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Изследвания и туризъмъ
На миналогодишния XXI съборъ на Българ

ското туристическо дружество, който заседава на 
12—14 юлий въ Кю:тендилъ, единодушно се реши:

„По случай стогодишнината отъ раждането и 
двадесеть и петь годишнината отъ смъртьта на 
знаменития изследвачъ на България Феликсъ Ка- 
ницъ, Централното настоятелство на Б. Т. Д., въ 
съгласие съ представитель на Софийския клонъ 
„Ал. Константинови“, да опредѣли презъ 1929 го
дина день на изследвачиті на България, който 
день да се празднува отъ всички клонове на Дру
жеството“.

Българското туристическо дружество, което 
още при основаването си преди тридесеть години 
си постави за своя главна цель: а. да изходи по- 
хубавиті містности изъ отечеството ни, да ги 
изучи по точности въ всіко отношение и да улес
ни тіхното посещение и б. да запознае любите- 
литі по-отблизко съ тіхъ и ги поощри къмъ лж- 
тувание, високо цени всѣка инициатива за изслед
ването на сжщата тази страна. Толкова повече 
българскитѣ туристи сж въ възторгъ отъ крупнитѣ 
изследвания на знаменититѣ учени мжже — чужден
ци и нашенци, покойници и живи, които посветиха 
своитѣ дарби и животъ за изучаване на една до*
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скоро забравена страна и единъ угнетенъ народъ. 
А нашето удивление къмъ научното дѣло на из
следвачитѣ на България става още по голѣмо, като 
вземемъ подъ внимание и условията, при които сж 
работили и работятъ още тѣзи безкористни ратни
ци на научното дирене. Особено презъ епохата на 
турското робство. А къмъ тази именно епоха се 
отнасятъ и първитѣ епохални изследвания на Бал
канския полуостровъ въобще и специално на бъл- 
гарскитѣ земи.

Основитѣ на научното изследване на Бълга
рия се поставиха въ първата половина на мина
лия вѣкъ отъ знаменититѣ учени мжже Ами Буе, 
Имре Фривалдски и Л. Гризебахъ (за Македония), 
първиятъ като геологъ, вториятъ като естестве- 
никъ-биологъ и третиятъ като ботаникъ и фи- 
тогеографъ. Макаръ и медици по специалность, по 
призвание и подготовка тѣ станаха първостепенни 
природоведи и знаменити изследвачи на мжчнодо- 
стжпния полуостровъ. Но и преди тѣхъ е писано 
за нашата страна. Разни пжтешественици — ри
цари, консули, членове на дипломатически мисии и 
пр., въ повечето случаи на пжть за и отъ Цари- 
градъ, сж пресичали нашата страна и сж оставяли 
въ своитѣ дневници и пжтописни бележки доста 
ценни сведения. Благодарение залѣганията на Ире- 
чека, Ив. Шишманова и др. наши учени, тѣзи бе
лежки се изнамѣриха и направиха достжпни и за 
българския читатель. Между тѣзи, да ги наречемъ 
случайни изследвачи, е имало и сжщински учени 
мжже, като италиянцитѣ графъ Луиджи Марсилия 
(1726 г.) и Сестрини (1779 г.), англичанинътъ Клар- 
ке (1813 г.) и др., които дадоха много ценни, ма
каръ откжслечни сведения за нашата природа.
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Преди тѣхъ много и твърде интересни географски, 
исторически и природоведски материали завещаха 
на историята на българското изследване пжтеше- 
ственицитѣ Хаджи Калфа и Евлия Челеби отъ вто
рата половина на седемнадесети вѣкъ. А още по- 
стари географски материали има въ съчинението 
на арабския географъ Идриси (1154 г.) Но — как- 
то вече споменахме — истинскитѣ научни приро
доведски, географски, исторически и атропогеограф- 
ски изследвания на нашата земя и народъ започ
наха презъ първата половина на деветнадесети вѣкъ 
и продължаватъ и до день днешенъ.

Когато Ами Буе реши да предприеме изслед
ване на Балканския полуостровъ, неговиятъ ку- 
ражъ предизвика общо удивление. Всички смѣтаха, 
че въ Турция, кждето господствуваше общо раз
мирие, не е възможна никаква научна дейность. 
Привсе това въ тази „нова Америка’ — споредъ 
сполучливия изразъ на Кирпичникова, проникваха 
отдѣлни лица, разбира се твърде смѣли и много 
рисковащи, като Божуръ, Кувинери, Пуквилъ, Ле- 
акъ и др., които току-що бѣха издали своитѣ пж- 
тописни бележки, когато Буе обмисляше своето 
предстояще пжтешествие изъ недрата на Европей
ска Турция. Като оставимъ на страна мжчителнитѣ 
условия, като липсата на пжтища, мизернитѣ ха
нища, лошата храна, върлуващитѣ епидемии и пр. 
и пр. и личната сигурность не е имала никакви га
ранции. Така пратеникътъ на Имре Фривалдски — 
естественикътъ Фуле биде убитъ, заедно съ во
дача му българинъ, въ околностьта на Сливенъ; 
конетѣ на руския пжтешественикъ Григоровичъ 
били хвърлени отъ фанатичната тълпа отъ велеш- 
кия мостъ въ Вардара; Ами Буе е обиранъ; зло-
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получниятъ Верковичъ винаги правилъ своето за
вещание, когато тръгвалъ за Македония, а френ- 
скиятъ економистъ Бланки, който следъ жестокота 
потушаване на Нишкото възстание обиколи стра
ната ни, пише за минаването си презъ маришката: 
Момина-клисура, че не вѣрва, какво Мазепа, вър- 
занъ на буйния конь, да е ималъ помжчителни 
халюцинации отъ него. При това Бланки бѣ извън
редно смѣлъ човѣкь и рожденъ братъ на прочу
тия французки революционеръ Огюстъ Бланки. На 
предъ български читатели е съвсемъ излишно да 
се привеждатъ доказателства за лошитѣ услови» 
въ султанска Турция — доскорошенъ джелатинъ 
на народа ни. Привсе това, чиститѣ и възвишени 
пориви за изследване на незнайното и мжчното 
пратиха и у насъ благородни и смѣли учени, които 
крачка по крачка обходиха и нашата забранена 
страна — бедна материално и културно, но твърде 
богата въ природоведско отношение. За подвизитѣ 
на тѣзи учени мжже трѣбва по-често да си напом- 
нюваме. И не само отъ гледището на чистата на
ука. Изследвачитѣ на България допринесоха твър
де много за самосъзнаването и главно за освобож
дението на българския народъ. Имената и ликове- 
тѣ на Нми Буе, на Викторъ Григоровича, на Фе- 
ликсъ Паница и пр. трѣбва да стоятъ наредъ съ 
тѣзи на Паиси, Раковски, Каравеловъ, Ботевъ и 
Левски.

Такъвъ е смисъла и на туристическия день на 
българскиті изследвани. Чрезъ него и по поводъ на 
него нека си спомнимъ за всички знайни и не
знайни тружденци за изследването на нашата стра
на и на нейната история. И да поднесемъ своя по- 
клонъ предъ паметьта на покойницитѣ и привети
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на живитѣ — стари и млади, чужденци и българи. 
Такава е цельта и на нашата възспоменател* 

на книга, която ще излѣзе въ три части: първата 
ще бжде посветена на изследвачитѣ чужденци, вто
рата — на нашенци, а третата на изследвачитѣ 
на Македония.

При събирането на биографичнитѣ и библио- 
графични материали ми помогнаха мнозина наши 
учени специалисти, но особено много съмъ задъл- 
женъ на г. Д-ръ Иванъ Бурешъ.

Коледа 1929 г.



Единъ отъ първитѣ учени, който направи бла- 
городенъ и смѣлъ подвигъ да изследва земитѣ на 
Балканския полуостровъ, е Ами Буе. Преди него
витѣ изследвания, за нашата страна се знаеше 
твърде малко — случайно и откжслечно. Благоро- 
денъ бѣ подвигътъ на Буе, защото той дойде въ 
България не само да изучава мрътвата природа, 
но и да се запознае съ единъ робски народъ и да 
го вземе подъ своето ^покровителство. Смѣлъ бѣ 
неговия подвигъ, защ^о преди 90 години върху 
нашата страна господствуваше единъ режимъ на 
обществена и лична несигурность. Но широката 
душа на благородния французинъ и ученъ прео- 
долѣ всички прѣчки.

Агпі (Атебе) Воие е роденъ на 16 мартъ 
1794 г. въ Хамбургъ отъ родители французи, по
томци на емигрирали отъ Франция хугеноти. На 
десетата си година останалъ сираче безъ майка и 
баща, но благодарение на майчинитѣ си роднини, 
получи солидно образование и значителното му 
богатство, наследено отъ майка му, било запазено. 
Първоначалното си образование Буе получи въ 
кжщи отъ майка си. Следъ това постжпи въ Тър-
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говското училище, кждето се отличи по математи- 
ческитѣ науки. Въ Швейцария, кждето се пресели 
презъ 1813 г., учи въ Бернъ и Женева книговод
ството. Отамъ замина за Парижъ и се посвети на 
положителнитѣ науки и, следъ като положи бака- 
лаварския изпитъ, реши да изучи медицината, като 
избра шотландския университетъ въ Единбургъ, 
отъ който на 15. 8. 1817 г. получи докторски дип- 
ломъ. Но медикътъ Буе проявява по-голѣма склон
ности къмъ геологията, на която посветява всич
кото си свойИЙно време и студентски ваканции. 
Още като студентъ, той кръстоса Шотландия и я 
изучи подробно въ геоложко отношение, като на
писа първата си геологическа работа върху нея.

Отъ Шотландия Буе заминава въ Парижъ и 
се отдава всецѣло на любимата си геология. Огукъ 
той предприема редица научни обиколки изъ Фран
ция. НеудобнитѢ за екскурзии зимни месеци, мла- 
диятъ ученъ използува за кабинетна работа въ ла- 
бораториитѣ на първитѣ французки учени мжже, 
съ които Буе се бързо сприятели и изпита тѣхното 
благотворно влияние. Отъ Парижъ ненаситниятъ 
за знание и работа Буе замина за Берлинъ, кж
дето посещава минералогичнитѣ и кристалографски 
курсове на проф. V/ е і з з-а и се сближава съ не
говия асистентъ 0 и зі а V е Козе. Знаменитиятъ 
Ьеопоісі V о п ВцсЬ е плененъ отъ младия 
ученъ и му указва най-голѣмо съдействие.

Добилъ вече солидна подготовка и придобилъ 
навикъ къмъ изследване, Ами Буе се нагърби съ 
тежката задача да изследва почти цѣла Европа въ 
геоложко и петрографско отношение. За тази цель 
той пжтува, повече пешъ, изъ Франция, Германия, 
Австрия, Унгария, Трансилвания, Хърватско, Ита-
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лия, Швейцария, Пиринеитѣ, Белгия, Англия, Ир
ландия. По негова инициатива презъ 1830 год. се 
основа въ Парижъ първото Французко геологичес
ко дружество и Буе е избранъ за пръвъ неговъ 
председатели. Постепено въ неуморимия ученъ се 
поражда смѣлата за онова време мисъль да пред
приеме изучването на Балканския полуостровъ и 
за тази цель той се поселва въ Виена, кждето и 
направи всички приготовления за тази си тежка 
задача, която изпълни все така блѣстяще.

Ами Буе се залови съ изследването на Бал
канския полуостровъ следъ дългогодишната геоло
гична дейность и специална подготовка за тежката 
си мисия.

Най-напредъ Буе събра и систематизир^^сич- 
ко, което се е знаяло преди него за подвластнитѣ 
на Турция страни, като публикува отново всички 
по-ценни сведения, за да ги 'постави на разполо
жение на учения свѣтъ.* 1)

г) Аші В о и е — 2изаттепзІе11ип^ сіег Ьекапп- 
Іеп §ео§позіізсЬеп ТЬаізасЬеп иеЬег сііе ЕигораізсЬе 
Тигкеі ипд сіег Кіеіп Азіеп (ЬеопкагсГз 2еіізсЬпіІ ійг 
Міпега1о§іе. 1828 р. 270—282).

Виіі. сіе 1а 5ос. §ео1. де Егапсе. Рагіз. 1-еге зегіе,
1. III. р. 98 — 100.

На 24 януарий 1836 год. Буе отправи едно 
възторжено писмо до секретаря на Геологическото 
дружество въ Парижъ, въ което излага плана си 
за новата научна експедиция изъ Балканския полу
островъ и завършва съ присжщия му оптимизъмъ : 

„Ориентътъ съ голѣми крачки стжпя напредъ 
къмъ цивилизацията ; следъ нѣколко години и Ца- 
риградъ ще има ученото си дружество.“
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Ями Буе

По желанието на Буе, нѣкои музеи и Акаде
мията на изящнитѣ изкуства въ Парижъ съставиха 
и му отправиха нѣколко серии въпроси, относно 
естествената история, географията, историята и пр. 
на придунавскитѣ страни.

Политическитѣ обстоятелства сжщо така по
могнаха отчасти на енергичния и смѣлъ изследвачъ. 
По това време царуваше 
султанъ Махмудъ, който 
се показа, въ сравнение 
съ своитѣ предшествени
ци, по-разположенъ къмъ 
христианската си рая и 
подготви условия за дър- 
жавнитѣ реформи, изве
стни подъ името Хатпіи- 
Шерифъ.

Първото си пжтуване 
Буе предприе презъ про- 
лѣтьта на 1836 година, 
придруженъ отъ Монта- 
лемберта и Винкела, като 
геолози, Фридрихсталъ — 
ботаникъ и Адолфъ Шваба — ентомологъ. Още ; 
при първото си пжтуване, Буе и другаритѣ му про
никнаха отъ Кюстендилъ презъ Дупница въ живо
писната Рила планина, която ги привличаше и съ 
своитѣ чисто алпийски форми и съ прочутия си мо- 
настиръ, за който нашитѣ пжтници често слушали 
да имъ разправятъ.

Следъ това отново се завръщатъ презъ Крива- 
паланка въ Кратово, който градъ ги привлича съ 
своята старинна металодобивна индустрия. Следъ 
като обхожда и изучва почти цѣла Македония, на-

/
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шиятъ ученъ се раздѣля въ Солунъ съ другари- 
тѣ си и самъ продължава своитѣ проучвания на 
Сѣрско и по долината на Струма прониква отново 
въ Югозападна България. Презъ Дупница и Радо- 
миръ Буе се възкачва на витошкия Черенъ-връхъ. 
И написа за него следнитѣ възторжени слова:

„Предвиждамъ въ душата си, че когато се направятъ 
желѣзници въ Турско, членоветѣ на Нлпийския клубъ и 
множество туристи ще се запжтятъ за Витоша. Ще въз
никне и тукъ хижа като на Риги-Кулмъ-.^Темпе подъ високи 
Олимпъ е романтиченъ, Воденъ въ Македония е очарова- 
теленъ, но де на свѣта може да види човѣкъ толкова оча
рователни картини отъ единъ само леснодостжпенъ връхъ?*

Отъ Витоша Буе слиза въ София и покрай 
другото изучва и тукашнитѣ минериални води. От- 
тукъ нашиятъ ученъ заминава презъ Пиротъ за 
вжтрешностьта на Сърбия и Виена.

Второто си пжтуване по българскитѣ земи 
Буе предприе вече самъ презъ следующата 1837 
година, известна съ прозвището чумава. Чумата, 
тази язиятска гостенка бѣ се промъкнала въ Евро
пейска Турция и необюздано свирепстваше въ Тра
кия, Македония и България. Този пжть Буе про
никна въ Софийско поле презъ Зелениградъ (при 
Трънъ) й Брѣзникъ. Премина и обстойно изучи 
мѣстноститѣ по следния пжть: Новоселци, Саран- 
ци, Етрополе, Видраре, Ябланица, Ловечъ. Връща 
се въ Плѣвенъ и отамъ презъ Севлиево, Габрово, 
Шипченския проходъ въ Стара-Загора. Отукъ презъ 
Нова-Загора въ Сливенъ; при Ичера минава трети 
пжть Балкана. Наминва въ Жеравна, Котелъ, Ти
ча, Османъ-Пазаръ, Ески-Джумая, Разградъ. Преди 
да стигне въ Русе, завива пакъ изъ Делиорманъ и
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се отбива въ Шуменъ. За пети пжть неустраши- 
миятъ изследвачъ преминава Балкана и при Ай- 
тосъ изучва іермалнитѣ извори — Лжджа кьой. 
Близко до Черно море той изучава Източна Тракия 
дори до Цариградъ. Взема отамъ крайбрѣжието на 
Мраморно море и презъ Родосто, Айнарджикъ и 
Кешанъ стига долината на Марица, която изучава 
чакъ до най-горното й течение. Презъ Самоковъ 
заминава къмъ Трънъ, Клисура и Власина планина, 
минава презъ Поморавието, отамъ преброди Ал
бания, която тоже много обикна, проникна вѣ Бос
на и привърши пжтуването си въ Бѣлградъ. Тази 
му обиколка трая б и половина месеци и даде сж- 
що така богати за науката плодове.

Но макаръ и геологъ по призвание, Буе не 
бѣ едностранчивъ ученъ. Покрай геологията на те- 
ренитѣ, той изучва още географията, естествената 
история, статистиката, обичаитѣ, археологията, тър
говията, управленията и политическото състояние 
на тогавашна Турция и подвластнитѣ й народи. 
Своитѣ изследвания той съобщаваше на разни гео
логически дружества, а впоследствие изложи и си
стематизира въ епохалното си съчинение .Евро
пейска Турция“ въ четири голѣми тома1).

Съ геоложкото устройство и история на Полу
острова и специално на нашата страна Буе се за
нимава въ томъ първи отъ 190 до 408 стр. Този 
геологически прегледъ е издаденъ и отдѣлно подъ. 
надсловъ — Ездиіззе деоіодідие сіе 1а Тигдиіе сГЕи-

’) А. Воие. Ьа Тициіе 4’Еигоре, Рагіз. 1840. 4 уоЬ 
іп 8. р. 2247, ауес ипе сагіе §ео§гарЬідие.
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горе. Рагіз, 1840 р. 190. Преведенъ е на нѣмски*) и 
сръбски8). На български отъ Буе нищо не е пре
ведено, обаче неговитѣ съчинения сж широко и 
основно използвани отъ българскитѣ му ученици 
— Г. Златарски, Г. Бончевъ и др.

*) А. Воие — Сеоіо^ізске Вкіхге <іег Еигораіз- 
сЬеп ійгкеі, УЛеп, 1889.

3) Н. Воие — Геолошка скица Европске Турске (Гео- 
лошки Анали «Балканскаго полуострова, 1891 г. кн. III).

Както вече споменахъ, първитѣ научни сведе
ния за българскитѣ минерални води, едни отъ най- 
голѣмитѣ ни природни богатства, даде пакъ сж- 
щиятъ всеведущъ ученъ. Въ параграфъ 8 на свои
тѣ геологически ескизи той запознава учения свѣтъ 
съ това несчетно и зле използвано природно бо
гатство. Буе обърна сжщо така внимание и на руд- 
нитѣ богатства и на самото мѣсто изучи състояние
то на желѣзодобивната ни металургия въ Рилската 
область и другаде и изложи въ третия томъ на го- 
лѣмото си съчинение.

На 20 априлъ 1840 г. Буе представи въ засе
данието на Парижкото геологично дружество карта 
на турскитѣ владения отъ Полуострова, въ ржко- 
писъ, съставена главно споредъ неговитѣ наблю
дения и изучванията наМо піаі е т Ь е г і-а и Уі- 
Ч и е 5 п е 1-а, която послужи като основа на по-но- 
витѣ геологични и петрографски карти и скици на Г. 
Златарски, Г. Бончевъ, Л. Ванковъ, И. Цвиичъ и 
други за България и Македония и тѣхни отдѣлни 
терени. Нему принадлежи и инициативата за на
учното изследване на земетръситѣ въ Балканския 
полуостровъ, които отъ време на време внасятъ * 3
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голѣмъ смутъ въ и така безпокоилата покрайнина. 
За земетресението на 23—24 януарий 1838 год. той 
направи специаленъ докладъ до Френското геоло
гично дружество1). На него сжщо така се дължи и 
идеята за организиране на редовна служба за сиз- 
мични наблюдения, която можа, да се реализира 
доста късно следъ повдигането й.

Че най-после той даде и единъ планъ за же- 
лѣзопжтната мрежа на Полуострова, който планъ 
въ общитѣ му черти е вече изпълненъ.

До края на своя плодовитъ животъ Ами Буе 
се живо интересуваше отъ развитието на балкан
ската наука и следѣше стжпка по стжпка изучва- 
нията на виенскитѣ професори Хохщетера и Тоу- 
ла, които идѣха да доизкаратъ на добъръ край 
неговото грандиозно дѣло. И съ право покойниятъ 
български геологъ и достоенъ ученикъ на Буе, Г. 
Златарски, нарече своя, учитель, не само основа
тели на балканската геология, но и Несторъ на 
балканологията.

За своя учитель Г. Златарски написа една 
възторжена студия: Бележки върху живота, пмту- 
ванията и трудоветЪ на Ами Буе,1) която препо- 
ржчвамъ на всички любознателни читатели и по
читатели на великия изследвачъ.

Покрай строгонаучнитѣ си работи Буе написа 
и своята автобиография — единъ нанизъ отъ скром- 
ность и величие, отъ неувѣхваща любовь къмъ 
науката и истината, отъ неспиренъ трудъ, отъ въз-

9 А. Воие. — Ьез ТгетЫетзпіз <із іегге сіи 23 
еі 24 іапуіег 1838 'гіапз 1е 8. Е, сіе 1’Еигорз (Виіі сі. 1. 
8ос. Оеоі. сіе Егапсз, 1838, 1 ззг. і. 9. р. 252—253.

і)Периодическо списание, кн. 62.
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мущение противъ безправието въ тогавашна Тур
ция. „Великиятъ старец!»“, както го наричаше Ире- 
чекъ, склопи очи на 21 ноемврий 1881 г., като до
чака да види освобождението на часть отъ земитѣ, 
които толкова много обичаше.

Великиятъ примѣръ на Буе и до день-дне- 
шенъ е единъ неизчерпаемъ изворъ на бодрость 
и ентусиазъмъ за всички изследвачи на Балканския 
полуостровъ. На този примѣръ се е позовавалъ и 
знаменитиятъ славистъ В. Григоровичъ за да пред
приеме своето рисковано пжтешествие изъ предѣ- 
литѣ на нѣкогашна Европейска Турция.



ЛВГУСТЪ ВИКНЕЛЪ

За геоложкото и петрографско изучване на 
България твърде голѣма е заслугата и на Августъ 
Викнелъ (Викенелъ) — другарь и сътрудникъ на Буе.

А и д и з і е V і д и е з п е 1 е роденъ въ 1800 год. 
презъ най-тревожнитѣ дни на великата френска 
революция. Още отъ младини той се посветилъ на 
география и геология и станалъ ревностенъ членъ 
на основаното отъ Буе геологическо дружество въ 
Парижъ. Когато Буе организира голѣмото си на
учно пжтешествие изъ Европейска Турция и по
кани европейскитѣ учени да го придружатъ, Вик
нелъ пръвъ се отзова на този апелъ и, заедно съ 
Монталемберта, замина за Виена и отамъ за не
спокойния полуостровъ, кждето се подвизаваха 
кърджалийския ятаганъ и чумната зараза.

Той придружи своя учитель въ първото му 
пжтуване изъ полуострова. Две години по-късно 
Викнелъ проучи Албания и следъ като привърши 
съчинението си „.Іоигпаі сі’ип Уоуаде сіапз Ьа Тиг- 
диіе сРЕигоре“, въ две части, въ което изложи 
главнитѣ резултати отъ първитѣ си пжтувания, 
предприе на 20 юний 1847 г. третото си пжтуване, 
като командировка отъ Министерството на Народ
ното просвѣщение на Франция, да изучи край- 
брѣжната верига на Черно море и платото, що се 

2
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издига между тая верига, Мраморно и Егейско мо
рета и долното течение на Марица; едновременно 
съ този теренъ Викнелъ пръвъ отъ геолозитѣ кръ
стоса надлъжь и наширь Родопскитѣ планини и 
Рила. Първитѣ резултати отъ това си пжтуване из
ложи подъ надсловъ „Кезитз дез оЬзегуабопз део- 
дгарЬіциез еі: деоіодідиез іаііез еп 1847, дапз 1а 
Тигдиіе сРЕигоре (Виі. 5ос. ОеоІ. де Ргапсе, 1853. 
2-е зег. і. X. р. 454—475), а специално за Рила и 
хидрографския басеинъ на Лиса ни даде единъ це- 
ненъ приносъ — Ехрюгаііопз дапз 1а Тигдиіе д’Еиго- 
ре; дезсгірііопз дез топіадпез ди Кііо-Оадк еі сіи 
Ьаззіп ЬудгодгарЬідие сіе Ьізза (Ехігаіі сіи ВиІІ. де 
Іа зосіеіе де деодгарЬіе, 4-е зегіе, 1852).

Напоконъ Викнелъ пристжпи къмъ печатъ на 
голѣмото си съчинение Уоуаде дапз Іа Тигдиіе 
д’Еигоре, въ два голѣми тома и атласъ, което из- 
лѣзе едва презъ 1867 г. следъ неговата смърть. 
Викнелъ умрѣ презъ 1867 година, безъ да дочака 
края на своя капиталенъ трудъ, който, по прецен
ката на Г. Златарски, и досега още е най-доброто 
дѣло за геологията на Тракия.

И Винкелъ, подобно на Буе, направи отъ 
слабопроучения полуостровъ свой любимъ обектъ 
за изследване, който ангажира не само просвѣте- 
нето му внимание, но и цѣлия му плодовитъ живо тъ.



ИМРЕ ФРИВНЛДСКИ

Първиятъ тласъкъ за научното изследване на 
България въ флористично и фаунистично отноше
ние даде знаменитиятъ маджарски натуралистъ 
И мре фонъ Фривалдски. Както съ право Ами Буе 
е нареченъ баща на балканската геология, съ сж- 
щото право Фривалдски трѣбва да се нарече баща 
на балканската естествена история и на нейната 
биологична география,

Ітге (ЕтегізЬ) уоп Ггіуаісізку е роденъ на б 
януарий 1779 г. въ Васзко, Унгария. Още като пет
надесети годишенъ гимназистъ той правилъ много 
екскурзии съ известнитѣ презъ това време бота
ници Раиі КііаіЬеІ и О-г чЬ ЗаЫег, които укрепнали 
вродената му любовь къмъ природнитѣ науки. Следъ 
завършване на гимназиялното си образование въ 
КазсЬаи, Фривалдски изучва медицината въ Буда
пещенския университетъ (1816—1822 г.), но при все 
това той билъ назначенъ за помошникъ кустосъ 
(пазители) по естественитѣ науки въ Будапещен
ския музей. Презъ 1825 г. издържа съ голѣмъ ус- 
пѣхъ докторския си изпитъ. Съ назначаването му
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въ музея Фр. изостави съвсемъ медицината и се 
предаде всецѣло на природознанието. Презъ 1825 
г. той е вече титуляренъ кустосъ, обаче една го
дина следъ това, известенъ вече съ своята ученость 
и материално подсигуренъ, благодарение зестрата 
отъ богатата си жена, Фр. напусна държавната 
служба и се посвети на частна природонаучна дей- 
ность. Неговъ приемникъ, като кустосъ на музея, 
стана племенникътъ му и ученикъ Иоханъ Фривал- 
дски, който сжщо така стана известенъ колеопте- 
рологъ (изследвачъ на твърдокрилитѣ).

Основно подготвенъ и освободенъ отъ други 
служебни задължения, още презъ 1830 г. у Фри- 
валдски се заражда щастливата идея да пред
приеме едно подробно природо-научно изследване 
на Балканския полуостровъ и специално на бъл
гарскитѣ земи.

По примѣра на първитѣ природоизпитатели, 
Фр. се занимаваше еднакво съ фауна и флора, като 
изпърво работѣше по-интензивно по ботаниката, 
а по-късно се предаде на ентомологията.

По едно щастливо съвпадение и тримата отъ 
първитѣ голѣми изследвани на България — Буе» 
Фривалдски и Гризебахъ сж медици по слециал- 
ность. Твърде общи сж и по-нататъшнитѣ имъ 
научни интереси. Но докато Буе се посвещава 
специално на геологията, Гризебахъ — на ботани
ката, Фривалдски обобщава по-общи природоведски 
интереси въ научнитѣ изследвания на полуострова 
и, както споменахъ, съ право може да се приеме 
за баща на балканската естествена история.

Действително, сто години преди Фривалдски, 
италиянскиятъ ученъ графъ Луйджи Марсигли (1653 
1730) въ голѣмото си съчинение на латински: Оа-
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пиЫиз Раппопісо Музісиз (Надие 1726) даде доста
сведения за животинското царство на полуострова, 
но това обстоятелство не отнема правото на мад- 
жарския литераторъ Адолфъ Штраусъ да отбележи, 
че -------- -------------------- ------ “ '---------- — --------  никой німаиіе вЪрно поня

тие за фауната и фло
рата на България. Той 
б і първнятъ, който вне
се тая страна въ кряга 
на европейскиті приро- 
доизпитатели. “ ’)

Въ отличие отъ Буе 
и Гризебахъ, които пра
виха лично и непосрѣ- 
дствено своитѣ научни 
изследвания, Фривалд
ски избира по другъ 
пжть: организира на
учни пжтувания за съ
биране на материали- 
тѣ. Такива той уре- 

а въ следующитѣ две взема и лич

„преди Фривалдски

Имре Фривалдски

четири,ди
но участие.

Първото пжтуване бѣ предприето отъ Лпсіеаз 
Рйіб. Този смѣлъ и добре подготвенъ изследвачъ 
тръгна отъ Бѣлградъ на 28 февруарий 1833 г., т. 
е. три години преди Буе да предприеме своето 
първо пжтуване изъ нашата страна- Презъ Па
ланка, Ягодина и Нишъ пристигна въ София, като 
въ движение и пристои той неспирно събираше 
флористични и фаунистични материали. На 9 мартъ 
напуща София напжть за Пловдивъ, а на 27 мартъ

1) Сборникъ за народ, умотв. и пр., кн VIII стр. 315.
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е вече въ Сливенъ, кждето заседна до другата 
пролѣть, като използва цѣлия топълъ сезонъ за 
работа. На следната пролѣть посети повторно 
Пловдивъ и въ Станимжшкитѣ подножия на Родопи- 
тѣ събра богатъ естествено-исторически материалъ^ 
който своевремено изпрати въ БуцаПеща. Още 
не привършена първата експедиция, Фривалдски 
изпраща втора такъва.

1І-то пжтуване ?трая отъ 1834 до 37 г. На чело на 
експедицията бѣ поставенъ нѣмецътъ КагІ Ніпке, при- 
друженъ отъ ромжнеца Манулеско, препараторъ 
на Фривалдски. Въпрѣки трагичния край на пър
вата експедиция — нейниятъ ржководитель Яп. 
Еиіе и водачътъ българинъ изчазнаха безследно 
презъ 1834 г. въ околностьта на Сливенъ, двамата 
смѣли изследвани не се смущаваха отъ нищо и об
ходиха околноститѣ на Пловдивъ, Карлово, Кало- 
феръ, Казанлъкъ, Самоковъ; нагазиха и проучиха 
Рила и Доспатъ, прехвърлиха въ Македония: Сересъ 
Солунъ, Света гора. Ніпке забопѣ отъ треска и се 
помина изъ пжтя въ Тракия, сдедъкато на нѣколко 
пжти изпраща богати сбирки, а Манулеско се за
върна благополучно въ Буда Пеща презъ априлъ 
1837 г. съ голѣми запаси отъ флористични и фау- 
нистични материали.

Преди още завърщането на Манулеску, Фр. 
организира третата си научна експедиция на Бал
канитѣ, която възложи на известния събирачъ на 
животни и растения Стефанъ Ногелъ (ЗіеГап Гіо- 
деі), който презъ Югоизточна България стигна до 
Цариградъ и отамъ въ Мала-Язия. Сжщиятъ, при- 
друженъ отъ Морицъ Вагнеръ, посети съ научна 
цель и Кавказъ. Четвъртото пжтуване бѣ посвѣ- 
тено на изучаването на островъ Критъ.
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Въодушевенъ отъ голѣмия успѣхъ на своитѣ 
пратеници. Фр. предприе презъ 1846 г. лично едно 
голѣмо. научно пжтуване изъ Балканитѣ. Надежденъ 
помощникъ му бѣ племенИкътъ Иоханъ Фривалд
ски. Тръгнаха презъ априлъ отъ Буда Пеща по 
Дунава до Русе. Отукъ възвиватъ къмъ Стара-пла- 
нина, която преминаватъ при Спивенъ, кждето — 
вижда се, искали да се осведоматъ по изчезването 
на Фуле. Отъ Сливенъ се отправили за Месемврия 
и край морския брѣгъ презъ Емине за Варна, а 
отамъ за Цариградъ, Принцовитѣ острови, Бруса 
и Смирна. По тѣзи мѣста Имре сериозно заболѣлъ, 
затова били принудени да се върнатъ презъ Гър
ция, островъ Корфу, Триестъ.

Двадесеть и шесть години по-късно, а именно 
презъ пролѣтьта на 1870 г. седемдесеть годиш- 
ниятъ вече изследвачъ предприе последното си пж
туване изъ Балканитѣ и Мала-Азия и още сжщата 
година, скоро следъ завърщането си, се помина на 
19 октомврий.

Тѣзи плодовити пжтешествия на този знаме- 
нитъ учечъ и неговитѣ добреподготвени помощ
ници дадоха богати материали не само за науч- 
нитѣ работи на самия изследвачъ, но и на мнозина 
други природоизпитатели.

»Имре Фривалдски, пише Д ръ Бурешъ, на 
своето време бѣ една знаменитость. Неговитѣ из
следвания оставиха дълбока следа въ природозна
нието на източна Европа“.

Подробни библиографически сведения за него
витѣ трудове по флората и фауната на България 
любознателнитѣ читатели могатъ да намѣратъ въ 
следнитѣ трудове на проф. Д-ръ Ст. Петковъ и 
Д-ръ Ив. Бурешъ:



Проф. Ст. Петковъ. Библиографія Болгарской 
флоры (Рускій Ботаническій журналъ№№ 238—242)

Д-ръ Ив. Бурешъ. Историята на ентомологич- 
ното изучване на България. 1924 г. (Трудове на 
Българския наученъ земледѣлско-стопански инсти
тутъ, № 8).

Заслугитѣ на Имре Фривалдски за проучване 
природата на българскитѣ земи въ една тъмна 
иначе епоха сж грамадни. И тѣзи заслуги не грани- 
чатъ само съ непосрѣдствено добититѣ резултати. 
Тѣхната цена става още по-висока и поради импулса, 
който знаменитиятъ маджаринъ даде и на другитѣ 
учени, които подъ негово и на Буе влияние обър
наха погледитѣ си къмъ Балканитѣ исъ това заси
лиха обществената потрѣба за ликвидирането на 
прогнилия турски режимъ.

Буе и Фривалдски — това сж пжтеводнитѣ 
звезди на досегашнитѣ и бждни проучвания на Бъл
гария.



ВИКТОРЪ ГРИГОРОВИЧЪ

Нашата малка антология на изследвачитѣ на 
България въ природоведско и географско отношение 
ще бжде непълна ако нѣколко отъ нейнитѣ стра
нични не се посветятъ на знаменития руски пжте- 
щественикъ и славистъ Викторъ Ивановичъ Григо
ровичъ. И не само защото той бѣ първия езико- 
ведецъ, който споходи българскитѣ земи и изнесе 
маса исторически памятници съ висока научна стой* 
ность. Макаръ и специалисъ-славистъ, незабра
вимия руски пжтешественикъ е проявилъ най-раз
нообразни интереси, ето защото и неговиятъ пжто- 
писенъ очеркъ крие въ себе си голѣмо богатство 
отъ географски,'топографски и археоложки сведения, 
които го приближаватъ и въ много отношения из- 
равняватъ съ другитѣ изследвани на България.

Викторъ Григоровичъ е роденъ на 30 априлъ 
1815 г. споредъ едни негови биографии въ с. Балта, 
Подолска губерния, а споредъ други—въ Антоновка, 
Херсонска губерния, въ имението на майка си. 
Баща му Иванъ Ивановичъ Григоровичъ билъ 
украйнецъ, православенъ, а майка му Виктория 
Антонова полячка и католичка отъ рода Шеле- 
ховски. Отъ майка си бждниятъ славистъ усвои още 
отъ малъкъ полски.
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Основното си образование получилъ въ гр. 
Уманъ, въ школата на униятитѣ василиянци, гдето 
миого добре научилъ латински езикъ и поставилъ 
основитѣ на своитѣ по-сетнешни класически поз
нания. Още тукъ той закалилъ привичката си къмъ 
упоритъ трудъ. Едва петнадесеть годишенъ Григо
ровичъ постжпва въ Харковския университетъ, ети- 
ко-филоложки отдѣлъ, който завърши следъ три го
дини съ титула „действителенъ студентъ“. Родите- 
литѣ му пожелали да направятъ отъ своя даро- 
витъ синъ царски чиновникъ и за тази цель го из
пратили въ Петроградъ. Но научнитѣ копнежи на 
сина взели връхъ надъ родителскитѣ стремежи и 
още презъ януарий 1834 г. Григоровичъ е отново 
въ срѣдата на студентитѣ, но този пжть по класи
ческа филология въ Дерпския университетъ. Послед- 
ниятъ се славѣлъ като огнище на истинска наука 
въ лицето на класицизма и Хегеловата диалектиче- 
ска философия.1) Тукъ жедниятъ за наука младежъ се 
запозналъ съ нѣколко талантливи свои сънарод
ници, които се готвѣли за професура, като астро
нома Савичъ, медика Варвински и политико еко- 
номиста Горлова, бждащъ професоръ въ Казанския 
университетъ, на когото Григоровича много дължи 
за повикването му за професоръ по славистика на 
новооткритата катедра при сжщия университетъ. 
Въ Дерпъ младиятъ ученъ прекара цѣли петь го
дини, сериозно заетъ отъ своитѣ, философски и 
филоложки студии.

*) Дерпъ, ниричанъ отъ руситѣ още и Юриевъ, е 
старъ градъ въ Лифляндия съ прочутъ университетъ, осно- 
ванъ отъ Густавъ Ндолфа презъ 1632 г., затворенъ оть ру
ситѣ презъ 1656 и отново отворенъ отъ Александра ] въ 
1802 г. Преподаванията се водятъ предимно на нѣмски.
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На 27 априлъ 1839 г. 24-годишниятъ Гри 
горовичъ пристигва въ Казанъ и следъ като преми- 
налъ презъ всички неизбѣжни митарства, най-сетне 
добива правото да чете лекции по любимитѣ си 
предмети. По това време Григоровичъ обмисля и 
плана си за едно научно пжтешествие изъ славян
скитѣ земи — единъ отъ неизпълненитѣ блѣнове 
и на Шафарика — най голѣмия по това време авто- 
ритетъ по славянскитѣ езикови въпроси. Сващайки 
сериозностьта на своето уч.ено предприятие, мла- 
диятъ ученъ ходилъ въ Москва специално, за да 
се съвещава както съ славянофилскитѣ авторитети 
Бодянски и Погодинъ, така и съ талантливия пред
ставители на западническото течение А. И. Хер- 
цена. Скоро необходимиятъ за университетската 
управа и „попечителство“ планъ за пътешествието 
на Григоровича по славянските земи билъ пред- 
ставенъ и одобренъ.

На 20 августъ 1844 г. Григоровичъ напуска 
Одеса, а на 22 с.м. той е вече въ Цариградъ, кждето 
предстоялъ 16 дена за уреждане на „тескерето“ си 
и проучване на славянскитѣ паметници въ книго- 
хранителницата на Вселенската патриаршия И отъ 
Цариградъ се започва колкото мжчителното, тол
кова и плодоносното пжгуване изъ славянскитѣ 
земи, подвластни на Турция. Следъ като предстоялъ 
въ Солунъ две седмици, на 24 септемврий се отпра- 
вилъ за Атонъ, кждето стигналъ следъ четирид
невно пжтуване. Тукъ той прекаралъ чакъ до на- 
чаЛото на февруарий, като денонощно се ровилъ 
изъ прашнитѣ библиотеки, които криели неизчер
паеми исторически богатства. — Въ Солунъ повторно 
прекаралъ отъ б.ІІ. до 28.ІУ. Главната му цель била 
да издири нѣма ли запазени нѣкакви спомени за
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славянскитѣ апостоли св. св. Кирилъ и Методи, но 
такива въ космополитичния пристанищенъ градъ, 
разбира се, не намѣрилъ. Тукъ Гр. се запознавалъ 
съ много работници българи отъ Дебъръ и Битоля, 
които го запознали съ своя народъ. На 28 априлъ 
заминава презъ Енидже-Вардаръ, Воденъ и Битоля 
за, Охридъ. Отукъ той прави единъ завой изъ 
албанскитѣ земи, съ цель да открие мѣстото на 
споменаваната въ житието на св. Климента — Ка- 
■фалиния. Следъ това посетилъ Струга, монастира 
св. Наумъ, Прѣспа, Ресенъ, Слепченския монас- 
тиръ, Прилепъ и презъ Бабуна въ Велесъ. Тукаш- 
ниятъ Лли-бей посрѣщналъ изморения отъ тежъкъ 
пжть ученъ съ „нагльімъ крикомъ“ и насъбралата 
■се тълпа, насърчена отъ дивашкото държане на бея 
и гавазитѣ му, хвърлила конетѣ му отъ моста въ 
рѣката. Това заставило нашия пжтешественикъ още 
на другия день рано-рано да отпжтува за Щипъ, въ 
■който градъ, за свое най-голѣмо удоволствие, той 
срѣщналъ за пръвъ пжть славянско учение. Отукъ 
за четири дена — презъ Радовшия ханъ, Струмица, 
Петричъ и край Демиръ-хисаръ, стигналъ въ Се- 
ресъ и презъ Мелникъ се отправилъ за Рилския 
монастиръ, една отъ главнитѣ цели на неговото 
пжтуване. Въ старинния монастиръ той е възхи- 
тенъ отъ Неофита и неговата школа, сжщо и отъ то
гавашния обителски порядъкъ. Той ималъ голѣмо 
желание да прѣкара като ученикъ цѣлия курсъ на 
самораслия български автодидактъ. Но следъ изти
чането на позволенитѣ за поклоницитѣ три дено
нощия, по необходимость той трѣбвало да се прости 
съ знаменития си събеседникъ, като занесълъ съ 
себе си най-радостни възпоменания.

Напусналъ неохотно гостенолюбивата и учено-
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любива обитель, Гр. се отправилъ презъ Дупница 
за София, отъ която пъкъ изнесълъ най-неприятни 
впечатления, които откровената му душа не могла 
да скрие въ себе си. Доволенъ е обаче отъ посе
щението си на старинната църква въ Бояна.

Отъ София по стария пжть презъ Ихтиманъ, 
Траянова врата, Пазарджикъ, стигналъ въ Плов- 
дивъ. Запозналъ се съ павликенитѣ, а отъ самата 
бждна румелийска столица сжщо не останалъ до
воленъ. Следъ това посетилъ Сопотъ, Карлово; въ 
Калоферъ се запозналъ съ даскалъ Ботю, баща на 
великия български поетъ и революционеръ Хр. Бо- 
тевъ, роденъ три години следъ тази среща, и оста
налъ много доволенъ отъ уредника на „временната 
школа“. Много доволенъ е билъ и отъ просвѣтнитѣ 
интереси въ Казанпъкъ, Шипка, Габрово и Тър
ново, чиято величествена красота толкова пора
зява пжтника, колкото Воденъ и Охридъ. Много 
го занимаватъ въ старопрестолния градъ и запазе- 
нитѣ отъ погибъль старини. Изморенъ отъ голѣ- 
митѣ незгоди, които понасялъ близо година, Гри- 
горовичъ се отправилъ за Свищовъ. Тукъ ималъ 
удоволствието да се запознае съ даскалъ Христаки 
Дупнпчанина — „однимъ изъ первыхъ зачинателей 
болгарской письмености“. Тукъ той се простилъ съ- 
своя водачъ, който го придружавалъ отъ Солунъ 
до Дунава и съ лодка стигналъ въ Русе, кждето се 
простилъ и съ България на 11 галий 1845 г.

— Тукъ е края на моиті странствувания, 
заключава Григоровича разказа за своитѣ „хожде- 
нія по мукамъ“ и добавя:

— ПонесенитЪ отъ менъ трудъ и незгоди, уба- 
ващи бодростьта на духа, лесно могатъ да сезн-
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бравятъ като размисля съ какъвъ народъ се запоз- 
нахъ и при какви обстоятелства“.

И това е награда на ламтящия за нови хори
зонти духъ.

Скоро следъ завръщането си В. Григоровичъ 
издаде своитѣ пжтописни бележки и проучвания, 
първенъ въ Учен. зап. Казанскаго Университета, 
1648 г. кн. III, 2144-3, а после като отдѣленъ от- 
печатъкъ само въ нѣколко екземпляри.Въ предве- 
черието на руско-турската война бѣ направено 
второ издание: Очеркъ путешествія по Европей- 
ской Турція, съ картон окрестностей Охридскаго и 
Преспанскаго озеръ, Виктора Григоровича, изд. вто- 
рое, Москва, 1877.

Следъ завръщане отъ дългото си пжтеше- 
ствие, Григоровичъ продължи своитѣ професорски 
занятия въ Казанъ. За малко билъ преведенъ въ 
Москва, пакъ възвърнатъ въ Казанъ, кждето рабо- 
тилъ до 1863 г. По болесть оставката му била при
ета. При раздѣлата съ своя университетъ, послед- 
ниятъ поднесълъ Григоровичу дипломъ съ титлата 
докторъ Ьопогіе саиза по славянска филология, а 
по-после (11. II. 64 г.) го провъзгласилъ за поче
тени членъ. По сжщитѣ причини искалъ да се пре
сели по-наюгъ, затова приелъ предложената му 
катедра по славистика въ новооткрития Новоро- 
сийски университетъ въ Одеса, която напусналъ на 
16 септемврий 1876 г. Веднага следъ това се пре- 
селилъ съ голѣмата части отъ ржкописното си съ
кровище въ Елисаветоградъ, но наскоро—на 19 де- 
кемврий сжщата 1876 г. починалъ скоропостижно.

Въпрѣки неудобствата, които му създаде между 
^българската интелигенция по онова време анкетата 
му върху бесарабскитѣ български училища, Вик-
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торъ Григоровича заслужено минава за единъ отъ 
най-заслужилитѣ на българския народъ и наука ру
ски учени. Тѣзи му заслуги сж особено грижливо 
и правдиво преценени отъ работливия и заслужилъ 
като него български ученъ, покойникъ вече, проф. 
Иванъ Шишмановъ въ изчерпателнитѣ му Студии 
изъ областъта на българското възраждане — В. И. 
Григоровичъ, неговото пжтешествие въ Европейска 
Турция (1844—45) и неговитѣ отношения къмъ бъл- 
гаритѣ. (За стогодишнината отъ раждането му), 
печатана въ Сборника на Българската академия на 
наукитѣ, кн. 6 — 1916 година.



ХЕНРИХЪ БЛРТЪ
Съ географскитѣ проучвания на нашата страна 

презъ новитѣ времена първи се заеха геолозитѣ и 
естественицитѣ. Отъ съвременитѣ географи честьта 
на пръвъ изследвачъ на България се падна на 
Хенрихъ Бартъ.

НеіпгісЬ ВагЙі е единъ отъ най-прочутитѣ пж- 
тешественици на новото време. Роденъ е въ Хам- 
бургъ на’ 16 февруарий 1821 година. Вишето си 
образование по специалность филология и архео
логия завърши въ Берлинъ. Още отъ малъкъ обича 
пжтешествия. Бартъ израстна при разцвѣта на ’ 
географската наука, въ чието поле работѣха зна- 
менититѣ учени мжже — пжтешественикътъ Алек- 
сандръ Хумболдъ (1769—1859) и кабинетниятъ гео- 
графъ-философъ Карлъ Ритеръ (1779—1859), съ 
които бѣ въ тѣсна дружба. Тласканъ отъ вроде
ната си любовь къмъ пжтешествия, Бартъ взе дра- 
говолно върху си тежкия кръстъ на ученъ и из
следвачъ и бѣ пълно въплощение на пжтуваща 
наука.

Презъ 1840 г. при едно ^ктуване до Римъ и 
Сицилия у него се поражда идеята да изучи Срѣ- 
диземно море, което е играяло. и продължава да 
играе голѣма роля въ живота на тритѣ свѣта — 
Европа, Азия и Африка. Следъ всестранна научна
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и техническа подготовка, той пристжпи къмъ реа
лизиране на своята голѣма идея за изследване на 
морето-океанъ, чието пространство надхвърля тритѣ 
милиона квадратни километра. Презъ 1845 г. мла- 
диятъ, едва двадесеть и четири годишенъ, Бартъ

Хенрихъ Барть

тръгва отъ Гибралтаръ по брѣговетѣ на Нфрика и 
островитѣ; отъ Египетъ взема по течението на Нилъ 
и отамъ възвива по Червено море и Синайския 
полуостровъ; обхожда Сирия; изследва Егейскитѣ 
острови, древнитѣ гръцки колонии по брѣговетѣ на 
Мала-Нзия и отъ Цариградъ презъ Гърция се връща 
въ Берлинъ следъ тригодишно странствуване. Вед- 

3
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нага неуморимиятъ ученъ приготвя хабилитацията 
си за доцентъ при университета. Въ края на 49-та 
година той се присъедини къмъ научната експеди
ция на Ричардсона за изследване на Централна 
Африка, отдето се връща следъ шестгодишно не- 
прекжснато пжтуване изъ африканскитѣ пустини. 
Неговитѣ и на съпжтницигѣ му описания създадоха 
епоха въ историята на Централна Африка. Френ- 
скиятъ писатель Ріегге Вепоіі въ фантастично-реа
листичната си повесть Атлантида разправя, че ко- 
гато Бартъ изучвалъ тайнствената страна на тау- 
регитѣ, неговитѣ суевѣрни водачи се разбѣгали и 
го оставили безъ храна и вода. За да привърши 
работата си и не умре отъ гладъ, той разрѣзалъ 
венитѣ си и пиелъ отъ собствената си кръвь. Може 
би, този епизодъ да е отломъкъ отъ крилатата фан
тазия на автора, но е досущъ правдоподобенъ за 
гранитната воля на именития изследвачъ.

Въ университета чете своитѣ интересни лек
ции, а въ кабинета си въвежда въ редъ изследва
нията си и обмисля нови пжтешествия. Прѣзъ 
1858 г. посещава Мала Азия; презъ 1861 г. — Испа
ния, а презъ 1862 г. пресича Карпатитѣ и Седмо- 
градско.

При Русе минава Дунава и нахълтва въ Бъл
гария — цельта на това негово пжтуване е запо
знаването му съ българската красавица Рила 
планина.

.Решихъ, казва Бартъ, да се отправя направо за Рил
ския монастиръ, тъй като Рила още отъ самото начало бѣ 
поставена като главна цель и централенъ пунктъ на моето 
цѣло пжтуване.“

Но великиятъ изследвачъ не минава „тран- 
зитъ“ — както се казва, презъ другитѣ мѣстности,
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щомъ като неговата главна цель е Рила планина, 
а подробно изучва страната ни, която пресѣче по 
диагоналъ отъ Русе до Рилския монастиръ.

Отъ Русе Бартъ тръгва къмъ историческия 
Хемусъ, която планина сжщо така е привличала 
чуждитѣ учени. Търново и неговата околность го 
пленяватъ и той остава нѣколко дена и прави по*  
дробни изучвания на тѣхната география и рисува 
търновския ландшафтъ. Презъ Св. Никола слиза въ 
Казанлъкъ съ неговата девствена още розова до
лина. По долината на Тунджа стига Калоферъ и 
посещава Калоферския монастиръ. Отъ Карлово 
слиза въ Пловдивъ, Самоковъ, Рила, Малешево, 
Битоля, Олимпъ, Солунъ. Презъ Рила той мина по 
пжтя Самоковъ — Кобилино бранище — Рилски 
монастиръ, кждето престоя нѣколко дена и обходи 
съседнитѣ върхове. Качва се и на Еленинъ връхъ. 
Отъ наблюдателното му око не избѣгнаха и лед- 
никовитѣ следи по Рила, въпрѣки господствуващето 
по това време мнение, че въ Рила не е имало 
ледници.

*) НеіпгісЬ ВагЉ. Кеізе сІигсЬ оаз іппеге сіег Еи- 
тораізсЬеп Тйгкеі іт НегЬзі 1862. Вегііп, 1864.

Придобититѣ нови знания дадоха на знамени
тия пжтешественикъ професорската катедра (1863 г.) 
и председателството на географското дружество въ 
Берлинъ. Но тѣзи заслужени почести на ученъ не 
задоволяватъ неспирно дирящия умъ. Набързо, но 
вещо и грижливо*  той написа новото си съчинение 
Пх.тувания изъ вжтрешностьта на Европейска 
Турция1), което произведе голѣмо впечатление на 
учения свѣтъ. Наредъ съ стария вече Буе се заго
вори и за Барта като добъръ познавачъ на таин-
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ствения Балкански полуостровъ. И досега книгата 
на Барта служи като пжтеводитель на чужденцитѣ 
за България и специално за Рила. Иречекъ я челъ 
и препрочиталъ съ особено удоволствие. Сжщото 
съчинение било познато на калугеритѣ въ Рилския 
монастиръ презъ осемдесеттѣ години по руския 
му преводъ, но сега вече не се намира въ мона- 
стирската библиотека.

Плануванията изъ вљтрешностъта на Евро
пейска Турция излѣзоха презъ 1864 г., а презъ 
следующата година Бартъ е пакъ на пжть за Бал
канския полуостровъ, който го живо заинтересова.

Презъ 1865 г. Бартъ предприема ново и по
следно пжтешествие. Презъ Италия преминава въ 
Черна гора и привършва изучванията си на Бал
канския полуостровъ. Скоро следъ завръщането си 
въ Берлинъ, Бартъ почина на 25 ноемврий 1865 г.

Африканскитѣ пжтешествия сломиха желѣзния 
организъмъ на неуморимия иначе Бартовъ духъ и 
затова го виждаме да слиза отъ житейската и на
учна сцена едва четиредесеть и четири годишенъ. 
Но това не му попрѣчи да остави голѣмото си име 
на великъ африкански и балкански изследвачъ. 
Свърхъ-волевитѣ натури по-рѣдко достигатъ дълбо
ката старость.

За хората като Барта могатъ да се повторятъ 
следнитѣ правдиви думи на А. В. Елисѣева:

„Не слава, не гордость или празенъ авантюризъмъ 
влекътъ страстния пжтувачъ напредъ, — такива чувства не 
изпитва той. Оня, който се отправя на далеченъ пжть по- 
дълбокото влечение на своята натура — е съ трезви мисли, 
съ побуждения на чиста, безкористна идея, посѣяна въ 
него още отъ най-ранна пора и откърмена отъ цѣлия му 

животъ“.



ФЕЛИКСЪ КАНИЦЪ

Между чужденцитѣ, които посветиха живота 
си за изследване на България, Феликсъ Каницъ за
ема едно отъ почетнитѣ мѣста. Неговитѣ заслуги 
къмъ българската наука, както и специално къмъ 
българския народъ сж неоценими.

Отъ рождението на Паница вече приближа- 
ватъ стотѣ години — 2 августъ 1829 година. Ос
новното си и срѣдно образование бждещиятъ из- 
следвачъ на Балканския полуостровъ завършилъ 
въ родния си градъ Пеща. Споредъ влечението на 
своята широка и впечатлителна душа, младиятъ 
Феликсъ избра отначало художественото поприще, 
на което — както ще видимъ по-нататъкъ — не 
можа за дълго да се задържи, но което му даде 
все пакъ ценни духовни срѣдства за бждащата му 
обществена кариера — изследване на слабознати 
области, каквито бѣха заробенитѣ отъ Турция*  бал
кански провинции.

За своето художествено образование Каницъ 
се пресели въ Виена, кждето посещавалъ художе
ствената академия и въ скоро време изпъкналъ 
като единъ отъ н.ай-талантливитѣ за времето си 
илюстратори и журнални художници. За да обогати 
своитѣ познания, веднага следъ завършване на 
академията, Каницъ предприелъ дълго пжтуване
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изъ Германия, Франция, Белгия и Италия и се за- 
позналъ непосрѣдствено съ великитѣ произведе
ния на изкуството. Презъ тѣзи му пжтувания въ 
младия художникъ се породила и оформила идеята 
да изучи паметницитѣ на старото изкуство и понеже 
всичко той е изучвалъ непосрѣдствено, на самото 
мѣсто, решилъ да предприеме научни изследвания 
на близкия и по-дапеченъ изтокъ.

Щастливата мисъль на Каница се реализирала 
неочаквано скоро. По предложение на „Лайпциг
ския илюстрационенъ вестникъ“, на който отдълго 
време билъ художественъ сътрудникъ, Каницъ 
предприелъ презъ 1858 година първото си пжту- 
ване, което засегнало само сръбскитѣ земи, но 
което въ сжщото време опредѣлило и пжтя на 
бждещата обществена дейность на благородния 
маджаринъ. Резултатитѣ отъ това си пжтуване той 
изложи въ дветѣ си съчинения — „Оіе гбтізсНеп 
Гипсіе іп ЗегЬіеп* и „ЗегЬгегтз ЬугапѣпізсЬе Могіи- 
тепіе“ (1862 г.).

Отъ тази си резултатна обиколка Каницъ се 
отдаде всецѣло въ служба на българскитѣ земи 
и народъ, която не напусна до кончината на своя 
плодовйтъ животъ.

Отъ 1862 до 1874 година, т. е. целия двана
десети години неуморимия ученъ пропжтува обшир
ното пространство отъ Сава до Черно море и отъ 
Дунава до Марица и то при тогавашнитѣ прими
тивни съобщителни срѣдства и несигурность. Но на 
Каница и не трѣбваха желѣзници и хвърчащи авто
мобили, защото той изследва стжпка по стжпка и 
се интересува отъ всичко, което може да спомогне 
за опознаването на една слабопозната страна и 
единъ още по-неизвестенъ народъ, като българ-
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ския. За тѣзи му пжтувания може да се говори 
само съ дълбока почить и неизразимо удивление. 
Стара планина Каницъ е преминалъ презъ осемна- 
десеть мѣста I Кой българинъ — географъ или 
туристъ, е прекосилъ толкова пжти изъ различни 
мѣста гордата Стара планина?

Сравнително спокойнитѣ пжтувания на Каница 
изъ Дунавска България се дължеха на съдействието, 
което му указваше тогавашния управитель на тази 
область (Туна-виляети) Мидхатъ паша, родоначал- 
никътъ на младотурското реформаторско движение.

Резултатъ отъ този неуморимъ трудъ е „Ду
навска България и Балкана“, едно епохално съчи
нение за българскитѣ земи и народъ, което излѣзе 
отъ печатъ въ три тома презъ най-сждбоноснитѣ 
дни, каквито е преживѣло българското племе.

Каницовото съчинение се появи най рано на 
нѣмски: Оипаи Виідагіеп ипсі сіег Ваікап—Лайпцигъ 
1875—1879 г. 3 тома, а презъ 1882 г. ново изда
ние. Почти едновременно бѣ преведено (I и II ч.) 
на руски — Дунайская Болгарія и Балканскій полу- 
островъ, 1860—1875 г. С-Петербургъ, 1876 г., а 
презъ 1881 г. и на френски — Парижъ.

Н на български, за съжаление, и досега не се 
е появило. Изглежда, че ние предпочитаме чуж- 
дитѣ безвкусни преводи предъ съчинението на 
знаменития пжтешественикъ за нашитѣ собствени 
земи и собственъ народъ.

Въ това си, изпъстрено съ множество битови 
и пейсажни илюстрации съчинение, талантливиятъ 
художникъ изпъкна и като талантливъ географъ, 
вещъ археологъ, наблюдателенъ етнографъ и още 
като много добре ориентиранъ за времето си исто- 
рикъ. Съчинението и картата на Каница имаха не
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само чисто научно значение, но още изиграха и об
ществено политическа роля въ бурната епоха на 
нашето освобождение, каквато роля изпълняваха 
и съчиненията на Ами Буе и Хенрихъ Бартъ.

За научната стойность на Каницовото съчи
нение ето каква правдива преценка е дадена отъ 
видния български историкъ проф. В. Златарски 
въ IV Лѣтописъ на Българското книжово друже
ство за 1902—3 години:

... „Въ това съчинение се проявиха обширната 
подготовка, учената похватность и главно разнитѣ 
страни на книжовно-научната дейность на Каница 
като географъ, етнографъ и археологъ. Тукъ той не 
само даде най-точно географско описание на стра
ната, но още и привнесе много нови дани, под- 
пълни много блѣзни и изправи много грѣшки на 
своитѣ предшественици както въ течението на рѣ- 
китѣ, така и въ планинскитѣ системи, а най-вече 
въ численостьта и разположението на селищата. 
Наравно съ географския ще трѣбва да поставимъ и 
богатия етнографски материалъ, който ни рисува би
та, нравитѣ, политическото, умственото и економи- 
ческото състояние на тогавашна България. Не по- 
малко сж ценни и археологическитѣ му издирвания, 
въ които той открива и посочва много римски и 
византийски градове, укрепления и стари римски 
пжтища, така сжщо и много другъ богатъ исто
рико-археологически материалъ както за класичес
ката, така и за по-сетнешната епохи въ историята 
на нашето отечество. Неговата богата сбирка отъ 
надписи съставя единъ отъ виднитѣ приноси въ 
издавания тогава Согриз іпзсгірііопит іаііпагит, за 
което покойния Момсенъ своевремено му изказа 
своята благодарность. — Най-сетне ще трѣбва да



41

отбележимъ още и това, че въ това съчинение 
намѣри твърде широко приложение и неговия ху*  
дожественъ талантъ. То е цѣло изпъстрено съ 
многобройни илюстрации, излѣзли изподъ неговата 
веща ржка, които, покрай своята художествена 
стойность, иматъ вече историко-археологическо 
и етнографическо значение. Книгата на Каница. 
която поради своята научна стойность поднесе на 
Европа първитѣ основателни и точни сведения за 
България и българския народъ, има и друго исто- 
рико-обществено значение, свързано съ най новата 
история на България: тя излѣзе тъкмо въ онова 
време, когато трѣбваше да се реши сждбата на 
нашия народъ — въ предвечерието на руско-турс
ката война и послужи като вѣренъ пжтеводитель 
на нашитѣ освободители. Не по малко научна важ- 
ность и епохално значение има и Каницовата карта 
на .Дунавска България и Балканитѣ“, излѣзла 
едновременно съ първия томъ на казаното съчи
нение въ 1874 г. Тя е съставена възъ основа на 
неговитѣ лични измѣрвания и пжтувания и се 
явява колкото географическа, толкова и етногра- 
фическа, тъй като въ нея е отбелязано население
то на всѣко селище и по народность*.

Тази грамадна заслуга на знаменития пжте- 
шественикъ бѣ правилно оценена и отъ първото 
българско Велико народно събрание, което въ за
седанието си на 24 мартъ 1879 год. го присъедини 
къмъ числото на „онізи лица, които сж сторили 
добро на българския народъ“ и го поздрави теле- 
графически.

Каницъ почина на 7 януарий 1904 година, като 
остави сдедъ себе си нанизъ отъ благородни дѣла.



ФЕРДИНННДЪ ФОНЪ ХОХЩЕТЕРЪ

Започнатото отъ Буе и Викнела геологическо 
проучване на България биде продължено съ сжщия 
успѣхъ отъ виенскитѣ професори Фердинандъ фонъ 
Хохщетера и Францъ Тоула. Но въ случая имаме 
не само замѣстване на едни лица съ други, но още 
и замѣняването на една школа съ друга. Проучва
нето на полуострова премина отъ Парижката въ 
ржцетѣ на Виенската геологическа школа. Въ кон- 
тактъ съ последнята се намираше непрекжснато и 
стариятъ Буе. Тази промѣна въ научнитѣ центрове се 
дължи въ голѣма степень и на станалитѣ полити
чески промѣни. Близкоизточната политика въ вто
рата половина на миналия вѣкъ отъ Парижъ се 
премѣсти въ Виена, като противовесъ на руското 
влияние. Следъ Кримската и Френско-пруската войни 
Виена и Берлинъ придобиха голѣмо влияние въ ра- 
ботитѣ на Турция. Тази промѣна подтикна и чисто 
научнитѣ интереси къмъ изтокъ. Конкретенъ изразъ 
на този интересъ имаме въ изследванията и науч
нитѣ трудове на споменатитѣ виенски професори 
Хохщетера и Тоула. Тѣ пъкъ отъ своя страна, следъ 
като допринесоха своята голѣма дань и положиха 
основата на съвременната балканска геология, по- 
вѣриха основното й разработване на грижитѣ на 
формиралитѣ се подъ тѣхно влияние български
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учени, сжщо така достойни ученици на именититѣ 
си учители.

Еегсііпапсі уоп НосЬзіеіег е роденъ на 30 ап- 
рилъ 1829 г. въ Еслингенъ, Германия. Синъ е на 
известния ботаникъ и естествоизпитатель Христианъ 
Хохщетеръ, професоръ и градски свещеникъ. Гим- 

назиялното си образование 
получи въ родния си градъ. 
Следъ туй постжпи въ еван
гелски семенаръ въ Мал- 
борнъ, а по-късно изучава 
теология въ Тюбингенъ. Лю
бимото му занятие, обаче, 
си оставало естествознание- 
то. Презъ 1852 год. пред- 

и прие едно научно пжтеше- 
ствие, което го заведе въ Ви- 

/ ена, кждето взе участие въ 
работитѣ на държавния гео-

Фер. Хохщетеръ логически институти; презъ 
1854 година той е помощ- 

никъ геологъ, а две години по-късно главенъ гео- 
логъ на секцията за Чехия при сжщия институтъ. 
Сжщата (1856) година Хохщетеръ е вече и приватъ 
доцентъ при Виенския университетъ. На 30 априлъ 
1857 г. предприема първото си околосвѣтско пжте- 
шествие, като геологъ въ експедицията на Новара. 
Главното поле на неговата научна дейности бѣ 
Нова Зеландия, кждето той се раздѣли отъ експе
дицията и предприе изучванията на златнитѣ и ка- 
меновжглени залежи. Следъ тригодишно пжтеше- 
ствие се завърна въ Виена и веднага биде назна- 
ченъ за професоръ по геология и минералогия въ 
Политехническия институтъ. Резултатитѣ отъ науч-
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нитѣ си пжтешествия изъ Велики океанъ изложи 
въ множество студии и едно огромно съчинение 
въ три тома. Не спиратъ и новигѣ пжтешествия. 
Такива той предприема: въ Швейцария и Италия 
(1863), изъ Европейска Турция (1869), Русия и Уралъ 
(1872) и пр.

Хохщетеръ се явява на Балканитѣ съ една 
ясно опредѣлена служебна задача: да изучи гео
ложкото устройство на Източна Тракия въ връзка 
съ проектиранитѣ желѣзопжтни линии. Това обсто
ятелство е било желанъ случай за любознателния 
теологъ да постави на преоценка досегашнитѣ гео
логични проучвания и да ги обогати съ резулта. 
титѣ на собственитѣ си изследвания. Тази задача 
биде извършена блѣстяще. Своитѣ научни пжту
вания Хохщетеръ направи презъ 1869 г. Тѣ докос
наха източната половина на Полуострова: Цари
градъ, Одринъ, Ямболъ—Бургазт-, Ямболъ—Стара- 
Загора—Казанлъкъ, Калоферъ—Пловдивъ. Отъ ру
мелийската столица се отправи за Рила планина, 
като минава презъ Момина клисура, Долна баня, 
Самоковъ. Отукъ обиколя Доспейско и проучи вж- 
глищнитѣ залежи; презъ Кобилино бранище стига 
Рилския монастиръ и по рѣката минава презъ село 
Рила и спохажда Струмската долина, Дупница, Ра- 
домиръ, Витоша, София.

Естествената връзка между бждещата бъл
гарската столица и нейната красива съседка Хох
щетеръ изрази въ картинната и често повтаряна 
4>раза :

„София и Витоша сж неразділни приблизи
телно като Неаполъ и Везуви или като Саре То\уп 
и ТаЫе Моипіаіп“

Отъ София Хохщетеръ продължи научната си
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обиколка презъ Трънъ и Враня за Бѣлградъ, от- 
кждето се завърна съ грамаденъ наученъ мате- 
риалъ. Неговото вещо око проникваше навсѣкжде 
и ренгинизираше земнитѣ дълбини. Чрезъ крити
ческо използване по-раншнитѣ трудове и умѣло 
сглобяване на чужди и свои проучвания, Хохщете- 
ра ни завеща една сполучлива геологична карта 
на източния дѣлъ на тогавашна Европейска ТурЦия 
(1870 г.) и единъ кратъкъ, но капиталенъ трудъ за 
сжщия теренъ — йіе деоюдізсЬеп УегЬаііпіззе сіез 
озіІісЬеп ТЬеіІез сіег Еигор. Тигкеі.

Особено внимание въ своитѣ изучвания виен- 
скиятъ ученъ обърщаше на природнитѣ богатства 
на нашата страна и особено на камено-вжгленитѣ 
залежи, които той най-грижливо изучваше.

Както за науката, голѣми сж заслугитѣ на 
Хохщетера и за развитието на съвременния алпи- 
низмъ. Той е единъ отъ основателнитѣ членове на 
Германско-австрийския алпийски клубъ (СезсЬісЫе 
сіез ОеиізсЬеп и. ОезіеггеісЬізсЬеп Нірепуегеіпе) 
и неговъ пръвъ председатель въ Виена презъ 
1870-73.

Презъ 1881 г. Хохщетеръ се оттегли отъпро- 
фесорската катедра и на 18 юлий 1884 г. почина 
въ Оберьоблингъ на 55 годишна възрасть.



ФРННЦЪ ТОУЛН.

Научното дѣло на Хохщетера на Балканитѣ 
се продължи отъ неговия ученикъ и приемникъ по 
катедра Францъ Тоула или Тула, както често пи- 
шатъ и произнасятъ името му.

Ггап2 Тоуіа е роденъ на 20 декемврий 1845 
г. отъ бедни родители въ Виена. Срѣдното си обра
зование е получилъ въ Шотенфелдското реално 
училище, а вишето въ прочутата Виенска поли
техника подъ ржководството на проф. Хохшетера. 
Презъ 1869 г. Тоула бива назначенъ времено за 
асистенъ въ Политехниката при катедрата по ге
ология и минералогия, а следъ това за гимназия- 
ленъ учитель въ Гумфердолфъ, а следъ това въ 
Виена. Следъ назначаването на Хохщетера за ин
тенданти на Придворния музей, (1881 г.) неговиятъ 
достоенъ ученикъ му заема катедрата по минера
логия и геология въ Политехниката, въ която чете 
своитѣ лекции въ продължение на тридесети и 
седемь години.

Първото си голѣмо научно пжтешествие Тоу
ла предприе като гимназияленъ учители съвмѣстно 
и подъ ржководството на Хохщетера презъ 1872 
година. Обходиха европейска Русия и централенъ



А1

Францъ Тоула

Уралъ. Макаръ и геологъ по специалности и приз
вание, Тоула се интересуваше и отъ всички обла
сти на природоведскитѣ науки. Въ геологията най- 
голѣмъ интересъ за него представляваше регио
налната (областната) и описателна геология. ч
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Съ мандатъ отъ Виенската академия на нау- 
китѣ, той продължи подетото дѣло за по-нататъш
ното проучване на Балканския полуостровъ, който 
край продължаваше да вълнува не само политичес- 
китѣ кржгове въ централна и западна Европа, но 
още и трезвата научна мисъль. Презъ времето 
отъ неспокойната 1875 г. до 1890 г. виенскиятъ 
ученъ предприе петь научни и продължителни пж- 
тувания изъ нашитѣ земи. Но той е ималъ на своя 
страна и едно щастливо обстоятелство, отъ което 
старитѣ изследователи сж били лишени. Съ изклю- 
тение на първото му пжтуване, което е станало 
преди нашето освобождение, Тоула е билъ при- 
дружаванъ отъ младитѣ български учени, познава
щи страната си и научно подготвени за добри по
мощници и сътрудници въ сериозната му работа. 
На първо мѣсто трѣбва да посоча покойния бъл
гарски геологъ Г. Златарски, които придружи виен
ския ученъ въ втората, третата и петата му оби
колки и му указа ценно научно съдействие.

Като главенъ обектъ на своитѣ изследвания 
Тоула имаше Стара планина, която кръстоса и изу
чи надлъжь и наширь отъ Тимокъ до Черно море. 
Подобно Феликсъ Каница, който прекоси Стара 
планина презъ 18 различни мѣста, неуморимиятъ 
геологъ премина сжщата планина на повече отъ 
двадесеть мѣста. Първото (1875 г.) и второто (1880 
г.) му пжтувания бѣха заети съ Западния Балканъ, 
заедно съ окржзитѣ Видински, Софийски, Трънски, 
Пиротски и Нишки; въ третото (1884 г.) проучи 
Централния Балканъ; четвъртото (1888 г.) и петото 
(1890 г.) — Източния Балканъ. Часть отъ времето 
си при последното пжтуване посвети на изучва- 
нето на Радомирско, Кюстендилско и Рила планина.



— Geologische Untersuchungen im Westlichen Teile 
des Balkans und in den angrenzenden Gebieten (Sitzb. 
der k. Akademie d. W. J. Abt. LXXII. B. 1876. Wien)

—Grundlinien der Geologie des Westlichen Balkans 
(XLIV. Bd. d. Denkschrift, d. math. naturw. Klasse d. k. 
Akademie in Wien 1881).

— Geologische Untersuchungen im Westl. Teile des 
Balkans (Sitzb. d. k. Akademie d. w. J. Abt. LXXXVIII. 
Bd. 1883). •

— Geologische Untersuchungen im Zentralen Bal
kans (LV Bd. d. Denkschrift d. math. Klasse d. k. Aka
demie. Wien 1889). ,

— Geologische Untersuchungen ira Oestlichen Bal
kan ünd in anderen Teilen von Bulgarien und Ost.- 
Rumelien, II Abteilung. (L1X Bd. d. Denkschrift, d. math. 
Klasse d. k. Akademie. Wien. 1892).

— Eine geologische Reise in die Dobrudscha (Srif- 
ten d. Vereins zur Verbreit, naturw. Kenntn. in Wien 1893).

— Geologische Untersuchungen im Oestlichen Bal
kan und abschliessender Bericht über seine geologischen

4

Презъ 1892 г. неуморимиятъ изследвачъ слѣзе по 
Дунава и изследва Добруджа. Тѣзи екскурзии да
доха богати плодове за науката. Както Тоула, така 
и неговия отличенъ сътрудникъ Г. Златарски обо
гатиха геологичната литература съ върволица сту
дии, които се появиха въ бюлетинитѣ на ркаде- 
миитѣ и научнитѣ дружества въ Виена, София, 
Брюкселъ, Берлинъ и др. и които установиха име
ната на двамата учени, като най-добри познавачи 
на България.1)

*) За българскитѣ земи Тоула написа следнитѣ по- 
важни съчинения:

49
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Отъ многото научни трудова на плодовития 
изследвачъ на български се появи само краткия 
геологически очеркъ, който придружава неговата 
«Геологична картова скица на Дунавска България 
и Източна Румелия“ и бѣ използванъ отъ К. Ире- 
чека за книгата му — Княжество България, томъ 
първи, стр. 14—37.

За голѣмитѣ му заслуги къмъ българската на
ука, Тоула бѣ провъзгласенъ презъ 1898 г. за по- 
четенъ членъ на Българската академия на науки- 
тѣ и се ползваше съ международно име на пър- 
востепенъ геологъ.

Тоула почина на 3 януарий 1920 год. на 74- 
годишна възрасть.

Съ ценнитѣ трудове на Тоула се завърши 
вториятъ периодъ отъ развитието на българската 
геологическа наука. Паралелно съ работитѣ на 
Тоула за българскитѣ земи, виждаме да се развива 
и нашата домашна геология въ трудоветѣ на нейния 
първиченъ представитель Г. Златарски. Чрезъ науч- 
нитѣ усилия и успѣхи на нашия ученъ, центъра на 
научното изследване се пренесе отъ Виена въ Со
фия, сжщо тъй както въ голѣма степень и личностьта 
на Буе способствуваше да се пренесе този центъръ 
отъ Парижъ въ Виена. Създаването на самостоя- 
теленъ български политически и Ъаученъ центъръ 
въ София се изрази въ научно отношение най- 
рано въ геологията.

АгЬзііеп іт Ваікап (ОзпкзсЬгИі <1. к. Акасіетіе сі. V/. 
Шіеп 1896).

— СеоІодізсЬе ВеоЬасЬіип§еп аиі еіпег Кеізе іп 
(іег Сз§еп'сі уоп Зііізігіа ипсі іп сіег ОоЬгисізсІіа іт ЛаЬге 
1892 (Л. В. <1. к. и. к. КеісЬзапзіаІі. 1904).



КОНСТННТИНЪ ИРЕЧЕКЪ
Почетно мѣсто между изследвачитѣ на съвре

менна България заема чешкиятъ ученъ мжжъ Д-ръ 
Константин* Иречекъ.

К. Иречекъ е роденъ на 24 юлий 1854 г. въ 
Виена. Споредъ католишкия обичай той се е нари- 
чалъ съ дветѣ си имена Иосифъ-Константинъ, но 
впоследствие се именува само съ второто си име 
Константинъ.

Бащата на бждния български историографъ 
се е именувалъ Иосифъ Иречекъ и е заемалъ видни 
държавни и обществени служби въ Виена. По май
ка Константинъ е внукъ на знаменития славистъ 
Павелъ Шафарикъ, който е упражнявалъ голѣмо 
влияние върху даровития си родственикъ.

Срѣдното си образование К. Иречекъ доби 
въ Виенския лицей „Терезианумъ“, а вишето — въ 
Чешкия университетъ въ Прага (1872—75 г.).

Любимитѣ му занаятия още отъ ученическия 
чинъ сж история и славяноведение, наследство отъ 
знаменития му дѣдо. Още като гимназисти, той на
писа своя „Книгописъ на българската книжнина 
за 1806—1870 години“, който трудъ се’ напечатй 
като притурка на Браилското Периодическо списа-
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ние и обърна вниманието на работливата по това 
време интелигенция. Но особено известенъ стана 
Иречекъ съ своята „История на българския на
родъ“, която излѣзе отъ печатъ презъ 1876 год., 
когато нейниятъ талантливъ авторъ току-що на- 
връшваше двадесеть две годишната си възрасть, а 
българскиятъ народъ преживѣваше тежки дни на 
страшни изпитни. Тази книга — откровение се яви 
почти едновременно на чешки, нѣмски и руски и 
наредъ съ съчинението на Каница бѣ силно орж- 
жие въ ржцетѣ на българскитѣ приятели. Одескитѣ 
българи изпращатъ до младия писатель единъ въз- 
торженъ адресъ и му пожелаватъ да работи за 
благото на българския народъ „на многая и мно- 
гая лѣта“. И тѣзи пожелания се сбжднаха.

Следъ освобождението на България и по на
стояването на българския историкъ Маринъ Дри- 
новъ, младиятъ професоръ биде поканенъ отъ бъл
гарското правителство да мине на българска служ
ба и уреди учебното дѣло и научнитѣ институти на 
младото княжество. И той се отзова на тази лю
безна покана, макаръ и да съзнаваше колко не
благоприятни сж още българскитѣ условия за на
учни занятия, пъкъ и за спокойно строителство.

Иречекъ престоя въ България близо петь го
дини, отъ ноемврий 1879 г. до септемврий 1884 г. 
и заема последователно постоветѣ: главенъ секре
тари на Просвѣтното министерство и министъръ на 
сжщото, уредникъ на Народната библиотека и Му
зея и председатель на учебния съветъ. И въ всѣка 
области се чувствуваха неговитѣ солидни знания и 
твърда -творческа воля. Заслугитѣ на Иречека въ 
това направление сж колосални, макаръ и досега 
да стоятъ не оценени по достойнство.
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Личнитѣ си преживѣвания въ България и впе
чатления отъ строителитѣ на нейнитѣ свободни 
държавни учреждения Иречекъ е изложилъ въ 
единъ подробенъ дневникъ, който следъ смъртьта 
му бѣ предаденъ на Българското книжовно дру

Константинъ Иречекъ

жество. Дневникътъ е 
съвсемъ интимно изложе
ние и затова е пъленъ съ 
непосрѣдствени навѣи, въ 
които има много лично и 
случайно. Но затова става 
още по-интересенъ.

Въ дневника на Ирече- 
ка, като на фотографна 
плоча, е отразенъ цѣлия 
ржководенъ животъ на 
новоосвободената страна 
съ неговитѣ суети, недо
статъци и положителни за- 
чатъци. Напоследъкъ Ака
демията преотстжпи пуб

ликуването на този така интересенъ дневникъ на 
столичния ежедневникъ „Миря“ (1928—29 г.).

Още по-голѣми сж заслугитѣ на Иречека въ 
областьта на научното изследване на нашата страна. 
Макаръ и историкъ по призвание и специалность, 
но сжщо имаше близко до сърдцето си и бъл
гарската география. Той бѣ първиятъ ученъ въ мла
дото българско княжество, който се зае да изучи 
въ подробности географската обстановка, • всрѣдъ 
която сж се разигравали историческитѣ събития,
които самъ така талантливо описа въ своята исто
рия на българския народъ. И въ това направление 
ни даде редица студии, като: Географски из-
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учвания на България (Периодическо списание, кн. 1). 
Приложения къмъ античната география и епигра- 
фика на България и Румелия (тамъ, кн. 2), Упът
вания за събирания на географнчески и археологи
чески материяли (сжщо, кн. 5) и пр.

Сжщо така младата българска история и още 
по-млада география дължатъ на Иречека инициа
тивата и първия трудъ да се издирятъ описанията 
на старитѣ пжтувания изъ българскитѣ земи, въ 
които се откриха ценни материали. За тази цель 
той ни даде редица статии въ сжщото хубаво спи
сание (кн. кн. 3, 4, 6 и 7). Инициативата на Ире
чека въ това направление бѣ подета впоследствие 
и сполучливо привършена отъ Хр. Кесяковъ, проф. 
Ив. Шишмановъ и др.

Сжщо така и инициативата на Иречека да се 
изследва античната география на България и на
прави етимоложки анализъ на географскитѣ имена 
попадна въ надежднитѣ ржце на българскитѣ учени 
Г. Кацаровъ, Ст. Младеновъ, Д. Дечевъ и др.

Но най-хубавата черта на научната метода и 
личенъ характеръ на чешкия ученъ-мисионеръ бѣ 
тази, че той не обичаше само да учи какъ да се 
прави това или онова научно изследване, а самъ 
пръвъ и най-добре го правѣше. Надаренъ и раз- 
вилъ съ упоритъ трудъ всички данни за кабине- 
тенъ ученъ, Иречекъ въ сжщото време самъ съ
бираше научния прашецъ, що съ денкове внасяше 
и преработваше въ своя кабинетъ и то въ къснитѣ 
нощни, часове, защото днитѣ му бѣха заети отъ 
административно-организаторската работа въ Ми
нистерството, Музея и Библиотеката изъ порутенитѣ 
турски джамии. Като едно основно положение въ 
договора си съ правителството, той бѣ поставилъ
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по нѣколко месеченъ отпускъ за научни обиколки 
изъ българскитѣ земи. И при всѣки удобенъ, че 
даже и неудобенъ случай, той се впускаше въ дълги 
пжтувания. И за да можемъ да оценимъ научния 
ентусиазъмъ и възвишената любовь на Иречека 
къмъ българската земя и народъ, трѣбва да се пре- 
несемъ петдесеть години назадъ, когато у насъ 
липсваха елементарнитѣ удобства за едно колко- 
годе сносно пжтуване.

Младиятъ ученъ преодолѣва всички трудности. 
Своитѣ всестранни описания на изследванитѣ мѣста 
и исторически паметници, Иречекъ помѣстваше въ 
българскитѣ и чуждестранни списания, а впослед
ствие обработи като втора часть отъ крупното си 
географско историческо съчинение — Княжество 
България, преведено и на български: първия томъ 
отъ Ек. Каравелова, а втория — Пжтувания по 
България, отъ Ст. Мргировъ, издадени отъ Хр. Г. 
Дановъ — Пловдивъ. Макаръ и писани преди по
вече отъ четиридесети години, пжтописнитѣ бе
лежки на Иречека си осгаватъ и досега недостиг- 
нати въ българската географска и фолклорна ли
тература.

Той обгърна съ еднакво тънъкъ усетъ и ус- 
пѣхъ и цѣлокупната българска природа, и обще
ственото ни устройство, и стопанския ни животъ, 
и робскитѣ ни недостатъци, и свободолюбивитѣ ни 
стремежи. И всичко той разглежда презъ призмата 
на непрестанното развитие. Отъ Руй до Черно море 
и отъ Дунава до Родопитѣ и Рила навсѣкжде про- 
зрѣ набитото око на тънкия изследвачъ.

Пжтуванията на Иречека сж откровение за 
българската туристика и трѣбва да красятъ домаш-
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ната библиотека на всѣки туристъ. За учения тѣ сж 
неизбѣжното пособие.

Следъ напущането на българската служба, 
Иречекъ се пресели въ Прага, откждето бѣ пови- 
канъ за университетски професоръ, а по-късно пре
мина въ Виенския университети по катедрата „Сла
вянска филология и старини“, основана отъ прочу
тия слависти проф. Копитара. Пребиваването на 
Иречека въ Прага бѣ духовито намѣсено въ без
смъртното съчинение Бае Ганю отъ Ад. Констан- 
тиновъ въ главата Бае Ганю при Иречекъ. И по- 
сполучливъ контрастъ мжчно би могълъ да подбере 
благородниятъ основатели на българския туризъмъ.

Общо взето, по качествени и количествени 
резултати литературната плодовитости на Иречека 
е една отъ рѣдкитѣ. По случай петдесетгодишни
ната му, тогавашнитѣ студенти по философия въ 
Виена Божо ЦвЪтковичъ и Иосифъ Наги сж имали 
хубавата идея да съставятъ пъленъ библиографи- 
чески показалецъ на трудоветѣ му, печатанъ и на 
български като приложение на Периодическо спи
сание, кн. 66, въ който сж изброени тъкмо 189 ра
боти. Самиятъ списъкъ е отъ 26 печатни голѣми 
страници.

Мечтата на Иречека да посети отново Бъл
гария биде възпрепятствана отъ размирнитѣ вре
мена — балканската и общата войни.

Именитиятъ български историографъ почина 
на 10 януарий 1918 година на 64 год. възрасть.



ИОСИФЪ ПАНЧИЧЪ
Новъ тласъкъ къмъ флористичнитѣ изследва

ния на новоосвободена България даде хърватскиятъ 
ученъ биологъ Д-ръ Иосифъ Панчичъ.

Иосифъ Панчичъ, хърватинъ по потекло, е ро- 
денъ презъ 1814 г. въ Брибиръ (Адриятическото 
крайбрѣжие). Подобно на Фривалдски и мнозина 
други прочути естественици, той е докторъ на ме
дицината, но посвети дългия си и плодовитъ жи- 
вотъ на природоизпитателнитѣ науки и специално 
на ботаниката. Прави подробни изучвания по фло
рата на Сърбия и Черна гора, а следъ това и въ 
България. Придоби голѣма известность като ученъ. 
Особено цененъ бѣ въ Сърбия, отъ която направи 
второ отечество. Дълги години бѣ професоръ въ 
Бѣлградския университетъ и председатель на Сръб
ската академия на наукитѣ. Предначертаната цель 
на неговитѣ първи изследвания въ България бѣ 
растителностьта на Рила планина.

За първото му идване въ България презъ 
1882 година (споредъ проф. Петковъ 1881 г.), ето 
какво четемъ въ Периодическо списание, кн. III. 
1882 г., стр. 198 :

„Освенъ тия (Леже и Флоринский П. Д.) дойдоха да 
се запознаятъ съ природнитѣ хубости на отечеството ни и 
двамата естествоизпитатели, почтения старецъ професоръ 
Д-ръ Иосифъ Панчичъ отъ Бѣлградъ, прочутъ съ своитѣ
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ботанически издирвания върху флората на Сърбия и Черна 
гора, придружени отъ нѣмския ентомологъ Брунеръ фонъ 
Батенвилъ; тѣ посетиха Рилскитѣ планини и върха на Ви
тоша, та очакваме, особено отъ Г-на Панчича, скоро да ни 
зарадва съ нѣкой очеркъ върху ботаническитѣ особености 
на тия любопитни наши планински предѣли.“

И тѣзи очаквания, колкото се отнасяха до 
Панчича, се оправдаха. „Почтенниятъ старецъ“, 
отрудениятъ отъ неспирна работа 68 годишенъ 
ученъ обходи въ тази си научна екскурзия : Вито
ша, Дупница, Рилския монастиръ, Еленинъ връхъ, 
Кобилино бранище, Самоковъ, София, откждето 
тръгна. Резултатъ отъ тази научна обиколка е цен
ния трудъ — Грака за флору кнежевине Бугарске.

По Витоша и Рила Панчичъ установи 970 ви
да и вариетети отъ спорови и семенни растения, 
между които около 15 нови за науката видове и 
вариетети, които за вѣчни времена ще напомнятъ 
за своя откривачъ.

Именитиятъ ученъ почина на 74-годишна въз
расти презъ 1888 г.

Започнатото отъ Панчича изследване на бъл
гарската флора се продължи отъ сръбския профе- 
соръ Л. Адамовичъ, далматинецъ, и пражкия про- 
фесоръ Иосифъ Веленовски. А преди тѣхъ есте
ственици, които сж изучвали нашата страна въ бо
таническо отношение, трѣбва да споменемъ Вик
торъ Янка, кустосъ на Маджарския народенъ му
зей, и германскиятъ ботаникъ Д-ръ Н. Динглеръ, 
които идваха у насъ презъ размирнитѣ години пре
ди освобождението ни. Първиятъ изучи предимно 
Стара планина, а вториятъ — Родопитѣ.



ИОСИФЪ ВЕЛЕНОВСКИ.

По пжтя на хърватския ученъ за изследване 
на българската флора тръгна и придобилиятъ ши
рока известность чешки естествоизпитатель Иосифъ 
Веленовски, който миналата година чествува седем- 
десетгодишнината си.

Иосифъ Веленовски е роденъ на 25 априлъ 
1858 г. въ с. Чеканице до Блатна въ Чехия. Срѣд- 
ното си образование завърши въ Писекъ (1877 г.)г 
а вишето по естествена история въ Чешкия универ
ситети въ Прага. Презъ време отъ 1879 до 1883 г. 
бѣ асистенти при Чешкия музей, откждето премина 
на сжщата длъжности при Ботаническия институти 
на Чешкия университети. Презъ 1884 г. издържа 
докторския си изпити и следнята година бѣ назна
чени за доценти, презн 1892 — за извънреденъ 
професори, а отъ 1899 г. е вече редовенъ профе
сори. Покрай това, презъ 1902 год. му повѣряватъ 
директорството на Ботаническия институти и гра
дини при Пражкия университети — най-високата и 
най-почетна длъжность на неговата научна кариера.

Още презъ студентскитѣ си години Веленов
ски изпъкна съ голѣмитѣ си умствени способности 
и още по-голѣмата си любовь къмъ науката и упо
рития умствени труди. Освенъ съ живата и измрѣ- 
ла чешка растителность и общата систематика, по 
които написа крупни трудове, чменитиятъ чешки
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ВеленовскиИосифъ

ученъ положи голѣмъ трудъ и за проучване на 
българската флора. За тази му голѣма заслуга Ио
сифъ Веленовски отъ 1904 г. е провъзгласенъ за по-* 
четенъ членъ на Българскатаакадемия на наукитѣ.

Въ четиритѣ последова
телни и продължителни 
пжтувания, които пред
прие изъ българскитѣ зе
ми презъ 1885, 87, 89 и 
93 години, често придру- 
жаванъ отъ нашия усър- 
денъ ботаникъ Л. Ява* 
шовъ, Веленовски събра 
огромни флористични ма
териали, по които написа 
редица студии и подготви 
епохалното си за ботани
ческото изучване на Бъл
гария съчинение Нога Виі- 
■дагіса (1891 г.) и неговитѣ 
допълнения („Зиріеттепіит“) — една огромна 
научна литература, въ която сж обобщени всички 
Проучвания (чужди и частно негови) върху българ
ската флора. Вел. установи въ „Флора булгарика“ 
и първия добавъкъ къмъ нея 2542 вида растения, 
■отъ които 22 нови за Европа и 158 нови за нау
ката, предимно отъ високопланинската ни флора. 
Съ отдѣлното допълнение Нога Виідагіса, Зиріе- 
тптепіит 1. Ргадае 1898, се прибавятъ още 335 
нови видове. Въ този „суплементомъ“ е разгледана 
подробно и рилската растителна область, която да
де на науката множество нови видове, между кои
то и ледникови. Създадената отъ Веленовски ли
тература по систематиката и фитогеографията на
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България е грамадна. Проф. Ст. Петковъ въ своя* 
та библиография на българската флора до 1912 г. 
ни посочва тъкмо 29 съчинения, посветели на бъл
гарската растителность. Разбира се, че неговитѣ 
успѣхи се дължатъ въ голѣма степень на съдей
ствието, което му указаха българскитѣ естестве
ници и на събранитѣ преди това сурови материали. 
Въ всѣки случай, името на именития чешки естестве- 
никъ, на редъ съ тѣзи на Буе, Фридрихсталъ, Фри- 
валдски, ще остане за винаги свързано съ исто
рията на естествено-научнитѣ изследвания на Бъл
гария.

4»



АВГУСТЪ ФОРЕЛЪ

Покрай многото скромни колекционери, нѣкои 
отъ които работиха още преди освобождението 
(Иосифъ Хаберхауеръ, Едуаръ Меркълъ, Д-ръ Те- 
обалдъ Крюпелъ, графъ Амеде Алеонъ и др.) и 
работници въ областьта на приложната ентомо- 
логия, въ реда на съвременнитѣ изследвани на 
България заема видно мѣсто прочутиятъ швейцар
ски психиатъръ и хуманистъ Августъ Форелъ. У 
насъ Форелъ е много популяренъ, както въ тихитѣ 
кабинети на ученитѣ, така и въ шумнитѣ обще
ствени аудитории. Между първитѣ той е известенъ 
като тънъкъ познавачъ не само на болната чо- 
вѣшка душа, но още и на най-енергичното семей
ство отъ насѣкомитѣ — на трудолюбивитѣ мравки. А 
всрѣдъ широкитѣ народни маси името на Форела 
се носи като знаме на здравното въздържателно 
движение. Известенъ е сжщо и съ крупното си 

< съчинение по половия въпросъ. И това видимо раз
нообразие въ дейностьта на знаменития ученъ и 
общественикъ е здраво свързано въ неговата син
тетична теория. Като взема подъ внимание ком
плекса отъ фактори, които тровятъ организма и 
душата на самокороновалия се „царь на приро-
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Нвгусть Форелъ

дата“ човѣка и здравнитѣ условия, които издирва 
инстинкта на нишитѣ животинки, голѣмиятъ ученъ 
и хуманистъ идва до заключението, че трѣбва да 
се поведе енергична борба противъ доброволното 
самотровене на съвременото общество съ алкохолъ 
и никотинъ. Като поде издигнатото отъ неговия 
сънародникъ Жанъ Жакъ 
Русо знаме „назадъ кьмъ 
природата!", Форелъ на
прави още единъ завой и 
насочи това знаме про
тивъ голѣмото обществе
но зло — алкохола.

Въ случая насъ занима
ва Форелъ като ученъ и 
то специало като изслед- 
вачъ на мравитѣ репуб
лики въ България.

Форелъ е роденъ на 1 
септемврий 1848 год. въ 
Могдез (кантонъ ^/аасіі). 
Следвалъ е медицина въ 
Цюрихъ и Виена. Отъ 187І 
на психиатре Сіікісіеп. Въ 1879 г. стана професоръ 
по психиатрия при Цюрихския университетъ и ди- 
ректоръ на психиатричната болница. Особено усър
дно се е занимавалъ съ изследване живота и пси- 
хичнитѣ особености на мравкитѣ, за които написа 
сериозни научни трудове, които го поставиха на 
редъ съ знаменититѣ изследвани на тази група Вас- 
манъ и Емери. Той е първия и може да се каже 
още5 единствения изследвачъ на мравочната фауна 
въ България. За тѣзи изследвания той посети на
шата страна презъ лѣтото на 1891 г. На 28 юлий

до 78 г. бѣ асистентъ
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той бѣ въ София и изучи нейнитѣ околности. Следъ 
това се отправи за Рилския монастиръ, откждето 
предприе възкачване до Еленинъ връхъ. За това 
посещение срѣщаме следнята бележка въ „Велика' 
та Рилска пустиня“ на Иванъ Вазовъ:

.Имаше и единъ французинъ, г. Огюстъ Форелъ, про- 
фесоръ по психиатрия въ Цюрихския университетъ. Той се 
ползува и съ европейска знаменитость, като ентомологъ: 
той е обиколилъ цѣла Европа и часть отъ Нфрика, за да 
изучва живота и нравитѣ на мравкитѣ. Съ тая цель бѣше 
дошълъ въ Рила* (стр. 102).

Отъ Рила презъ Дупница и Пазарджикъ Фо
релъ се отправи за Пловдивъ и къмъ края на ав- 
густъ посети Родопитѣ надъ Станимака, придру- 
женъ отъ покойния български ботаникъ Стефанъ 
Георгиевъ. Върна се пакъ въ Пловдивъ и отамъ 
презъ Сливенъ и Айтосъ за Бургазъ, Созополъ и 
Анхиало. При изучване на черноморското ни край- 
брѣжие се разболѣ тежко отъ малария и това го 
принуди да напусне България и се завърне въ 
Швейцария. Макаръ че болестьта попрѣчи на го- 
лѣмия специалистъ да преброди и останалитѣ ча
сти на България, но все пакъ резултатитѣ, добити 
отъ тази му екскурзия, бѣха много интересни. От- 
крититѣ отъ него видове достигатъ цифрата 54, 
отъ които 3 нови за науката видове и 3 вариетети. 
Тѣзи си интересни изучвания изложи въ една, кол- 
кото къса, толкова и съдържателна студия, каквато 
могатъ да пишатъ само голѣми учени. Озаглавена 
е: „Оіе Атеізепіаипа Виідагіелз, пеЬзі ЬіоІодізсЬеп 
ВеоЬа, сЬіипдеп“ и е помѣстена въ Известията на 
Зоо-ботаническото дружество въ Виена, кн. 42, 
стр. 305—318. Преведено на български заглавието
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на тази забележителна статия гласи: „Мравочната 
фауна на България, ведно съ биологични наблю
дения.“

Споредъ Д-ръ Ив. Бурешъ, .това е първата и 
до день-днешенъ единствената специална студия вър
ху мравята фауна въ България, която за много още 
години ще бжде основа за всички по-нататъшни 
проучвания на мравкитѣ у насъ“1).

Покрай изучване на мравкитѣ, Форелъ събра 
доста материали и за скакалцитѣ и други насѣкоми 
въ България, които предаде за обработка на спе- 
циалиститѣ. По този начинъ се установи, какво въ 
нашата малка страна има повече отъ 70 вида ска
калци.

Покрай непосрѣдственитѣ научни резултати, 
изследванията на швейцарския ученъ заинтересу
ваха мнозина ентомолози и други специалисти съ 
българската природа и нѣкои отъ тѣхъ основаха 
научната си кариера върху изследванията си въ 
България.

И докато други учени убиватъ своитѣ спо
собности въ спиртнитѣ пйри и даватъ лошъ при- 
мѣръ на подраствающитѣ поколѣния, знаменитиятъ 
швейцарецъ, макаръ и надхвърлилъ осемдесеттѣ 
години, държи още високо знамето, на което сж 
написани словата*.  „Развивайте въ младежъта лю- 
бовь къмъ науката, природата и въздържания 
жив отъ!“

*) Д-ръ Ив. Бурешъ. История и пр„ стр. 27.

5



ИВАНЪ цвиичъ.

Іован Цви]ич е роденъ на 7. X. 1865 год. въ 
Лозница — Южна Сърбия. Гимназиалното си обра
зование получи въ родното си градче и Шабацъ, 
а университетското въ Бѣлградъ. Следъ това про
дължава специализацията си въ Виена, кждето по
лучава докторатъ по география. Въ 1893 год. биде 
назначенъ за професоръ въ Бѣлграаския универ- 
ситетъ. Той стана известенъ съ географскитѣ си 
трудове за Карстъ, а сжщо така и върху география
та, геоморфологията и геологията на Балканския 
полуостровъ, включително и българскитѣ високи 
планини. Особено голѣмъ шумъ се вдигна около 
етнографскитѣ възгледи на Цвиича за Македония, 
които го и зле поставиха предъ българското обще
ство, което все пакъ цени сръбски ученъ като ге- 
ографъ.

Въ случая и насъ интересува географа Цвиичъ, 
който принесе една неоценима услуга и на българ
ската географска наука съ сериознитѣ си научни 
работи за българскитѣ области и специално за Ри
ла. Изследванията си върху Рила той направи глав
но презъ лѣгото на 1896 година, съвмѣстно съ на
шия географъ Д. Илковъ. За другари той е ималъ 
още и публициста П. Даскаловъ и учителя есте-



ственикъ Ив. Велчевъ. Отъ Самоковъ сж излѣзли 
на 9 юлий и презъ Мала-църква сж минали по мо- 
настирската пжтека изъ Лѣви Искъръ, Кобилино- 
бранище за Рилския монастиръ. Отукъ малката 
научна експедиция заминава за изследване на езер- 
нитѣ групи при изворитѣ на Джерманъ (Седемтѣ 
езера), Скакавица и Черни-Искъръ. При слизането 
отъ високото плато (2600 м.) между Дамка, Сей- 
менски ридъ и Харамия къмъ Седемтѣ езера, сръб- 
скиятъ професоръ преживѣлъ едно голѣмо премеж
дие. Вижда се, че и самитѣ водачи не сж знаяли 
пжтеката, която завива къмъ първото горно езеро 
и презъ тераситѣ на второто и третото‘слиза при 
Близнака. Затова и слизането е направено напра- 
во отъ платото къмъ четвъртото езеро — Близ
нака. Къмъ края на мжчителното слизане Цвиичъ 
се подплъзналъ по заледената прѣспа и падналъ 
въ нейното подножие — сериозно нараненъ. Следъ 
една зле прекарана нощь безъ храна и завивки, 
експедицията продължила обратно къмъ монастира. 
Отамъ по Рилска рѣка, Прѣка рѣка, Демиръ-ка- 
пия Мусала и стигатъ изходния си пунктъ Самоковъ 
съ множество наученъ материалъ и съ едно го
лѣмо откритие за българската наука: следи отъ 
стари ледници по Рила. До това време учения свѣтъ 
се още намираше подъ влиянието на Буе, че по 
Рила и другитѣ високи български планини не е 
имало ледници. Затова и откритието на тази малка 
експедиция съ право се счита епохално.

Като плодъ отъ това пжтуване имаме:
а) Отъ проф. Цвиича съчинението — Тра- 

гови стари глечери на Рила1).
*) Глас на Србска кралевска академия, книга 54.
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Още на следующата година трудътъ на Цвии- 
ча бѣ преведенъ въ съкратенъ видъ на нѣмски и 
френски* 1 2).

х) СуЦіс. Иаз Еі1а§еЫг§е ипсі зеіпе ’ еЬетаІі^е 
Уег^1еізсЬвгип§. (2еіізсЪгіК сі. ОззеІзсЬаЙ I. Епік. гд 
Вегііп Вд. XXXIII. 1898). •

I Суіііс. Ь’ерояие §1асіаіге сіапз 1е рбпіпзиіе сіез 
Ваікап. (Апп. <іе Оео§г. Рагіз IX. р. 359—372).

2) Сборнинъ за народни умотворения, кн. 14.

б) Отъ Д. Илковъ една изчерпателна студия 
— Екскурзия до езерата на Рила*).

Съ този си трудъ Цвиичъ разреши, както спо- 
менахъ, една загатна отъ близката геологическа 
история на Рила — откри следитѣ отъ дилувиални 
ледници, коетО бѣ и първото откритие въобще за 
планинитѣ на Балканския полуостровъ. Покрай из
следването на ледниковитѣ следи, авторътъ на 
Трагови ни дава и изобилни материали по хидро
графията и орографията на Рила. Освенъ съ тази 
си научна работа, сръбскиятъ географъ се занима
ва съ нашата страна и въ другитѣ си трудове.

Въ голѣмото му съчинение — Основе за гео- 
графіу и геологиіу Македониіе и Старе Србиіе, с 
проматраньима у іужноі Бугарскоі, Тракиіи, су- 
седним деловима Мале Азиіе, Тесалиіи, Епиру и 
Северноі Албаниіи, Београд, 1906 г. той се спира 
върху много въпроси отъ тектониката и геолож
ката история на България, като сжществуването на 
суббалканска плиоценска рѣка въ коридора между 
Стара планина и Срѣдна гора, изследване басейна 
на Марица и пр.

Съ тектониката на България Цвиичъ се зани
мава още и въ съчиненията си:
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а) Структура и подела планина Балканскога 
полуострова, академическа речь, четена на 2 яну- 
арий 1900 година предъ членоветѣ на Сръбската 
кралевска академия. Въ това строго научно из
ложение сж очертани структурата и дѣлежа на 
балканскитѣ планини и е посочено голѣмото зна
чение на Рила, като централенъ възелъ.

б. СІеЬег сііе іекіопізсНе Уогдапде іп сіег КЬодо- 
ретаззе (5йг. <1. УМіепег Акасі. 105, 1901).

в. Оіе Текіопік сіег ВаІкапітаІЬіпзеІ тіі: Ьезоп- 
сіегег ВегйскзісННдипд сіег пеиегеп ГогізсЬгіН іп 
сіег Кеппіпізз сіег Оеоіодіе уоп Виідагіеп, ЗегЬіеп 
ипд Макесіопіеп. Рефератъ, държанъ отъ Цвиича, 
на геологическия конгресъ въ Виена и напечатанъ 
въ Сотріез Кепсіиз IX. Сопдгез дбоі. іпіегпаі:. сіе 
Уіеппе 1903. (стр. 347—370).

Затова съ право покойниятъ сръбски географъ 
минаваше за единъ отъ най-добритѣ познавачи на 
Балканския полуостровъ и специално на България.

Цвиичъ се помина следъ дълго боледуване на 
62-годишна възрасть на 17 януарий 1927 год. въ 
Бѣлградъ.



Още въ първото десетилѣтие отъ нашето 
освобождение се издигнаха домашни изследвачи, 
които съ свойствения на тогавашното поколѣние 
ентусиазъмъ продължиха дѣлото на своитѣ учители 
чужденци. Но паралелно съ нашитѣ млади още 
учени работиха и мнозина чужденци, докато лека- 
полека първитѣ стжпиха на краката си. Въ область- 
та на ентомологията, която и най-много е привли
чала чужди работници, сж работили следъ Форела 
чешкиятъ ученъ Франсъ Клапалекъ и кустосътъ на 
Сараевския музей Викторъ Алфелбекъ.

Клапалекъ е билъ учитель въ Требонъ, а по- 
късно въ Прага, кждето основа Чешкото ентомо- 
логическо дружество (1902 г.), на което бѣ предсе
датели дори до смъртьта си (1918 г.). Ползуваше 
се съ всесвѣтска известности като специалистъ по 
мрежокрилитѣ насѣкоми. Екскурзира изъ България 
презъ 1893 в. Кл. напечати нѣколко статии въ Спи
санието на Чешката академия и една на български 
въ Сборникъ за народни умотворения, кн. 11 — 
.Къмъ изучване на мрежокрилитѣ и правокрилитѣ 
насѣкоми въ България.“

Голѣми сж заслугитѣ за изучване на насѣком- 
на фауна и главно на твърдокрилитѣ и на Алфел-

ХННСЪ РЕБЕЛЪ.
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бека. Презъ време на дългото си пжтуване изъ 
България презъ 1892 г. (отъ априлъ до августъ) 
неуморимиятъ изследвачъ успѣ да събере 11,684 
екземпляри насѣкоми. Къмъ края на тази си ек
скурзия Алф. заболѣ тежко отъ малария и се при
нуди да се завърне въ Сараево; тази научна ек
скурзия коствува сжщо и живота на неговата жена, 
която го придружаваше и заболѣ отъ малария още 
при Бургазъ. Заминала въ Буда-Пеща на лѣчение, 
следъ нѣколко дневно боледуване почина. Следъ 
това страстниятъ изследвачъ предприема още нѣ
колко научни обиколки изъ другитѣ части на По
луострова. Създаде грамадна и ценна литература 
по своята специалность, която ще служи за база 
на по-нататъшнитѣ проучвания.

*
Четвърти по редъ ентомологъ изследвачъ на 

България е професоръ Д-ръ Хансъ Ребелъ. Той е 
роденъ презъ 1861 год. въ Виена и получи докто- 
ратъ по правото. Но неговото голѣмо влечение 
къмъ естественитѣ науки го накараха да напустне 
правната си кариера и да стане кустосъ на Виен
ския музей, като отново постжпва студентъ, но то
зи пжть вече по естествена история. Презъ 1895 г. 
се хабилитира за доцентъ по зоология, а презъ 
1905 г. е вече извънреденъ професоръ по сжщата 
катедра. Веднага следъ завършване на курса по 
естественитѣ науки, младиятъ и пъленъ съ енер
гия и съ широки идеи ученъ предприе първото си 
пжтуване изъ България (1896 г.). Обходи Софий
ско, Сливенско и Рила планина. Добититѣ резул
тати описа въ студията си : ВегісЫ йЬег еіпе 7оо- 
ІодізсЬе РогзсЬипдзгеізе пасЬ Виідагіеп ипсі Озіти- 
теііеп (1896 г.) или преведено на български : „Док-
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ладъ върху едно зоологическо изследователско 
пжтуване въ България и Източна Румелия.**

Три години по-късно увлечениятъ следъ бъл
гарската фауна ученъ ангажира известния колек- 
ционеръ Хаберхауеръ, който отъ 1889 год. бѣ се
преселилъ въ Сливенъ, 
да проучи пеперудната 
фауна по високитѣ дѣло- 
ве на Рила, а презъ 1902 
година Ребелъ е отново 
за по-продължително вре
ме въ България, което по
свети главно на Сливен
ско и Рилския монастиръ. 
При това си посещение 
виенскиятъ естествоизпи- 
татель установи широки 
и трайни връзки съ бъл- 
гарскитѣ ентомолози, кои
то по това време имаха 
Бахметиева като наученъ Хансъ Ребелъ
стожеръ. При голѣмата си подготвеность за Ребела 
не бѣ трудно да подхвърли на една, колкото ща
телна, толкова и обективна критика завоюванията 
на българската ентомоложка наука въ обпастьта
на пеперударството и да изправи всички допуснати 
грѣшки, колкото и незначителни да бѣха тѣ. Съ 
негова ретушъ изследванията въ тази научна об- 
ласть тръгнаха изъ още по-сигуренъ пжть и до
стигнаха до блъскави резултати, съ каквито други- 
тѣ области не могатъ да се похвапятъ.

Ребелъ и досега продължава да се интере
сува най-живо отъ българската наука и е въ не- 
прекжсната научна кореспонденция съ българскитѣ
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специалисти пеперудари, които хранятъ най-мили 
чувства на признателность къмъ знаменития си 
учитель.

Хансъ Ребелъ е провъзгласенъ за почетенъ 
членъ на Българската ентомологическа дружба. 
Ползува се съ международна известность като пър- 
вокласенъ ученъ и е написалъ досега повече отъ 
150 научни работи.

Успоредно съ споменатитѣ голѣми ентомолози 
и нашитѣ учени, за изследване на необозримото 
насѣкомно царство въ България сж работили още 
редица учени, като сегашниятъ пазитель на Анвер- 
ския музей, белгиецътъ Еегпапсі Меипіег (1898 г.); 
англичанката Магу сіе Іа ПісИоІІ (1899 г.), която на 
70-годишната си възрасть се катерѣше по зжбе- 
ритѣ на Еленинъ връхъ и другитѣ чалове на Рила; 
сънародникътъ й Непгу Еідаез (1899 г.); германе- 
цътъ Озкаг Уоді (1908 г.), австриецътъ О-г Ггік 
Меіоііізку (1909 г.), чехитѣ О-г Зиііиз Котагек (1914 
год.) и Д-ръ Фр. Рамбоусекъ и др.

Значи, и въ областьта на нишата зоология 
нашата страна е изучвана и продължава да зани
мава знаменити учени и международни авторитети.



Той бѣ носитель на единъ блуждающъ нау- 
ченъ духъ, който допринесе извънредно много за 
научното изследване на нашата страна. За неговия 
животъ и многостранна научна дейность, ето какво 
ни разправя единъ отъ неговитѣ ученици1):

„П. Бахмениевъ е роденъ презъ 1860 г. въ 
с. Лопуховка, Саратовска губерния, Русия. Завър- 
шилъ е реална гимназия въ Саратовъ, следъ кбето 
е постжпилъ въ Цюрихския университетъ за да 
следва по физика. Вишето си образование завър- 
шилъ презъ 1885 г., следъ което продължилъ да 
работи въ физическата лаборатория на сжщия уни
верситетъ чакъ до 1890 г., когато бѣ поканенъ да 
заеме катедрата по физика при Вишето училище въ 
София. Като професоръ, Бахметиевъ е проявилъ 
много обширна и разнообразна дейность. Той е 
извънредно плодовитъ въ своята писателска научна 
дейность. У него е било почти мания да пише

*) Д-ръ. Ив. Бурешъ. История на ентомологичното 
проучване на България, стр. 45-54 .

ПОРФИРИЙ ИВ. БАХМЕТИЕВЪ
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научни и научно популярни статии. Числото на из- 
лѣзлитѣ подъ неговото перо публикации до 1900 
година, т. е. до неговата четиридесеть-годишна 
възрасть, сж 117, а до края на живота му (1913 г.) 
— повече отъ триста. Тия научни трудове можемъ 
да раздѣлимъ на шесть главни групи: 1. такива за- 
сѣгащи термоелектрическитѣ и термодинамическитѣ 
въпроси (до 1894 г. 74 трудове); 2. ентомологични- 
фаунистични изследвания; 3. експериментално ен- 
томологични изследвания ; 4. изследване върху яв
лението анабиоза у животнитѣ ; 5. изследване върху 
земнитѣ електрически токове и 6. реферати върху 
научнитѣ трудове на български и руски естество
изпитатели. Много отъ статиитѣ му сж писани на 
нѣмски, който езикъ владѣеше отлично. Покрай 
това държалъ е научни реферати въ международ- 
нитѣ конгреси на естествоизпитателитѣ и физицитѣ 
въ Виена (1894 г.), Франкфуртъ (1896 г.), Дюсел- 
дорфъ (1898 г.) и пр.* *

*) Сборникъ за народни умотворения и пр., кн. 12.
*) Тамъ, кн. 14.

Накъсо казано, Бахметиевъ бѣ единъ универ- 
саленъ естествоизпитатель. Той бѣ едновременно 
и физикъ и ентомологъ и биологъ. Той пръвъ из
следва земнитѣ електрически токове въ България1) 
и влиянието на тѣзи токове върху колебанията на 
подпочвенитѣ води въ София и нейнитѣ околности*).

Съ свойнственото на неговата натура увле
чение, Бахметиевъ се залови съ проучването на 
насѣкомната фауна у насъ (ентомология) и особено 
на пеперудитѣ (лепидоптерология) и въ това на
правление той постигна грамадни успѣхи и не тол
кова съ личнитѣ си проучвания, колкото съ поощ-
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рителния импулсъ, който даде на подраствающето 
поколѣние. Подъ влиянието на излжчващия се ен- 
тусиазъмъ отъ този необикновенъ човѣкъ, израстна 
цѣла плеада отъ млади учени, които подеха дѣлото 
на своя учитель. Плодовититѣ ентомолози у насъ 
Ал. К. Дрѣновски, Д. Йоакимовъ, Ив. Бурешъ, А. 
Марковичъ, Д. Илчевъ и др. дължатъ нему първитѣ 
си упжтвания за събиране и проучване на пепе- 
рудитѣ, както и ентусиазма си за неспирна работа. 
За огромното влияние на Бахметиева ето какво ни 
казватъ самитѣ специалисти.

Покойниятъ В. Ковачевъ въ рецензията си за 
неговата „Бабочки Болгаріи“ (Пеперудитѣ на Бъл
гария) пише : .Тая книга, както и „Флора булгарика“ 
на Веленовски, ще раздразни работнитѣ сили на 
българскитѣ естественици и съ това ще улесни 
проучването на българската лепидоптерна фауна“. 
За личното му пъкъ влияние Д-ръ Бурешъ много 
основателно подчертава : „Умението му увлекателно 
да говори го правѣше твърде интересенъ събесед- 
никъ. Той говорѣше съ часове винаги неуморимъ 
и винаги увлекателенъ. Способенъ да заинтересува 
живо своитѣ слушатели и да ги вдъхнови и под
крепи въ тѣхнитѣ начинания*. А именитиятъ ле- 
пидоптерололъ Ребелъ характеризира неговата 
практическа ентомоложка дейность така: „Профе- 
соръ Бахметиевъ бѣ ревностенъ колекционеръ на 
пеперуди и създаде у студентитѣ въ Вишето учи
лище въ София голѣмъ интересъ и подбуди къмъ 
изучване този клонъ отъ ентомологията. Той съста
ви въ късо време, главно чрезъ размѣна (на бъл
гарски пеперуди съ чуждеземски) една богата на 
видове колекция отъ пеперуди, която по-късно 
стана на Вишето училище въ София“.
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А още по-обобщаваща характеристика на своя 
учитель ни дава покойниятъ естественикъ Делчо 
Илчевъ: „По влечение на своята натура, като чо- 
вѣкъ и като ученъ се увличаше всецѣло отъ всѣ- 
ко ново течение и бързо измѣняваше своитѣ сим
патии. Въ неговия мозъкъ постоянно се раждах» 
широки обобщения, синтетични теории, смѣли хи
потези и проекти, които поразяваха съ своята ши
рина и фантастичность.“

На Бахметиева се дължи основаването на 
Българското ентомоложко д-во, на което той бѣ 
председатель до самата си смърть. Въ областьта 
на приложната ентомология неуморимиятъ профе- 
соръ разви сжщо широка и плодотворна дейность. 
Той бѣ главниятъ ржководитель на Българското 
пчеларско дружество и създатель на Всеславян- 
ския пчеларски съюзъ, на който той бѣ секретарь 
отъ основаването му (1909 г.) до балканската вой
на и на неговитѣ залягания се дължи свикването 
на тритѣ всеславянски пчеларски събори въ София 
(1910), Бѣлградъ (1911) и Москва (1912), както и 
издаването на Сборника на В. П. С.

Благодарение на своята неуморна работа и 
множество съчинения славата на Бахметиева като 
ученъ се носѣше не само въ България и Русия, но 
и далеко задъ тѣхнитѣ граници. Подобно на Г. Зла 
тарски, Ст. Георгиевъ, Иванъ Шишмановъ и др., П. 
Бахметиевъ остави своето голѣмо име въ страни- 
цитѣ на българското научно развитие. Затова съ 
еднакво право бихме могли да го впишемъ и въ 
списъка на домашнитѣ ни учени работници.

П. Бахметиевъ почина на петдесеть и три го
дишна възрасть, на 14 октомврий 1913 г. въ Русия.



Единъ отъ най-изпъкващитѣ изследвачи на 
България въ предосвободителната епоха и следъ нея 
е моравскиятъ колекционеръ Иосифъ Хаберхауеръ. 
Той не бѣ ученъ изследвачъ, въ строгата смисъль, 
а само работна пчела за лабораторията на науч
ния кошеръ. За него събирането на насѣкоми бѣ 
станало срѣдство за прехрана и уви I — не винаги 
надеждно за насжщния.

Лозе^ НаЬегЬаиег е роденъ на 2 февруарий 
1828 година въ ЕоіЬтйЫ при 2уіНаи. Вижда се, че 
вродената му любовь къмъ природнитѣ красоти и 

■ пжтешествия го сближили и той станалъ много 
близъкъ приятель на известния австрийски ентомо- 
логъ Албертъ Кнндерманъ, съ когото предприемали 
чести и дълги пжтешествия и чиято дъщеря станала 
негова първа жена. Достатъчно подготвенъ за 
колекционерска дейность, по поржка на виенския 
пеперударь Юл. Редереръ, Хаб. предприелъ презъ 
1861 и 62 година първата си обиколка изъ българ- 
скитѣ земи и съ това той откри дългата серия отъ 
нескончаеми пжтувания : въ Армения (1864 г.), въ 
Персия (1867 г.), въ Кавказъ и Тюркестанъ (1869 г.), 
изъ Мала-Азия (1872 и 75) и пакъ изъ България — 
преди освобождението въ 1873 и 75 г. и следъ 
освобождението — въ 1887 г. Презъ 1889 г. вече

ИОСИФЪ ХНБЕРХНУЕРЪ
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шестдесети и седемь годишенъ, Хаб. се установи, 
заедно съ семейството си, на постояно мѣстожи- 
телство въ Сливенъ. Презъ благоприятния за рабо
тата му сезонъ отъ годината се занимаваше съ 
събиране на насѣкоми, които продаваше на разни 
научни учреждения и на една дрезденска търговска 
фирма, а зиме изкарваше прехраната си съ дребна 
търговия. Работоспособностьта си да скита изъ 
планини и поля той изгуби чакъ къмъ седемцесеть 
годишната си възрасть и на 6 септемврий 1902 г. 
се помина въ Сливенъ всрѣдъ крайна бедность и 
мизерия.

Той е първия ентомологъ, който полази по 
шеметнитѣ върхове на нашата алпийска планина и 
преброди цѣлата ни страна. Кжде точно е бродилъ 
този скиталецъ изъ Рила планина не се знае поло
жително и вече мжчно може да се провѣри.

Хаберхауера бѣ водачъ презъ 1896 г. и съ- 
трудникъ въ работата и на Ребела. Общопризнатъ 
фактъ е, че успѣхитѣ на последния се дължатъ въ 
голѣма степень на широката опитность на първия. 
Три години по-късно, по ходатайството на сжщия 
профасоръ, виенското Дружество за поощрение из- 
учването на Ориента отпусна субсидия на стария 
колекционеръ и то специално за събиране насѣ
коми по Рила. Но успѣхътъ бѣ незадоволителенъ: 
неговата пламтяща звезда бѣ вече назалѣзъ. Бо- 
гатитѣ му сбирки отъ твърдокрили и пеперуди бѣха 
почти забравени. Едва нѣколко години следъ смърть- 
та му енергичниятъ естествоизпитатель Д-ръ Ив. 
Бурешъ успѣ да ги открие и откупи за Царския 
музей, а друга часть отъ неговитѣ материали се 
съхраняватъ въ Виенския Естествено-исторически 
музей. _________
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Народни Осигурителни Дружества отъ групата

Основани презъ 1895 г. въ София.

Само презъ последнитѣ десеть години друже
ствата сж изплатили загуби;

По клона „Животъ“ - . . 31,466,169 лв.
По клона „Пожаръ“ . . 230,159,237 лв. 
По клона „Транспортъ“ . 18,751,507 лв.

Капиталъ, резерва и имоти нацъ
400,000,000 лева

„БАЛКАНЪ-ЖИВОТЪ“
Осигурява човѣшкия животъ по най нови ком

бинации за въ случай на смърть, преживѣване, зе
стри и капиталъ.

ДЕЦА навършили десеть години се осигуря- 
ватъ на общо основание съ носене риска отъ 
смърть, а по-малки се осигуряватъ по специална 
детска комбинира таблица съ носене и на рискъ.

Въ случай на смърть отъ нѣкое нещастие оси
гурената сума се плаща въ двоенъ оазмѣръ.

Осигурява срещу обща ЗЛОПОЛУКА и такава 
отъ високопланински изкачвания, ски-спортъ.

„БАЛКАНЪ-ПОЖАРЪ-ТРАНСПОРТЪ“
Осигурява здания, стоки и мебели срещу щети 

отъ пожаръ и експлозия.
Осигурява срещу кражби чрезъ взломъ, при 

метежи и пр.
За транспортъ носи риска по преноса на сто

ки, мебели, багажи, по сухо и по вода при най- 
при най-износни условия.
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