.
Не малъкъ дt,лъ въ реализирането на тия политикосто
пански услtхи на Германия въ Близкия

Изтокъ се пада и на

самия германски императоръ Вилхелмъ IJ, който въ
въ 1896. г. извърши тържествени пжтешествия въ

г. и
Турската

1888.

империя. Сжщо така, системна работа бt подета още на вре
мето си отъ германски учени отъ най-разни области съ
всичко

се

преследваше

методично

цельта

за

едно стопанско, а

оттамъ и политическо проникване въ Предна Азия. Това, есте
ствено, създаде голt,мо смущение у французкитt, и английски
капиталисти и правителства. На концесионера турската дър
жава обезпечавала ежегоденъ минималенъ доходъ отъ кило

метъръ

14,253 франка, който доходъ се гарантиралъ отъ нt,

кои данъци, събирани отъ санджацитt, презъ които минавала
линията. Трtбва да се отбележи, че . т·взи километрически га
ранции еж били най-мощното срt,дство за стопанско обвър
зване на Отоманската държава. Така напримtръ, въ интервала
1899-1914 г. Турция е платила на чуждит:в компании като
километрически гаранции близу 12·9 милиона турски лири (вкл.
желtзницитt, въ Сирия и Европейска Турция) - сума равна
на 322 милиона златни франка, т. е. почти толкова, колкото
еж потрt,бни за постройка съ собствени срtдства на около
1,500 клм. желt,зници. Километрическитt гаранции еж били пла
щани фактически и тогава; когато желtзопж.тнитt, компании
еж

имали

доходи

по-високи отъ

предвидения

минимумъ,

а

съ

бирането на данъци за изплащането имъ се разпрострt,ло и
върху други санджаци, които еж нt,мали никакви облаги отъ
тt,зи линии. Вънъ отъ това, за да се даде гаранция за редов
ното изплащане на тt,зи пъкъ гаранции, турската държава е
издавала облигации на притежателитt, на капиталъ въ тt,зи же

лt,зопжтни предприятия. Най-после, въ случаи, когато турската
държава не е могла да плаща тt,зи съсинателни ниломегрични
гаранции, тя е прибt,гвала до заемъ пакъ къмъ банкитt,, стоещи
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задъ т-взи строителни компании. А пъкъ като гаранция по т-взи
заеми се залагали доходи отъ митници,

акцизи

и

пр.

Ясно е

прочее, че строежътъ на жел-взници по този начинъ е нос-влъ
повече вреда, отколкото полза на държавата. Вънъ

отъ това,
компаниит-в еж имали право единствени да използуватъ намиращит-в се по на 20 клм. въ л-вво и д-всно отъ трасето имъ
минерални боrатства1).
Баrдадската линия до войната 1914/ 18 година не б-в за
вършена. Сключването й съ клона, идващъ отъ Басора-Баr
дадъ, се привърши едва въ 1940 година. Така се прокара тази
важна жел-взница, ползата отъ която ще се види нав-врно
следъ приключване на настоящата война.
Дълщ:ината на желъзоцжтната мрежа въ надвечерието
на идването на републиканския режимъ въ Турция е била 4,155
клм., разпред-влени както следва :

Смирна-Айдънъ
610 клм. (1856 r.)
Смирна-Касаба
704 клм. (1866 r.)
Мудания-Бруса
41 клм. (1891 r.)
Мерсина - Адана
69 клм.
Анадолска-Баrдадска 2,038 клм.
Стамбулъ-Одринъ и Лозенградъ 337 клм.

Арпачай-Ерзерумъ' -

356 клм.

Отъ тъзи жел-взници третата и последната еж
нейни, а предпоследната се намира въ европейската

т-всноли
часть на

държавата.

Вънъ отъ съмнение е, че колкото да еж били неизгодни
за турската държава поставенитъ отъ концесионеритъ - же
лi;зопж тни компании условия, все пакъ прокаранитъ желtз
ници не еж моr ли да не окажатъ благоприятно въздействие
върху цtлото турско стопанство. Това се вижда отъ следнитi3
кратки данни.

Въ 1904 r. по Баrдадската жел-взница (доколкото е била
довършена тогава) еж били изнесени 4,244 тона стоки, а въ
1912 r. - 57,456 т.
По Анатолийската линия (Хайдаръ-паша-Анкара) била из
несена вълна презъ 1893 r. 419 - тона, презъ 1911 - 1,209 т.
Износътъ на овощия се възкачва отъ 1893 r. - 2,581 т.
на 7,288 т. презъ 1910 r.
Превозътъ на зърнени храни отъ 51,890 т. въ 1893 r.,
достига до 262,146 тона въ 1911 rод., а на тютюнъ отъ 1,800
тона въ 1893 r. до 4,201 тонъ въ 1910 r.
Очевидно, ползата е на лице, щомъ като у населението
оставатъ пари срещу продаденит-в отъ него стоки. Отъ друга

страна, обаче, километрическитt гаранции и др. еж, така да се
1 ) Естествено, износътъ на дивидентитъ къмъ чужбина е още повече
влошавалъ турскиятъ платеженъ балансъ.
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каже, изсмуквали почти изц-вло т-взи допълнителни доходи и
съ това едва ли се е идвало до н-вкое сжществено подобре
ние на бита на анатолийския селянинъ. А този ходъ на рабо
тит-в продължаваше до началото на · двадесетьт-в години на
настоящия в-вкъ - т. е. до кемалистката революция отъ 29
оюомврий, 1923 г.
Републиканска Турция нам-ври у себе , си сили и възможности
да етатизира по-гол-вмата часть отъ жел-взницит-в. Тя откупи
главнит-в линии, а именно: Анадолско--Багдадската, СмирнаАйдънъ и Смирна-Касаба. По този начинъ въ ржцет-в на ком
паниит-в останаха по-малки и по-маловажни линии. Така се съз
даде една по-гол-вма независимость на страната както въ сто
панско, така и въ политическо отношение. Това е толкова по

очебийн9, като се в·земе предвидъ, че всички жел-взници, стро

ени следъ кемалистката революция, еж държавни. Такъвъ
строежъ е изисквалъ гол-вмо напрежение на податнит-в сили
на турския народъ, но фактъ е, че въ периодъ, едва надви
шаващъ 15 години, въ Азиатска Турция еж построени около
3,000 клм. жел-взни пжтища. Главнит-в отъ тия жел-взници, по
строени отъ Нова Турция еж :

Анкара - Кайсарие
296 клм.
Сивасъ - Кайсарие
198 клм.
Фезви-паша - Малатия - 250 клм.
Кютахия-Ба,11жксетеръ - 249 клм.
У лукъшла-Кайсарие 173 клм.
Сивасъ-Диарбекиръ - 421 _ клм.
Ирмакъ - Филиосъ 396 клм.
Афионкарах.-Каракьой, работи се продължение
до Адалия 21 О клм.

По този начинъ се премахна гол-вма часть отъ финансо
вата зависимость на Турция отъ чуждия капиталъ. Както въ
началото се изтъкна, вложенит-в въ жел-взницит-в капитали
представяли кржгло 2/ 3 отъ всички вложени въ Турция чужди
капитали.

Интересно е да се знае какъ еж били

разпред-влени по

стопански браншове инвестиранит-в въ Турция чужди капи
тали. Това се вижда отъ таблицата на стр. 207, показваща въ про
центи

казаното участие.

Отъ тази таблица става ясно, че въ общинскит-в пред
приятия (водопроводи, електричество, трамваи и пр.) най-гол-в
мо участие иматъ англичани и белгийци; въ търговскит-в пред
приятия

първенството

се

пада

на

англичани,

американци и

французи; въ банкит-в - на французит-в и далечъ задъ т-вхъ
-- на германциr-в; въ добиващата промишленость (главно ка
меновжгленна) - първенство иматъ французит-в, а въ обработ1;1ащата

-

килимарска,

тютюнева,

приготовление за изцосъ на

.

Желtзницитt въ стара и нова Турция

207

:,;:
f-,

ro

Страни

"':s:

-----------

:i:

ro

о..

,е,

<(

Желtзници
Банки

Относително 1:е1·ло
въ общата сума на
инвестициитt: .

:,'

...,,:
:i:

Отрасли

Общински предпр.
Търговски предпр.
Добив. промишл.
Преработв. пром.

"':s:

11 ·'l
6·8
382
41'2
6·6
75·6

"'

3'

"':s:

:,;:
"i
:i:
ro
,,:

e,i

,,:

ro

С1)

u"'

f-,

:s::

"'...:s:,,:

о

С1)

~

ro
;,.

[Д

:,;:
>,

С1)

о.

ro

о..

~

С1)

;,.

,,:

t,'

:s:
u

t::(

i:Q

С1)

"'
ro

CV")

..:

- - -

-:---:--:1-:

;!:

о

...

::.

15·3
0·4 67·5 5·1
59·0 2·9 3·9 l·O 1·о 22·1 5·3
22·6 - 38·8 - 0·1
17·3 1 8 21 · О 13·9 30 1·а
76-5 12·5 1 4"4 10·0
11 о 1 - 1 - 1 3·4

1

,

"'
:i:
:s:

~'Sj<
100 ::.
......
100 ~ О)
100 ;,.
100 1>!;~
u :s:
о..
JOO ,!'> .,
f-,
100 :,;: ::.

С1)

:i:
:i:

ro

0·91-: 45·4
.

4-2 100

о

:i:

t::(,...:

1

смокини, стафиди и пр. - англичанитt. Въ най-важния клонъ,
обаче, безспорно еж германцитt. Това еж желtзницитt - а
въ тtхъ надъ 2/з отъ капиталитt еж германски 1),
Още по-показателни еж цифритt отъ последния редъ.
Отъ тtхъ става · ясно, че 45·4% отъ вложенитt въ Турция по
това време капитали еж германски. Франция и Англия еж вече
много изостанали, а останалитt страни иматъ сравнително много
слабо участие. Тtзи две страни, съ които бt свързана тур
ската външна и стопанска политика въ продължение на цt;шя

XVIII и почти цtлия XIX в., въ началото на 'Настоящето столt
тие бtха бързо измtстени отъ германцитt - явление, което
имаше

значение

и

за

младотурската

революция, и за участието

на Турция въ Свtтовната война отъ

2.

1914/ 18

година.

Желъзоп.ж:rната мрежа на днешна Турция

Както вече се
изтъкна,
дължината
на желtзопжт
ната мрежа на Турция въ началото на републиканския режимъ
е била 4,083 клм. - дължина, която отговаря на г жсто отъ

5·3 клм.
r жстота,

желtзенъ пжть на 1000 кв. клм. Какво означава тази
може да се разбере отъ обстоятелството, че Бълга
рия, която нtма г жста желъзопж тна мрежа, има по 30 клм.
желъзенъ пжть на

1000

кв. клм. Въ цtлата източна половина

на Азиатска Турция нtмаше ни една желъзница, съ изключе
ние на т·вснопж.тната линия отъ Карсъ за Ерзерумъ, построена
набързо отъ руситt презъ войната въ 1916-17 година. Сжщо
1 ) Участието на чуждестраннитt капитали въ корабоплаването е било
по-слабо. Затова пъкъ, доходи отъ ке!lове, фарово право и разни други та
кси еж били въ ржцетt на чужденцитt . Чуждиятъ капиталъ е ималъ изобщо
отрицателно отношение къмъ създаването

затова

последниятъ е билъ винаги

на

турски

националенъ

флотъ,

малъкъ и изостаналъ. Въ още по-силна

степень се е изразявало това негативно отнасяне къмъ всtки опитъ за съз
даване на турска мtстна индустрия.
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така, въ ср1щната часть на Мала-Азия имаше полигони съ
пространство, по-голtмо отъ цtла България, безъ да иматъ
нито единъ километъръ желtзница, съ изключение на линията

Кания

-

Адана

Нисебинъ, никоя друга линия не

-

е

проник

нала по на изтокъ отъ мердиана на Анкара, а както е известно,

Анкара е само на

1/3

отъ пжтя отъ Егейско море къмъ изто

чната граница на Азиатска Турция.

Като се вземе прелвидъ това положение, както и обсто
ятелството, че жеJitзницитt еж-били строени и използувани
отъ чужди дружества, при условия, крайно неизгодни за Тур
ция, трtбва безъ друго да се признае и подчертае, че репу

бликанска Турция е пoJiyчиJia по отношение /на жеJitзопжтния
си транспортъ не особено завидно насJiедство. При това се
добавя и разрухата въ транспорта отъ дългитt войни и свър- 

занитt съ тtхъ умишлени разрушения на мостове, тунеJiи, гари
подвиженъ материалъ и пр. Вънъ отъ това, финансовото съ
стояние на страната, доведена до крайно напрежение и изто

щение отъ войнитt, започнали въ 1911 г. и прикJiючили
малки прекжсвания) въ 1922 г. е биJiо почти окаяно.

( само

И все пакъ, при такива обстоятелства, . намtриха се
трешни сили у новигl, турски

управници,

да

поведатъ

съ

вж
нова

стопанска политика. Важна съставна часть на тази нова сто
панска политика бtше и политиката на желtзопжтнитt строе
жи. Въ основата на тази политика се възприеха следнитt начала:
1. Държавата строи желtзници на своя смtтка и отхвърля
принципно

участието

на

чужди

дружества

въ

експлоатацията

на желtзницитt. Чужди дружества могатъ, следователно, само
да строятъ за смtтка на държавата, но не и да експлоати
ратъ желtзници.
2. Строежътъ на желtзници ще се реализира , тамъ, к.ж

дето интереситt на населението и особено на
стопанство (а не тtзи на отдtлни дружестви

цtлокупното
и съсJiовия)

изискватъ.

Като допълнение на точка IJЪрва се явява решението да
се откуnятъ компанскитt линии въ страната.

Въ транспортно-географско отношение бtше важно ре
шението легнало въ основата на плана на новитt желtзопж тни
строежи: да

падъ

-

се

създаде

изтокъ и да

една

централна линия

се наnравятъ други линии,

съ

посока

за

които да свър

жатъ Черно море съ Левантийско (Източното Срtдиземно море).
Почти непосрtдно следъ справянето съ

ствие въ Мала-Азия се nристжпи къмъ

гръцкото

строежа

наше

на ' първата

отъ току що споменатитt линии, а именно: Анкара - ·Кайсарие

-

Сивасъ. На

2.

май

1927

година се освети първиятъ участъкъ

отъ тази линия - Анкара - Кайсарие, дълъгъ 296 клм. Три го
дини по - късно тази линия достигна отъ Кайсарие до Сивасъ,
като съ това се удължи съ нови

198

клм.

Почти едновременно съ тази централна линия се привър-

/
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ши

и

часть

отъ

една

нова

меридионална линия

209

-

именно ли

нията Февзи-паша Малатия (250 км.). Тази линия бt само
часть отъ линията, която трtбваше да свърже залива Алек
сандрета съ Самсунъ на Чер;ю- море. Въ последствие тази
линия действително се свързва съ строящата се откъмъ се
веръ желtзница Самсунъ Сивасъ Малатия и така тази
трансполуостровна желtзница се осжществи.
Паралелно съ тази линия, на около 200-250 км. по къмъ
западъ се предприе строежътъ на друга линия. Тази линия
имаше за цель да свърже Мерсина на Левантийското море
съ централнитt анадолски вилаети на Анкара и Кайсарие, като
продължи

на

северъ,

за

да

стигне

до

черноморския

камено

вжr лищенъ басейнъ при Филиосъ. Въ септемврий, 1933 r. се
освети ж. п. участъкъ Улукъшла-Кайсарие (173 км.). Съ този
новъ желtзецъ пжть се съкратяваше съ около 160 км. пжтьтъ
отъ Цариградъ за Киликия. Още по-голtмо . бtше съкратява
нето на пжтя отъ Анкара за Адана и Александрета. Така вече
бtха построени две желtзопжтни линии съ повече или по
малка меридионална посока

-

линии, които изцtло пресичаха

Мала-Азия отъ северъ къмъ югъ. Трета

такава линия

е

въ

строежъ по настоящемъ, а може би и вече привършена. Това
е клонътъ, който отъ Афионъ-Карахисаръ продължава на
юrъ за Адалия (Анталие) - сжщо на Срtдиземното море. Тази
линия, освенъ стопансr<о значение, има и стратегическо - тя
би подпомогнала отбраната на изложената и отдалечена Ка
рия - югозападната часть на Анадола.
Колкото се отнася до първата линия - тази, която трtб
ваше да съедини западнитt съ южнитt предtли на страната
ней~шятъ строежъ не спрt. Отъ Сивасъ тя бt продължена
за Ерзингянъ, а отъ тамъ за Ерзерумъ, гдето се сключи
съ наследствената отъ руситt линия за Карсъ - Ленинаканъ 1 ).
По този начинъ обширната Мала-Азия получи вторита си прtка
желtзнопж тна връзка съ външния свътъ именно съ Съ

ветския Съюзъ. Като западно продължение

на

тази

комуни

кационна ось се яви завършената още въ 1932 r. линия Кю
тахия - Балъкесеръ.
Довършената въ 1931 година линия Февзи - паша-Малатия
бt продължена до 1935 г. съ нови 265 км. и достигна до
Диарбекиръ, като минава край Арrана богато находище на
медни руди. Тази линия спомогна за подвоза на вжrлища за
Аргана и така се дойде до усилване на производството на су
рова черна медь. Отъ друга страна, стана възможенъ у доб
ниятъ и евтинъ извозъ на полученото производство 2 ).
1 ) Едно евентуално прtко свързване съ иранс1штt желtзници на из
токъ би много подпомогнало транзита за Иранъ.
2)

Лесно може да се направи продължение отъ Диарбекиръ

за Мар

динъ Нисебинъ. Тогава ще се полvчи втора връзка съ Багдадската ли
ния. Първата се сключи въ 1940 г. и сега влакове циркулиратъ за Багдадъ
- Басора.

А. С. Бешковъ
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Освенъ тtзи важни линии, бtха построени други клонове
като: Адабазаръ-Болу, за Марашъ, за Е;rазисъ и пр. '
Така новата турска държава, наследявайки 4083 км. же
лtзни пж.тища, построи надъ 3000 км. нови желi,зопж.тни линии,
отъ които 1993 км. въ първитi, десеть години на републиканския
режимъ. По настоящемъ общата дължина на желi,знопж.тната
мрежа е 7092 км., на която отговаря гж.стота отъ по 9.2 км.
на 1000 кв. км.
И при тi,зи очебийни и неоспорими успi,хи, трi,бва да
се подчертае, че желi,знопж.тната мрежа на Турция остава все
още много рi,дка. Така напримi,ръ и до днесъ черноморското
крайбрi,жие отъ Самсунъ до кавказкитi, граница (т. е. близо

до

Батумъ)

на дължина повече отъ

км. нi,ма нито една

550

линия. Почти цi,лия Кюрдистанъ, съ площь колкото България
остава еж.що безъ желi,зници, а като се изключи западната
часть на Мала-Азия, цi,лата вж. трешность е раздi,лена отъ же
лi,зницитi, на много голi,ми полигони ( срi,дно по 20-30,000

кв. км ), които нi,матъ никаква желi,зница
лоши шосета) въ вж.трешностьта си.

(и

много

малко и

Все пакъ, наличностьта на една вече по-развита и

свър

зана мрежа оказа влиянието си. Превозътъ на пж.тници и стоки

е увеличенъ вече значително и достига следнитi, цифри:

П ж. т н и ц и·

1933 - 4,858,734
1934 - 5,261,148
1435 - 7,720,786

Стоки

1934 - 2,160,000
1935 - 2,800,000
1936 - 3,100,000

Добитък ъ

тона
11

1934 - ! 12,860
1935 - 140,000

11

11

Т'взи цифри, макаръ и да показватъ повишение
нишкия и сточенъ трафикъ, далечъ

глави

отст ж.пватъ

на

на

пж.т

интензи•

тета на трафика по българскитi, жел1,зници 1 ). За да се яви
такава разлика, въпрi,ки обстоятелството, че дължината на
желi,зницитi, въ Турция е двойно по-голi,ма, територията седемь пж.ти по-обширна и населението 2½ пж.ти по-много
бройно, има нi,колко причини, главнитi, отъ които еж.: рi,дко
население, пж.тувания само при крайна необходимость, обстоя
телството, че желi,зницитi, еж. още нови, липсата на пж. тища
къмъ главнитi, гари, липсата на масови групови пж.тунания и пр.
Единъ факторъ · отъ особено значение е и недостатъч
ностьта на подвижния материалъ. При дължина двойно по
голi,ма оrъ тази на българскитi, желi,зници, турскитi, желtз
ници разполагатъ съ около 900 локомотива и 13,500 вагона.

Този подвиженъ паркъ, който само съ

30¾,

респ.

10¼

пре-

1 ) Презъ сжщитt години срtдниятъ брой на превозенитt пжтници въ
България е около 8-10 милиона души, а този на стокит'h надъ 5.5 ми
лиона тона. Отк,юненията отъ тtзи срtдни цифри еж най-голtми въ периода
на продължителната обща криза въ 1930-35 година.
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паркъ,

не може

да

обслужва въ достатъчна степень огромната територия на Тур
ция. Очевидно е, че ако въ България се чувствува недоста
тъчностьта на подвижния материалъ, въ Турция тя · е много
по-остра. При това тр-вбва да се има предвидъ, че Азиатска
Турция е предимно планинска страна. А въ п~анински страни
композирането

на

дълги

влакове

е

трудно,

отъ

друга

страна

пъкъ влакове съ двойна тяга (съ по два локомотива) не еж
р-вдко явление.
·
·
Все пакъ, на лице е абсолютната полза отъ новит-в строе
жи. Това става видно отъ следнит-в пояснения.
Пµи стария турски режимъ земед-влскит-в

и скотовъдни

произведения въ Анадола не можеха да се изнасятъ къмъ
пристанищата и главнит-в консумативни ср-вдища бързо и ев
тино, сигурно и удобно. Така наприм-връ, добитъкъ отъ Ма
латия или Битлисъ е билъ изнасянъ за цариградския пазаръ
по следния начинъ: С'!'а·дата еж били закарвани отъ т-взи пунк

тове въ Ерзерумъ и оттамъ въ Трапезунтъ на общо раз
стояние около 600-700 км. Всичко това е минавано пешъ,
при недояждане и недопояване на добитъка, при често не
благоприятни климатични условия, при несигурность изъ пж
тищата, при необходимость да се плаща на придружаващит-в
пастири и говедари и т. н. Това е струвало най-малко 2-3
седмици време, презъ което време не р-вдко добитъкътъ се е
разбол-ввалъ и измиралъ. Въ Трапезунтъ е тр-вбвало да се
чака параходъ. Товаренето е ставало само въ тихо време и
то съ мауни, защото Трапезунтъ, както и останалит-в турски
черноморски пристанища, е безъ кей. Отъ Трапезунтъ се пж
тува до Цариградъ други леть дни. Като така, въ най-добъръ
случай, следъ много времегубене и перипетии, добитъкътъ
пристига въ Цариградъ следъ 1 месецъ, изтощенъ и често не•
годенъ

~<ато търговска

стока.

Подобенъ пжть еж изминавали произвежданит-в

дола зърнени храни, восъкъ, кожи, руди,

вълна,

въ Ана

яйца

и пр.

Затова извозътъ имъ е билъ слабъ. Като последствие отъ този
слабъ извозъ, дължащъ се на голъмит-в транспортни разно
ски и мжченъ пласментъ въ пазарнит-в и експортни центрове,
е било малко и самото производство; защото , никой не е билъ

склоf!енъ въ вжтрешностьта

на Турция

да

влага

ср-вдства,

време и сили за производството на блага, които едва ли ще
се пласиратъ. Въ резултатъ: слабо производство, неизгоденъ
дласментъ и слаба доходность на труда. Последицата е: бед
нотия. Така е било в-вкове подредъ.
Съ прокарването на новитъ линии картината се измъни
значително. Строежътъ на новитъ желъзници бъше само часть
отъ

една

протекционистична

политика,

провеждана

упорито

вече почти цъли 20 години. Т-взи желъзници доставиха на
много по-евтини цени (тарифит-в бъха намалени доста -- до
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500/о въ сравнение съ старитъ тарифи), бързо и сигурно стоки,
предметъ

на

масова

консумация

и

експортъ,

къмъ

съответ

нитъ пунктове. Дойде се до поправяне на сж.ществуващата
отъ в-вкове аномалия : да се внасятъ отъ далечна чужбина
аграрни произведения, докато въ вжтрешностьта тъ гниятъ.
Като се прибавятъ къмъ това и митата, целящи да покрови
телствуватъ мъстното аграрно и скотовъдно производство, ще
се разбере защо вносътъ на такива произведения отъ чужбина
и частно отъ България, намалъ до минимумъ. Въ всъки слу
чай, дойде се до уравновесяване на турския търговски ба
лансъ явление, непознато открай време. Нъщо повече, този
балансъ започна да показва и активно салдо.
Но за да се получи такова активно салдо, имаше значе
ние

не

само

чисто

търговското. увеличаване

на

износа

и

на

малението на вноса. Тукъ изигра известна роля и индустриа
лизацията. Безъ да се впускаме въ подробности, можемъ само
да подчертаемъ, че лишената почти отъ всъкаква индустрия
стара Турция, днесъ има около . 2000 модерни фабрични пред
приятия, въ kоито работятъ надъ 100,000 работника. Подво
зътъ

на

сурови

материали,

гориво,

както и извозътъ на готови

фабрикати предполага добъръ транспортъ. Тукъ именно же
лъзницитъ изиграха важна роля, каквато иrраятъ и при тран
спорта

на

венъ и

другъ

Така

масови

ние

стоки,

като руди, _ вжrлища,

строителенъ

виждаме,

материалъ и

че

въпръки

цементъ,

дър

пр.

много

недостатъци

и

несъобразности отъ обективно и субективно естество, въ на
шит-в югоизточни съседи се провежда една последователна
стопанска политика. Нашата цель бъ да се разгледа накратко
какво е извършено въ тази насока въ единъ най-важенъ от
расълъ на транспорта желъзнопж тното дъло.

LES CHEMINS DE FER DANS LA TURQUIE ANCIENNE
ЕТ LA TURQШE MODERNE.
(R е s u m е)
La penetration des capitaux etrangers dans l'Empire Ottoman, s'est effectuee, tout d'abord, dans les domaines de la vie
ecoпomique ou l'оп pouvait attendre les plus grands profits. Mais,
par la suite, ils envahissent de plus en plus des entreprises et
des domaines economiques par l'intermediaire desquells il etait
possiЫe d'exercer une influence sur la politique de J•empire lui
meme, ainsi que de creer des bases qui permettraient de poursuivre des buts politiques et particulierement coloniaux, confinant meme avec les idees de domination mondiale.
Justement, dans cette seconde periode, de grands investissements de capitaux ont lieu pour la construction de chemins de
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fer cela se voit du fait que, а !а veille de !а guerre de 1914,
des 1575 millions de francs-or, representant les capitaux etrangers investis en Turquie, 65¼ environ etaient investis dans les
chemins de fer.
Chronologiquement, c'est !а France qui la premiere а investi en Turquie de grandes sommes. l,e capital fraщais а penetre
tout d'abord comme capital financier - dans les emprunts d'etat
et dans les banques. Peu а pres, les capitaux anglais penetrent
egalement, поп seulement dans les emprunts d'etat et les banques, mais aussi dans les entreprises commerciales et lcs con• structions ferroviaires principalement daпs 1а region de Smyrne
et en Thrace.
Plus tard apparaissent les al\emands. L'epoque de leur penetration economique coi"ncide avec les annees 80 et 90 du dernier siecle, lorsque !а Deutsche-bank put rivaliser avec succes
avec \es capitaux etrangers anglo-fraщais, representes par la
Banque Ottomane. Ainsi les allemands oЫinrent \е droit de
construire le chemin de fer d'Anatolie, d'Ismid а Ankara des
1888. Cette ligne fut achevee en quatre ans et les allemands
oЬtinrent la concession de sa continuation dans deux directions,
а savoir: d•Ankara а Kai"ssarie et de Eski-Chekhir а Konya, cette
derniere faisant parti~ de !а ligne, projetee depuis longtemps, de
Bagdad. 11 faut remarquer ici comment \е capital allemand а agi
methodiquement et selon un p\an etaЫi. Tout се\а crea une certaine inquietude en France et en Angleterre, d'autant plus que \а
Turquie, politiquement et militairement, se liait de plus en plus
avec \' Allemagne.
11 serait exagere de dire que \а construction de lignes sur
\а base de \а concession est d'un profit absolu pour \е pays
concedant \а constructioп et l'exploitation. Tout d'abord, les garanties ki\ometriques ont ete une clause lourde et incommode
pour \а Turquie elle-meme. La pratique montre que de pareil\es
clauses sont toujours defavoraЬ!es pour le pays donnaпt \а concession. Non seulement les sandjaks, que traversait \а ligne, ont
ete charge de couvrir \es frais, selon ces garanties mais beaucoup d'autres sandjaks egalement, qui ne tiraient aucun profit
de ces lignes, ont du payer parfo_is de grosses sommes. Comme
garantie, \etat а emis et donne aux concessionnaires des oЬ\i
gations, а eпgage ses revenus douaniers et autres. Tout cela а
ete un pesant fardeau economique pour \е pays, et les nouvelles
lignes, autant elles ont ete utiles en accroissant les exportations,
autant elles опt ete nuisiЬ\es en augmentant les importations qui,
sans cela, ne payaient presque pas de droits d'entree.
La \igne de Bagdad ne fut acheve qu'en 1940. А \а veille
de l'etaЬ\issement du regime repuЫicain, la Turquie avait en
tout 4155 km. de lignes de chemine de fer.
La Turquie repuЫicaine а trouve les forces et les moyens
de resoudre un douЬ\e proЫeme important, а savoir: 1) l'etatisa-
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tion des chemins de fer et 2) de construire de nouvelles lignes,
d'apres son propre plan et avec ses propres moyens. En fori;ant
les capacites de paiement du peuple turc, on а pu, dans un bref
delai, racheter поп seulement les lignes des compagnies etrangeres, mais, en 15 ans, on а construit encore 3000 km. de nouvelles lignes enviro'n, c'est се qui, sous I•ancien regime, aurait
exige 4 fois plus de temps. Dans !а periode en question, de 1924
а 1940, on а construit les lignes suivantes:
Ankara-Kai"ssarir:
Sivas-Kaissarie
Fevzf-Pacha-Malateit ·
Kutakhia-Balikesser

296 km.
198 "
250

•

249

•

Ou\oukyc\1la-Kai"ssarie
Sivas-Diarbekfr
Affon-Karah.-Karakfeuf

173 km.

396

•
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La nouvelle Turquie а egalement applique une pareille politique de nationalisation des entreprises · dans d'autres domaines
econoques. Ainsi s'est renforcee l'independance а l'egard des
capitaux etrangers.
La Turquie contemporaine а rei;u de l'ancien regime un
reseau ferroviaire de 4083 km., ayant une densite de 5·3 km.
sur 1000 km. carres. La partie orientale du pays n'a eu pour
ainsi dire aucune ligne de chemin de fer. L'etat des chemins de
fer comme les finances du pays etaient tres inferieurs aux exigences d'une vie intensive et moderne.
La Turquie repuЬlicaine а pu douЫer la l_ongueur de ses
lignes ferroviaires et les ameliorer. En outre, l'Etat est devenu
l'unique proprietaire du resean ferroviaire, се que est un succes
incontestaЫe. ~es nouvelles lignes ont ete construites en tenant
compte des interets communs economiques et politiques du
pays. Се sont lcs lignes de Ouest-Est qui soпt les arteres primordiales et de ces lignes on а construit des · embranchements
v~ers les ports de ]е Mer Noire et de !а Mer Levantine. En
outre, il faut souligner l'achevement de !а ligne de Bagdad (1940).
Le progres realise peut etre constate par l'augmentation du
nombre de voyageurs (70% de 1933. jusqu'a 1935.), ainsi que
par une augmentation du transport de mar_chandises pendant !а
dite periode.
Jl est vrai, !е coefficient d'exploitation reste encore assez
bas, le parc moblle est tres insuffisant. Malgre cela, !е progres
est evident, !е transport de marchandises vers le port d'Istanboul
et vers les autres points d'exportation est devenu rapide, s0.r et
bon marche; le Ьilan commercial est deja constamment' actif-un
fait qui n'etait pas connu dans !а Turquie avant l'avenement du
regime repuЫicain.
Pour Ьien comprendre !а politique de voies et communications de !а Turquie contemporэine, il faut la considerer comme
une partie d'une politique protectioniste integrale. Cette politique
а deja donne des resultats consideraЬles.
А.

S.
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Малки статии и вести.
Библиографски прегледr, върху преселванията
на българи вr, Бесарабия и южна Русия.
отъ д·JJ'1, Дим. Крънджа.ловъ

Въпросътъ за българскитt преселвания въ южна Русия и Бе
сарабия, започнали главно въ втората половина на

в. и про

XVIII

дължили съ относително голtма сила и презъ първата половина на
миналото столtтие, е билъ до сега

предметъ на

многобройни

из

следвания. Той е билъ разглежданъ многостранно почти отъ мо
мента на първитt по - значителни движения, че до онtзи станали

само

преди

н'tколко

години,

когато

руската наука съ особена

свежесть и разнообразие въ гледищата се занима съ българскитt пре
селници като съ една народностна група, преживtваща единъ дълъгъ

и естественъ процесъ на приспособяване къмъ руската срtда. Тази
срtда съ своята необикновена привлекателна и асимилаторска сила
е погълнала вече народностни групи многQ по-голtми

на

брой

и

по-отдалечени по отношение на езика и расовитt имъ наклонности,
много

по-чужди

Жалко

~,

и

по-упорити.

че както презъ миналата, така и презъ тази война,

бойниrt линии минаватъ и презъ областитt, въ които се намиратъ
тия наши сънародници

азовието и въ Кримъ.

въ Бесарабия, въ

на мирното население въ подобни
едно отрицателно влияние
съставимъ,

ако

южна Украйна,

Разрушенията, избиванията
времена

въ

При

и разпръсването

упражнява

безсъмнено

върху образа, който бихме могли да си

поставимъ на

сравнително

из у ч, а в а не

данни

тt върху броя на българитt въ всички тия области.
Българската наука до сег-а се е занимавала
сж.дбата на нашитt народностни групи въ
на тtхното

пълно демографско

много

чужбина

малко съ

отъ

гледище

и народн·остно развитие, въпрtки,

че отъ подобни изследвания биха

могли

да

се

извлекатъ

ценни

поуки относно твърдостьта или слабостыа на _ българския

етниче

ски

влияние

елеJ,tентъ

при

открита

среща

съ

чуждо

всестранно

въ чужда срtда. Изобщо нашето отношение къмъ малцинствата ни,

струва ми се, е било

и си остава повечето

романтично

гандно, отколкото историческо и съ намtрение

да

се

и

пропа

установятъ

известни факти, които може би не биха останали безъ влияние върху
насъ самитt. Въпрtки, че това е просто неестествено и крайно не
вtроятно, но знаемъ, че денационализиране на българи се из
вършва даже въ предtлитt на България, при условия тъй добри,
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Д-ръ Дим. Крънджаловъ

каквито никога и никж.де бълrаринътъ не б\f могълъ да намtри 3а
эапа3нане

на

своята

националность.

Народътъ, това не _ е опредtлена фи3ическа

или

ска единица, която да остава непромtнена както

и

математиче
кж.дето

да я

сложишъ. Особено на етническитt граници на опредtленъ народъ и
въ срtдата на неговитt отдалечени енклави се ра3иrраватъ процеси
на

приливъ

и

отливъ,

които

моrатъ

да

иматъ

щастливъ

или

ката

строфаJ1енъ обратъ.
Отъ едно научно ра3rлеждане на въпроса,

чиято библиогра
съ това съмъ
изчерпалъ всичко, което е било писано по него, или което би било
отъ действителна пол3а 3а всестранното ра3rлеждане на външнитt и
фия вредлагамъ тукъ бе3ъ да искамъ да кажа,

вж.трешни

качества

на

българския

народъ

че

като

етническа еди

ница, българската наука и държава, като върховни пазители на на

рода, биха могли да и3влекатъ много поуки относно още необ
сжденитt или недоразвититt срtдства 3а подкрепяне на българския

духъ въ неговата неи3бtжна постоянна борба съ чуждитt влияния
и съ опасноститt отъ денационали3иране въ или отвждъ предtлитt
на

неговата

страна.

Една цtлостна студия върху

то3и

въпросъ

не

сж.ществува.

Като основа тукъ могатъ да служатъ почти изключително студиитt

писани на руски (Скальковскiй, Клаусъ, Державинъ, Димитровъ,
Ивановъ, Мыславскiй). Отъ българскитt писания трtбва да се ви
дятъ съобщенията изъ съвременнитt вестници, допискитt въ които
еж дадени автентични факти, както и проучванията на Титорова и
Дяковича, доколкото се придържатъ о самитt факти. Всички съоб
щения за стотици и стотици хиляди българи тръгнали изъ предt
литt на България веднажъ предъ

ужаса

пж.ть залж.rани отъ рускитt агенти или

на

ското орж.жие, трtбв-а да се вэематъ винаги
разглеждането

кърджалиитt,

даже

подкарани

други

отъ

ру

cum grano s_a lis

при

имъ.

Въ тукъ предложената библиография давамъ доста много ру

мънска и чужда литература

33

да послужи при освtтлението на броя

на българитt особено въ Бесарабия презъ

ра3лични времена и при

ра3лични режими. И тt3и данни трtбва да

се

преценяватъ много

внимателно и критично. Съжалявамъ,

че

дамъ литература и върху най-новитt

преброявания на населението

въ Русия. Колкото се отнася до
върху въпроса, тя носи печата

нtмамъ

по-новата
на

възможность да

българска

случайната

литература

информация

желанието да се пропагандира единъ въпросъ останалъ

познатъ на българската общественость,

и на моментнитt въ3rледи и настроения
Библиографията е подредена

по

като

на

съдържа

времето

българската

и

на

почти не

отражения

и

авторитt.

азбука, а при

единъ и сж.щъ авторъ и хронологично.

Материята е относително
много ограничена и много лесно 3а преглеждане изцtло, така че
нtма нужда отъ подреждане по други критерии, каквито биха могли
да

внесатъ тукь

само

и3лишни

повторения

и

усложнения.
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А I t m а n n J., Die Bo1garen - Colonien in Bessarablen. Ein
Bruchstiick aus einer пое~ ungedruckten Reise. Zeitschrift f!ir
allgem. Erdkunde, Bd. 5, Berlin, 1855, стр. 301-310. Nach einer
am 2/ 14 September 1853 in der Kaiserl. russ. Akademie der Wiss.
durcl1 den Akademiker Р. v. Кбреп gehaltenen Vorlesung.
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в.,

XVIII

София, 1924, т. 11, стр. 5-12.
А п u а ru1 st а tist iс а

Бълr. Акад.
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Наукитt.

·

1 R о m а n i е i, Bucure~ti. Institutul central de statistica, director Dr. Sabln Manuila.
А п рил о в ъ,

В.

Е.,

Денница

ново-болrарскаrо

образованiя.

Одесса,
А

1841, стр. 145. ·
r Ь о r е, А 1., A~ezi'irile Bulgarilor, Arh. Dobrogei, Bucure~ti,
I, 1918.
.
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София,
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·

Ат а на с о в ъ, П., Преселения на българи следъ падане на
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1937, 386-394.
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Ат а н а с о в ъ, П., Българи въ Украйна. Просвtта,

VI, 1941, 1,

519-532.
Ат а н а с о в ъ,

П е т ъ р ъ,

Българи

въ

Приазовието.

София,

Просвtта,

VII, 1941, 4, 389-408.
В а Ь е 1, А п t о п у. La Bessarable. Etude historique, etnographique et economique, Paris, 1926, стр. 360.
В а n u, Dr. G., Populatia Romaniei ре nationaliti'iti. Bucure~ti,
Jg. Soc. V, 1935.
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В а s а r а Ь i а. Monografie sub ingrijirea d-lui ~t. Ciobanu,
Chi~inau, 1926, стр. 412+v.
Ба т ю ш к о в ъ,
П. Н., Бессарабiя, историческое описанiе.
Спбургъ, 1892.
· Без с о н о в ъ, П., Болгарскiя пtсни. Москва, 1855.
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София,
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Бе р r ъ, Л.
градъ, 1918.

С.,

Бессарабiя. Страна,

люди,

хозяйство.

Бе с с а р а б с к ы й б ъ л r а ри н ъ. Брошура втора
вопросъ на първата, Болградъ,

Петро
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1865.

Б и б е р о в ъ, Д., Бердянскитt българи. София, Отецъ

Паисий,
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1904,
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стр. 100, и книжка VI, 1907, стр. 93.
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приложения относно заселването на българи въ южна Бесарабия.

В u 1е t i n u I d е m о g r а f i с а! R о m а n i е i, Bucure~ti. Из
дава месечно »lпstitutul central de statistica, director Dr. Sabln

Manuila.
Б у р м о в ъ, Ал., Българитt въ

Паисий,

Приазов11ето.

София,

Отецъ

IX, 1936, 97 -104.

Б у р м о в ъ, Ал. J:iароднитt пtсни

приазовскитt

българи

Бут о в и ч ъ, Н., Материали за етнографската карта
рабската губерния. Киевъ, 1916 {на руски).

на · беса

Сб.Н.У.,

Бъл

бр.

69

и

на

XLII, 1936, 1-16.
rа

р с к а п чел а, вестникъ излизащъ

1863

год., бр.

10-31,

българи.

въ Браила, 1860,
съ подробна статия за бесарабскитt
~

В е р е ща r и н ъ, А. В., Черноморское побережье и его коло
низацiя. Труды Императ. вольнаго эконом. общ., 1878 год.
В е р е ща r и н ъ, А. В., Историческiй обзоръ колонизацiи Чер
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1876-1877 год.: 1876 rод.
1876 rод. бр. 43 -

нето на българския езнкъ;

бр.

39-

Преследва

Отстраняването

българскиfi езикъ отъ Централното училище въ Болградъ;

бр.

1876

Опровергаване на доклада на r. А. Мачедонски.
Върбан ски, Ат., Пtснитt на бердянскитt българи.
бралъ и наредилъ ... , Ногаfiскъ, 191 О год., 8°, 540.

на
год.

59, 60 -

Върбан ски
родни пtсни

fi,

Та н.,

Съ

Български народни умотворения. На

записани въ село Прtславъ, въ Таврическата губерния

въ Русия, отъ прtславскиfi учитель .... София, Пер. спис. кн.

XLIV,

1894, 288-300.
Ген о в ъ, Г. П., Сведения за броя на българитt въ Бесарабия
споредъ различни автори. София, в. Миръ, бр. 881-2, 1929 год.
G i u r g е а, Е u g. N., Dictionarul statistic al Basarablei.

Editie oficiala de ... , Chi~inau, 1923.
Г реч е н ли е в ъ, Н., Българитt въ Бесарабия. София, Отецъ

Паисий,

VI, 1933, 84 - 86.

Григор о в и ч ъ, Г., Рускитt българи. Одесса, въ „Циркуляръ",

бр.

6, 1869

год.
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Григор о в ъ, П., Раковски - и бълrарскитt преселения въ
Русия. София, Просвtта, 1937-1938, 1П, 1184-1192.
Де р ж а в и н ъ, Н. С., Очерки быта южнору.сскихъ болrаръ
(отъ бердянския окржгъ). Этнографическое обозрtние, 1898, № 3,
37-63 и No 4, 113-126.
Де р ж а в и н ъ, Н. С., Болгарскiе пtснопойки. Живая Старина,
1911, кн. 1.
Де р ж а в и н ъ, Н. С., Болrарскiя колонiи въ Россiи (Таври
ческая, Херсонская и Бесарабская губернiи). Матерялы iю славянской
етнографiи. София, Сбори. Нар. умотвор. кн. XXIX, 1914 rод., стр.
1-25 +хсvш.
Де р ж а в и н ъ, Н. С., Болгарскиiя колонiи въ Россiи. Томъ 11,
Языкъ, Петроградъ, 1915.
Д им. Г., Българска Бесарабия. София, Отецъ Паисий, XI,
1938, 392-393. Вестникъ по случай стогодишнината на храма Св.
Преображение и осемдесет,·одишнината на Болградската гимнавия.
12 страници. Издаденъ отъ Ал. Вл. Дяковичъ, София, 1938 год.

.

Дим и т ров ъ, Д., О болгарском переселении въ Россию. Ив

Бессарабии въ Таврию (приносъ къмъ историята . на
СССР). Языкъ и Литература, т. VI, Инст.

българитt въ

реч. культ.,

Ленинград,

1930, 69-94.
Д и ми т р о в ъ, Д., Болгарское переселение в Украину и Крым.

Сборник Ленингр.

гос. истор.-лингв.

института,

1931, 1-19.

Дим и т ров ъ, Д., ,,Война и революция в современном песно
творчестве

болгар

Приазовья".

Акад. Наук СССР, Т.

Труды

института

славяноведения

II, Ленинград, 1934, 127 -148.

ПублАкува доклада, който представилъ на

,
22.XI.1932 въ Институ

та върху материалитt събрани при българитt въ южна Русия, гдето билъ

изпратенъ за проучвания отъ · Института по

славянски

проучвания

и отъ Българското научно общество отъ Ленинградъ Съдържа
най-новитt данни върху броя на българитt въ южна Русия, именно
около 50.361 души въ Приазовието, около 22.000 на Кримския
полуостровъ, около 19.411 въ областьта Благоевска . въ Украйна и

7634 души въ областьта Олшанка, пакъ въ Украйна. Съдържа еж.що
библиография върху населението и неговото поетическо творчество.
Вижъ сжщо за него моята рецензия подъ името D. Cranjala въ
списанието Arhiva, Ja~i, XLI, 1934, 3-4, стр. 178-180, по отно
шение на грtшкитt при записванията на пtснитt и др.

До кум е н ти за българската история, т. 1, София, 193 1.
д р и н о в ъ, М. С., ЭтнографическJя наблюдения А. 0. Музы
ченка надъ болгарскими колонiстами 0еодосiйскаго уtзда. Харьковъ,

Записки Импер. Харьковскаго Университета, т. I.,

1902.

Препечатано

въ М. С. Дриновъ, Съчинения, П, 530-536.
„ду н а в с к а 3 ора", български вестникъ нздаванъ отъ Добри
Войниковъ въ Браила между 1867-1878:
брой 4-18137: Отъ Бесарабия,
,,
7-1867: Дописка отъ Измаилъ,
,, 10-1868: Дописка отъ Болградъ,
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,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

12-1868 :
19-1868 :
23-1868 :
27-1868:
34-1868:
8-1869 :
14-1869:

Дописка
Дописка
Дописка
Дописка

отъ
отъ
отъ
отъ

Болградъ,
Болградъ,
Болградъ,
Болградъ,

Отъ българскитt колонии въ Бесарабия,
Погледъ въ Бесарабия,

Искането на българскитt
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вено къмъ кметството на гр. Измаилъ,

,,
,,
"
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въ руска

Бе

издаванъ

отъ

сарабия.

„Ду на - в ски Лебед ъ ", български

Г. С. Раковски въ Бtлградъ между

вестникъ

1860-1862.

Ратувалъ

реши

телно противъ изселванията въ Русия особено презъ втората поло

вина на 1861 год. Вижъ тамъ по край другитt и броеветt 46 ( 15.
VIII. 1861 ), 54; 5 5 и 53 отъ 3.Х. 1861, гдето е помtстена статия:
"Лудостьта за преселването въ Русия".

Дяков и ч ъ, В л., ,,Очеркъ на миналото"
свtщение", доклади до XIV Народно събрание.
Д я к о в и ч ъ, В л.,

Бъл

rа

рс к а

стр.

„Народно

Бе с а р а би я.

етнографски очеркъ съ спомени за генерала

19-18,

и

про

Историко

Иванъ Колевъ. София,

250.

Дяков и ч ъ, В л.,

Българи т

t
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Бе с ар аби я.

Пресел

вания и настанявания. Обща характеристика. София, Отецъ Паисий.

II, 1929, 63-65.
Дяков и ч ъ, В л., Българитt въ

Бесарабия.

лени мtста. Численость. София, Оrецъ Паисий

Д я к о в и ч ъ, В л., Б ъ л

r

а рит· t

Буджакъ.

II, 1929,

Насе

165-168.

в ъ Бе с а р а б и я. Просвtта.

Култура. София, Отецъ Паисий,
ската

II, 1929, 260 266.
Дяков и ч ъ, В л„ Българи т t в ъ Бе с ар аби я. Болград•
гимназия. Учредяване; София, Отецъ Паисий, II, 1929, 375-380.

·r

Дяков и ч ъ, В л., Българитt въ Бесарабия. Кратъкъ 1,стори
чески очеркъ, съ петь приложения. София, 1930, 118 стр.
Дяков и ч ъ, Семейството Иванъ · и Евдокия Дяковичъ. По
случай 25-годишния юбилей на Б. Ив. Дяковичъ. Юбилеенъ rод. на
Нар. библиотека въ Пловдивъ. Посвещава се на Борисъ Ив.

вичъ.

Дяко

Пловдивъ, стр. 75-102.
Е г у но в ъ, Н., Бессарабская губернiя въ 1870-1873 год.
Выпускъ 1. Перече1с1ь населенныхъ мtсть. Кишиневъ, 1879.
3 ад ера ц к i й, П. Э., Болгаре поселенцы Новороссiйскаго
края и Бессарабiи. "Московитянинъ", 1845, бр. 11, стр. 159-187.
По мнението на Дринова, съдържа ценни материяли за бъл

1925,

гаритt въ Бесарабия и въ Херсонската губерния.
3 а н ето в ъ, Г., Българскитt колонии въ Русия. I. Военни
колонии. София, Период. спис., ки. XXXVII-XXXVIII (1891) стр.

177-193.
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3 а нето в ъ, Г., Българскитt колонии въ Русия. (продълже
отъ кн. XXXVII - XXXVIII) 11. Земедtлчески колонии въ Херсон
ската и Таврическата губернии. Кн. XXXIX (-1892), стр. 377 -385.
3 а нето в ъ,
Бълrарскитt колонии въ Русия . Колониитt
въ Бесарабия. Пер. спис., кн . XLVIII (1895); стр. 849-898.

. ние

r.,

rавъ

3

а н ето в ъ, Г а в р., Български народни пtсни отъ село Кон
Бесарабия. Сп. Б. А. Н. книга XL V, 22, 1933, стр . 121-143.

3

а щ у к ъ,

-

,,

А., Бессарабская область, Спбурrъ. 1862.
Этноrрафiя бессарабской области. Зап. Одес.

общ. ист. и древн. т. V.
„3 нам е", вестникъ ивдаванъ отъ Хр. Ботйовъ въ Букурещъ
въ 1875 rод., въ бр. 4 и 9: ,.Дописка отъ Болrрадъ".
И в а но в ъ, И в. С т., Замtтки о переселенiи болгаръ ивъ
Молдавiи въ Новороссiискiй край. Одеса, 1862.

' И в а н о в ъ, И в. Краткiй очеркъ болгарскихъ колонiй въ Бес
сарабiи. Записки Бес. обл, Стат. Комит., Кишиневъ, 1864, Т. 1.
И в а н о в а, И в а н ъ С т., Сборникъ статей ... . о нtкоторыхъ
выдающихся собитияхъ въ современной живни Болгаръ. 1) Болгари
русскiе, 2) Болгари княжескiе. Кишиневъ, Типографiя Ф. П. Ка
шескаrо, 1896. Реценвия въ Пер. спис., LV-LVI (1898), стр. 296312. Второ ивдание пакъ въ Кишиневъ, подъ еж.щото ваглавие,
отъ 1900 rод.
И в а но в ъ, К., ВJ1адимиръ Дяковичъ като беса рабски бълrа
ринъ . София, Отецъ Паисий, 1930, 54-55.

И в а н о в ъ, п р о ф. К., Болката на Бесарабия. София, Отецъ
Паисий, 1932, V, 204-205.

И (в а но в ъ) К., Бълrаритt въ
София, Просвtта, 1, 1936; 217-218.

южна

Бесарабия

rладуватъ.

И в а но в ъ, К . о н стан ти н ъ., Болградската гимназия. София,

1935,

стр. 26; вижъ и Просвtта,
И .. К., Стогодишнината на

стр. 1149 сл.
Болградската катедрала;

I, 1936,

София,

Просвtта, 1, 1938, 1, 118-119.
И в а н о в ъ, К, Българитt въ Бесарабия. София, Просвtта

IV,
1938, 413-425.
1n d i с е l е comunelorй Roшaniei dqpa noua organizare а .
legii comunale. Bucure~ti, 1865.
.
I п d i с а t о r u l statistic al satelor ~i unitatilor administrative
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О г о с т а, дtсенъ притокъ на Дунава, води началото

си

отъ

Язова пл. и вододtлната седловина Превала. Въ горното

си

ние до с. Бtли-мелъ се нарича Превалска

тамъ на•

ptкa.J

а

отъ

тече

долу-Огоста. Tt текътъ въ широка и ясно обособена морфоложки
старопланинска долина,

който

фактъ

ни

право да вземемъ Превалска рtка за

дава

начало

пышо географско

на

Огоста.

Послед

ната не трtбва да се смtсва съ посестримитt си Дългодtлска р. и

Чипровска р., затова че тt били по-пълноводни. 1lодобни случаи
имаме с'Б RRoro други рtки въ България и въ с~tта 1 ). По-подробно
и обосновано е разгледанъ този въпросъ отъ Иорд. Захариевъ въ
неговата книга "Чипровци ", София, 1938 г.
_
С н t ж ни к ъ (Гюмюрджински Карлъкъ), връхъ въ Югоизточ
нитъ Родопи и западно отъ прохода Пролtза (Маказа) е високъ

1502

м. Хипсометричнитt данни за него до сега бtха неточни. Изди

га се конусовидно надъ Гюмюрджинското поле и малко южно отъ ста

рата държ. граница, на която бtше граничниятъ вр. Вейката

м. и съ който най-често се смtсваше 2 ).
По п о в а ш а п к а,

-1464

·

връхъ въ севера-западния дtлъ

на Рила,

за когото ще дадемъ по-подробно обяснение.

Точно надъ Сухото езеро

м. високо) и северо-зап. отъ

(1892

него се издига мощно съ скалиститt
връхъ високъ

2179

си

м., който се нарича

къмъ главното било той не изпъква

отвесни

склонове

Поп о в а

много,

но

-

Отъ

гледанъ отъ Рил

ския манастиръ той се вижда добре и изпъква съ
форма на старитt попови капи

единъ

шапка.
своята

типична

скуфии, като закрива задъ себе си

Кобилино бранище и върховетt отъ главното било. Три отъ тtзи
би_лни върхове, които се издигатъ южно отъ селата Говедарци и
Доспtй-махла и образуватъ вtнецъ около голtмия циркусъ наре
ченъ Лопушница, носятъ общото име Л о п у ш н и ч ки или Л о пушки върхов е. Най-западниятъ и най-високиятъ се нарича Го

лtмъ Лопушнички (Лопушки) връхъ

2698 м. По-низкиятъ връхъ

-

на изтокъ отъ него се казва Мали Лопушнички (Лопушки) връхъ
- 2537 м. Рускитt топографи, които еж оставили въ своитt карти
много грtшки въ топонимията на България, еж надписали погрtшно
Голtмия Лопушнички връхъ съ името "Попова шапка". Впослед•
ствие, подъ влияние на туриститt, които и до сега

триверстовата руска карта

гарски карти

1 : 50,000

и

1: 126,000
1: 40,000 и

си служатъ съ

и производнитt отъ нея бъл

подъ

влиянието

на

учебни

цитt тази грtшка се предава и на нtкои жители (не всички)
с. Говедарци, по-младитt отъ които сега го наричатъ
имена. Въ - с. Доспtй-махла, което е на

страна

отъ

и

отъ

съ дветt

шосето и по

ради това презъ него не минаватъ туриститt, но въ чието землище

влиза върхътъ, еж по-опредtлени и по-малко

подъ

влиянието

на

новото. Нtкои, пъкъ, се опитватъ да прехвърлятъ името "Попова
шапка" върху съседния по-западенъ връхъ - безименната к. 2704,
1 ) Р. Трtска (Велика), напримtръ, е по-пълноводна
не се взима за нейно начало.

2)

Вж. речника

-

стр.

·116.

отъ

Вардаръ, но

230

Атанасъ Алексиевъ

НО И ТОВа е ПОГр'ВШНО, ЗаЩОТО НаЙ•ВИСОКИЯТЪ врЪХЪ е Още ПО на
западъ-к.

2731,

а формата му не отговаря никакъ на името, осо

бено отъ къмъ долината

на

Манастирска

рtка

(р. Рилска),

кждето е произлtзълъ кръстникътъ на истинската

отъ

Попова шапка.

Така, че двата върха Попова шапка (2179 м.) надъ Сухото
езеро и Голtмъ Лопушнички връхъ (2698 м.) надъ с. Говедарци
дtлъ

на

Рила 1 ). Тукъ трtбва да отбележимъ, че и името Паша ни ц а,

съ

-

еж два съвсемъ различни върха

въ

северо-западния

което нtкои автори наричатъ този дtлъ

на

Рила, е сжщо непра

вилно и съвсемъ неизвестно за мtстното население,
да

се

затова трtбва

изостави.

П ъ р ш е в и ц а, връхъ въ Врачанската пл., е високъ

1482, нито 1433) м.
С е де м т t е з е р

а

едни

-

започватъ

да

rи

1432 ( не

редуватъ отъ

долу нагоре, други -- обратно. Географски погледнато, обаче, трtбва
да

rи

наименуваме

ги редува така и

отъ

долу

защото

на

горе,

защото

човtкътъ,

самото

кръстникъ

на

население

си

географскитt

обекти, живtе по-низко отъ въпроснитt езера и антропоrеографски
естествено е и преминаването имъ

въ

този редъ.

Обратното имъ

посещение отъ туриститt п резъ Рилския манастиръ нtма значение,
защото тt еж въ землището на севернитt по-низки селища. Височината

имъ въ този редъ е: 1-то (Долно езеро) - 2095 м., 2-то (,,Рибно
езеро") 2190 м., 3-то _(,,Трилистниково езеро") - 2215 м., 4-то
(Близнака) - 2243 м., 5-то (Бжбрека, още Черно езеро") - 2313
м., 6-то (Окото, още „Сълзата" или „Паницово езеро") - 2430 м.
и 7 - то (Горно езеро) 2530 м.

„

Топ о л ни ц а, лtвъ притокъ
западната страна на вр . Буная
на

1170

„ Три

на

Марица,

мtстностьта

-

м. надъ морето . Малка пресtка

„ Чалъкова

кладенци" отъ изворитt на р. Луда Яна.

Буная рtката носи името Ш1-!,1?J!!!.~!. _рtка

вадитt на мtстностьта
pt~

-

която слиза

слtзе отъ

отъ

се

къмъ

влива по-1·лавниятъ

вр.

Боrданъ.

ropa-1275

м., а не Гелчини ниви

точно от~, него е връхъ Прещипъ 1266 м.
Тукъ ще дадемъ и височинитt на нtкои
вече,

по-точни

К ;ТJ и сур ски

числа

1024

проходи,

(?) 3).

Из

за които

:

проход ъ,

шко полета, е високъ
К о б и JI и н о

Крива

връхъ въ Черни ридъ (Кара баиръ), е най-високъ

въ Ихтиманска Срtдна

имаме,

-

като напустне ли

рtка е с;;ю притокъ на Тополница, но не и нейно начало 2 ).
Трън а

сев.

рътлина" дtли

Докато

и

отъ

кладенци"

,,Цыщш~" приема вече името То1юлка,.

Надъ града Копривщица „отъ дtсно въ нея
притокъ Крива

извира

„ Три

(не

свързва Самоковското съ · Дупни

1067)

м.

б р а н и щ е, свързва Искроветt съ долината на

Рилска рtка, е високъ

2145

(не

2160)

м.

1 ) Вж. по-подробно въ моята статия "Попова шапка" въ сп .• Българ
ски туристъ" rод. XXXIV, 1942, кн. 1, стр. 11.
2

J

3)

Вж. учебника Костовъ стр. 112
Вж. речника - стр. 169 и уч. Костовъ - стр.

98.

Нtкои поправки въ географията на България

Царево селски
ница

между

пр. (още

Пиянецки)

гр. Царево-село и Гор.-Джумая

Кресненски

пролом ъ

има

на

231

на

-

старата

е високъ

-

входа при гара

никъ" 276 м., въ срtдата при спирка "Мечкулъ"
на изхода при спирка „Кресна" 195 м.
Пред

t

м.

„Круп

250

-

гра

1169

м. и

л а, вододtлна седловина между Струма и Места отъ

една страна и Рила и Пиринъ отъ друга, има

1142

м. надъ морето;

П р е с л о па (Папаэъ чаиръ), отъ Неврокопъ за долината на
Струма, е високъ

м.

1395

До с п ат с ки

п р ох о д ъ,

отъ

Неврокопъ

преэъ Доспатска пл. (Беслетското било), е

.

Аврам о в а

с е д лов и на,

котловина, е висока на шосето

гара „Аврамови колиби"
Б

t

-

отъ

високъ

за

с. Якоруда

1455 м.,
1295 (не 1280)
-

с. Доспатъ,

1256

м.

за Чепинската

а на ж.-п. линия надъ

м.

лом о р ски проход ъ (,,Роженъ"),
Тракия,

на шосето отъ Горна за Бtломорска

най-високата точка
1428 м. надъ

има

морето.

П р о л

t

э а,

отъ

Момчилградъ

за

Гюмюрджина,

е

високъ

м. (това е Голtмъ Макаэъ, защото - има и Малъкъ Макаэъ на самата стара граница, който е по-ниэъкъ 690 м.).
Б о ров е ц ъ (Чамъ кория), вододtлна седловина между Ма
рица и Искъръ отъ една страна и Рила и Шумнатица отъ друга,

702

има

1307

м. надъ морето.

Шипочанска

седловина

(,,Караула"),

тица и Черни ридъ (Кара баиръ), е висока

Момин ъ

1022

между Шумна

м.

проход ъ (Сулу дервентъ, гара „Немирово"), на .

ж. п. линия между Ихтиманското поле и

Костенецката

котловина

отъ една страна и между Черни ридъ (Кара баиръ) и Бенковски
{Еледжика) отъ дру1·а, е високъ 699 м.
Траянов а врат а (,,Капията"), проходъ въ рида Бенковски
(Еледжика) отъ Ихтиманско го поле за Горна .Тракия, е висока 825 м.
В р ъ ш к о чу к с ки

Б

п р о хо дъ

е високъ

355

м.

t л о г р ад ч и ш ки п р о ход ъ (Кадж боаэъ) е високъ 580 м.

Св. Николски

проходъ е високъ

1376 м.
1446 м. надъ морето.

Пет р ох а н ски проход ъ се издига на

Врач а н ски проход ъ, продължение на Згориградски проходъ отъ Вратца покрай вр. Пършевица за с. Осиково и гара „Ла

катникъ" е високъ

1306

м.

Искър ски пролом ъ при гара „Цtрово" има
морска

450

м. над

височина.

Накрая искаме за втори пжть

да

обърнемъ

вниманието · на

авторитt на географски издания върху географския правописъ. За
щото, не само че посоченитt съчинения, както и много други гео
графски иэдан_ия, иматъ най-раэличенъ правописъ,

дание само за себе не спазва поне една

но

и

всtко из

последователность

и хо

могенность въ правописа. По този въпросъ ние имаме вече известно

А танасъ Алексиевъ
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мнение, което сме изложили въ малка статия "Географски издания

и географски правописъ" 1 ). Не искаме да налагаме нашето мнение
по

този

въпросъ,

но

и

нередно

е

въ

единъ

и

сж.щи

трудъ

едни

и

сж.щи имена на географски обекти да се ' пишатъ по различенъ на

чинъ. Необходима е поне една хомоrенность въ правописа на всtко
географско издание по отдtлно, ако

не

и

у,становенъ, вече, гео

графски правописъ въобще, който трtбва да се наложи по офи
циаленъ и законенъ пж.ть. Този установенъ географски правописъ се
налага особено много при изработването на картитt, гдето по
добни различия не се допускатъ.

i J Бъ пИзвестия

нi БъJJr. географско д-во", ки.

VII, 1939, стр. 272.

Допълнения кr,мr, статията „ Очерка по хидро
логията на басейна на р. Марица"*)
отъ инж. Б. Ангеловъ

1.

Марица

Произходътъ на името Akhiolou или Akhlioun ('Ахй,сjю,;,
'Axeлwio,;) давано отъ арабския rеоrрафъ Ндризи на рtка Марица,
който въпросъ бt тъменъ за насъ, въпрtки даванитt отъ нtкои
автори обяснения 1), е освtтенъ отчасти отъ следващо10 по-долу
изложение.

Acheloos (' Axeлc"iio,;)
рtка въ древна

Гърция,

Хомеръ я назовава

напредъ се

се е наричала най-rолtмата и знаменита
играла

значителна роля

въ

митологията.

„царь на рtкитt". Вtрвало се, че елинитt най-

заселили покрай брtrоветt

на тая рtка и отъ тамъ се

разпространили изъ цtла Гърция. Ръката 'Ахелфо,; изтича отъ пла
нинската верига Пиндъ, раздtля областитt Етолия и Акарнания, и

се влива въ Йоническо море, въ дъното на Коринтския заливъ.
Днесъ тя носи име

Aspro potamos

(Бtла рtка)

Споредъ гръцката митология Ахелосъ е най-rолtмиятъ братъ
отъ тритt хиляди рtки, които Тетисъ е родила на бога Океанъ ;
а

изглежда

че

първоначално

обща название за

еж.щото

това

име

е

служило

като

течащитt води. Шесть по-малки рtки еж. носили

еж.щото
rтpuµciiv

име 2 ): О Avaupo,; (Anauros) потокъ
въ
Тесалия,
(Strymon, Струма) въ Тракия, 'Necrтo,; (Nessos, Места) въ
Тракия, Haliakmon (Бистрица) въ Македония, Ка~ко,; (Искъръ 3) въ
Мизия и Ardeskos ("Ap&ttcrcr6,;, Арда) - Fragm. V, 32 отъ Strabon.

8,

стр.

342.

играе като

Така се и обяснява особената роля, която Ахелосъ
на рtкитt въ митолоrическитt повtрия. Той е

боrъ

призованъ въ всички жертвоприношения,

въ

молитвитt и заклина

нията и изглежда, че култътъ къмъ него е билъ свързанъ съ Додон

ския Зевсъ (Юпитеръ); защото въ всички отговори на оракула въ
Дощ>Нъ се добавяло, да се правятъ жертви на Ахелосъ.
Известия на Бълr. географско д-во, 1938 r., кн. VI.
а с h i m L е I е w е!, Geographie du Moyen Age. 1852 r. Т. III
и VI, стр. 139 счита, че името на р. Мариuа Akhliou или Akhiolou пр.о
излиза отъ гръцката дума Аууiало~, която значи морска, ,Marmara по
латински, Maritza на простъ латински езикъ. •
Р. А m е d е е Та u Ь е r t Geographie d 'Edrisi. 1840 г. Т. 11, стр.
290 -- 382 - пише, че р. Akhiolou въ долното течение се нарича Marmara

*)
1)

Jо

(Mariso, Maritza).
2 ) Alb. Forblger, Alten Geographie. 1842 r. стр. 24.
3) Хезиодъ (800 r. лр. Xp.J нарича рtката въ Мизия Ка[ко~, Хе
родотъ (484-408 r. пр. Хр.) - I:кю~ (Кios), Тукидидъ (471 - 400 пр. Хр.)
- ··ocrкto~, днесъ Искъръ.

·
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Знаменита е легендата относно
Ахелосъ

и Херкулесъ

за

рж.ката

съперническата борба между

на

Деенира,

Ахелосъ се явява въ разни митологични

въ

образи.

която

борба

При последниятъ

бой, въ който Ахелосъ билъ като бикъ, Херкулесъ го убива и му
изтръгва едина рогъ. Нимфитt напълнятъ съ цвtтя и плодове този
рогъ и отъ тогава той билъ считанъ като знакъ на изобилие. Това

вtрване има отенъкъ за плодородието· на долинитt, обливани отъ
водитt на братята

Acheloils. 1)

Безспорно, че

споменатитt рtки и повtрия

за тtхъ, ако не

напълно, отчасти еж. били известни на Едризи отъ предшественика

му географъ
Балканския

Pausanias (XI

полуостровъ

в.;. Заради това при пж.туването си по

презъ

1153 r.,

когато

владяна отъ византийцитt, Едризи е нарекалъ

голtма и знаменита рtка въ Romania
(Akhlioun или Akh:iou по Lelewel).

България

Марица,

е

била

като

най

(Византия) съ име Акиолу

Предпо,~южението ни става вtрноподобно и поради обстоятеп
ството, че

"ЕРро$,

„ rолtмата

надминава

самия 'Axeлc'iio$

не

-

тракийска

само

• царя

отдавна_

цитирани

позната

братя

съ

име

рtки, но и

на рtкитt".

2.
Ние писахме, че

рtка",

шестtхъ

името

Вжча

на рtка

Вж.ча, единъ

отъ голtмитt

и пъпноводни притоци на Срtдна Марица, произхожда отъ думата

U t u s, чийто индоевропейски коренъ u t значи „вода,,, ,,рtка".
Старогръцкиятъ коренъ u&
wp означава еж.що „вода" 2).
Каракачанитt (куцовласи), които пасатъ стадата си въ пла

=

нинския басейнъ на рtката изъ
въ Родопитt, наричатъ рtката

великолепнитt пасища на Беглика

В у та.

Помацитt

въ

Михалкова,

горнитt сепа и колиби употрtбяватъ името и въ нарицателна форма
съ

запазения

у

тtхъ

старобългарски

rоворъ

В ж. та

-м

а,

като

кж.ща-ма, хлtба-му и пр. Въ тtзи названия проличава ясно корена

на думата

U t u s.

Ние не чухме

„въ по-горнитt

помашки

покрайнини

рtката

да се нарича „Крива ряка", както пише К Иречекъ 3), а само
обяснения на името Вж.та или Вжча, което значело по тtхъ извита
рtка, крива рtка. Действително въ руската карта е означено селище

Егри-дере (Крива-рtка) до единъ незначителенъ rютокъ на Триград
ската рtка,

Сарж-яръ

притокъ на

( 1632

на названието

Вж.ча,

който

потокъ

изтича

отъ

върха

м. ). Това име обаче не може да се смtта за изворъ

„Крива рtка", което не се прилага нигде.

Главната рtка, която започва отъ върха Каинъ чалъ ( 1811 м.
височина надъ м. р.) и има забележително права посока къмъ
1 ) Вижъ Paulys R., Encyclopadie, G. Wissowa, думата Flъtssgotter.
Roscher Lexikon 1884 г., Dictionnaire des antiquites отъ Ch. Daramberg 1872 г.,
La Grande Encyclopedie Fraпcaise и др.
2) Проф. Ст. Младеновъ, Имената на десеть български рtки. Сп. Б. А.

Наукитt,

1915

г, кн. Х.

3 ) Пжтувания по България.

1899

г. стр.

435.
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Марица, по цtлото си протежение въ Родопския масивъ носи име
Вжча и едва отъ планинското си ущелие близо до с. Кричимъ и
на:п.олу

тя

измtня

названието

потвърдяватъ всички

си

последни

въ

р

к а

t

географски

Кри ч и м ъ.

и

геоложки
отъ проф. А. Иширковъ 1 ),

Това

изучвания

аърху басейна на тая рtка
отъ проф.
Ж. Радевъ 2) и ценния геоложки трудъ на проф. д ръ Георги Бон
чевъ 3), както и историко-географския очеркъ „Родопитt" отъ П.
Делирадевъ.

Още по-вече е несъстоятелно
произлизало отъ

Вълч а

Въча, а не Вжча 4 ).

р

Ниrде

се срtща не притокъ,

но

к а,

t

тълкуването, че името

В ж ч а

поради което следва да се пише

въ порtчието на
даже

и

въпросната рtка не

потокъ или

мtстность съ име

вълча рtка, вълчи долъ или вълча поляна и т. н.; и затова правилно
е името на рtката да се пише тъй, както я знае народа

Въ долното течение, както казахме,

,,Вжча".

-

рtката носи име

Кри

-

чим ъ, очевидно, произхождаще отъ името на с Кричимъ (Кръчма),
надъ

което

върху

една

скала

стърчатъ

останки

отъ

старинна

пость съ сжщото име. За миналото на тая крепость

кре

К. Иречекъ 5)

дава интересни сведения и намира, че формитt "Kp1тs1µ6s у Никита
Акомината >Kpuтs1µos у Акрополита ( 1220-1282 r. ), Kpoтs1µos у
Кантакузина сочатъ къмъ старославянската дума КръУuмъ". Henri

de Valenciennes

я

наричалъ

Crucemont -

а тур

,,Krysmon",

цитt „Кръчма".

Следствие
напояване

голtмото

оризища

и

значение

други

течение на рtката е li..О_сило

на водитt

култури,

и

въ

особени

(татарски ~л~вна рtка

на

турско

названия

или (,..Коджа

р. Кричимъ

долното

„Паша

-

чакъ до Пловдивъ (Сарай-дамга).

земи

чай"

чай., (голtма рtка).

Нейнитt води се считали за най-сигурни презъ л-(тото
еж студени и безъ тлакъ, чалтишкитt

за

време

еж

били

и

понеже

отдалечени

.

Името на р. Вжча не е свързано, доколкото знаемъ, съ нtкое

важно историческо събитие.
телни старинни селища,

Понеже рtката тече

наклонъ (отъ

По нейното легло нtма

освенъ

между

високи

и

и

крепость

забележи
Кричимосъ.

стръмни скали, има силенъ

6 до 39 °loo), съ бързеи и скалисти прагове по ле

глото, заради това както

и

поради

мжчнодостжпна за съобщения.
се

споменатата

е свличало дървенъ

своитt

силни

течения

тя

е

Въ турско време по нейното легло

материалъ,

който

сервисъ

продължава

до

rод. На него се дължатъ многобройнитt дъскорезници
(бичкии), които сжществуваха около с. Кричимъ.

1905-1906

Въ най-горния

басейнъ

старинни забележителности.
1 ) Хидрография

на

на

Вжча, обаче,'

се

Древниятъ тракийски

България.

срtщатъ важни
пжть, отъ който

V Годишникъ на Соф университетъ,

1908/1909 r.
2)

Рtка Вжча.

1923 r.

3 ) Скаленъ съставъ и rеолоrи•1енъ строежъ на басейна на р . Кричимъ.

Сп. Б. А. Н., кн.
4)

5)

LVII, 1938 r.
15 януарий 1940

в.• Вечерь• отъ

Цит. съчинение.

г. ,Въча• отъ И. П.
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се виждатъ още

остатаци

Пловдивъ

Ташь-боазъ,

презъ

изъ

Родопитt

Неврокопъ

и

който

съ

шилъ изъ нейния rорен·ъ басейнъ и е пресичал

цитt й. Близу до вододtла между

е

свързвалъ

Солунъ,

е лж.кату

нtкои отъ прито

Вж.ча и р. Сура (доспатъ-сую)

стърчи родопскиятъ масивъ Гьозъ-тепе (1649 м. , на който, споредъ
Ст. Захариевъ 1 ), е „имало раЗiSJИНИ отъ великолепенъ палатъ,
дето е живtлъ презъ лtтото Деспотътъ". Тамъ еж разкрити и
сробници, въ които еж

• намtрили

медни шлемове,

щитове, копия

и нtколко срtбърни пенези".
Прочутото светилище на тракитt, посветено на Дионисий, за

което още Херодотъ сломенува (VII, 111 ), че се е намирало на
най-високата планина (върхътъ 3 и л м о с ъ въ Родопитt) се сочи
да е на

Гьозъ-тепе.

Македонски

(63 r.

Тамъ е ходилъ

и Октавиянъ,

пр. Хр. -

14

на

поклонение

баща на римския

сл. Хр.).

Макаръ да

новено мtстото на светилището,

мtрилъ на Гьозъ-тепе останки
е открилъ много по-rолtми

r.

не е още

В. Миковъ

отъ

до

VII

развалини

Александъръ

императоръ

отъ

действително

в. пр. Хр.,

I

Августъ

точно уста

VI

до

I

е на

обаче той

в. пр.

Хр. на

върха Св. Илия (Св. Гора) надъ с. Балабанъ (Девинско), сжщо въ
басейна на Вжча.
Долното течение на р. Вжча е било пресичано отъ разкло
нението на римския друмъ (Via militaris), което разклонение е

минавало ттрезъ Bessapara, Tugugero (дн. Полатово) за Filippopolis;
но понеже rлавниятъ

транспортъ е следвалъ

рица направо отъ mutatio Alusore за
тоя пжть Ct: е силно развилъ, рtката

Ami Boue

и

е

Viquesnel.

бtrнемъ къмъ старитъ карти за

брtrъ на Ма

и впоследствие
останала незабелязана и

неспоменувана отъ никой пжтешественикъ по

много късно отъ

лtвия

Filippopolis

страната,

нашитъ земи, освенъ

Това ни накара да ттри
съ

които

разполагаме.

Първата карта, въ която срtщаме отбелязана р. Вжча, е отъ

Merkatora (Wlachia, Servia, Bulgaria, Romania. 1589 r.),
рtката е представена

съ

два клона,

съответствуващи

на

гдето

Вжча и

Стара рtка, които се сливатъ при селището Trait (вtроятно Теке,
днесъ Те1шра) и се вливатъ въ Марица. Въ нея Вжча е поrрtшно
означена съ име Marisa
Въ картата на Sr

FI ..
Sanson отъ 1660 r. (Le cours de Danube)
Вжча е показана съ една линия безъ име, а въ изданието въ 1665 rод.
е съ два клона и име Mariza minor. Това положение на рtката се
запазва и въ картитt отъ Fr. de Wit (Hungariae и пр. 1688 r.),
отъ G. de Rossi (Bulgaria et Romania. 1689 r.) и отъ Conradi
Lotteri (Graecia. 1720 - 30 rод.)
По-късно въ картитt отъ N Visscher (DanuЫi Flumini.
1737/45 r.), отъ Sr R1zzi Zannoni (Empire Otoman. 177 4 г.) и
отъ F. f'ried (Empire Otoman. 1824 r.) р. Вж.ча е показана единна,
но безъ име. Едвамъ следъ появяването

карта отъ Генералъ Катовъ

на руската

rенер.

щабна

(Европ. Турцiи) въ 1828 r. и произ

веденитt отъ нея "Виенска карта" въ

1829 r.,

1 ) Описание на Татаръ-Пазарджишката кааза.

отъ Lapie (Grece

1870

г., стр.

41.
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Списъкъ

na

"Ана-дере" дtсенъ притокъ на· Провадийска

15.

,,Главница".

рtка

става

става

„Кра

-

,,Демиръ баба" рtка, тече къмъ

16.

~39

преимену!'!анит-1, геогр. обекти

Тутраканъ

пинецъ".

17.
18.

,,Ишикли" рtка,тече западно отъ Добричъ става „Суха рtка".
,,Дуранколашко блато" на ЧерноморС!{ИЯ брtгъ става „Блат

нишко блато".

19.

,,Карталско блато" на Добруджанския Черноморски брtгъ

20.

"Балчишка

става „Орлово блато".

·

тузла ",

Балчишко

блато

става

·

"Балчишка

солница".

21.

,,Калиакра" носъ на Черно море остава

Ш. Стара

„Калиакра".

планина:

22. ,,Кадж. Боазъ" проходъ въ западна _Стара планина става
,, Бtлоградчишки проходъ".
23. ,,Кадж.-боазка" планина става „Бабинъ носъ".
24. ,,Арабаконашки проходъ" става „Ботевградски проходъ".
25. ,,Илдъзъ Табия" връхъ въ Етрополска планина става вр.
"Звездецъ ".
26. ,,Амбарица" връхъ на Троянска планина става вр. ,,В.Левски".
27. ,,Юмрукъ-чалъ" връхъ въ Стара планина става „Ферди
нандовъ връхъ".

28.

,,Сарж.-кая" връхъ съседенъ

на

Юмрукъ-чалъ

става

вр.

,,Жълтецъ".

29.

,,Мара Гидикъ" вр.

въ

Калоферската

планина

става вр.

,,Русалка".

30.

,,Проходътъ" съседенъ на Мара Гидикъ става вр. ,,Руса-

лийски проходъ".

31.

,,Кадемлия" връхъ

въ

Калоферската

планина

става

вр.

,,Триrлавъ " .

32. ,, Мазалатъ" става вр.
33. "Чуфадарица" ридъ

,,Зли връхъ".
между Карлово

и : Калоферъ става

,,Равнецъ".

34.

,,Джендема"

мtстность

северно

отъ

Калоферъ·

· става

,,Пъклото".

35. ,,Карловски Сучурумъ" става „Карловски водопадъ".
36. _,, Климашъ" ридъ между Бtли и Черни Витъ става „Лtствица ".
37. ,,Чифутъ" връхъ въ Шипченска планина става вр. Исполинъ".
38. ,,Узана" връхъ въ Шипчен()l(а планина става вр. ,,Вътро поле".
39. ,,Бузлуджа" връхъ въ Шипченска планина става вр. "Хад
жи Димитъръ".

40. ,, Тузлукъ" область въ Стара ппанина става „ Сланикъ".
41. ,,Демиръ-капия" между Срtдна и Източна Стара планина
става „Вратникъ".

42.
планина".

,,Сакаръ Балканъ" въ Източна Стара планина става „Лиса

_

Списъкъ на преименуванитt

240
43.
44.

reorp. обекти

,,Коджа Балканъ" въ Източна Стара планина става„Маторъ•.
,,Дервентски прохолъ"

,, Търговишки прохолъ".
45. ,, Чаталъ Балканъ"

въ

Източна Стара

планина

въ Източна Стара планина става

става

„ У лвой

планина".

46. "Голtма Камчия", рtка, става р. ,,Голtма 1 Тича".
47. ,,Луда Камч~я", рtка става, ,,Луда Тича".
48. ,,Лонrосъ" мtстность по долното течение на Гол·вма
чия става "Лонrътъ".
49. ,, Чифте-дере"

рtка

въ Източна

Стара

планина

Кам

става р.

,,Двойница•.

50.• Хаджи-дере"

рtка въ Източна Стара планина става

»Ха

джийска рtка".

51.

"Каябашко блато" блато въ Източна Стара планина става

,,Свtто блато".
52. ,.Байрамъ-дере", рtка, притокъ на р. Камчия става р. ,,Ве
селиновска".

IV.

Задбалкански

полета,

·сръдногорие и Маричина низина:
53.

,,Междерликъ" рилъ, който дtли

КазанJ)ъшко

отъ

венско поле става „Межленикъ ".
54. ,,Сува планина", на юго-западъ отъ Пиротъ става

Сли

„Суха

планина".

55.

,,Джурджева

глава",

връхъ

на

Видличъ

планина

става

,,Гьоргева гщ!Ва".

56.

,,Кара баиръ" юженъ клонъ

на Ихтиманска

Срtдна гора

става "Черни ридъ".

57. ,,Солу-Дервентъ" става "Моминъ проходъ".
58. ,,Солу-дере" притокъ на Марица става „Момина рtка".
59. "Еледжикъ" връхъ въ Ихтиманска Срtдна гора става
,,Бенковски".

60.
61.

,,Медетъ"

притокъ на р. Тополница

"Сакара" връхъ на сж.щинска

става „Буковица".

Срtдна гора

става

»Пле

шивецъ".

62.

,,Кара сиври", връхъ на сж.щинска Срtдна гора надъ Хи

сара става

63.

„ Черни

Остnецъ".

,,Арта Кая" връхъ въ Източна Срtдна гора става ~Зайчи

връхъ".

64.

»дервентски

проходъ" при

загорски проходъ ".

65.
66.

Стара-Загора

става

„ Старо-

•

,,Камчийска плинина" става
,,Бешъ-бунаръ"

"Тичанска планина".

връхъ въ Камчийска планина

става

„Из

ворецъ".

67.
68.
бр·вrъ ".
69.

»Бакаджици" височини източно отъ Ямболъ става„Г ледкитt".
»Кара-баиръ"

височина

ю.-из: отъ Бургазъ става

„Върли

,,Бакарлъкъ" ридъ ю.-из. отъ Созополъ става „Медни ридъ".
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Айтоска

планина става

,,Острица".

71.
72.
73.

,,Ваякьойско езеро" зап. отъ Бургасъ става „Бургаско езеро".
,,Мандренско езеро" ю.-з. отъ Бургасъ остава „Мандр. езеро".
,,Бандера" главенъ връхъ на Коньовска планина става

,,Виденъ".

7 4. ,,Бандера" най-високъ вр·ьхъ на Милевска

планина

става

вр. ,,Милевецъ".

75. ,,Парамунъ" пл. ю.-изт. отъ Трънъ става „Стража планина".
76. ,,Тумба" връхъ на пл. Черна гора -Брtзнишко, остава „Тумба'\
77 ... Ястребацъ" планина сев. отъ Сурдулица става ;,Ястребецъ".
78. ,,Ели-дере" притокъ на Марица става „ Чепинска рtка ".
79. ,, Чая" притокъ на Марица става „ Асен о вица".
80. ,,Олу-дере" притокъ на Марица става „Величка".
81. ,,Суютлийка" и „Сазлийка" притокъ на Марица става
,,Ракитница".

82. ,,Рtка Азмакъ ", Ново-Загорски, притокъ на Сазлийка става
,, Блатница".
83. ,,Чобанъ Азмакъ" рtка става р. ,,Овчарица".
84. ,,Дуванъ-дере", лtвъ притокъ на Сазлийка, става р .• Соколица".

85. ,,Азмака ", лtвъ притокъ на Тунджа, става р. ,, Мочурица ".
86. ,,Марашъ" лtвъ притокъ на р. Азмака, остава р. ,,Марашъ".
87. • Азмака", дtсенъ притокъ на р. Тунджа, става р. ,,Калница".
-88. ,,Карабунарска рtка", лtвъ притокъ на Срtдецка рtка,
става

„Голtма рtка".

89. ,, Факийска

рtка" влива се въ Мандренското езеро остава

,, Факийска рtка".
90. ,,Аланъ Кайракъ"
ска рtка ".

при Дяволското

блато

става

„Дявол-

91.

,,Сакаръ пла_нина", остава „Сакаръ планина".

92.
93.
94.
95.

,,Биюкъ-кале", връхъ на Сакаръ планина, става „Вишеградъ".

,,Дервентски височини", ставатъ „Равногорие".

,,Нишана'', връхъ на Светиилийскитt височини, става „Белегъ".
,,Калето",

връхъ

на Манастирскитt височини, става

„Гра

дище".

V.

Македоно-тракийски масивъ

Македония

96.

,,Деве-баиръ",

проходъ между

ланка, става ,,Велбжжки проходъ".

97.

и Тракия

,,Султанъ-тепе",

Кюстендилъ

и

Крива па-

·

връхъ на Осоговска планина, става

„Ца-

ревъ връхъ".

98. ,,Мусала", връхъ на Рила, остава „Мусала".
99. ,,Ай-Гидикъ", връхъ на Рила, става „Мечи връхъ".
100. ,,1й-Гидикъ", проходъ въ Рила, става „Мечи проходъ",
1О 1. ,,Иозола", ридъ и връхъ въ Срtдна Рила, става „Вжзелътъ".
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,,Кара Аланица", ридъ и връхъ

въ

Срtдна

Рила, става

,,Черна поляна".

103. ,,джендема", ридъ и връхъ въ Срtдна Рила, става „Рилецъ".
104. ,,Парангалица", ридъ и връхъ въ ю.-з. Рила (ю.-s. дtлъ),
става „Равникъ".

105.
106.
107.
108.
109.
11 О.
111.
112.
113.
114.

,,Манчу", връхъ въ Източна Рила, става „Манчо".
,,Юрушки чалъ", връхъ въ Източна Рила, става „Овчарецъ".
,,Налбантъ", вр. въ Изт. Рила, става „Ковачъ".
,,Чадъръ-тепе", . _вр. въ Изт. Рила, става „Шатъръ".
,,Белмекенъ", вр. въ Изт. Рила, остава „Белмекенъ".
,,Чамъ кория'', въ сев. склонове на Рила, става „Боровецъ".
,,Джаферица", връхъ въ Родопитt, става „Славъ".
,,Балабаница", Бtловска планина, става „Раковица".
,,Алабакъ", ридъ въ Западнитt Родопи, става „Божевецъ".
,,Арапъ-чалъ", връхъ въ Западнитt Родопи, става „Чер

новецъ".

115.

,,Сюткя", (Гол. и Малка), върхове въ Западнитt Родопи, ста-

ватъ „Голtмъ и Малъкъ Воденъ".

116. ,,Соуджакъ'', връхъ на:Родопитt, става „Студенецъ".
117. ,,Каркария", връхъ въ Зап. Родопи, остава „Каркария''.
118. ,,Баба баири", ридове южно отъ Пазарджикъ, става „Бе
сапарски ридове".
1] 9. ,,Баташки карлъкъ" връхъ

въ

ташки снtжникъ".
120. ,,Семеръ Аланъ", връхъ при

Зап. Родопи,

с. Батакъ,

става

става

„Ба

„Седлова

поляна".

,,Семиза", връхъ при с. Батакъ, става ,,Дебелецъ".
,,Картъла", връхъ при с. Батакъ, става „Орловецъ".
,,Калъчъ-бурунъ", връхъ при с. Батакъ, става „Остри-носъ".
,,Гюмюшъ-чалъ", северно отъ с. Доспатъ, става „Сребренъ".
,,Беглика", мtстность въ Баташката пл. остава „Беглика".
,,Ташъ-боазъ", мtстность въ Баташката планина става
,,Каменъ проходъ".
127. ,,Турна-чаиръ", мtстность въ Баташката планина става

121.
122.
123.
124.
125.
126.

,,Жеравица''.

128.

,,Дженевра",

мtсrность

,,Дженевра".
129. ,,Гьозъ-тепе",

въ

мtстность

Баташката

въ

Баташката

планина

остава

планина

става

,,Виденица".
130. ,,Дамлж-дере", лtвъ притокъ на Вжча,става „Девинска рtка".

131.

,,Орта-колу",

мtстность западно оrъ Чечъ, става „Срtд

ни дtлъ".

132.

,,Кара-Балканъ",

Родопски

дtлъ

между

Вжча ·

и

Чая,

става „Чернатица''.
133. ,,Каинъ-чалъ'', връхъ отъ който извира Вжча, става „Бу
ковикъ".

134.

,,Широколжжки Карлъкъ'', връхъ южно отъ с. Широка

лжка, става „Орфей".
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,,Переликъ", централенъ връхъ на Родопитt остава „Пе

реликъ".

136. .,Аи-чалъ", връхъ
137. .,Пилафъ-тепе",

на ю.·з. отъ с. Чепеларе, става„Мечи-чалъ".
връхъ

западно

отъ

с.

Хвойна,

става

,,Червенъ•'.

138.
139.

,,Чилъ-тепе", връхъ източно отъ с. Чепеларе, става „Прtспа".
вр. с.-з. отъ rp. Смолянъ, става „Мур

,,Караманджа",

rавецъ".

140.

,,Кокезъ-тепе",

връхъ

въ

С.-изт.

Родопи,

става

„Сини

връхъ".

141.
142.
143.
144.

,,Еръ-Кюприя", Чукуркьойска рtка, става „Скални мостъ".
, , Аида", връхъ въ Сев.-Изт. Родопи, става „Мечковецъ".
,,Кайнадинъ", ридъ южно отъ Смолянъ, става „Изворецъ".
,,Куртъ-кале",
връхъ
ю.-зап. отъ Свиленrрадъ, става

,,Шейновецъ".

145.
146.

,,Тазъ-тепе", връхъ ю.-з. отъ Свиленrрадъ, става „Лобътъ".
,,Кара-тепе'', ридъ при Радюва планина, става „Черни

връхъ".

147.

,,Кара-тепе",

връхъ между Крумовrрадъ и Ивайловrрадъ,

става „Свети връхъ".

148. ,,Юрта", връхъ въ Ю.-изт. Родопи, отъ него извира Арда,
става ,,Ардинъ връхъ''.
149. ,,Кара-тепе", връхъ с.-и. отъ Златоrрадъ, става „Зли връхъ".
150. ,,Ченrене хисаръ", връхъ въ Ю.-изт. Родопи става „Грамада''.
151. ,,Сарж Яйла", планина северно отъ Златоrрадъ, става
,,Жълти дtлъ".
152. ,,Елидже", връхъ въ Сарж Яйла, става „Вtтреникъ".

153. ,,Гюмурджински Карлъкъ", връхъ въ Ю.-изт. Родопи, става

,,Снtжникъ".

154.
155 .

,,Гюмурджински Карлъкъ" планина, става ,,Орлица".
отъ Момчилrрадъ за Гюмурджина,

.,Маказа", проходъ

става „Пролtзътъ".
.
156. ,,Думанлж.-даrъ", ридъ източно отъ Маказа,

става

Мъr

леникъ".

157. ,,Юркиденъ-даrъ'', ридъ и връхъ ю.-и. отъ Момчипrрадъ,
става „Стръмни ридъ".
158. ,,Кара-даrъ", ю.-и. отъ Крумовrрадъ става „Черна планина".
159. ,,Келебекъ", планина северно отъ Дедеаrачъ, става „Пе
перуда".

169.

,,Чобанъ-даrъ",

планина

западно

отъ

Дедеаrачъ,

става

,,Овчарица".

161.
162.

,,Ахж-Челеби", область по горна Арда, става „Горна Арда".
,,Султанъ-ери",

область съ срtдище Момчилrрадъ, става

,,Царичина".

163.

,,Сейдлеръ", об.tасть съ срtдище Крумовградъ, става „Бо

лярско".

164.
планина".

,,Кара-олавъ", височина с.-изт. отъ Ксанти, става „Момчилъ
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,,Чалъ", височина с.-з. отъ Ксанти, става „Руянъ".
,,Чалъ-дагъ'', масивъ между Драмско и Правишко поле,
става ,,Пресиянъ планина".
167. ,,Чамъ-дере", лtвъ притокъ на Арда, става „Боровица '
168. ,,Сютлийка", дtсенъ притокъ на Арда, става р. ,,Върбица '
169. ,,Бургасъ-дере", дtсенъ притокъ на Арда, става р. ,,Кру-.

165.
166.

мовица".

170. ,,Казълъ дели д~ре",
р. ,,Луда рtка".

дtсенъ притокъ

I

на Марица, става

.

171. ,,Акче хисаръ", лtвъ притокъ на Казълъ дели дере, става
,,Бtла рtка";
172. ,,Ку_р__у-чай", в~и!3а се въ Боругьолъ става „Сушица".
173. ,,Фурли-~й", южно отъ Гюмурджина става „Търнава ".
17 4. ,,Буруrьолъ", езеро между Ксанти и Гюмюрджина става
,,Бистонско езеро". •
,
,
175. ;,Елъ-тепе" най-високъ връхъ на Пиринъ става „Вихренъ".
176. ,,Мангъръ-тепе" връхъ на Пиринъ, става „Полежанъ".
177. ,,Ала-бурунъ", ~Пирински връхъ сев~ отъ Мелникъ става
,,Пъстрецъ".
·
178. ,,Даутовъ връхъ", Пирински връхъ юго-западно отъ rp.
Разлогъ става „Гърбецъ''.

179.

,,Папазъ-чаиръ"

седловина

надъ Неврокопъ става „Пре-

,,Папазъ-гьолъ"

Пиринско

езеро

слопа".

180.
181.
182.
183.
184.
185.

,,Хамбаръ-ташъ"

става

„Полово езеро".

Пирински връхъ става „Хлевенъ".

,,Джангалъ" Пирински връхъ става „Голецъ''.

,,Албутинъ'' Пирински връхъ става

връхъ „Бутинъ".

,,Али Ботушъ" Пирински връхъ става „Гоцевъ връхъ".
,,Сенrелова планина", клонъ отъ Пиринъ става „Рупелъ

планина".

,,Шарлия" юrозападенъ клонъ отъ Пиринъ остава „Шарлия".
,,Али баба", най- високъ връхъ на Шарлия планина става

186.
187.
,,Коевецъ".

,,Сtрски Бозъ-даrъ'' става „Змийница".
,,Хоросанъ-rьолъ" най - високъ връхъ въ Сtрски Боз-дагъ
става „Варовитецъ".

• 188.
189.

,,Драмски Бозъ-даrъ" става Мраморица".
,,Гюреджишки проходъ" между с. Зърнено и Драма става
,,Зърневски проходъ".
192. ,,Кушница планина" остава „Кушница".
/
193. ,,Пилафъ-тепе'' най-високъ връхъ на Кушница става „Дио-

190.
191.

нисъ".

194.
195.
196.

,,Кара-баиръ" при Орфанския заливъ става „Люти ридъ".

197.

,,Анrиста" рtка, лtвъ прито1,ъ на

,,Чайази" при Орфанския , заливъ става „Устието".
,,Кара-баиръ планина" западно отъ rp. Кавала
,,Морунецъ".
матица".

Струма

става

става

„Дра
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гр.

Пехчево

става

,,Бtли ридъ".
199. ,,Влахина ш1анина" на югъ отъ Осоговска планина става
,,Пастуша".

200.
201.

,,Кадиица'' връхъ на Влахина пл. става „Огрtякъ".
,,Джама'' нръхъ на Малешевска планина става „Ильовъ

връхъ".

202.
203.

,,Чанакъ-тепе" връхъ на Огражденъ става „Огражденецъ".
,,Калабакъ" най-високъ връхъ на Бtласица става „Ра-

домиръ''.

204.
205.
206.
207.

,,Тумба" връхъ на Бtласица пл. остава „Тумба".
,,Джами Кранъ" връхъ на Бtласица пл. става ,,Свtтленъ".
,,Демиръ капия" Вардарска става „Просtкъ".

,,Дава-тепе"

седловина

между

Круша

и

Бtласица

пл.

става „Оброкъ".

208.
209.
210.
211.
212.
213.

,,Бешикъ планина" става „Богданска планина".

,,Бешикско езеро" става „Богданско езеро".

,,Рехина" рtка остава „Рехина".
,,Плавушъ планина" остава „Плавушъ планина".
,,Сърта" юга-западно отъ Щи11ъ става „Ридътъ"-.
,,Люботрънъ" връхъ

на Шаръ

планина

остава

„Любо-

трънъ".

214.
215.
216.
217.

,,Якупица" западно от~ Вардаръ става „Яковица планина".
,,Караджица" западно отъ Вардаръ става „Кошутица".
,,Даутица планина" западно отъ Вардаръ става „Давидица".

,,СелеRка планина'' западно отъ Вардаръ остава „Селечка

планина".

218.
219.
220.

,,Иланджи· връхъ" източно отъ

Велесъ

става

„Змияръ".

,,Нидже планина" става „Ниджа планина",
,,Каймакчаланъ"

най-високъ

връхъ

на

Ниджа

планина

става „Бойникъ".

221. ,,Бигла планина" ос-тва „Бигла планина".
222. ,,Дешатъ планина" остава „Дешатъ планина".
223. ,,Демиръ Хисаръ" (Битолски) става „Желtзница".
224. , Пелистеръ" остава „Пелистеръ".
225. ,,Битолска планина" става „Баба 11ланина".
226. ,,Крушовска планина" остава Крушовска 11ланина".
227. ,,Докса планина" става „Негушка планина".
228. ,,Дурла' връхъ, остава „Дурла".
229. ,,Кара-тепе" височина при Дойранъ става „Плtвенецъ".
230. ,,Фенrари" най-високъ връхъ на о. Самотраки, става
1

,,Гледецъ".
1

231. ,,Ипсарионъ" най-високъ връхъ на о. Тасосъ,става „Висецъ".
232. ,,Мариово" область въ Македония, става „Мориово".
233. ,,Родопи" планинска область въ Срtдна България остава

,,Родопи".

,,

BEMERKUNG
ln meinem Aufsatz „Е i n i g е d е u t s с h е G е о g r а р h е n
ilber die politischen und vбlkischen Streitfragen
z w i s с h е n d е n В u 1g а r е n u n d d е n а n d е r е n В а 1k а nv б 1 k е r n". (Mitteil. der Bulgar. Geogr. Gesellschaft, Bd. VIII, 1940,
S. 185) schrieb ich, dass Prof. Е. Fels in seinem Aufsatz "Griechenlands wirtschaftliche und politische Lage" (Geogr. Zeitschr. 1941)
nicht richtig geschrieben hat, dass die Bulgaren in Griechenland
40,000 gewesen wilren. lch Ыn verpflichtet zu bemerken, dass
ich Prof. Е. Fels falsch verstanden habe, wofilr ic\1 mich entschuldige.
In Wirklichkeit handelt es sich um 40,000 Bulgaren, die Griechenland verlassen mussten. Andererseits muss ich bemerken,
dass diese Zahl auch nicht richtig ist, weil nicht 40,000 Bulgaren gezwungen worden sind Griechenland nach dem vorigen
Weltkriege zu verlassen, sondern 120,000, ja sogar mehr, denn
viele sind nicht eingeschrieben worden.

1v.
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Lebensraumfragen europaischer Vбlker. Вапd 1: Е u r ора. Herausgeg. vоп prof. D-r. К. N. D i е t z е 1, Prof. D-r О. S с h m i е d е r und Prof.
D-r N. S с h m i t t е п п е r. Verlag vоп Quelle & Meyer iп Leipzig.
Както се съобщава въ· предговора на тази -- първата книга на
това

съчинение,

седателя

на.

S с h m iе dе r

и

колко книги

части

на

неговитt

върху

свtта.

zungsraume

=

дружество

помощници

взеха

жизненото

Тази

подъ ржководството на пред

геогрс1фско

пространство на

книга

и

професоръ

почина

О

skаr

за издаване

народитt

нt

отъ разнитt

(Europas koloniale Ergan-

следващата

Европейското допълнително колониално пространство) еж

посветени на

Европа. Другитt,

ще бждатъ:

Ostens

германскитt географи

Германското

които

Die geographischen

(Географскитt

основи

последователно

Grundlagen der

на

новия

редъ

ще .

излtзатъ,

Neuordnuпg

des Fernen

въ

Далечния

изтокъ),

der Neuen Welt (Днешнитt nр1Jблеми на Новия
GegenwartsproЬleme des Orients
(Днешнитt
проблеми
на

GegenwartsproЫeme
Свtтъ)

и

Изтока).
Мотивитt за това
въ

предговора на

отъ

начинание

първата

rод. се създаде съ

1919

траенъ, но скоро
отъ него,

които

на германскитt географи, изложени

книга, еж

между

следнитt.

насилие

самитt

победители

за

нално

допълнителни
отношение

Версайлския

Той

се

колониални

Германия,

динтатъ,

лtмения германски

Затова презъ есеньта на

Италия.

поч1::1а да

1939

редъ,

и

Това

бtше

листъ

въ

нацио

по листъ

пространство за

Франция

за

изявиха претен

Tt

кжса

съответно жизнено

f\нглия

редъ

смtтна

пространства. Засилена·та

която

поиска

народъ.

се

явиха недоволници

помислиха за създаване на новъ

Япония въ Далечния изтокъ и фашистка
ции

Политическиятъ

и дик:rати.

се

уrо

противопоставиха.

г. започна днешната война.

Оржжието,

казва се въ предговора, ще реши новия редъ. Но Германия се стреми
за задоволяване на _ жизненитt нужди
да

се създаде

който

почива

единъ

на

новъ

редъ,

равновесието

и

основно

на

другитt

народи.

различаващъ

на силитt,

се

поддържанъ

Трtбва

отъ

този,

начело

f\нглия. Основното зло, отъ което страда човtчеството, се състои
увеличаващата се
нени

несъразмtрность

пространства, Тази

въпросъ, Проучването на

между

народитt и

несъразмtрность е преди

съ
въ

твхнитt жиз

всично географски

последния е задача най-вече на географската

наука.

Въ

първата

книга,

която, както изтъкнахме,

ненитt пространства на европейскитt народи, и
печатъ въ

края на

1940

rод.,

значи

се занимава съ жиз

която е излtзла отъ

следъ освобождението на

Южна
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Добруджа и

преди започването на войната на Балканския полуостровъ,

се намиратъ три статии, които интересуватъ и насъ българитв. Тв ще
бждатъ тунъ

предметъ на

нашето разглеждане.

проф. J о а с h i m Н. S с h u I t z е, Griec h i s с h е r L е Ь е n s r а u m i n f\ n t i k е u n d G е g е n w а r t (Гръцкото
жизнено пространство въ антично време и днесъ), стр. 561-587 съ 8
Г!ървата

отъ твхъ е отъ

фотографски снимки и

една

карта за разселването на бвжанцитв въ

Гърция, По сжщия въпросъ авторътъ е писалъ и въ сп. Petermanns
Mitteilungen 1941.
Още въ началот9 (стр.
именно, че

при

крепятъ

здраво

явление,

f\

всички

на

по-сетне

561) авторътъ прави поrрвшенъ изводъ,

нещастия

за гърцитв,

североегейсния
на

565

стр.

брвгъ,

тв

сполучили

което

все въ сжщия

-

принудени

много

Мала

да

f\зия

напустнатъ

следъ

да се закрепятъ.
имъ

въ

се за

да се

изселятъ, но

f\ко rърцитв еж били

-

срвдиземноморски

катастрофата

да

естествено

духъ пише, че следъ

древно време гърцитв отъ много мвста трвбвало
по севернитв егейски земи

било

1922

краища,

год., гдето

дори

и

1_:1маше

1

милионъ гърци, чудно е, че насилственото изгонване на българитв и
настаняването на гърцитв по северноегейскитв земи, гдето тв никога
не еж

представяли

мнозинството отъ населението и преди Свв1:овната

война не бвха повече отъ

120,000,

може да се смвта за естествено и

справедливо. Въ древно време северноегейскитв земи еж
лени съ трани, а отъ срвднитв ввнове насамъ
и турци, Гърцитв въ твхъ

еж

били

главно

били насе

главно - съ

-

българи

колонизатори-търговци,

повече градено население, което не е било главния

творецъ

териалнитв блага и

се считатъ твзи

земи

за

неговЬ

културата на тия

земи,

за

да

на

ма

жизнено пространство.

По-нататъкъ Schцltze

пише,

че

гърцитв

се

колонизирал11

отъ старо време въ земи, които имали криматъ като този
Но фактически, климатътъ на нашето Бвломорие е
диземноморски, а

не сжщинсни

на

още

Гърция.

периференъ

срв

срвдиземноморсни,

наю , вто е този на

Гърция. Сжщински срвдиземноморсни е климатътъ

на Мала f\зия, за

това тамъ имаше много

повече

гърци,

отколкото

по

нашето

Бвло

морие,

Непълно се изразява

ноститв
Тракия

преди

Schultze

Балканската

и Добруджа били

като пише (стр.

война,

препле1ени

565),

че национал

особено въ Македония, Западна
като нишнитв

килимъ, безъ да добави, че въ всички твз.и

на единъ

български

шаренъ

земи бълга

ритв · бвха най-многобройното население, за което явление има много
доказателства. Голвмата национална смвсица, пише
била

разчистена чрезъ

Но това

срвдство

размвната

не може да

на

малцинствата

се оправдае като

по-нататънъ

той,

между държавитв.

справедливо,

защото

no отношение
на българит'h то бвше насилствено, както всички Па•
1
рижни договори, които предизвикаха

сегашната

трвбвало да се оправдае изгонването на

война, и защото

би

много германц11 отъ Елзасъ

и Лотарингия отъ французитв. Въ връзка съ този въпр.осъ трвбва да
се и:,тънне, че не е правилно твърдението на Schultze, че мжчно било
да се раздtли гръцкото

жизнено пространство отъ това на България
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и Югославия, както не е в-вренъ и израза му, че н-вмало
Македония

("Es gibl kein „naturliches" Makedonien"),

жизненит-в

пространства

на Гърция

и да става дума за обща
странства на

България

граница.

и

стр.

естествена
Между

585. -

и Югославия, разбира се, не може
границата между жизненит-в про

R

Гърция е р-взка

и естес'fвена,

това е

б-вло

морския брi,гъ. Но по насилственъ начинъ, съгласно Ньойиския доrо•
воръ въ

1919

г., като се изгони

Западна Тракия и

часть отъ българското население отъ

Южна Македония

и

засели

гръцко б-вжанс1<0 насе

ление отъ Мала Rзия и другаде, се постави
границата

между жизненит-в

държавната

пространства на

Родопит-в и Б-власица. Чрезъ тази

България

изкуствена

и

се

наруши

тtхното отъ

историческо единство

Чудно е,

че

души,

отъ

и

му

дава

Schu\tze

българи отъ Тракия

и

български

много

откжснаха

и Южна Ма
етнографско и

земи.

малъкъ

брой

на

изселенит-в

1912-1924 г., именно 54,500
истинския брой 121,677, установенъ

се вижда нев-вроятенъ

При

това тр-вбва да се забележи, че този

се отнася за зареrистриранит-в

т-вхъ известенъ брой

по

Македония межцу

българската държава.

брой

Тракия

в-вкове географско,

съ останалит-в

и

Гърц11я

границ·а се

отъ българското жизнено пространство Западна
кедония

граница

и

наши

незарегистрирани,

бi>жанци,

които

се

а

има

свръхъ

настаниха

главно

въ градовет-в.

В-врно е, че въ
кото въ "ълrария,
страна. Тя не

Гърция

обработваната

Румъния и

разчита въ

др.

-

само

30,000

това, той
rърцитt..

къмъ

кол

тона търговска флота, а Бъл

rърцит-в

той

и

нt.кои

Schultze

тъхнит-в

истини,

признава,

191 З

и

отнесълъ

които не

че особено

погърчването на българи. При

поставени бълrаритt. следъ

се е

интереси.

Българската охридска архиепископия въ
лила

откол

морска и търговска

тона.

е призналъ
Така,

е

толкова на земедълието,

2,000,000

Тр-вбва да се забележи, че
снисхождение

земя е по-малко,

Гърция

поминъка си

кото България. Гърция имаше
гария

Но

rоворятъ

следъ

rол-вмо

въ

всичко

полза

на

унищожаването

на

Пdтриаршията е у"си

1767 r.,

тежкия

съ

Но въпр-вки

режимъ, при

особено следъ

1919 r.,

който бt.ха
нt.ма

защо

той да се очудва, че старит-в българи говорили още български, а мла•
дИ1t. само или

почти

на гръцки

рит-в въ Западна _ Тракия
дава

гръцката

и

статистика.

неправилно приема,

езикъ. И

Такъвъ е

случаятъ

че мжчно моrълъ да

се

ритt., признава, че все пакъ моит-в данни

еж

вt.рни (стр. 1 574).

скиятъ
ция

въпросъ

получили

5·9

въ

По-нататъкъ,

България

ха земя, а

признава, че между rръцкитt.
мало духовно единство

и

смt.та,

Schultze

че

бълrа

Южна Македония еж повече, отколкото ни

въ

за

билъ

признава,

тежък.ъ;

България
бt.rали

-

въ
въ

албанцитt..

Като

бълга

българската нарадность

Schultze

бt.жанци

че т-в

и съ

установи броя на

че

бt.жанцитt.

З·_6.

Най-после,

Тракия
Стара

и

бt.жан

въ

Македония

Гърция,

Гър

Schultze
нt.

ка1по и

чиновницитt..

Zusammenfassung. Schoл am Rnfang des Rufsatzes und auf S. 561
halt Prof. Schu\tze falschlicherweise die Rnsiedlung der Griechen ап der
nord-agaischen Ki.iste fur naШrlich. Wепп auch die Griechen gezwungen worden
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waren,

viele Mittelmeergeblete, ja sogar nach ihrer Katastrophe 1922
wo es 1 Million Griechen gab, zu verlassen, trotzdem ist es zu
verwundern, dass man die gewaltsame Vertreibung der Bulgaren von den
nord-agaischen Gebleten, wo die Griechen in der Vergangenheit niemals die
Mehrzahl der Bevбlkerung hatten, und die flnsiedlung der Griechen (nach
dem Diktat vоп Neuilly bei Paris) fiir nattirlich halt.
Кleina~ien,

l\uf S, 565 schreiьt ег, dass vor dem Balkankriege die Nationalitaten
Makedonien, Thrakien und Dobrudscha wie die Faden eines bunten Teppichs
verflochten waren ; er muss aber l1inzufiigen, dass in allen diesen bulgarischen
Gebleten die Bulgaren die grбsste Bevбlkerungszabl darstellen.
fluf. S. 585 schreiьt Prof. Schultze, dass es schwierig sei, еiпе Grenze
zwischen dеп Lebensraumen Bulgariens und Griechenland zu ziehen.-Diese
Grenze ist die _agaische Kilste selbst, und die Griechen bemiihten sich, sie
nordwarts auf die Rhodopen zu verlegen, indem sie einen grossen Teil der
Bulgaren aus Westthrakien und Makedonien vertrieben, genau So wie die
Franzosen die deutsct1e Bevбlkerung aus Elsass und Lothringen vertrieben,
iп

Es muss bemerkt werden, dass Prof, Schultze nеЬеп diesen wichtigeren Ungenauigkeiten einige Wahrheiten l1ervorgehoben hat, die nicht zu
gunsten der Griechen sind. So schreiьt er z. В,, dass пасh der Vernichtung
der bulgarischen Ochridarchiepiskopie 1767 die griechische Кirchc die Graecisierung dt:r Bulgaren verstarkt hat, dass iп den griectiischen Statistiken nicht
alle Bulgaren registriert sind, dass es unter dеп griechischen FШchtlin
gen keine geistige Einheit giьt и. а.
Prof. Н. На s s i n g е r, L е Ь е n s r а u m f r а g е n d е r V б I k е r d е s
i s с h е n S il d о s t е n s (Жизненопространственитi; въпроси на
европейския Югоизтокъ ), стр . 588-614.
е

u

го р а

Видниятъ виенски

нава

географията на

панскитi; отношения
Къмъ

последния

Балканския

въ

на

широкъ

и

континентално
давало

германското

главния
него и
която

намира

влияние.

срвдиземноморско

и

югъ

По

Германия

думата

отъ

се
По

порвчие

срi;щали

Дунавъ

стопанско

и

начинъ,

този

климатично

главно съ сто
съ

Югои·зтока.

поставя

не

Европа,
или

пространство.

атлантическото

до делтата му
стратегическо

точно,

само

именно

и

и

се пре

влияние.

взима

Hassinger

полуостровъ за граница между самия

този

отъ

се

Срвдна

недостатъчно

въ Балканския

на

на

части

политическо,

Срi;дна Европа.
се

или

горнодунавското

Репсk, ако

вододi;лъ

и

пространство,

климатично

Съгласно

Европа

смисълъ

но

дори

срi;днодунавсното

който отлично поз

Hassinger,

Европа, тукъ се занимава

Срi;дна

полуостровъ,

срi;днодунавското

Въ

географъ проф.

Срi;дна

частыа

вододi;лъ

влияние,

се

и,

отъ

която

нарича

полуострова,

се намира

сжщински

точноевропейски полуостровъ. Новияrъ пространственъ

подъ

югоиз

редъ трi;бвало

да се проведе съ помощыа на Германия.
Въ Бачка

-

хървати, словаци,

Южна Унгария имало мозайка
маджари,

всичко германци. Презъ
лi;мо

българи,

16-17

френски

отъ

народи: сърби,

лотарингци,

но

преди

в. отъ Хърватско и Сърбия имало го

изселване къмъ Унгария и

Източна l\встрия.

Народностната мо

зайка въ Югоизтока се дължала на природнитi; условия и на географ-
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ското му положение. Югоизтокътъ се състоялъ отъ

съ

мил, ж.,

57

на

58

кв. клм.,

980,000

кв. клм.

1

Добивътъ на жито отъ декаръ билъ почти наполовина отъ този
въ

Германия,

затова

тр-вбвало да се

обработването на интензивни
върши

увеличи

и

и доходни култури,

да

се мине къмъ

както това вече се

въ България,

По-нататъкъ

разс:жждава проф.

върху важния въпросъ:

Hassinger

увеличаването на населението и индустриализацията на Юго_ изтока, като
см-вта, че ако не се

развие индустрия, не може да се изхрани посто

янно увеличаващото се

население.

на индустриални стоки

Но съ индустриализацията вносътъ

ще намал-ве, което ще доведе

покупателната способность

на

Германия

и

до

отслабване

до отслабване

на

лието въ Югоизтока. Германия купува, защото

и продава.

интерес:ъ,

да

продължава

индустрия. Той
намал-вятъ

стрията
защото

би

могълъ

транспортнит-в

Наистина,

въ

да

произвежда само

въпросъ

развие

полуфабрикати

за да

за

разм-вра

на

развитието

инду

е най-важен_ъ въ отношенията
не

е

стрията е необходимисть

за

Най-после, проф.

н-вма

собствена

разноски,

въпросътъ

Югоизтока

този

Югоизтокътъ

Hassinger,

земед-в

Тя

само

стопански

развитие

Hassinger

и

на

;

развитието

на

инду

по-висока култура,

заключава, че Германия

колониит-в с:и следъ войната, не може да

на

му съ Германия,

и да получи

се откаже отъ

Югоизтока,

защото при война тя може да бжде откжсната отъ т-вхъ. Ср-вдна Евро~
па и

Югоизтока

въ

стопанско

отношение се взаимно

допълватъ

и

представятъ едно ц-вло.

Zusammenfassung. In weiterem. Sinne besteht der europaisc:he Sildosten nach Prof. Н. Hassinger nicht nur aus der Balkanhalblnsel, sondern
auch aus der mittleren und оЬегеп Donau. Der echte Sildosten befindet
sich sildlich von der Hauptwasserscheide auf der Balkanhalblnsel. In Hinsicht
der Bevбlkerung stellt Sildungarn (Batschka) ein Mosaik dar. Es sind
dort Serben, Kroaten, Slovaken, Ungarn, Bulgaren, franzbsische Lothringer,
aber meistens Deutsche angesiedelt. Dieses Bevбlkerungsmosaik erklart sich
durch die natilrlichen Bedingungen und die gt:ogrгphische Lage.
Weiter behandelt Prof. Hassinger die wichtige Frage ilber die Vermehrung der Bevбlkerung des Sildostens und seiner Industrialisierung. Mit
Recht glauЬt ег, dass ohne eine solche sich die Bevolkerung nicht ernahren kann. f\ber durch die lndustrialisierung des Sildostens wird die Einfuhr der Industriewaren von Deutschland geringer. Das filhrt zur Verminderung der Kauffahigkeit Deutschlands. Zusammenhang mit den Beziehungen
zwischen dem Sildosten und Deutschland die Frage von der Grбsse der
Entwicklung d~r lndustrie die wichtigste. Diese Frage ist, glaube ich, nicht nur
wirtschaftlich, sondern auch massgebend filr die En~wicklung einer hбhe
ren Kultur.
Herbert Wi\helmy, Das bulgarische Volk und die
Т r а g f а h i g k е i t d е s Ь u I g а r i s с h е п S t а а t s r а u m е s (Българ
с:киятъ

народъ

и

количеството

въ България), стр.

722-735.

население,

което

може

да

с:е

насели

Рецензии и книжовни вести

252

се занимава съ България при състоянието и въ

Wilhelmy
следъ

освобождението

и

присъединяването

на

Южна

1940

г.

Добруджа, но

работи съ цифрови данни отпреди това събитие.
Отначало авторътъ се занимава накратко

съ стопанското и по

литическо минало на 'България, като е обърналъ особено внимание на
преселническитt движения.

нитt, последнитt се

Следъ

изселването

на турцитt отъ равни

заселватъ _бързо отъ българитt. Сгжстяването на

населението въ Южна

България се дължало

и

на

изкуственото на

появане.

Гжстотата на

25
60.

души

на

не

може да

кв.

1

Но като се

земя

се

жиrenиrt
клм.,

освенъ

покачвала

на

въ

страни.

f\мери ка.

като

това

Wilhelmy

България били

били

така

отношение

в-tрно

малки и

слаби,

България

Препоржчва се
земя

се отстрани.

не

се

о общава, че

пжтували

по-напредъ

на

подобрения

отъ

на

страни.

своитt

земедtлието,

липсата

сто

се модернизиратъ.

все това, се смtта,

Поради

изъ

другаде,

земедtлскитt

да

въ другитt балкански

много

пр. Но при

пренаселена.

изселвалъ

че агротехническитt

както
стои

земя и

да

и била

напоследъкъ

България, което

работници

че трtбва

модернизиране

обработвана.та
нtма

а

вече се счита за
добри

Българинътъ

Но той не е правъ като смtта,
България

45,

отъ пространството на

България

116.

градинари

европейски

панства въ

-

насели, тогава гжстотата на населяемата (обработваната)

Българскитt
другитt

България при освобождението

Балканската война

35 ¾

извади

се

на

при

въ
Въ

-

съседи.

комасация

че

на

гладътъ за

достатъчно

земя за

обработване, много младежи отъ селата отивали да търсятъ прехрана
въ градоветt.
България

не

могла

статъчно вжrлища,

щtла да

си

земедtлскитt

остане
и

кгр. плодове, а

дп

се

желtзни

индустриализира,

руаи

земед-tлска

страна,

произведения. България
въ други

По-нататъкъ

страни

Wilhelmy

защото

нtмала

и други сурови материали.

само

а Германия

-

купувачъ на

внесла въ Германия

5,000,000

до

България

70,000,000

кгр.

изтъквс1, че стопанското развитие на бъл

гарския народъ е спъвано отъ борбитt за обединението му, за което
той се бори непрекжснато." Така, трtбвало да му се върне Добруджа,
да му се даде

изходъ на

Бtло море. Македония

между

България

Югославия била нtщо като Елзасъ и Лотарингия между
Франция.

Най-после,

съ

Южна Добруджа, Това

помощыа на

била

малка

Германия,

и

Германия и

България

загуба за Румъния -

получила

само 2·60/о

отъ пространството и. Но за България, въ която 450/о отъ простран
ството е работна земя (а въ Добруджа 80 1/ 0 ), голtма печалба. Докато
въ

1

Стара
кв,

България

клм.,

въ

гжстота върху обработваната площь е

Добруджа

тя

е

Чрезъ новиятъ редъ въ Европа, заключава
отстранени всички

116

души

на

36.

неправди спрtмо

Wilhelmy,

ще бждатъ

България.

Zusammenfassung. .Rm f\nfang seines f\ufsatzes behande\t Wilhelmy die Binnenwanderungen i11 Bulgarien, die filr die Besiedlungs- und
Bevбlkerungsdichte sehr wichtig sind. Zur Zeit der Befreiung von dem tilrkischen Joch betrug die Bevбlkerungsdichte Bulgariens etwa 25 Einwohner
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je Quadratkilometer. Bis 1911 stieg sie auf 45 Е./ km 2, und gegenwartig
muss 1 Quadratki\ometer ungefahr 60 Menschen ernahren. Nach f\usscheidung des nicht besiedlungsfahigen L<1ndes, das etwa 35 °!о de~ Staatsraumes umfassen dtirfte, ergiЬt sich eine Bevбlkerungsdichte von 116 Menschen je Quadratkilometer. Bulgarien ist also, schreiЬt Wilhelrny mit Kursivschrift, in Wahrheit iibervбlkert.
Es ist wahr, dass in den Balkaпlandern die agrartechnischen Verbesserungen fehlen. 1 rotzdem ist Bulgarien in dieser Hinsicht et was weiter vorwartsgekommen, als die anderen Ba\kanlaпder. Die Bulgaren haben z. В .
von den Griechen den Gartenbau iibernommen, aber der Garte nbau ist in
Bulgarien gegenwartig viel besser entwickelt, als in G ri e cheпland. Deutschland ist der Hauptkaufer , der bulgarischen landwirtschaftlich e n Erzeugnisse.
Weiter hat Wilhelmy mit Recht geschri e ben, dass die Kampfe um die
Vereinigung der Bulgaren den wirtschaftlichen f\ufschwung gehemmt haben.
Hier behandtlt er die Fragen vnn der Suddobrudscha, di e in der zweiten Halfte
1940 Bulgarien angegliedert wurde, von einem f\usgang zur Agais uncl von
Makedonien. Die Neuordnung Europas, beschliesst Wilhelmy, wie sie der
Fiihrer in unseren Tagen gestaltet, hat hi , r attch Bulgari~ns Forderung auf
Erweiterung seines Lebensraumes und Einbeziehung seiner in fremden Staaten
lebenden Volksgruppen Rechnung getragen.
1 v. В а t а k I i е v.
Василъ М.ариновъ,

географско изучаване,
·филъ,

карти и

2

Този

60

Дели

О р ма н ъ

фотографски снимки. София

трудъ на

г.

Мариновъ

има

рактеръ, затова физиогеографската
разм-1,ръ.

Съгласно

най-напредъ

. (южна часть),

224 стр., 8°, съ 4 скици,

общоустаfювения

п о л о ж е н и ето,

повече

му

часть

антропогеографски

¼

заема

географски

и ме то,

_областно
1 геологически про
1941.
отъ

ха

неговия

планъ, разглежда се

г р а н и ц и т

и

i,

гол

м и

i,

н а та на областьта. Споредъ господствуващето въ литературата схва
щане,

авторътъ

приема,

(османски) произходъ, а

•1е

името

Доста подробно авторътъ

Орманъ, като по този
еж

се

занимавали

пълно. Тукъ той
върви

по

остава гр.

съ

него,

приема,

водод-1,ла между

но

че

пакъ

въ
не

Ломъ

го

най-вече на мнението
споредъ мои

лични

на

границит-1,

съ

турски

разрешава

граница

на

Дели

други,

които

правилно

на

и

на

Дели-Орманъ

и делиорманскит-1,

Разградъ вънъ отъ границитi,

поставя

съ

препирня

югозападната

Бi,ли

не , е отъ

или първобъпгарски произходъ.

се занимава

въпросъ влиза

както

и

„Дели-Орманъ"

отъ кумански

рi,ки,

като

на областьта и се противо

покойния

Гунчевъ,

наблюдения, Разградъ,

споредъ

ако

и да

което,
има

пе

риферно положение въ Дели-Ормана, е единствениятъ градски търговско

стопански и културенъ центъръ на т·ази область. Мариновъ се заблуждава,
ако см-1,та, че

навс-1,кжде морфоложкитi, граници еж най-сполучливитi,

граници. Но въпр-1,ки своето упорито поддържане, че Разградъ е вънъ
отъ Дели-Ормана,

географскит-1, факти

несъзнателно нi,кои признания (стр.

му

се

и

117)

15, 51

Геоморфоложката часть на труда
геологичесн..ия съставъ и тектониката

е
на

налагатъ и

той

прави

въ противенъ смисълъ.

добре

подредена,

като

за

Дели-Ормана е използувана
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литературата по т'kзи въпроси. f\вторътъ не тр'kбва да се съмнява въ
еоличния произходъ на льоса, както
твърдението на

и да

приема за абсолютно в'kрно

Валтеръ Пенкъ, че конв·екснит'k склонове се дължатъ

на епирогенно

издигане, защото Хербертъ Луи твърди тъкмо обратното.

Въ отд'kла

„хидрография"

авторътъ подържа отдавна разбитото

заблуждение, че rоритt; иматъ значение за количеството на валежит'k.
Той

прави

това още

скитt; р'kки

и

на стр.

и

30
1-2

били обикновено

Не е в'kрно,

97.

м. широки и

Твърде повръхностни еж даннитt;
особено за температурит'k.
пература

на

Чрезъ

за климата

редуциране на

Образцовъ чифликъ при

Русе ще

че

делиорман

м. дълбоки.

0·5-1
на

Дели-Ормана,

ср'kдната

се види,

юлска тем

че тази тем

пература на Дели-Ормана не е 24·3° С, а 21 ·5° до 22°. За прол'kтнит'k и
есеннитt;

слани,

които

се събератъ данни

иматъ значение за

отъ

f\нтропоrеографската часть на труда
на

Дели-Орманъ,

просъ

презъ

като

се

прави

тракийската,

епоха. Увлеченъ по

стопанството,

е

могло

да

населението.
започва съ заселван ето

исторически

римската,

прегледъ

по този

славянобългарската

Баласчевъ, авторътъ поrр'kшно

и

пише,

въ

турската

че въ

1263

rод. византийцит'k заселили въ Дели-Ормана селджукския султанъ Изе
динъ, който билъ дошелъ
се туря

съ бt;жанци

начало на бекташката секта,

зълбашитt; (стр.
на гръцки

Тази басня

54).

езикъ

въ

f\тина, се отхвърля

доклада

население,

като

за цельта

роятно е твърдението (стр.

гагаузитt;
този

еж

е

lll

че следъ

политически

жели
данни

и

се

произнася

не

следва

„Носия"

татари, евреи

още

холера

за ·населението

заглавие
вието

и

и

др.

По-нататъкъ

доста

1828

на

на

а

кива

само

за

другата

че

страница

икономически

има

има

и

въ

сравнителни

пише,

изложението

статистически
почти

ниятъ

който е толкова

важенъ

въ

Недостатъчно ясни

култури.

че

пр.
еж

на

дадено
загла
цигани,

българи.

с е л с к о то

данни,

дъл

произл'kзли

даватъ

с то

се та

не се правятъ срав

;

изобщо сравнител

географската
и

се

подъ

потурчени
за

по
въ

Цифровит'k

Подъ

наприм'kръ
които

че и

Дели-Ормана.

причини.

и

се,

мнения

изключително

характеръ.

гагаузи,

състоянието следъ войнит'k,

на разнитt; земед'kлски

Нев'k

главния

въ

произхода, разселването

Макаръ,

приложенъ.

по

се · дължели

географски области въ България

много слабо

други

движения

нения съ други
методъ,

Приема

и

неустановено

отъ българи, не тр'kбва тt; да бждатъ наричани
п а н с т в о. Липсватъ

литература.

г. били потурчени ц'kли

има

н'kматъ сравнителенъ

Доста недостатъци

и

Мутафчиевъ.

съответното съдържание,

се пише за
и

ка

конгресъ въ

произходъ.

произходъ,

преселническит'k

причини,

на чума

тогава

установеното въ науката мнение, че часть

Докато на стр. 71 пише курсивно, че тt;
на

че

която еж

византоложки

отъ проф.

има български

f\вторътъ

просъ за причинитt; на

на

използувалъ

отъ български

въпросъ.

и

на

колонизацията на Дели-Ормана съ турско

65),

български села. Посочва се
отъ турското население

Мала-f\зия

на Баласчевъ, изложена отъ него

му

категорично

се даватъ много сведения за

отъ

последователи

наука,

е

непълни еж описанията

За пасищата и

животновъдството се

даватъ доста сведения, но еж.що безъ сравнителни таблици.
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Въ отд-вла за

и

селищата се разглежда най-напредъ възникването

развоя на днешнигв селища. Въ турско време се

образували и съ

брани, купни селища, но поради гонения, болести и други
и

пръснати селища.

Изложени

еж

доста

сведения

днешнитв селища, сь 11зключение на твзи,
мвста.
лика

платовидни, терасовидни
лика между рътови
делиорманската

и

и

долинни.

хълмови

кжща,

като

Обаче,

селища.

се

въ

отхвърля

само

за

рътови,

чиф

хълмови,

сжщность нвма

Описва

на

на чифлишки

еж дадени

По положение селищата били

причини

развитието

възникнали

Въ това отношение много сведения

Махзаръ паша.

за

раз

се физиономията на

твърдението

на

германския

геоrрафъ Stubeпrauch, че делиорманската кжща се била развила подъ
ВJ\Иянието на турската двуетажна кжща.

Би

било добре

да

се

по

каже въ това отношение влиянието на балканската кжща.
Въ специалната част ь

на

на труда

кратко всвко село по отдвлно.

Т-взи

гатъ да бждатъ подробни, но все пакъ
характернит-в черти
Така,

почти

за

на

никое

не

се

а

се

Мариновъ

r.

тр-вбва

да

селищата, а тв страдатъ

село

съдържатъ

въ

това

ненуждни

отношение.

се

123

разправя

зе малката му

подробно

го11-вмина, за

Отъ всичко изложено до тукъ, ако и на
трудъ на

r . . Мариновъ,

по планъ е добре

цели

напр., за с. Цър

отъ

на кой бей било препродадено текето, а не се пише нищо
жението на селото,

мо
най

за геоrрафскит-в

изпущатъ чисто географски явления,

квино (Муса-баба-теке) на стр.

описва

не

изтъква най - важното въ стопанството

му. На мвста се съобщаватъ н-вкои
историйки,

си

описания, наистина,

за

кой
поло

стопанството му.

кратко, е ясно, че този

подреденъ,

съ

изключение

на това, че въ нвкои глави не е сложенъ съответния материалъ. Съ
държанието се отличава съ това, че е събранъ доста новъ материалъ,
но ако и да е събиранъ повече отъ

години, не е

10

киятъ необУодимъ такъвъ за една пълна
стопанския животъ на областьтd,

събранъ

всич

научна картина, особено за

койо животъ е отъ гол-вмо значение

именно за антропогеографски изучвания. Има доста фактически гр-вшки
и двусмислено обяснени явления,

н-вкои

отъ

които

иматъ

основна

важность. Както се спомена, много слабо е приложенъ сравнителниятъ
методъ, което вод11
по-нататъкъ

къмъ слаба анализа на географскит-в

нала да бжде само описателна наука. Приложена
графска карта на областыа,

и

една

и

усърдие и

дори

камъни, но липсватъ карти за

земедвлско-стопанска карта.

този

Господинъ

му трудъ е добъръ

литература, но безъ необходимото

Д-ръ Василъ
на Пловдивското
год.

К.

Ч а с т ь

Пi.евъ,

1-

яничарски
движения

приносъ

Град ъ

въ

археологическо

д-во,

се

проявява съ

нашата

географска

задълбочаване,
труда

му

в ъ

въ

за

което

Герлово.

Б а т а к л и е въ

П л о в д и в ъ,

П л о в д и в ъ

обща гео

археологическа
на

Мариновъ

научно

една
и

такива

И в.

1941

и

преселническит-в

отношение дори има повече недостатъци отъ

н а с т о я щ е.

е

историческа

карта, много фотографически снимки, та
надгробни

явления

къмъ слаба синтеза. f\ географията отдавна е преста

-

м и на л о

и

м и н а л о т о. Издание

287 стр . ,

77 обр.,

Пловдивъ,

Рецензии и книжовни веttй

Поселищнитi;

изучвания

увеличаватъ, представятъ
рия. Идеята

за

тt.зи

пространена отъ

у

насъ,

цененъ

които

изучва1-1ия, посt.та отъ

отношение

по-дълго
ресъ,

еж

това

проявяванъ

епохи

на

нъмъ

неговата

За Пловдивъ се
автори,

Съ

пише и

-

труда си

на

започва още отъ

история,

и

раз

По-интересни

за

да

Този

първитt,

е

вземе

инте

времена

непренжснатъ
връхъ

често, както

винаги

се

задача

е

в ъ

ни

отъ

чувствувала

се е заелъ

който сега

Пловдив ъ

развитие. Най

днесъ

на

презъ

като на

географски центъръ на българскитt, земи.

сnоменува

тази

Вас. Пt.евъ,

и

поселищни

Пловдивъ.

пълна монография за миналото

изпълнението

нинъ д-ръ

географско-стопанско

полуостровъ, той

въпрt.ки туй

по-подробна и

и

него,

ционално-панаиренъ градъ

чужди

Бълга

Иширковъ

осжществи.

развитие си остава градъ

културния животъ въ нашия
всички

проф.

на

мо~ографиитt, за нашитt, градове, които иматъ

културно-историческо

интересенъ въ

повече се

географията

Гунчо Гунчевъ чрезъ неговия „flрхивъ за

проучвания" е на пжть лена-полека да се
въ това

все повече и

приносъ за

и

наши, така и отъ
нужда

отъ една

настоящето на града.

пловдивсниятъ

предлага

първата

гражда

часть

отъ

минал от о.

Настоящата работа обхваща дългата историческа епоха отъ осно

ваването на града до Освобождението на България. Следъ

като раз

глежда промt.нитt. въ им ето на град а 1), което е трансформирало
много,
за

да

авторътъ
изтъкне

развива той.
това еж

ни

дава и

значението

П о л е,

основнитt,

кратно географско

на

географскитt,

х ъ л м о· в е, р
условия

въ

t,

на,

описание

условия,

н л и ма т ъ и

историческото

му

п о

-в

а ж н и т

история

t,

на града,

развитие

t..

Въ

н р епос т ь
стни

стени,

зателство

отдt.лна

глава,

презъ всички
следи

за

и

се

За

t,

л

и

безъ

да ' обо

то п и с ъ

на

и с т о р и ч е с н и с ъ б и т и я, к о и т о о п р е д t, л я т ъ

политико-обществения
н о в е т

авторътъ ни дава

които

н а с е л е н и е

тt.зи фактори мt.стозаселището Пловдивъ е немислимо.
снове дългата

на Пловдивъ,

при

отъ

военнното

животъ

пънъ,

се

времена

които

еж

значение

на

града

разглежда

и владичества.

останали
на

и

града,

до

за

презъ

вt.

Пловдив ъ

на то

Различнитt,

крепо

днесъ,
когото

еж
се

явно дока

е

водила

не

една битна 2 ).
Въ друга глава се изтъква значението на
с то па н с н и
нитt,

географски

жава днесъ да
презъ

ц е н т ъ р ъ.

всички

условия

се

За това
при

развива,

които той

за

П л о в д и въ

да

времена. Степеньта на

се е

развивалъ

и

разберемъ стопанската
стопанското му

отъ

редица

цитати

отъ

разни

пжтешественици,

продъл

му

развитие

в1шоветt, се предава · въ разглежданата работа подробно и
жено

н а т о

най-добра гаранция еж благоприят

които

сила
презъ

е придру
го

опи-

1) Тукъ авторътъ установява, че името Филипополисъ било дадено на
града отъ великия македонски царь Филипъ II, когато е установено, вече,
че пос11едниятъ не е далъ това

име,

а понеже той

преустроилъ

и

издиг

налъ много rрада-крепость, впоследствие билъ нареченъ на негово име.
2 ) Крепостнитt стени еж изследвани подробно отъ Дим. Цончевъ, ди
ректоръ на Пловдивската народна библиотека и музей въ неговата книга
.Приноси къмъ старата история на rp. Пловдивъ"
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сватъ тъй както го намиратъ,

Тукъ ще обърнемъ внимание на изве•

стна непоследователность въ плана на работата: последнит-в две глави
тр-вбва да

следватъ следъ

д и ч е с т в о, тъй

П л о в д и в ъ

п р е зъ

т у р скот о

епохи на развитие на града, за които е необходимо, вече,
известна

предварителна

засегнали

и

Пловдивъ

разгледани двет-в
и

които еж

неговия градски и общественъ животъ
с к а та,

да

имаме

представа.

Още по-подробно еж
еж

в л а

като въ т-вхъ се зас-вга материя, обхващаща всички

Възъ основа на

културни

оставили

-

своя

р и м с к а та

откритит-в до сега

епохи,

които

отпечатъкъ
и

въ

в и з а н т и Й

материали

отъ т-взи

две

епохи, авторътъ описва картинно приблизителния градски видъ на то
гавашния Пловдивъ и обществения животъ въ него,
ния

и увл-вкателенъ езикъ, съ който си

на доста силна фантазия,
градъ,

като

вотъ.

му

дава

Пловдивъ

е и

описанието

известна

ствува

и

легенда,

н'hкои

която

апостолъ Павелъ
ние. f\ въ

864

църква
че

м-всто,

стенъ и

презъ

който

наприм-връ,

но

за

„филипянит-в"

Многото

еж

сега

на

сжще
писали

църквата,

Христовото уче
и

седалище

които

Пловдивъ е

пжтешественици,

най-добре

била

раз

подкрепятъ

този

по-прочутит-в строежи

строителното

еж

фактъ

чрезъ

концентрация

д-вло

тур•

вида на Пловдивъ при

турцит-в и

бани,

ханове, имарети

др. Всичко това било последвано

не попр-вчило на българит'h
и

сжщо да се

занаятчии

и

да

заселватъ

картинно

и отъ една

на

въ посочванията, но
за историята на

гр.

автори

тя

е

пълна, макаръ

въ нея липсватъ

първит-в

Освобождението

на
на

труда на Д-ръ Вас. П-вевъ
в'hроятно,

-

най

българи

е

съ

чуждит-в автор1,1,

162

съчине

н-вкои

гр-вшки

чиито

статии

Пловдивъ не еж малко.

ржководи новия животъ

България днесъ

т-взи
отъ

и

Така се идва до времето на Освобождението,
пръвъ между

града,

българския духъ

описанъ.

Накрая авторътъ ни дава една библиография
българскит-в

въ

поддържатъ

на църковна и политическа свобода. Животътъ

продължи,

хва

f\вторътъ

джами1,1,

въ

и

на турски елементъ въ . и оноло Пловдивъ. Това, обаче,

вече като търговци

ния. За

минали

града.

въ него, като

(манастири), училища и

така

пакъ най-изве

които

описания за него. Не безъ внимание го оставятъ

които продължаватъ

-

жи

разглежда, разбира се, епохата

И сега

описва подробно разположението и

епоха

която

гдето е

църковни области, на

издържано се

най-прочутъ.

лебнит-в си

е пакъ

древния

се подава

Пловдивъ е центъръ

в л ад и ч е с т в о.

полуострова,

сжщо

въ

тогавашенъ

България.

т у р с к от о

цит-в,

читателя

Петка ",

споменува,

царь Бориса

Най подробно и
н а

не

отъ това

но и съ помощьта

неговия

градове,

„ Св.

пропов'hдвалъ предъ

г. при

на една отъ 7-тв тогавашни
д'hлена

първитв

авторътъ

пжтешественици,

за

Чрезъ популяр

той,

пренася

представа

единъ отъ

християнството. За старата

служи

до

-

и

младата

държава.

България

П

-

по

Оrъ

започва

1! о в д и в ъ

втората

когато Пловдивъ

когато даже отначало

отъ

тази

втората

тукъ се

величава
часть

отъ

в ъ н а с то я ще то, за да

величина

и

значение

епоха

Обединението на българскит'h земи.
f\танасъ

f\лексиевъ

за

Рецензии и книжовни вести

~58

Игнатъ Пенковъ.

пан ски черти).

3

карти и

Гра дъ

Издава

Т ро я нъ

снимки въ текста, София,

18

(П о с е л и и щ н о-с т о

популярната банка

Всестранното проучване на

68 стр., 8°,

Троянъ.

-

1941.

нашит½; села и

градове има

не

само

голвмо научно, но и важно културно-обществено значение, Чрезъ опоз
наване

селищата

въ

историческо,

поселищно-географско и

стопанско

отношение могатъ да се изведатъ ценни заключения, крайно
дими

за даване на една правилна насока

единъ бързъ

ги

стопански

населяватъ.

Пенковъ еж

животъ

Съ

и

културенъ

настоящата

изтъкнати

при

наобхо

твхното развитие

напредъкъ на

и

жителитв,

за

които

работа, която ни предлага г. Игнатъ

главнитв

черти

отъ

на гр. Троянъ, плодъ на негови

поселищния

лични

и

стопански

наблюдения и

проуч

в~ния презъ време на половинъ годишното му пребиваване като гим
назиаленъ

учитель

въ

града.

Въ първата глава е засегнатъ накратко

облика и произхода на

земеnовръхнитв форми. Въ съгласие съ Д. Ярановъ, авторътъ приема
сжществуването

долната
а

nърху

само

на две денудационни повръхнини

nлиоценската, се намиратъ овощнитв

-

-

по-високата

стопанско значение,

-

миоценската

което

отъ които върху

градини и ливадитв,

пасищата.

Поради

важното

иматъ твзи денудационни nовръхнини

сравнение е трi;бвало да бждатъ дадени твхнитi; височини.
физиогеографски
едно

елементъ еж

младитв

съ денудационнитв nовръхнини

пански

долинни

врi;звания,

опредi;лятъ

и

за

Вториятъ
които за

nоселищнитi;

и

сто

отношения.

На второ мвсто е разгледанъ накратко климатътъ.
дадени

много

климатични

мата между Дунавската

данни,

изтъкната

е

Безъ

преходностьта

да
на

еж
кли

равнина и Стара-планина.

Отъ антропогеографскитв отношения най-напредъ авторътъ се е
спрi;лъ

на

възникването

и

името на

града.

Въпросътъ е разгледанъ

сполучливо. Възникването на града се поставя въ началото на
доказателства

графски

-

отъ

ща

за

карти.

което

е

nотърсилъ главно въ

изъ Дунавска

Чипровци

и

Етрополе, между

следъ

в.,

До

1750 г.

България и старо-планинскитt. краи

1750

1800
1800

и

изъ Македония, Одринско и Троянско, между
селници отъ Троянско и

XV

старит-в гео

Заселването на града е станало по етапи.

преселници

на

авторътъ

г. отъ

преселници

и

г. отъ пре

1878

Освобождението отъ преселници

изъ

всички троянски села-най-вече близкитв до града. Троянъ става градъ
едва отъ
ното

г., но късно следъ това той още минава между

1868

население

Като

обаче,

за

тиnъ

градъ

подробности

лежаще

бi;ше

да

Трсянъ

се е развилъ

въ градското
има

махлитв и отдвлнитв

една

етапи

на

минали

като

попжтно селище,

развитие не еж дадени.

скица

която е представена отъ автора

тати отъ автори

мt.ст

село,

на

града,

развитие.

твърде

Въ

гдето

да

физиономията

картинно

съ

Много

еж

на

означени

на

града,

даденитt.

ци

презъ него въ миналото, се забелязва бърза

промi;на, особено следъ Освобождението.
Твърде

интересна е родовата

анкета

която авторътъ е събралъ сведения за

на

всички

града

кжщи,

въ

връзка

Може

съ

да се

Рец~нзии и книжовни вести

каже, че за
анкета

пръвъ пжть се дава толкова

за rрадъ. Тя дори въ

нвкои

отколкото трвбва, а личниятъ
вмъкнати

за

всвки

единъ

научна работа. Покрай
и

за

главния

е

предимно

елементъ и

подробна

не

на

мжжетв, отъ

еж

което

родова

е подробна повече

подробноститв,

родъ съвсемъ

които

нуждни

при

се

вижда,

еж

една

сведения
че Троянъ

занаятчийски rрадъ.
имена

иматъ

важно

f\вторътъ е

събралъ

лище,

но

имъ дава никакво

които

той

могли

пълна и

отношения

родовата анкета авторътъ е събралъ

поминъкъ

Геоrрафскитi,

чение.
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той

не

предоставя

да дадатъ вврни

сега

ство,

кираджийство

дано земедвлието

тълкувание. Специалиститi,

градъ разгледани

и

то

и

пр,

занаятитi,

въ

грънчарство,

На второ

мина

абаджий

мвсто е разгле

най-вече неrовиятъ най-главенъ отрасълъ

овощарството. Ж1,1вотновъдството се нуждае
едно правилно

на

мвстата мжчно биха

еж

кожухарство,

кърджийство

и

зна

Троянско зем

заключения.

калпакчийство

:

имена отъ

на работата е посветена на стопанскитв отно

шения. Като занаятчийски

и

поселищно-rеоrрафско

такива

това безъ да познаватъ

Втората половина
лото

доста

развитие.

Като

отъ

особени

изключимъ тукъ нвкои

грижи

излишни

за

ера.

внения (напр. на стр. 50), препоржкитв, които дава с!вторътъ за разви
тието на животновъдството въ Троянско еж напълно приемливи. Инду
стрията въ

Троянъ

е

въ

постояненъ възходъ.

Тя

е главно

свързана

съ преработването на дървото. Рагледани еж сжщо така доста подробно
стопанскитв

Къмъ
фоложка,
Едно

връзки

на

работата

стопанска

rp.

въ
и

ностьта

на

би

изпълнение

пжтищата) и нвколко снимки.
на

картенитв

могло да допринесе още

скици

повече за

и

подре

преrлед

работата.

Общо взето, работата на
ното

еж дадени три картени скици (мор

на селищата и

по-умвло техническо

ждане на снимкитв

Троянъ съ по-близки и по-далечни мвста.

текста

съдържание,

r.

Игнатъ Пенковъ, съ

е подредена съгласно

лищно-rеоrрафскитв

изучвания. Тя

модернитi,

е издадена

or ледъ
методи

на ней
на

посе

съ материалната

под

крепа на Троянската популярна банка, което прави честь

на

троянски

изчерпва на

стопански

деятели

пълно

задачата

на

пански

черти на

градъ

и

автора си

отъ

-

гледна

даде

Троянъ.

точка

rлавнитв

поселищно сто-

д. р ъ Л юб. д и н е в ъ

Нови периодични издания
родонаучни институти. Открай

ржка за ржка

научна

да

буднитв

на

нi.кои

време,

наши

науката

и

държавни

практиката

търсейки взаимно сътрудничество и подкрепа.

при

вървятъ

Това е

особено вврно за природознанието, гдето, поради особения характеръ
11а природнитв
отрвзъкъ

явления и

отъ време,

процеси,

пространство

и

развиващи се въ единъ
маса,

срвдства и сили за вникване въ сложнитв

се

изисква

природни

rолвмъ

съгласуване

на

законосъобраз

ности, а оттамъ за рационално използуване на природнитi, блага.
За

едно такова ползотворно съгласуване

между ежедневна прак

тична дейность и научна работа ни rоворятъ излвзлитв напоследъкъ
нi,колко периодични издания на нвкои наши държавни научни институти.

Рецензии и книжовни вectli

260
Въ кн.
Негово
б ат а

на И з в е с т и я н а Б ъ л

VI!

д р уж е с т в о

Величество

за

r

врем ето

войски

издания

на

r

е о

р а ф с к о

r

В ъ з д у ш н и т

Известия

-

на

на

t

с:луж

г.).

(1940

Сега зас:лужаватъ да се отбележатъ
ни

а р с к о т о

бtше отбелязано изданието

Т р у д о в е

н а

още

две

Ц е н т р а л н и я

нови

периодич

r и
1, 4°, 293 с:тр., София 1941 г. и Го
д и ш н и к ъ н а Д и р е к ц и я т а з а п р и р о д н и б о r а т с т в а, О т
д t л ъ R, том ъ I, 8°, 200 с т р., Софи я, 1941 г.
Ц е н т р а л н и я т ъ
м е т е о р о л о r и ч е н ъ и н с т и т у т ъ подъ
:

м е т е о р о л о

ч е н ъ инс:титутъ, томъ

чието ржководс:тво се намира

почти цtлата

метеорологична

мрежа на

България, а с:жщевременно и единствената у нас:ъ с:еизмологична служба,

50

презъ своето почти

годишно

с:жществуване се

затвърди като единъ

първостепен·енъ наученъ институтъ. Неговитt издания, наредъ с:ъ тtзи
на Д и р ек ц и я та н а с та т и с т и к а т а,
всрtцъ научнитt

срtди

материали върху

географията на

Покрай
(въ

което

за

въ

и

и

добиха широка извес:тность

вь чужбина

наблюдения

използуване оть

като изворъ

на сурови

България.

разширението на метеорологичната мрежа

миналото

се

желаеше

на страната, се желае още

на Институт а

логичнитt

насъ

подържането

отношение

уголtмяването

дачи

у

много,

а

днесъ,

при

повече) една отъ главнитt за

е била публикуване на резултатитt отъ метеоро
по начинъ да бждатъ годни

практиката

и

и лесно достжпни

науката. Известни

отъ

сжщия

институтъ

редици

:

еж вече издава

r о
- отъ 1899 г. нас:амъ (последниятъ годишникъ е за пе
риода 1929-1933 г.); редовно излизащия З е мед t л с к о - метеор о
л о r и че н ъ бюлетин ъ отъ 1889 r. насамъ; З е ме тресен и ята
в ъ Б ъ л r ар и я - отчети излизащи отъ 1902 г. насамъ (последниятъ
отчетъ е за периода 1931-1940 г.). Въ тtзи публикации сж събрани
нитt

Ме те о р о л о г и ч е с к и

д и ш ни к ъ

извънредно

изобилни

сеизмологията на
обобщени

J>.ъ

и

ценни

материали

върху

qългария, които вече, отчасти,

редица

климатоложки

работи,

климатологията

сж

и

преработени

както отъ

и

учения персо

налъ на Института, така и отъ лица извънъ него. Обаче, до сега липсваше
единъ

периодиченъ

ложи

системно

наученъ органъ,

научната работа

въ

който да

въ самия

Новитt Труд о в е запълватъ тази липса и

·

се

групира

и

из

Институrъ.

създаватъ

условия

за системното провеждане на една чисто научна работа.
Въ
изъ

първия

областыа

на

томъ на Труд о в е т

метеоро:копията,

климатологията,

Нtкои

работи

отъ тtзи

трi,бва

да

На

въ

помtстени
физиката

голtмъ

Института

К.

България,

и

презъ

стр.

климатичнитt

вегетационния

сеизмологията.

за

географа

и

страницитt на Изв. Бълг. геогр. д-во.

- Кл
171-272 съ

К и р я к о в ъ

crp.

редица статии
на атмосферата,

интересъ

първо мtс:то въ тов~ отношение е работата

характеризиратъ
гария

сж

агроклиматологията

предс:тавятъ

се отбележатъ

толога при

ц ат а въ

i,

математичната статистика,

условия

периодъ,

съ

на

на

агроклима

и м а т ъ т ъ н а

п ш е н и

таблицитt, въ

зимната пшеница

цель

да

се

пос:очатъ

кояrо се
въ

Бъл

начини

за избi,гване вредното влияние на неблагоприятнитt климатични въз-
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действия. При разработване на тази проблема, авторътъ е приложилъ
методитt на съвремената агроклиматология.

Съ

помощьта

на

вариа

ционния коефициентъ той установява

значителното ежегодно колебание

на добива. Трtбва да се отбележи,

че тази

нение, е въ връзка

съ

констатация,

преходно-климатичното

положение

безъ

съм

на България,

особено южно отъ Стара планина, гдето е допустима една климатична

-

флуктоация

тукъ

станции иматъ вариационенъ коефициентъ около

10

и надъ ЗО°!о, (Втора ясна ивица на голtми коефициенти следвсj тече
нието на

р. Дунавъ). Съ

метеорологичнитt

скопски таблици авторътъ търси
и стойноститt на

еквиваленти

и

климато

конкретната връзка между реколтата

метеорологичнитt

елементи

презъ

отдtлнитt

фази

на вегетационния цикълъ (сtитба, зима, братене, изкласяване, зрtене)
и

установява

тични

следнитt

условия

дължителна

комtрни

есенна

:

;

зима

валежи

недостатъчни

за

зимната

пшеница

на

сtитбата

;

недостатъчни

и

или

неблагоприятни

суша по време
валежи

температура

крайно

преди

изобилни

комбинации

различнитt

части

авторътъ подtля

страната

България

и

на

условия
възъ

на

;

зрtлость

по време

климатични

на

и

изкласяването;

пълната

валежи

Всички тtзи неблагоприятни
различно въ

преди

клима

сурова

про
прt

крайно

братенето.

се проявяватъ

основа на тtхнитt

нtколко

биоклиматични

области.
Въ последната часть на работата авторътъ се спира върху он-tзи
подобрителни

работи, които трtбва да

суваме биологичния
матиченъ

интервалъ,

доходно.
еж

:

за

да

се предприематъ за да

Товз е
заема

стане

отглеждането

на

тази

с-tитбаrа

основенъ
първо

и

скорозр-tлостьта

трудъ

мtсто въ

върху

на

Друга, юпересна
Института К .

нашето

на

земед-tлско

за географа, работа

К и р о в ъ

Втори

-

П о ч в е н и т

принос-ъ, стр, стр.

е

една

г е о г р, д

-

во

(кн,

в ъ Българи я.
първия

пространението

на

тази на

VШ,

1941

г. ), статия

:

слой

статия

t.

П о ч в е н и т

Първи принос ъ, стр.

директора

на дълбочина до

20

на

на

Б ъ л

която
Б ъ л г.

т е м п е р а т у р и

годишния

ходъ

топлината въ почвата, възъ основа на

еж температурнитt.

по

3-60.

приносъ авторътъ разглежда

на

и

проблемата.

t те м п е р а т у р и в ъ
143-170, съ таблицитt,

на почвенит-t температури до дълбочина
стоящата

по

култура,

стопанство

работа представя допълнение къмъ излtзлата, въ страницитt

Въ

кли

култура

сорта,

екологията

специално, здрава основа на биоклиматичната страна

г ар и я.

съгла

пшеницата съ по-благоприятенъ -

Въ това направление, споредъ изводитt на автора, сжществени

времето на

която

цикълъ на

125

см.

условия

на

За

и

предметъ

повръхния

см., т. е. на този слой, който е

раз

наблюдения

на на

почвенъ

отъ

най

голtмо значение за растителностьта. Оrъ изучванията, които еж пра
вени

възъ основа на

твърждаватъ редица
и хидроложки

Тt.зи

4

свойства

свойства, при

годишни

наблюдения

на

почвата

постоянство

18

станции, се по

голtмо едафично значение.

за степеньта на нейното нагрtване.

на

лятъ топлинния балансъ на почвата,
има

въ

положения, които изясняватъ ролята на физичнитt
климатичния

факторъ,

опредt

който балансъ, както е известно,
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Тi;зи два

труда

върху почвенитi; температури въ България от

варятъ ново поле за работа у насъ, въ което се
интереси на геофизика съ тi;зи на почвоведа и
Въ Т р у д о в е т

отъ сеизмолога

при

i;

е

помi;стена

Института

з е ме тресен и е, стр. стр.
измично

изучване на

Места на

иста

V

8, IX. 1937

една

и

съ

оживила

NW-SO

и

положение

Срi;дна

съ

изосе

rp.

очертана

на

Форелъ-Меркали),

Банско. Въ еж.щата посока

въ приложената изосеистна карта.

простиране на онази
на

разсi;дна

линия, която

разсi;да,

картиранъ отъ

който

очертава

западния,

ния

стръменъ

Гостунъ

и Рибни,

L о u i s въ неговия трудъ М о r р h о I о g iе s t-B u I g а r i е n, S t u t t g а r t, 1930. Тi;зи

Н.

s с h е S t u d i е n i n S ti d w
факти

се е

земетръса. Потвърждение на това пред

склонъ на Доспатъ, източно отъ селата Елешница,
описанъ и

се

(NW-SO)

макросеизмичната область а11торъп, поставя въ

станала огнище

представя

и микросе
на

изосеистнитi; линии

Тази удълженость на

работа

Н е в р о к о п с к о т о

г. Епицентралната обалсть,

(по дванадесетостепенната стълбица

еж удължени

сеизмоложка

--

Това е едно макро

103-121.

научнитi;

земетресението станало по долината

простира между с. Копривленъ и

връзка

и

К Я н к о въ

срi;щатъ

агронома.

налагатъ да се допуснатъ две предположения. Епифокалната ли

или следва тази, геоложки

установена,

разсi;дна

ния за силата на труса въ Елешница, Гостунъ и

веждатъ въ работата) или
автора и

е

пъкъ,

тя

е

линия

Рибно

правилно

не

локализирана

отъ

въ връзка съ нi;кой другъ успореденъ разсi;дъ.

Посрi;дствомъ сеизмограмния материалъ на четиритi;
сеизмологични

станции (Бi;лградъ, Букурещъ, София

рътъ локализира епицентъра на
отъ гр.

(сведе

се при

това

и

8

земетресение на

балкански

f\тина) авто
клм. северно

Неврокопъ.

Съ

помощьта на сжщия материалъ

ното огнище се опредi;ля на

дълбочината

на

земетръс

клм. Трi;бва да се отбележи критичния

25

погледъ у автора при микросеизмичната разработка на земетресението.
Първиятъ

колко работи
нато, всi;ка
скици

и

томъ на Т р у до в е т

i;

н а Ц, М. И. съдържа още нi;

съ метеороложко съдържание.

статия

карти,

е

придружена

литературенъ

съ

списъкъ

и

***

на геолозитi;

е

издаденъ

прегледни

резюме

Презъ последниri; нi;колко години
геология върви съ бързи крачки.

Той

множество

на

чуждъ

развитието

на

Преди Европейската

бi;ше ограничено. Като изключимъ

спрет

диаграми,
езикъ.

българската

война числото

r,,иннитi;

инженери,

това бi;ха хората отъ Университета- животътъ не търсi;ше още гео
лози. ,,По-старитi;" отъ младата генерация се създадоха повече пакъ като
хора на Университета едва презъ първото

а

десетилi;тие следъ войната,

„по-младитi;" отъ тази генерация увеличиха

съ извънредно бързъ темпъ. Причината
тя

е

на

нi;когаш11ото М и н н о

нуждата

р е к ц и я

за

геоложки

отъ

специалисти

от д

п р и р о д н и
проучван и я

геолози

i;

напоследъкъ

броя

си

за този разрасть е известна
въ

л е н и е

и

б о г а т с т в а.

връзка

съ

разрастването

превръщането

Отдi;лътъ за

при тази Дирекция

му

въ Д и

М и н ни и

има за задача, по

край миннитi; проучвания, да изработи една подробна геоложка карта

Рецензи~ и книжовни вести
на страната въ м-врка

1 : 50,000, за

подбранъ геоложки кадъръ,
персоналъ

еж

наложили

ученъ органъ

работи на

на

Т-взи

и

Дирекцията, въ

персонала.

Такъвъ

r

въ i два оrдвла:

отдi;лъ

мини, ка;,иери и

минерални

ОТЪ ТОМЪ

f\

Въ

която цель той се нуждае отъ единъ
задачи и

улеснили

н а Д и р е к ц и я

това увеличение на

издаването

който да

именно

а з а п р и р о д н и
води.

и

на

научния

специаленъ

на

намиратъ мвсrо научниri;

органъ

б о

миненъ

f\ -
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е

Годишни кът ъ

ат с т в а, който ще излиза

r

геоложки

Излi;злиятъ

и

отдвлъ

Годишникъ

Б

е

за

-

отдвлъ

J,

връзка съ една отъ

главнитi; задачи

на

Дирекцията

при родни бог ат с т в а-дирене на петролъ и

то

за

предимно въ Вар

ненско и Провадийск:,, еж предприети редица геоложки и геофизични

из

учвания въ Северо-Източна България. Оrъ този характеръ е и работата
на Д

f\

-

р ъ

В. Ц а н к о в ъ

вре н скот о

съ

1 геоложка карта.

стратиграфията

и

Д

и

р ъ Е л.

f\вторитi;

тектониката

ношение f\вренско

плато.

доста

даватъ

на

Г е о л о г и я

-

н а

9-32,

стр. стр.

единъ общъ погледъ върху

интересното

въ

петролгеоложко

край, заедно съ работитi; на

еж основата на геоложкитв
е обърнато

1{ о е н ъ

плоскогорие,

от

Работитi; на твзи двама автори, които еж

изучвали дълги години този
бота

-

(М о м и н скот о)

ни познания

за

голвмо внимание и

Варненско.

П. Гочевъ,

Въ

тази

ра

върху тектониката на пла

тото, като се изтъква сжществуването на слаби анти и

синкликални

навълнявания

много мвста

на

пластоветi;

усложнени съ локални разсi;ди
денудационни
Въ

съ

посока

-

явление

NW-SO,
общо

на

за

всички циркум

плата въ Севера-Източна България.

морфоrенетичнитi;

интерпретиране на

бележки

имаме

само едно морфоложко

геоложкитв факти, по останалитi; чисто морфоложки

въпроси авторитi; възприематъ възгледитi; на

F. Gellert

и

Wilhelmy.

Н.

Въ връзка съ сжщия въпросъ-дирене петролъ въ Варненско стои и

докладътъ
извършва
за

на

Д р уж е с т вот о

гравиметричнитв

извършенитi;

н е н с к о, и

проучван и я
указания

подземна

Е л
и

в ъ

една

М н е н и е

въ

Вар

въ р х у и з

-

въ

45 -

47,

въ

петролrеоложко

които

се

отношение

Ге о л о г и я

н а о р у д е н а т а с ъ

о б л а с т ь м е ж д у с е л а т а Л о к о р с к о, 1{ р е м и к о в
въ

съ единъ листъ

на южнитi; склонове на
Сеславци,

което

Бе л е ж к и

измврвания

-

стр, стр.

интересна

1{ о е н ъ въ статията си

С е с л а в ц и

72-102,

-

„Сеизмосъ" за Гравиметричнитi;

Варненско,

за

Хан о в е р ъ,
край

геология.

.

х а м а т и т ъ
ц и

гравиметрични

Д-во

-

въ този

бележката на О т т о Б а р ш ъ

ложението на
даватъ

С е и з м о с ъ

измврвания

въ връзка

силно лиспувана

и

С о ф и й с к а
профили

С та р а

П л а н и н а, стр. стр.

и една карта, разглежда геологията

Софийска

планина

между селата Локорско и

съ хематитнитi; орудявания тамъ.

шарирана

зона,

отдвлена

отъ

Това

е една

Софийското

поле

чрезъ дълъrъ подноженъ разсiщъ. f\вторътъ изтъква, че въ областьта
е

имало

две

палеозойския

металогенези

въ

връзка

съ

и горно-кредно-терциерния.

двата

магматични

цикли
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Рецснзhи и книжовни вести

С ж щ и я тъ

а в т о р ъ

заедно

,

съ

и н ж

К.

•

К о н ст а н т и

-

но в ъ, въ статията С т р у к турни форми въ Стар и я Те р ц . и е р ъ
на Ю.

И. от ъ

г р.

К ю с т е н д и л ъ

с ъ

о г л е д ъ

геоложкото им ъ значен и е, стр. стр.
и

листъ

1

съ

профили,

спирайки

се

н а

накратко

п е т ро л

-

съ една карта

176,

159 -

върху

гелогията

на

Пиянецкия старо-терциеренъ басеинъ правятъ приносъ върху интересната

проблема

за

произхода

и

структурата'

на старотерциернитi;

басеини

въ Южна България.
f\вторитi;

приематъ, възъ основа на

риалъ, за време образуване на флиша
до

прехода

къмъ

Олигоцена.

старъ

палеонтоложки

периода

Допущатъ

мате

отъ Срi;дния Еоценъ

евентуални

акумулации

на

петролъ въ дълбочина.
Д

-ръ

ц и ера

въ

Р.

но в и в ж г л.
гията

на

въ статията

значителни

Гео л о г и я

на

Те р

откриването на

131, се спира върху геоло
-· Бобовъ-долския. Въз

121 -

старо-терциеренъ

басейна се опрдi;ля

претърпяли

си

съ огледъ

залеж и, стр. стр.

другъ

растыа на

еж

Бере го в ъ

Бобовъ-долско

басеинъ

за

горно-олигоценска.

нагъвания.

(Твърде

Флишкитi; маси

вi;роятно е,

че

тi;зи

нагъвания, така типични за цi;лия южнобългарски палеогененъ флишъ,
иматъ характера на

Годишникътъ

„блокиранитi; гънки"

съдържа

още

на Е.

нi;колко

приложно-геоложко съдържание . Статиитi; еж
на чуждъ езикъ, литературенъ списъкъ и

жани

геоложни

карти и

S е i d 1).

работи

съ

придружени

тектонско

. съ

и

резюме

съ технически добре издър

профили.

Г о д и ш н и к ъ т ъ н а Д и р е к ц и я т а з а п р и р о д н и б о г а т
е т в а, подобно на
д

•

в о,

ще

стане

морфологията

Спи с а ни ето . на

важенъ

на

източникъ

Българскитi;

Б ъ л г ар скот о геоложко

за

изучване

геологията

и

гео

земи.

Ж.

Гължбовъ

Prof. Dr. J. Rtanasiu und Dr. Th. Krautner, Bukarest. D а s Е г db е Ь е n v о m 10. XI. 1940 i n R u m а n i е n. Verof. d. Reichsanstalt ftir
Erdbebenforschung in Jena, Н. 40, S. 21-30, 1941.
Това е само едно предварително макросеизмично изследване на
едно отъ най-силнитi; земетресения усi;тено въ Румъния презъ послед
нитi;

100

години.

То

бi;

усi;тено

доста силно и

цi;ла България, като въ нi;кои мi;ста покрай

продължително въ

Дунава •·: причини слаби

повреди. Забележително е, че изосеистната карта на това

земетресе

ние е изработена възъ основа на много богатъ материалъ събранъ отъ

5000

мi;ста. Епицентърътъ на земетресението, опредi;ленъ по м и к р о

с е и з м и ч е н ъ

начинъ,

най-дейнитъ земетръсни

се

намира въ

планината

Главната задача на това проучване
мостыа

една

между

страна и

разпространението

геологическия

Изосеистната карта
гатъ материалъ

се

Вранчеа

-

едно

отъ

огнища въ Румъния.
и

е

силата

да
на

се

установи зависи

земетресението,

отъ

съставъ на терена отъ друга.

изработена

твърде много

възъ основа на споменатия бо

различава

отъ

изработенитъ

възъ

Рецензии и книжовни вести

основа

на

малко

отпечатани

въ

сведения

неправилни

форма и

карти, каквито

често

срt.щаме

литературата.

Изос:еиститt.
шено

изосеистни
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на румънското
полета,

положение

които,

земетресение
на

произволни

пръвъ

и

заключаватъ

погледъ,

разхвърлени.

съвър

изглеждатъ

Обаче,

по

по-отблизо

разгледани, тt. могатъ да се обяснятъ съ повърхностната и дълбоката
тектоника на мt.стата. Най-характерното

областьта съ силни повреди
СИ-ЮЗ.

Тази

область,

обхваща

обаче,

на

това

голt.ма

не

земетресение е, че

площь

представя

съ главна ось

една

непрекжсната

площь, а се състои отъ отдt.лни „острови", които понt.кога отстоятъ
единъ отъ другъ
става

дума

за

Изобщо,

на

десетки

километри.

м а к р о с е и з м и ч н о

изосеиститt.

вървятъ паралелно

титt.. Най-далече земетресението
вt.роятно

по

Поради

се

е

земие

и

иститt.

на

и
на

отъ

на

картата доста ясно

Добруджа, а така
една страна

и

отъ

сжщо

мt.стната

друга

Въ това предварително

и

сжщото

или

да

Въ

на

Карпа

въ

посока СИ,

тази

посока зе

отъ

връзката

степень.

5- 6

между

изо

Карпатитt., на тt.хното пред

зависимос:тьта

тектоника
еж

и

между

геоложкия

разгледани

действието

Интересно е да се отбележи, че
съ дъски

джгата

сила

може

епицентъра.

изосе

строежъ

страна.

кото действие на земетресението и

Върху

на

проучване

карпатската область, които еж

съ

изпъква

голt.митt. тектонски линии

съответното мt.сто,

обкованъ

на

южния ржбъ на Подолския блокъ.

Съ една дума,

не

на

разпрострt.ло

метресението е усt.тено чакъ въ Москва
сеиститt.

това

локализиране

му

още

върху

само селскитt.

кжщи

геолож

сградитt..
въ Под

направени отъ здравъ дървенъ скелетъ,

плетъ, сж

издържали напълно земетресението.

земетресение

G. MШ\er-Deile печати малка ста
тия подъ заглавие „Einige Notizen tiber das rumanische Erdbeben vom
10. November 1940" въ Zeitschrift fiir Geopt1ysik, Н.
1941. S. 33-39.

½,
К.

Я II К О В Ъ

Географски книгописъ за 1941 г.
за Българскит,ь земи
=

(Съкращения: Изв. Б. Г. Д.
Известия на Българското географско д-во ;
Арх. П. Пр. = Архивъ за поселищни проучвания; Г. С. У.= Годишникъ на
Софийския университетъ .Св. Клим. Охридски"; Уч. Пр.
Училищенъ пре
гледъ; Изв. М. Сл . В.= Известия на метеорологичната служба въ войската;
Бълr. Т.
Списание Български туристъ; Сп. Б Т.
Списание Български
тютюнъ; Сп. Б. Геол. Д.
Списание на Българското геологическо д-во;
Сб. Ст. Б.
Сборникъ въ честь на Проф. д-ръ Стефанъ Бончевъ; Сп. Б. И.
К. Д.
Списание на Българското икономическо д-во; Сп. Р. Пр.
Списа
ние Рибарски прегледъ; Мак. Пр.
Списание Македонски преrледъ; Тр.
Ц. М. И.
Трудове на Централния метеоролоrиченъ институтъ ; Год. Дир.
Пр. Б.
Годишникъ на Дирекцията за природни богатства; Сп. В. Т.
Списание Външна търговия; Арх. Д. М.
Архивъ на Държавнитt мини.

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

1\баджиевъ, Инж. Ив., Земедtлското стопансrво въ
обединена България. Сп. Аграрни проблеми, год. IV. кн. 3, стр.3-9.
1\еролоrиченъ rодишникъ за 1940 година. Възд. на Н.
В. войски метеорологична служба. София, 67 стр., 4°.
1\лексиевъ, 1\т., Значението на географията при изра
ботване на картитt.. Изв. Б. Г. Д., кн. VIII, стр. 195-201.
1\лексиевъ, 1\т. Хипсометрични данни за Бtломорието.
Изв. Б. Г. Д., кн. VIII, стр. 208-208.
1\лексиевъ, 1\танасъ, Вранска баня. Бълг. Т., год. XXXIII,
кн. 10, стр. 279-282.
1\рнаудовъ, Н., Върху новооткрититt. предисторически
останки въ Южна България. Г. С. У., т. XXXVII, II. физ.-мат.
фак., кн. 3, Ест. история, стр. 17-26.
1\танасовъ, К., Характеристика на вж.трешния тютюновъ
пазаръ въ района Горна-Джумая. Сп. Тютюновъ прегледъ, год.
Х, кн. 5, стр. 108-117.
1\танасовъ, Петъръ, Българи въ Приазовието. Сп. Про
свtта, год. VII, кн. 4, стр. 389-408.

Бадевъ, Йорданъ, Ключъ на търговията и на българ

щината въ Македония. Битоля. Сп. Просвt.та, год. VI, кн. 10,
стр. 1176-1189.
Байловъ, Д., Производството на тютюнъ „Виржиния"
въ България. Сп. В. Т., кн. 10, стр. 18-23.
Байловъ, Д., Тюrюнопроизводството въ бивша сръбска
Македония, Източна Македония и Бt.ломорска Тракия. Сп. Тю
тюновъ прегледъ, год. Х, кн. 4, стр. 70-73.
Бакаловъ, д. Т., Приносъ къмъ изучаване на затопля
нията на времето у насъ. Изв. М. Сл. В., кн. 2, стр. 99-129,
4 таблици, 7 чертежа, 3 приложения.
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Barten, Dr. Heinrich, Die Landschaften Bulgariens. Zeitschr.
f. Erdkunde, Fr. а. Main, Jahrg. 9, Н 5-6, S. 143-170, 3 Kar- ·
ten, 16 Aufnahmen.
Barten, Dr. Heinrich, Bevolkerungsentwicklung und. BevolkerungsproЫeme in Bulgarien. Zeitschr. f. Erdkunde, Fr. а.
Main, Jahrg. 9, Н 5-6, S. 176-180.
'3arten, Dr. Heinrich, Dle in bulgarische Verwaltung tibernommenen Geblete Thrakiens, Makedoniens und der Dobrudscha.
Zeitschr. f. Erdkunde, Fr. а. Main, Jahrg. 9, Н 19-20, S. 619-623.
Barten, Dr. Heinrich, Die territorialen ProЬleme Bulgariens. Zeitschr. f. Geopolitik, Н. 4, S. 216-227.
Batakliev, Prof. lvan, Binen -- und Auswanderungen der
Bulgaren und ihre vбlkische und Staatliche Bedeutung. Zeitschr.
f. Erdkunde, Fr. а. Main, Jalнg. 9, Н. 5-6, S. 129-112 Karte.
Batakliev, 1., Die intensive Landwirtschaft in Oberthrakien
nach dem Weltkriege. Zeitschr. d. Gesellschaft f. Erdk. zu Berlin,
Н. 7/ 8 , S. 279-293, 1 Karte.
Batakliev, Iv., Die Wanderungeng der Bu1garen in den
letzten dreissig Jahren. Zeitschr. f. Geopolitik, Jahrg. XVIII, Н.

3,

s.

155-163.
Batakliev, lv., Einige deutsche Geographen tiber die poli-

tischen und vбlkischen Streitfragen zwischen den Bulgaren und
den anderen Balkanvбlker. Изв. Б. Г. Д., кн. Vlll., стр. 179-186.
Батанлиевъ, Ив., Подъление на България на главни гео
графски области възъ основа на климата и. Изв. М. Сл. В.,
кн.

2,

стр.

56-65,

карта.

Батанлиевъ, Иванъ, Село Батакъ - Пещерско (Антро
погеоrрафски развой на едно родопско село). Изв. Б. Г. Д., кн.
VIII, стр. 117 -149, 9 снимки, 1 скица, 1 приложение.
Батанлиевъ, Ив., Обединението на българския народъ
и политикогеографското му положение. Изв. Б. Г. Д., кн. VIII,
стр. 163-173, скица.
Батанлиевъ, Иванъ,
Проф. А. Иширковъ. Сп. Уч. Пр.,
год. XL, кн. 4, стр. 471-474.
Батанлиевъ, Ив., Гунчо Ст. Гунчевъ като антропогео
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lanichevsky, f\., вижъ при Tzankov, V. и Ianichevsky, А.

ОТЧЕТЪ
за дейностьта на

за периода

Бълrарското

16. XI. 1940

географско

год.-31.

дружество

год.:

XII. 1941

Уважаемо събрание,
Иабраното отъ Общото събрание на
телство си раапредtли

длъжноститt

22. XI. 1940 год.

както

следва:

настоя

председатель:

проф. Ив. Батаклиевъ, подпредседатель : Ан. Раабойниковъ, секре
тарь: д-ръ Люб. Диневъ, ковчежникъ: проф. Дим. Ярановъ, библио
текарь: ч. доц. Живко Гължбовъ, редакторъ на „Иавестията" ч.
доц. Живко Гължбовъ и съветници : Киро Т. Кировъ, директоръ на
Ц. М. И. и Стефанъ Русевъ.
Презъ отчетнин периодъ настоятелството е имало
стоятелствени събрания, решенията на които еж

шесть

надлежно

на

прото

колирани.

Дружествената кореспонденция презъ отчетния ·периодъ е била
доста оживена. Една часть отъ писмата еж въ връзка съ уреждане
на членскитt вноски, друга часть еж свързани съ
ния на дружеството, а трета

въ

-

връзка

· съ

разнитt начина

скаакитt на друже

ството уреждани въ София.
Общиятъ брой на всички членове на дружеството
стоящия отчетенъ периодъ е възлизалъ на
души редовно издължени до
дължени до
год. вкл. и

622
125

1941 г. вю1.,
194 души редовно

1940 г. вкл.,
252 души, порап:и

души

редовно

издължени

това, че не имъ

презъ

души, отъ които

се

до

на

51
из

1939

знаятъ точнитt

адреси или по други причини не еж редовно издължени. На всички
членове

е

отправено

предизвестие за издължаване на членския вносъ

и нtкои отъ тtзи, които не еж отговорили еж били отписани отъ
списъка на членоветt. Подлежатъ на отписване и нtкои други чле

нове, които не еж били отписани до сега по

нtкои

съображения.

Поради поскжпването на печата настоятелството се видя при
нудено, на заседанието си отъ 15. XII. 1941 година, следъ като се
бtше съветвало и поотдtлно съ нtкои отъ членоветt на друже
ството въ София, да увеличи членския вносъ къмъ дружеството
отъ 60 лв. на 100 лв. годишно, начиная отъ 1942 год. Съ тази

мtрка настоятелството смtта, че ще може до известна
се

запази дружествения

Презъ изтеклия
следнитt сказки

1.

стеnень да

капиталъ.

отчетенъ

периодъ

дружеството

е уредило

:

,,Западна Тракия" отъ Ан. Разбойниковъ

(29. XI. 1940 rод.)

Отчетъ
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2. ,,Рилскитt и Пиринскитв езера" (съ свtтливи картини) отъ
Ал. Вълкановъ (22. XI. 1941 год.).
3. ,,Разселване на българитt« отъ Василъ Миковъ (27. XI.
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4. ,,Природата на островъ Тасосъ" (съ свtтливи картини) отъ
проф. Н. Стояновъ ( 4. XII. 1941 год.)
5.

Бележки и впечатления отъ една екскурзия

изъ

Македо

ния и Бiшоморието (съ свtтливи картини) отъ проф. Ив. Батаклиевъ

(11. XII. 1941 год.)
6. ,,Разстоянията

и опорнитt

океанъ" отъ Стефанъ Русевъ

точки

на

събитията

въ Тихия

(25. XII. 1941 год.)

Презъ сж.щия периодъ дружеството е уредило гостуването на

нtмския професоръ Лудвигъ Мекингъ отъ Хамбургъ, който е из
несълъ следнитt сказки: ,,Борбата на Япония и нейнитt географски

основи (съ свtтливи картини) (7. Х. 1941) и „Развитието къмъ по
литически голtми пространства" (съ свътливи картини). (8.Х.1941 г.)
Сж.щиятъ бtше провъзгласенъ и за дописенъ

членъ

на

д-вото и

му бtше врж.ченъ подходящъ дипломъ.

Презъ този отчетенъ периодъ дружеството издаде

томъ

VIII

отъ дружествения органъ „Известия", който съдържа нtколко
научни статии съ морфоложки, климатоложки и антропогеографски
характеръ,

както

и

рецензии

и книжовни

вести

лtзлитt по-важни географски трудове презъ
Библиотеката на дружеството презъ

и

книгописъ

1940

на из

година.

отчетния

периодъ

се е

обогатила съ много малко книги въ сравнение съ миналитt години,
поради разширяването

на военнитt действия. Размtната

на книги

се е извършвала предимно съ странитt отъ осьта, и то главно

Германия. Все въ връзка

съ

подреждане

отчетния периодъ бtха подвързани
Презъ отчетния периодъ

58

на

книги.

настоятелството

прави постж.пки предъ Министерството на

е

продължило

и

особено

на

ствената география въ нашитt гимназии на нуждната висота,
това

направление

се

постигна

съ

часове.

Известенъ

въвеждането

на

е

като

отечествената

временно.

се работи за едно постоянно увеличение на

отече

успtхъ въ

география съ по единъ часъ седмично за всички класове

освободенитt ни земи, което увеличение

да

народното просвtщение

за поставяне преподаването на географията
за цельта се увеличатъ седмичнитt

съ

библиотеката презъ

въ ново

Настойчиво

седмичниrt часове съ

единъ за изучаване на отечествената география. Писмото отправено

до Министра на народното просвtщение по този въпросъ е помt•
стено въ томъ VIII на „И::вестията ".
Отъ изложеното по-горе

се

вижда,

че

настоятелството

на

дружеството, презъ отчетния периодъ, въпрtки, че нtкои отъ чле

новетt му бtха мобилизирани, е положило

максимумъ

усилия за

напредъка на дружеството, въпрtки всички трудности на сегашното

време и се надява, че Вие ще оцените бепристрастно неговата дей
ность и ще одобрите отчета му.

·

Отчеtъ
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Отчетъ на ковчежника

I.

От,1етната

дина

при

1.
2.
3.

1940-1941

година започнахме

на

Въ касата

Въ банка

10,312
91,741
282,741

„Български кредитъ"

,,Известия" и

„Библиотека"
Всичко

11.

„
„
„

384,794

Членски вносъ

32,390 лв.
10,000 „
4,697 „
3,141 „
50,228 лв.

Субсидии

Лихви
Продажба на дружествени издания

----------

В с и чк о

.

Разходътъ презъ сжшия отчетенъ периодъ бtше за:

1.

Отпечатване на книга
на

2.

VIII

отъ „Известията"

48,851
9,446
58,297

дружеството

Обши разноски
Всичко

IV.

лв.

Приходътъ презъ отчетния периодъ бtше отъ:

1.
2.
3.
4.

III.

16. XI. 1940

наличность:

Капиталътъ на

лру жеството на 31. XII. 1941 година
1. Каса и пощенска чекова смtтка
7,673
2. Б.анка „Български кредитъ"
86,311
3 .• Известия" и „Библиотека"
328,451
422,435
Всичко .
Настоятелство

лв.

„

„
е

въ:

лв.

„
„
„

:

Председатель: Проф. Иванъ Батаклиевъ
Подпредседатель: Ан. Разбойниковъ
Секретарь: Д-ръ Люб. Диневъ
Ковчежникъ: Проф. Дим. Ярановъ
Библиотекарь: Ч. Доц. Живко Гължбовъ
Редакторъ на „Известията": Ч. Доц. Живко Гълж.бовъ

с

ъветници:

f

Киро Т. Кировъ

1

Стефанъ Русевъ

\

го

ДОКЛI\ДЪ
на Контролната

комисия

на

Българското

rеоrрафско

дружество до общото събрание на дружеството

:

Контролната комисия на Българското географско дружество
се събра на 25 юний, 1942 год., провtри смtткитt на дружеството

преэъ отчетната
дружеството

е

1940- 1941

съставена

гол. и намtри,

точно

споредъ

че

равносмtтката на

дневника-главна

еж.щото дружество и приходо-раэходнитt пера въ
които отговарятъ на действителното положение

книга

на

главната книга,

споредъ

предс~:а

венитt документи.

Поради това комисията моли събранието да одобри отчета и
да освободи настоятелството отъ отrоворность.

София,

25.

юний,

1942 r.

Контролна комисия:

JI Сава Поповъ

А. Монеджикова

Списъкъ
на новитrь членове на Бi,лzарското географско дружество

(Продължение на списъка, помtстенъ въ кн. VIII на .Известията•. Съкраще.•
ния: д. а.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

=

=

домашенъ адресъ, п. а.

постояненъ адресъ),

Александровъ Любомиръ, к. учитель, д. а. с. Малашевци-Софийско.
Антонова Радка, студентка, . д. а. ул. Червенъ 12, Русе.
Атанасова Марийка, студентка, с. Каблешково - Поморийско.
Атанасова Недtлка, студентка, д. а. гр. Карнобатъ.
Атанасовъ Никола.й, студентъ, д. а. гара Ябълково.
Атанасовъ Атанасъ, .гимн. у-ль, гр. Добричъ.
Бончевъ проф. д-ръ Ст., геологъ, п. а. бул. Баучеръ 34, София.
Билярски Яне, студентъ, д. а. с. Висока могила -Дупнишко.
п. Василевъ Иванъ, учитель, бул. Фердинандъ 90, София.
Василева-Векилска Павлина, д. а. с. Световрачане- Софийско.
Гимназиаленъ клонъ - гара Павликени.
Генчевъ Слави, директоръ XII прогимназия-София.
Гарчева Веселина, учителка гимназията, гр. Пещера.
Георгиева Гина, студентка, д. а. с. Михалци, чр. гара Павликени.
Главня Мартинъ, студентъ, д. а. Лозенецъ 17, София.
Гимназия смtсена-Пловдивъ.
Gurlitt Dr. Dietrich, геологъ мина Кирка, поща Кирка-Деде-Агачъ.
Драгневъ Христо, студентъ, д.а. 10. февруарий 15, В. Търново.
Дамяновъ Тодоръ, студентъ, п.а. с. Габровница-Фердинандско.
Дановъ Петъръ, студентъ, п.а. пл. Василъ Левски 23, Бtла Слатина.
Димитровъ Цоню, геологъ, бул. Беи. Мусо1шни

94,

София.

Димова-Ганчева Дойчина, гимн. учителка, гр. Попово.
Добрушки Никола, rимн. учитель, гр. Хасково.

Димова Виолета, к. учителка, д. а. гр. Свиленградъ.
Елимовъ Георги, учитель см. гимназин, гр. Битоля.

Жейновъ Жейно, гимн. учитель п.а.

19 февруарий 1, гр.

Силистра.

Загоровъ проф. д-ръ Славчо, пълномощенъ министъръ-Берлинъ.

Илиевъ Христо, студентъ, д. а. с. Ушинци-Разградско.
Илиева Руска, студентка, п. а. Александровска

17,

Бургасъ.

Институтъ учителски, гр. Пловдивъ.

Иванова Парашкева, учителка п.рг. гимн. Свищовъ.
Калевъ инж. Богданъ, миненъ инж., п.а.ул. Рила, Красно-село, София.
Куклевъ Дичо, студентъ, д. а. с. Райково-Смолянско.
Крякова Радостна-Весела, к. учителка, п. а. ул. Н. Рилски 1, София.
Крънджаловъ, д-ръ Дим. асистентъ, д. а. Тракия 4, София.
Кьосевъ Николай, студентъ, д. а. ул. Стара 7, гр. Попово.
Кулова Спасена, учителка мжжката гимн. гр. Ямболъ.
Кънчева Елена студентка, п. а. Гороцвtтъ 4, София.
(Следва)
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150,
159,

vоп оЬеп,

zwischen erlangf und 1520±70 muss mап folgendes
hinzufiigen: 1150-1200 m. -вЬs. Н. Iп der Grossen
Fatra NIJ erreicht.
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