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ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ
(По случай 30 години отъ смъртьта му)

Единъ огь първитѣ по време и заслуги 
«български учени мжже, които записаха име
ната си не само въ вѣковѣчния списъкъ на 
изследвачитѣ на България, но и въ скрижа- 
литѣ на общочовѣшката наука, е Георги 
Златарски, основательтъ на българската 
теоретическа и приложна геология.

Георги Златарски е роденъ въ Търново на 
25 януарий 1854 година. Първоначалното си 
образование е получилъ въ родния си градъ. 
Въ 1869 година билъ изпратенъ отъ ученолю- 
бивитѣ си родители въ Цариградъ, кждето 
продължилъ образованието си и завършилъ 
2, 3 и 4 класове на Султанския лицей. Тукъ 
той престоява до 1871 г. Крадешкомъ, както 
се казва, младиятъ лицеистъ се вслушва и въ 
умственитѣ и политически кипежи всрѣдъ мно- 
гобройната и влиятелна по онова време бъл
гарска колония въ Цариградъ, Отъ последния 
градъ седемнадесеть годишниятъ юноша зами
нава въ Загребъ, който градъ е привличалъ 
много млади и жадни за наука български си
нове. Тамъ той завръшва гимназията и уни
верситета съ специалность геология въ 1880 г. 
Значи Загребъ, срѣдището на братския намъ 
ІЦЮ народъ, ни е дздъ първия нашъ 
ученъ и дипломиранъ геологъ, който направи 
висока честь и на университета и на професора 
си Д-ръ Пиларъ и на своя народъ.
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Още сжщата година Златарски издържалъ 
своя изпитъ за гимназиаленъ учитель, съгласно 
тогавашнитѣ наредби, и бива назначенъ на най- 
подходната за него служба — държавенъ гео~ 
логъ въ тогавашното Министерство на финан- 
ситѣ, земледѣлието и търговията, което впо
следствие и последователно се разпадна на три 
отдѣлни министерства. Тамъ той прослужи, но 
не като чиновникъ-бюрократъ, а като вдъхно- 
венъ служитель-творецъ близу 17 години — до 
16 априлъ 1897 г., когато бѣ поканенъ за ре* 
довенЪ професоръ на новооткритата катедра 
по геология, която длъжность той изпълнява 
съ рѣдъкъ ентусиазъмъ до последния день на 
своя плодовитъ животъ, до 9 августъ 1909 
година.

Георги Златарски почина въ разцѣта на 
своитѣ умствени сили отъ уремия, придобита 
отъ прѣкомѣрната работа и уморителни научни, 
пжтувания при крайно неблагоприятнитѣ по 
онова време условия. Пъкъ и отъ немалко 
горчевини. Защото Златарски бѣ стихия и въ ка* 
бинета си и вънъ отъ него.

Получилъ всестранна подготовка по своя 
предметъ, а заедно съ нея и голѣма любовь 
къмъ науката и научния трудъ, той се завърна 
въ България съ голѣми научни планове, които 
одѣлотвори въ много по-широки размѣри. И 
тъкмо творческата воля бѣ най-ценното каче
ство у Георги Златарски като ученъ. Имали 
сме и други надарени и научно подготвени лю
де. Но тѣзи тъй важни и ценни заложби и при
добивки безъ творческа воля оставатъ мрътви 
лични и обществени капитали, които изчезватъ 
заедно съ личностьта, която се явява тѣхенъ 
носитель. И тъкмо волята за работа създаде 
именитиятъ изследвачъ-геологъ на българскитѣ



земи. Тя създа
де отъ кабине
тния ученъ Хум- 
болда на бъл
гарската геоло
гия. Подобно на 
Буе, Тоула, Хох- 
щетеръ, Бартъ 
и редица други 
естествоизпита ■ 
тели, той подър
жеше живата 
и непрекжсната 
връзка между 
кабинетната ра
бота и научнитѣ изследвачески пжтувания. Той 
учеше, че безъ постоянниятъ притокъ отъ нови 
впечатления и нови факти, почерпени прѣко 
отъ самата природа, всѣка природоведска наука 
ще залинѣе и ще се вкостени. А той живѣеше 
и работѣше въ едно време, когато бѣ сами- 
чекъ и въ кабинета и при научно-изследваче- 
скитѣ пжтувания и за никакво разпредѣление 
на труда не можеше да се мисли. Той едно
временно бѣ и геолога, и геоморфолога, и 
геотектоника, и петрографа, и палеонтолога и 
събирачътъ на суровитѣ материали. По-късно 
той вече имаше надеждни помощници и съ
трудници, които го подпомогнаха приживе и 
продължиха неговото дѣло и следъ прежде
временната му кончина.

Затова особено доволенъ е останалъ Зла
тарски отъ съвмѣстнитѣ си пжтувания съ бе
лежития виенски геологъ и изследвачъ на 
българскитѣ земи Францъ Тоула (Егапх Тоиіа). 
Съ него той е прекаралъ още сдинъ универ
ситетски курсъ въ областьта на непосрѣдстве- 
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ното геоложко изследване. Не по-малко е билъ. 
доволенъ и Тоула отъ своя мѣстенъ ученъ. 
сътрудникъ.

Съвмѣстното пжтуване на двамата учени е- 
станало презъ времето на третото пжтуване на 
виенския геологъ изъ българскитѣ земи и е 
започнало на 5 августъ 1884 г. Въ продълже
ние на три седмици тѣ сж успѣли да кръсто- 
сатъ деветь пжти Стара планина и два пжти 
Източна Срѣдна гора (Караджа-дагъ, Сърнена- 
гора)между проходитѣ Твърдишки и Рибаришки.

Добре подготвенъ теоретически, обикналъ. 
своята специалность още като студентъ, шко- 
лувалъ въ практическото изследване при го- 
лѣми природоведи, младиятъ български гео
логъ се залови съ вихренъ ентусиазъмъ и 
съзнателно упорство на работа за проучване 
на родната ни геология, която по това време 
бѣ девствена цѣлина. Наистина, още при тур
ското владичество, когато условията за научна* 
работа бѣха още по-трудни, въ нашитѣ земи 
проникваха смѣли и благородни изследвачи, 
като Ами Буе, Августъ Викнелъ, Фердинандъ 
Хохщетеръ, Феликсъ Каницъ, Францъ Тоула 
и др, които успоредно съ геоложкото устрой
ство на българската земя изучаваха и злата 
участь на българския тегловенъ тогава народъ. 
Тѣ бѣха успѣли да теглятъ надлъжъ и наширъ 
по нѣкоя и друга бразда отъ геоложки изуч- 
вания, но тѣзи проучвания бѣха повече пжтни 
бележки, отдѣлни частични приноси на край- 
пжтната геология, на тѣсни ивици, презъ които 
е преминалъ набързо учения пжтешественикъ.. 
Върху такива проучвания, ценени повече за 
тѣхната романтика, отколкото за научната имъ 
стойность, не можеше да се изгражда нито 
стратиграфията, нито тектониката, нито петро- 
графията на българското земно устройство.
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Затова Златарски чувствуваше и съзнаваше, че 
геоложкото изучване трѣбва да се започне отъ 
абе и предъ него се изпрѣчи една задача, 
която могатъ да разрешатъ само усилията на 
редица поколѣния отъ учени работници. Про
пуснати бѣха десетилѣтия. Въ миналото до
машни работници не сме имали. Усилията на 
хуманиститѣ учени достигаха само за повди
гане на геоложки въпроси, а не и за тѣхното 
разрешение. Понастоящемъ Златарски е самъ- 
самненичекъ предъ обширното поле на слабо- 
побутнатата българска геология и на множе
ство научни загадки, що тя повдига. Другъ на 
негово мѣсто би се стжписалъ предъ сложно- 
стьта и обширностьта на задачата, която самъ 
бѣ си избралъ и обикналъ. Но Златарски не 
е безвОленъ сантименталистъ, който обича да 
възпѣва бекрайностьта на задачата, а самъ 
нищо да не предприема за нейното разреше
ние. Напротивъ. Той е волева личность и вед
нага се запретва за работа. Въ тази си работа 
той даде дивенъ примѣръ на трудолюбие, по
стоянство и любовь къмъ научното дирене.

Да се утвърди въ тѣзи си ценни каче
ства, трѣбва да е допринесла твърде много и 
нѣколко годишната му съвмѣстна работа съ 
другъ единъ отъ високо надаренитѣ изследва
ни на българскитѣ земи и народъ — Констан- 
тинъ Иречекъ').

Връстници по рождение и еднакво увлѣ- 
чени отъ научнитѣ изследвания, тѣ много се 
обикватъ и като хора и предприематъ една 
дълготрайна научна експедиция за изследване 
Югозападна България. Това плодовито пжту- 
ване още повече сближи двамата славянски

]) Вижъ Изследвачитѣ на България, чужденци, 
стр. 51—57.
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учени и ги направи, ако не по мѣсто, то по 
духъ неразлжчни приятели.

Иречекъ много правилно е оценилъ висо- 
китѣ качества на своя приятель българинъ и 
написа за него следнитѣ редове:

„Мой другарь по цѣлия този пжть бѣше ми- 
лиятъ ми приятель, геолога на българското прави
телство г. Георги Златарски отъ Търново, тъй че 
образувахме единъ видъ частна научна експедиция“.1)

*) К. Иречекъ. Пжтувания по България, стр. 484,
2) Геологически екскурзии въ Югозападна Бъл

гария (Период, списание, кн. 18, стр. 352.)

Възхитенъ е Иречекъ не само отъ позна
нията, но още и отъ неуморимостьта и смѣ- 
лостьта, които е проявявалъ Златарски при 
своитѣ ^'"пирни изследвания. Така на стр. 653 
въ „Пятувания по България“, Иречекъ описва 
неговото възкачване на Елени връхъ и завръш- 
ва своя разказъ съ следнитѣ възторжени 
редове:

„На три и половина часа подиръ обѣдъ Зла
тарски се върна въ манастира съ разкжсани пан
талони и изподраскани ржце, сжщо като Бартъ, 
който се спускалъ навѣрно по сжщия пжть“.

А Златарски пише:
„Другарьтъ ми Иречекъ остана смаянъ като ме 

видѣ окжсанъ, одрасканъ, даже и окървавенъ въ 
долната половина на тѣлото ми. Разказахъ му 
всичко подробно и той съжали, че не е можалъ 
да сподѣли съ менъ радоститѣ и мжкитѣ, които 
имахъ да премина този день.2)

И наистина, голѣмо щастие е било за Зла
тарски да има за другарь такава всестранно 
надарена личность като К. Иречека и тази дру
жба е оставила трайни и благодатни следи и у 
двамата. И навѣрно никой не е тъй съжаля- ~ 
валъ, че малка и слабопроучена България се
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пиши преждевременно отъ такъвъ талантливъ 
изследвачъ, както е съжалявалъ Г. Златарски.

*
При започване на своитѣ геоложки изслед

вания на България, Г. Златарски, като всѣки 
истински ученъ, е вървѣлъ по всички възможни 
пжтища на научното дирене и на първо мѣсто, 
като е издирвалъ, изучвалъ и подреждалъ 
всичко, що е било писано за геологията на 
България отъ неговитѣ предшественици из- 
следвачи чужденци и като е събиралъ сурови 
материали, било самъ или въ съдружие съ 
други учени. При своитѣ изследвания и въ 
избора на предметитѣ, той несъмнено е трѣб- 
вало да държи смѣтка за практическитѣ и по- 
непосрѣдствени задачи на своята служба, като 
държавенъ геологъ, т. е. за нуждитѣ на прак
тично-приложната геология: да издирва и из
следва минералнитѣ богатства на нашата 
страна съ огледъ на тѣхното практическо 
използуване. Затова той трѣбваше да изследва 
първомъ ония кжтове отъ нашата страна, въ 
които е цъвтѣла по-рано металодобивната ин
дустрия, като Самоковско, Орханийско, Чипров- 
ско, Осоговско и да продължи откжслечнитѣ 
и съвсемъ прекжснати отъ политическитѣ съби
тия монтанистични изследвания на България. 
Изпър като държавенъ чиновникъ на Кня- 
жествотО/той работи изключително въ Север
на и Югозападна България, а следъ Съедине
нието разшири площьта на своитѣ изследва
ния и въ новитѣ граници на съединеното Кня
жество.

Затова съ право бележи неговиятъ покъ- 
сенъ сътрудникъ, другарь и биографъ проф. 
Г. Бончевъ, че изпърво Златарски не предприе 
изучванията си по начертанъ планъ и система- 
тичести, но безъ планъ и споредъ случаитѣ,
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които времето и работата му налагаха. Едва 
когато нашиятъ енергиченъ изследвачъ се от- 
кжсна отъ службата на правителственъ гео- 
логъ въ минното отдѣление, едва тогава той 
можеше да нагоди изследванията си съ огледъ 
на една опредѣлена и цѣлостна геоложка за
дача: издаване ла подробна геоложка карти
на България, каквато имаха всички просвѣтени 
страни и която служеше за мѣрило на пости- 
гнатитѣ геоложки успѣхи.

Въ приложната геология Златарски отбеля- 
за значителни и трайни успѣхи. Той постави 
основитѣ на минерало-геоложка и палеонтоло
жка сбирка отъ мѣстни материали, която се 
разрастна до единъ истински природоведски 
музей, съ който днесъ, по думитѣ на проф. Г„ 
Бончевъ, можемъ и предъ чужденцитѣ да се 
представимъ и да се гордѣемъ съ него, макаръ 
и още да сжществува подъ скромното име 
.сбирка“.

На предвидливостьта и старанията на Г. 
Златарски, като държавенъ геологъ, се дължи 
въ голѣма степень разработването и запазва
нето като държавна собственость на най-голѣ- 
мото днесъ държавно стопанство мина Пер- 
никъ.')

Все като държавенъ чиновникъ, Г. Златар
ски успѣ да извърши редица изследвания съ 
практически или теоретически замисълъ, но 
всички еднакво ценни за младата ни геоложка 
наука. Възъ основа на тѣхъ (и на по-раншнитѣ» 
изследвания на геолозитѣ чужденци) той успѣ 
да състави две геологически и една минерална 
топографски карти, отъ които дветѣ съ мѣрка 
1:500,000 представи на Пловдивското изложе-

’) Георги Н. Златарски (поменъ) Лѣтописи на 
Българското книжовно дружество, кн. X.



ние, 1892 г., а третата — геоложка 1:750,000, на 
Лнверското, 1894 г,, на което той бѣ прави- 
телственъ делегатъ.

Като правителственъ делегатъ Златарски е 
изпращанъ презъ 1888 г. въ Лондонъ и Брю- 
кселъ да наблюдава и приема сеченитѣ тамъ 
наши пари. И навсѣкжде той е представлявалъ 
съ достойнство своята млада и малко известна 
страна, защото той обладаваше висока кул
тура, познания по работитѣ, съ които е билъ 
натоварванъ и е владѣялъ почти всички евро
пейски езици: знаеше много добре френски и 
английски, разбираше нѣмски, италиански и 
всички славянски наречия. Повече отъ тѣхъ 
бѣ изучилъ самъ. Така той е изучилъ англий
ски, като е челъ съчиненията на Дарвина и на 
други английски естествоизпитатели.

Все като държавенъ чиновникъ, Г. Златар
ски намѣри време да напише и напечати 15 
значителни трудове, отъ които два на нѣмски 
и единъ на френски, които обърнаха внима
нието не само на нашия малъкъ ученъ свѣтъ, 
ала и на голѣмитѣ учени дружества и акаде
мии въ чужбина. Благодарение на единъ скро- 
менъ български чиновникъ, на нашата страна 
започнаха да се откриватъ вратитѣ на ученитѣ 
общества и на нея престанаха да гледа тъ като 
на залутана бивша турска провинция безъ 
собствена култура и наука.

Доколко чиновникътъ Г. Златарски се 
е отличавалъ отъ „чиновника“ въ дѣлничния, 
обикновенъ смисълъ на думата, покрай дру- 
гитѣ доказателства, могатъ да ни подскажатъ 
и отличията, съ които той е билъ удостоенъ 
отъ наши и чужди учени дружества.

Още преди да стане професоръ, т. е., 
„човѣкъ на науката", той е билъ избранъ за 
членъ на следнитѣ корпорации:
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На 5 септемврий 1881 г. за членъ на Бъл
гарското книжовно дружество, сегашната 
Българска академия на наукитѣ.

На 30 януарий 1883 г. за дописенъ членъ 
«а Сръбското учено дружество въ Бѣлградъ.

На 21 февруарий с. г. за дописенъ членъ 
на Императорското и кралско геологическо 
заведение въ Виена.

На 23 октомврий 1886 г. з а действите- 
ленъ членъ на Природоизпитателното дру
жество въ Москва.

На 30 декемврий с. г. за редовенъ членъ 
на Хърватското природоизпитателно друже
ство въ Загребъ-

На 5 декемврий 1887 г. за действителенъ 
членъ на Френското геологическо дружество 
въ Парижъ.

На 31 октомврий 1888 г. за действите
ленъ членъ на Белгийското геологическо дру
жество.

На 4 декемврий 1890 г. за дописенъ членъ 
на Югославянската академия' на наукитѣ въ 
Загребъ.

Презъ 1891 г. за членъ на Унгарското 
геологическо дружество въ Пеша.

Следъ заемане на професорската катедра 
и новитѣ му трудове, Златарски бива избранъ 
за членъ още на:

Сръбската академия на наукитѣ. 
Сръбското геоложко дружество въ Бѣл

градъ.
Тѣзи отличия и трудове на Г. Златарски 

сочатъ, че волевиятъ човѣкъ може винаги да 
се прояви, независимо отъ службата или за
нятието за неизбѣжната си прехрана.

Станалъ вече и формално професоръ, Г. 
Златарски продължава съ сжщото упорство, а 
може би и съ още по-голѣмо въодушевление,
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непосрѣдственитѣ чисто геоложки изследва
ния, които насочва къмъ една строго опредѣ- 
лена задача: геоложката карта на България. 
Тя е неговия съкровенъ идеалъ; въ нея той 
предусѣща вѣнеца, който ще украси края на*  
неговото голѣмо дѣло.

Да ходишъ пеша близу три десетилѣтия 
по планини, изъ полета и въ долини; да об- 
хващашъ съ погледа си всички земни форми 
и да прониквашъ съ ума си въ тѣхнитѣ скри
ти дълбини; да долавяшъ въ разбърканитѣ 
напластявания на земната кора и нейния ска- 
ленъ и минераленъ съставъ разрушителнитѣ 
и творчески сили на природата — подземни 
и надземни и да опредѣляшъ близкото и да
лечно минало на тѣхното действие; да откри- 
вашъ въ земнитѣ дълбини скжтанитѣ въ тѣхъ 
полезни и доходоносни минерали; да дола*  
вяшъ въ видимото безредие, въ безкрайния- 
хаосъ закономѣрностьта на природното твор
чество, за този безмѣренъ физически и ум- 
ственъ трудъ наистина се изисква необичайна 
трудоспособность, научно проникновение, об
ширни знания, голѣми дарби и силна любовь 
къмъ науката. Пъкъ като се пренесемъ въ ми
налото, въ което условията за наученъ трудъ 
бѣха още по-трудни, отколкото сж при нера
достното настояще, можемъ да доловимъ 
силата на волята и на въодушевлението, която 
е съпжтствувала работата на нашия голѣмъ 
ученъ.

При тѣзи условия на научното дирене, 
много естествено е, че въ книжовнитѣ и кар- 
тови произведения сж се вмъкнали доста не
точности, че даже и груби грѣшки, които от
после трѣбва да се издирятъ и отстранятъ. 
Това сж общитѣ закони въ развитието на 
всѣка една отдѣлна наука и на науката изобщо..

е
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И когато днесъ се съзиратъ тѣзи недостатъци 
и постепенно се изправятъ и съ усилията на 
новитѣ поколѣния се тласка напредъ родната 
ни геология, ние пакъ се прекланяме предъ 
постиженията на първия ни геологъ, който 
прокара първитѣ бразди и ни даде примѣра
за служене на наука и родъ.

Стратиграфъ по призвание1)- Зл. разработ- 
ваше съ вещина и увлечение всички свързани 
съ общата и специални геологии въпроси. А 
какви области успѣ да проучи и какви въпро
си се опита да разрешава — това най-добре 
ще се види отъ списъка на научнитѣ трудове, 
що той ни остави напечатани и въ ржкописи.

Покрай научната си кабинетна и изследва- 
ческа работа, Златарски намираше време и за 
организаторско-административна дейность. Въ 

. Физико-математическия факултети и въ самия 
Университети той е една отъ срѣдищнитѣ лич
ности. Следъ всѣки две-три години той е билъ 
и^биранъ за деканъ — веднажъ и ректоръ — 
два пжти.

Г. Златарски пръвъ почувствува, че уедине- 
нитѣ усилия на отдѣлния ученъ сж вече не
достатъчни за правилното и по-засилено раз
витие на научната мисъль и той взема починъ 
да се организиратъ наличнитѣ сили на приро- 
доизпитателитѣ. По негово залягане се създаде, 
по образеца на напредналитѣ страни, Бъл
гарско природоизпитателно дружество, — 7

]) Стратиграфията или историческата геология 
се занимава съ изучаването на геоложкитѣ перио
ди, т. е. съ образуването на различнитѣ терени, 
развитието на животнитѣ и растенията и състоя
нието на континентитѣ и моретата презъ различ
нитѣ периоди и появата на първобитния човѣкъ и 

► неговата култура.
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априлъ 1896 г. По това време Г. Златарски е 
още държавенъ геологъ- минералогъ при Мин
ното отдѣление, на което по-рано е билъ на- 
чалникъ. Макаръ че въ новообразуваното дру
жество да е имало мнозина гимназиални учители 
и професори, за председатель на сжщото е 
билъ избранъ единодушно Златарски. Тази 
почетна служба той изпълнява съ достойнство 
до края на живота си. Тогава дружеството 
имаше постоянни научни срещи съ съобщения 
и доклади по най-разнообразни природоведски 
въпроси. Душата и ржководительтъ на тѣзи 
срещи бѣ пакъ неуморимиятъ Златарски. Той 
бѣ и единъ отъ най-редовнитѣ и най-плодови- 
титѣ сътрудници на дружественитѣ издания — 
Годаіикикъ и Трудове.

Природоизпитателното дружество даваше 
отлична научна школовка на членоветѣ си и 
изъ него се излжчиха основателнитѣ членове 
на по-сетнешнитѣ клонови естествоизпитателни 
дружества, като Ботаническото, Ентомоложко- 
то, Геоложкото, Пещерното, Балнеоложкото.

Следъ като организира ученитѣ работници 
природоизпитатели и обедини усилията имъ 
на почвата на научното дирене, Златарски об
мисляше начинитѣ за приобщаване на народа 
къмъ науката, защото много ясно бѣ съзналъ, 
че родната ни наука може да върви напредъ 
само ако тя намира обществена подкрепа, а 
тази подкрепа може да се очаква само ако 
обществото чувствува, осезава ползата отъ на
уката. Златарски най-добре схващаше общеиз- 
вестната истина, че безъ подкрепата на народа 
до никжде не може да се отиде, ето защо той 
обмисляше срѣдствата за установяване на трай
ни връзки между природа, наука и народъ. 
Като основни начала за постигане на тази 
цель Златарски препоржчаше:
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1. Науката да се излага популярно, обще- 
достмпно, за колко то се може по-широки 
кржгове отъ самия народъ.

2. Да се издига самиятъ народъ до разби
ране на общитѣ научни истини.

Като най-надеждно срѣдство за осъществя
ване на горнитѣ задачи, Златарски бѣ се 
спрѣлъ на мисъльта за откриване Народенъ 
университетъ. но смъртьта тури точка на тѣзи 
широки замисли.

Г. Златарски успѣ да прехвърли доброто- 
име на българската геоложка наука и задъ 
границитѣ на малка и млада България. Той 
винаги вземаше дейно участие въ междуна
родните геоложки конгреси, които презъ него
во време станаха въ Виена, Парижъ и Петро- 
градъ (сега Ленинградъ). На Виенския кон- 
гресъ той бѣ удостоенъ съ подпредседателско 
мѣсто. Презъ 1908 г. бѣ каненъ да участвува 
на конгреса въ Чикаго, обаче, разклатеното 
му здраве не му позволи да прехвърли Атлан- 
тика. Както съ всички по-видни европейски; 
геолози, така и съ мнозина американски учени 
той бѣ въ постоянна връзка. А за Стокхолом- 
ския конгресъ той бързаше да привърши и 
представи новата Геоложка карта на България,, 
отъ която бѣ успѣлъ да напечата 14 листа и 
оставаха още 6 листа. И той щѣше своевре
менно и окончателно да я привърши, ако не 
бѣ университетската разпра презъ 1907 г., която, 
заедно съ цѣлото професорско тѣло, отстрани 
и него отъ Университета, значи и отъ универ
ситетската работа цѣли тринадесеть месеци. 
Все пакъ той щѣше да преодолѣе всички 
трудности и щѣше да се яви на предстоящия* 
конгресъ съ своето голѣмо дѣло, ако вѣро- 
ломната смърть не наложи край на неговитѣ. 
благородни и плодовити усилия.
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Последнитѣ б листа отъ Геоложката карта 
на България излѣзоха отъ печатъ подъ ре
дакцията на проф. Георги Бончевъ, близъкъ 
другарь и съратникъ на покойния.

Съ напредъка на науката много раншни 
нейни постижения остаряватъ. Въ този сми- 
сълъ, доста е остаряла и картата на покойния 
Златарски, но следъ като изпълни своето наз
начение въ развитието на домашната ни гео
логия. А отъ какво голѣмо и решаваще зна
чение сж били научнитѣ трудове на първия 
ни геологъ за опознаването на българската 
природа, ни посочи тъй правдиво и убедително 
проф. Г. Бончевъ:

„Геологичната карта на Златарски е и послед- 
ниятъ му наученъ трудъ; той е и най-важниятъ 
отъ всичкитѣ му научни трудове, понеже въ него 
той събра и вложи всички познати до това време 
факти отъ областьта на стратиграфската геология 
у насъ. Въ нея той нагледно представи българ- 
скитѣ геологични терени и тѣхното повръшно раз
критие ; затуй и тя се явява като есенция на всич
ко работено по геология у насъ. Съ нея и съ 
другитѣ свои трудове Златарски си създаде единъ 
видъ паметникъ, който винаги ще буди духа на 
последователитѣ му и ще го представя като обра- 
зецъ на неуморимъ труженикъ въ полето на бъл
гарската природна наука и като образецъ за по
дражание. И наистина той е първиятъ българинъ 
естественикъ, който е най-много работилъ и писалъ 
досега по природнитѣ науки у насъ.“

А още по-отрадното е, че талантливиятъ 
природоведъ е билъ и голѣмъ методикъ въ 
университетскитѣ преподавания. Той е проявя- 
валъ най-сърдечна любовь и къмъ природата 
и къмъ науката и къмъ студентството. Голѣмъ 
ученъ съ голѣма човѣчность.



18

„Въ аудиторията и лабораторията той бѣше 
достоенъ професоръ, а въ екскурзиитѣ и на работа 
въ полето той бѣше незамѣнимъ другарь, който 
съ своитѣ разкази увличаше, съ своя веселъ 
нравъ привръзваше къмъ себе си, а съ своята 
пъргавина на такава възрасть показваше достоенъ 
примѣръ за подражание.“ (Проф. Г. Бончевъ)

И наистина, въ лицето на Г. Златарски мла
дата българска природоведска наука направи 
нѣколко твърди и смѣли крачки напредъ.

Съ голѣмата си духовна култура, Г. Зла
тарски се отнасяше трезво къмъ всички слож
ни въпроси отъ теоретическата и приложна 
геология и винаги бѣ готовъ да си поправи 
старитѣ възгледи, щомъ новитѣ завоювания 
на науката налагатъ това- Защото той тачеше 
толкова много чуждитѣ заключения, стига да 
сж научно обосновани и да отговарятъ на дей- 
ствителностьта, колкото и своитѣ лични науч
ни изводи. Единъ примѣръ:

Подъ влиянието на Ами Буе и посетнеш- 
ната школа, първоначално Златарски възприе 
възгледа, че презъ ледниковата епоха Рила 
планина е била лишена отъ постоянни, вѣчни 
ледници, но по късно, следъ като бѣха напра
вени по-подробни изследвания върху ледни- 
«овитѣ следи по Великата Рилска пустиня, той 
не се поколеба да поправи първото си схва
щане и да признае заключенията на географа 
Цвиича, че такива ледници наистина сж сж- 
ществували.’) Именно поради високата си ду
ховна култура, Златарски бѣ надживѣлъ и ре
шително отблъсналъ така наречения «бъл
гарски инатъ* като наученъ потикъ, който — 
за голѣмо съжаление — още цари въ много 
български политически и научни срѣди.

П. Делирадевъ. Рила, томъ първи, Стр. 279.
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Макаръ и специалистъ геологъ, Златарски 
се грижеше за цѣлостната култура на нашата 
страна и още презъ 1897 г. повдигна въпроса 
за вземане на мѣрки за запазване въ страната 
ни всички находки, които сж необходими за 
нашитѣ домашни природо-исторически и архе- 
оложки музеи.

А най-върховното указание за работоспо- 
собностьта и духовната култура на Г. Златар
ски сж неговитѣ научни трудове, който сж пи
сани следъ като стжпка по стжпка сж изследвани 
българскитѣ земи и това, що по-рано е било 
писано за тѣхъ. А да се изследватъ тѣзи земи 
въ тогавашнитѣ условия за пжтуване и научна 
работа — това само по себе си е единъ го- 
лѣмъ подвигъ.

Златарски работи научно 29 години и ни 
остави тъкмо 29 печатни трудове и ржкописи 
за около десетина труда, нѣкои отъ които се 
напечатиха следъ смъртьта му.

Ето неговото литературно-научно наслед
ство :

1. Желѣзната руда въ Самоковъ (Държа- 
венъ вестникъ, 1880, 2. година, бр. 74).

2. Рудитѣ въ България (Периодич. сп., кн. 
2. 1882 г. стр. 1—27; кн. 3. стр. 84—132).

3. Геологически профилъ отъ София презъ 
Саранци (Ташкесенъ), Орхание и Етрополе до 
върха на Златииікия балканъ. (Периодич. сп., 
-кн. 4., 1883, стр. 1—33).

4. Бележки върху каменитѣ вжглища на 
Северна България (Периодич. сп., кн. 5. 1883, 
стр. 103—108).

5. Геологически профилъ отъ Видинъ презъ 
Бойница, Връиіка чука, Макреиіъ, Бѣлоград- 
чикъ до Горни Ломъ и отъ Долни Ломъ презъ 
Превала, Чипровци, Еловица до Берковица 
(Периодич. сп., кн. б. 1883, стр. 61—87).
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6. Геологически профилъ отъ Орхание презъ- 
Ябланица около Драгоица, Панега, Голѣма 
Брѣсница, Дерманци до Плѣвенъ (Периодич. 
сп., кн. 7- 1884, стр. 74—96).

7. Петрографски изследвания върху еруп- 
тивнитѣ и метаморфни скали на България 
(Периодич. сп., кн. 9. 1884, стр. 52—83),

8. Геологически и палеонтологически бе
лежки за скалитѣ между Плѣвенъ и Троян
ския балканъ') (Периодич. сп., кн. 10. 1884,.

9. Геологически екскурзии въ Югозападна 
България (Периодич. сп., кн. 16.1885, стр. 1—28; 
кн. 17. 1885, стр. 183—203; кн. 18. 1885, стр. 
332—360).

10. Геологически изследвания на северъотъ 
Балкана между рѣкитѣ Искъръ и Янтра (Пе
риод. сп., кн. 19. и 20. 1886, стр. 16—63; кн.. 
21. и 22- 1887, стр. 450—480; кн. 23. и 24. 
1888, стр. 726-757).

11. Веіігаде гиг Оеоіодіе без погб- 
ІісЬепВаІкапуогІапбез гадізсЬеп б е п 
Гійззеп Ізкег ипб бапіга (ЗНіипдзЬег. 
8. УЛ/іепег Нкаб. сі. \Мізз., В. 43.1886, 5.249-341).

12. /Кивотнитѣ. — Учебникъ за долнитѣ. 
класове на срѣднитѣ училища (съставенъ за
едно съ Н. Лазаровъ) София, 1886 г.

13. Лпаіузе би тетоіге бе Егапх 
Тоиіа: „СеоІодізсНе ИпІгегзисНипдеп 
іт Хепігаіеп Ваікап. ВиІІ. б. 1 5ос. Ьеіде 
бе Оеоюдіе, Нібгоіодіе еі Раіеопіоіодіе, III, 1899, 
р. 422—430).

14. Еіп деоіодізскег ВегісНі йЬег 
біе 8гебпа Сога, хдаізсЬеп беп Еійз-

’) Трудоветѣ въ пореднитѣ точки 3, 5, 6 и & 
сж печатани подъ общото заглавие: „Материали 
по геологията и минералогията на България*, за, 
каквито .материали“ ги е схващалъ автора.
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•зеп Тороіпііа ипб Зігета, тііеіпег 
деоІодізсЬеп Кагіе (1’300,000) ОепкзсЬг. 
4. ІУіепег Лкасі. В. 57. 1890, 5. 559—568).

15. Геологическо-петрографско описание на 
Срѣдна гора между рѣкитѣ Стрѣма и То
полница и на съседнитѣ ней страна. Съ една 
геологическа карта съ мащабъ 1:200,000. (Пе
риод. сп., кн. 40. 1892, стр. 501—549; кн. 41. 
42. 1993, стр. 705-875).

16. Черти изъ палеогеографията на Бълга
рия. Академическа речь. (Училищенъ прег- 
ледъ, 1898, г. 3.).

17. 21аіагзку — Рациіег. 5иг Гад е 
<1 ез соисЬез игдопіеппез сіи Виідагіе. 
(Виі. сіи I зос. деоі. <1. Егапсе, IV зегіе, Ь 1, 
р. 809—849).

18. Бележки върху живота, плануванията 
и трудоветѣ на Ами Буе. (Периодич. сп., 1902, 
кн. 62, стр. 809—849).

19 Приносъ къмъ геологията на Искърския 
проломъ отъ София до Романъ и на съседни
тѣ му предѣли,сгь геологическа карта 1:500,000 
и резюме на френски. (Трудове на Природо- 
изпитателното дружество, 1904 г. кн. 2. стр. 
19-102).

20. Геологически бележки по западнипиь 
части на Стара планина (Известия за коман- 
дировкитѣ на Министерството на народното 
просвѣщение, 1894, кн. 1. стр. 89—95).

21. Сенонскитѣ образувания въ източния 
и отчасти въ централния Балканъ и на югъ 
отъ тая планина. (Периодич. сп., кн. 66. 1894, 
стр. 113-125).

22. Горно-кредна серия въ централна и 
западна България на северъ отъ Балканската 
верига, (Университетски годишникъ, 1905. стр. 
-84—102).
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23. Ценоманския катъ въ източния Бал- 
канъ, съ кратко резюме на френски (Трудове 
на Природоизп. д-во, 1906, кн. 3 стр. 1—8)

24. Сенонски катъ на източна България, 
северно отъ Балкана и подраздѣлението му 
на доленъ и горенъ подкатъ, съ резюме на 
френски. (Универ. годишникъ, 1905—1906, кн. 
2 стр. 31—52.)

25. Еокретацейска или долно-кредна серия 
въ България, съ резюме на френски. (Перио- 
дич. сп., кн. 68, 1907, стр. 35—115.)

26. Юрската система въ България, съ 
резюме на френски. (Университ. годишникъ, 
1906-197, кн. 3 и 4, стр. 148-228).

27. Миоценската серия въ България, съ 
резюме на френски. (Периодич. сп., кн. 68,1908, 
стр. 667—748).

28. Триасовата система въ България, съ 
резюме на френски. (Периодич. сп., кн. 70.1909, 
стр. 1—42).

29. Геологическа карта на България, въ 
сътрудничество съ Д-ръ Г. Бончевъ, мѣрка 
1:300,000, съ българско и френско обяснение 
на боитѣ, излѣзли 14 листа, 1905—1909.

Освенъ горнитѣ трудове, отъ Г. Златарски 
има печатани редица рецензии и критики, 
пръснати въ разнитѣ, излизали по онова вре
ме, мѣстни и научни списания.

. Въ ржкописъ:
30. Кратъкъ прегледъ върху развитието на 

млѣкопитающитѣ презъ геологическият, вре
мена.

31. Бележки върху масивнитѣ скали въ 
България.

32. Измрѣлитѣ чудовища.
33. Горно-кредна или неокретацейска се

рия въ България. (Печатана въ Университетския 
годишникъ, кн. 5.).
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34. Геология на България. Била предназна
чена за голѣмото съчинение .Българско оте
чество", което не можа да види бѣлъ свѣтъ, 
макаръ че много отъ предвиденитѣ съчинения 
бѣха изготвени. Презъ 1927 г. този голѣмъ 
трудъ излѣзе подъ печатъ като № 65 отъ 
Университетската библиотека подъ редакцията 
на професора палеонтологъ П. Бакаловъ. Об
хваща 268 голѣми страници съ обширно, отъ 
39 стр., резюме на френски. За сега е най-ху
бавото съчинение по геологията на България.

35. Прегледъ на геологинескитѣ система 
въ България и разнатѣ непубликувана систе
ми досега.

36. Геологическа карта на Българая, мѣр- 
ка 1. 750,000.

37. Упмтвания за събиране на вкамене- 
лоста; съ френски текстъ.

38. Кратки познания по обща и специална 
геология съ огледъ къмъ геологията на Бълга
рия. Издадена подъ редакцията на П. Бакаловъ 
като № 3 на библиотеката „Естествознание и 
география". 1921 г. стр. 148.

Тридесеть години изминаха ‘отъ смъртьта 
на Златарски, но съ своето умствено богатство, 
отразено въ съчиненията му, той продължава 
да живѣе съ новитѣ поколѣния. И всѣки, който 
се интересува отъ геоложкото устройство на 
нашитѣ красиви планини и китни долини, не
прекъснато се допитва до него, съветва се, 
учи се отъ неговитѣ трудове. Подобно на бор- 
цитѣ за народни правдини и ученитѣ люде 
ставатъ безсмрътни.

Съ тѣзи свои научни трудове Г. Златарски 
си издигна самъ несъкрушимъ паметникъ, на 
който сж издълбани следнитѣ слова:

Науката може да напредва само ако въо- 
ви рмка за ряка съ природата и народа.



ЖЕКО РАДЕВЪ
По случай 5 години отъ смъртьта му

Жеко Радевъ е роденъ на 31 юлий 1875 
година въ малкото градче Нови-Пазаръ. Презъ 
1894 година завръшва Шуменското педагоги
ческо училище и се отдава, както правѣха по 
онова време всички образовани младежи, на 
учителското поприще. Става народенъ учитель, 
най-рано въ родния си градъ, а следъ това 
въ с. Върбица и гр. Преславъ. Съ скромнитѣ 
спестявания отъ скромната си учителска за
плата, той се прибира въ София и се записва 
студентъ по философия и педагогия въ Виоле
то училище (сетнешния Университетъ). Това е 
било презъ 1900 година и тогава географията 
не бѣ застжпена още като отдѣлна специал- 
ность. Макаръ и педагагъ по подготовка, Ж. 
Радевъ обичалъ твърде много природата и 
природоведскитѣ науки, затова, покрай педа
гогия и философия, слушалъ съ голѣмо усърдие 
и лекциитѣ на професоритѣ Иширковъ и Зла
тарски по география и геология и ги придру- 
жавалъ при всички тѣхни научни екскурзии. 
Следъ завръшване съ голѣми лишения на 
университетското си образование, той става 
учитель въ Бургасъ, кждето престоява две 
години.

Покрай преподавателската и педагогическа
та си работа, нашиятъ младъ ученъ се отдава 
и на научни занятия, но не по специалностьта 
си, а по география и то по физическа геогра
фия, къмъ която още отъ Университета имаше 
най-голѣмо влечение. Отъ сведенията, що съ-
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бра въ Бургасъ, 
той издаде една 
часть подъ над- 
словъ Нѣколлсо 
бележки върху 
климата на гр. 
Бургасъ, помѣ- 
стена въ уни
верситетския Го- 
диіиникъ,гомъ III 
« IV стр. 1—13. 
Макаръ и подъ 
скромния над- 
словъ „бележ
ки**,  началната 
работа на бжде- 
щия нашъ про- 
фесоръ по фи
зическа география е написана въ чисто нау-
ченъ духъ и не като метеороложки, а като 
физико-географски трудъ, който и досега може 
да служи за образецъ на подобни изследвания.

Презъ 1906 г. Жеко Радевъ е вече асистентъ 
по география въ Софийския университетъ. Като 
такъвъ написа, съвмѣстно съ професора си А. 
Иіиирковъ, малкия по обемъ, но много цененъ 
по вжтрешно съдържание наученъ трудъ — 
Нашитѣ селища въ връзка съ тѣхната над
морска височина, печатанъ въ Списание на 
Икономическото дружество, г. X (1906), кн. 1. 
стр. 1—11. Тукъ сж показани всички селища 
на България по пояси на височинитѣ: отъ 
0—200 м., 200—500, 500 -900, 900-1400 и отъ 
1400—2000 м. Това подреждане на селищата 
по пояси е направено въ връзка съ географ- 
скитѣ области на България — Северна, Южна 
и Югозападна. Дадено е и пространството на 
последнитѣ въ тогавашната политическа гра-
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ница на страната ни. Сведенията въ този трудъ 
доказаха, че и при поселищнитѣ отношения вт» 
България е спазенъ принципътъ, какво съ по- 
качване на височината селищата ставатъ все 
по-малки, но безъ да се намалява броятъ имъ. 
За натикване на населението въ планинитѣ и 
за възникване на колибарскитѣ селища изклю
чително въ планинскитѣ области обясненията 
ще трѣбва да диримъ и вЪ миналитѣ истори
чески и политически условия, въ които е жи- 
вѣла България, като часть отъ разстроената 
вече Турска империя. Споредъ признанието на 
покойния професоръ Иширковъ, главната ра
бота въ тѣзи изследвания принадлежатъ на 
тогавашния му работливъ асистентъ.

Следъ" този си трудъ Ж. Радевъ предприе
ма нѣколко научни екскурзии, отъ които една 
до Нтонъ и Македония и се залови съ изслед
ване на голѣмата българска планина Рила. По 
това време южнитѣ дѣлове на Великата Рил
ска пустиня бѣха вънъ отъ българскитѣ гра
ници, затова и изследванията му, по неволя,, 
трѣбваше да се ограничатъ само въ нейнитѣ 
северни части. Тъкмо по тази причина, че нѣ- 
маше възможность да обхване цѣлата планина 
съ нейнитѣ български и македонски части, на- 
шиятъ ученъ се принуди да отстжпи предъ 
пробилото си вече пжть ненаучно мнение за 
източната граница на Рила, като се спрѣ на 
дветѣ противоположни долини: отъ северъ на 
Права Марица, а отъ югъ на Ропалица, нача- 
ленъ потокъ на Бѣла Места, като смѣташе, че 
това мнение е поне въ съгласие съ народната 
номенклатура.

Плодъ на тѣзи негови изследвания е студията 
му Рила планина, орохидрографски бележ-г 
ни, печатана въ списанието „Естествознание " 
година първа. Това бѣ едно доста обширно
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(32 печатни страници) изследване на българ- 
скитѣ части отъ Рила и дълго време служи за 
ржководно пособие на студентитѣ по геогра
фия, на мнозина други изследвани и на тури
сти любители на рилскитѣ красоти.

'Презъ сжщата 1910 г. Ж. Радевъ поднесе 
още единъ сериозенъ трудъ — Картометри- 
чески приносъ за изучване на България, 
печатанъ въ Годииіника на Университета, т. 5 
(за годинитѣ 1908 и 1909). Преди този трудъ 
на Радева, въ нашата географска книжнина се 
даваха най-различни данни за срѣднитѣ висо
чини на планинитѣ, за голѣмината на полетата 
и равнинитѣ, за дължината и увиса на рѣкитѣ 
и за голѣмината на водосъбирателнитѣ имъ 
области (басейни). На този безпорядъкъ тури 
край научната работа на Ж. Радева, доколкото 
измѣрванията върху руската триверстова карта 
(1:126,000) могатъ да служатъ за надеждна ос
нова на такива измѣрвания. Но и при тази 
уговорка, Картометричниятъ приносъ на Ра
дева си остава и досега едно единствено пособие 
за тритѣ измѣрения на България и ще остане 
такова до издаването на нова топографска' 
карта.

Въ книгата е посоченъ и начинътъ, по който 
е станало измѣрването на пространствата съ 
помощьта на уреда планиметъръ, както и 
начинътъ и формулитѣ за измѣрване на срѣ
днитѣ планински височини.

Отъ този си трудъ Ж. Р. извлече материа- 
литѣ за статията си Географско положение, 
граници и голѣмина на България, която се пе
чати редовно като уводъ на всѣки Статисти
чески годииіникъна Главната дирекция на Ста
тистиката.

Нуждата отъ ржководители на постоянно 
разрастващата се географска наука, като уни-
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верситетски предмет-ь, застави университетската 
управа да изпрати Ж. Радевъ на продължи
телна специализация по физическа география 
/при проф. Ал. Пенкъ, единъ отъ най-голѣмитѣ 
географски свѣтила презъ последнитѣ нѣколко 
десетилѣтия. Макаръ и командировката йу да 
бѣ за две години, той бѣ заставенъ, поради 
Балканската война, да я прекрати презъ 1912 г. 
и продължи едва следъ прекратяване на сж- 
щата. Дружбата на Ж. Р. съ проф. Пенкъ бѣ 
отъ голѣмо значение и лично за него и за 
'българската физическа география.

Завърналъ се въ Университета, Ж. Р. се за
лавя отново съ временно изоставената работа 
по проучване въ геоморфоложко отношение 
на българскитѣ земи и ни дава новия си го- 
лѣмъ наученъ трудъ — 147 стр. съ 58 картини 
и множество скици, озаглавенъ Карстови, фор
ми въ Западна Стара планина, напечатанъ 
въ университетския Годишникъ, т. X и XI. Съ 
този си трудъ той постави основитѣ на научно 
физико-географско изследване на България.

Този трудъ му послужи като хабилитация 
за редовенъ доцентъ по физическа география. 
Съ застжпване на новия предметъ отъ специ- 
алистъ, общата ни география се разклони и по 
този начинъ й се даде възможность за правил
но и широко развитие, на което твърде много 
спомогнаха и сроднитѣ науки, които трѣбва да 
изучватъ студентитѣ географи — астрономиче
ска география, геология, петрография, минера
логия, палеонтология и пр. Благодарение у си- 
лията на А. Иширковъ и Ж. Радевъ, географ
ската наука и въ българския Университетъ се 
издигна до положението на самостойна дисци
плина.

Карстовитѣ форми изъ Западна Стара пла
нина, съ които ни запозна Ж. Р., сж наистина
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забавни явления, било като безоттечни долини,, 
като пещери или подземни рѣки. Поноритѣ сж 
истински приказки, които въ топографската 
карта добиватъ образа за красиви бродерии.

Въ встжпителната си лекция, която прочете 
на 29 октомврий 1915 г. като доцентъ, Ж. 
Радевъ ни запознава съ задачи и методъ на 
геоморфологията. Въ нея сж дадени здрави 
напжтствия за всички, които искатъ да рабо- 
тятъ въ тази преинтересна область отъ физи
ческата география. Като последователь на 
Пенкъ и като географъ по призвание и спе- 
циалность, лекторътъ застжпва гледището, че 
за образуване на земноповръшнитѣ форми по- 
голѣмо и по-решително участие сж вземали и 
взематъ външнитѣ (екзогеннитѣ) сили, на които 
геоморфолога трѣбва да обръща много по-го- 
лѣмо (съответно на значението имъ) внимание, 
отколкото на вжтрешнитѣ (ендогеннитѣ) сили, 
както правятъ това геоморфолозитѣ изъ гео- 
ложкитѣ срѣди. Този възгледъ, най-рано офор- 
менъ отъ голѣмия американски географъ Де- 
висъ, поставя геоморфологията въ едно по-не- 
зависимо положение спрямо геологията, на 
която нѣкои геоложки школи бѣха я напълно 
подчинили.

Разбира се, че отъ едната крайность не 
бива да се стига до друга и на геоморфоло
гията трѣбва да се гледа като на една меж
дина между физическата география и текто
никата, като на дисциплина, която не само дѣли, 
но и свръзва дветѣ науки за земното устрой
ство, които взаимно се допълватъ и подпо- 
магатъ.

Относно въпроса за индуктивния и дедук- 
тивния методи, Ж. Р. завръшва лекцията си 
съ съвета, който дава Девисъ на изследва- 
читѣ въ тази область: Гледайи мисли! Което

%
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ще рече: по-рано изучи непосрѣдствено да- 
денъ предметъ, а следъ това обобщавай.

Този трудъ, цененъ за всѣки изследвачъ 
на българскитѣ земи, е помѣстенъ въ универ
ситетския Годишникъ — Историко-филологи- 
чески дѣлъ, томъ 22, 1926 г.

Всеобщата война, при ужаситѣ на която 
Ж. Радевъ трѣбваше да чете лекцята си за 
научното изследване на българскитѣ земи, отъ 
една страна, смути спокойствието на универ- 
-ситетскитѣ му занятия, а, отъ друга, му даде 
възможность да обходи, било самъ, било съв- 
мѣстно съ нѣмския географъ ОезігеісЬ, всички 
планини въ Югозападна България и Македо
ния, презъ които пжтувания той събра богати 
географски материали за по-сетнешнитѣ си 
научни трудове.

Следъ войната, 1919 г. се възобнови сп. 
„Естествознание“ съ разширено съдържание 
по география, което се отрази и върху името 
на списанието. Последното бѣ преименувано 
въ „Естествознание и география“. За членъ 
въ редакцията бѣ поканенъ и Ж. Радевъ, като 
представитель на българската географската 
наука. Първата му работа, отъ редицата науч
ни статии, които се появиха въ страницитѣ 
на това ценно списание, бѣ Предметъ й ме- 
тодъ на географията. (Година IV, стр. 11—24). 
Споредъ автора, географията не е безконечна 
върволица отъ имена и числа или млада не
женена гостенка въ семейството на природо- 
ведскитѣ науки, както неправилно се схваща 
отъ мнозина- Той ни казва:

„Тя е здраво сключена учебна сграда съ свои 
•строго опредѣлени цели и здраво опредѣлени ме
тоди на изследване. Макаръ да има нужда отъ 
«приносъ на отдѣлни градежни материали за тази 
•сграда, макаръ и да търпи тя известни поправки
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въ своя градвженъ планъ, основнитѣ й части, оба
че, сж здраво поставени. Поради това и географията, 
както и много други клончета отъ общата наука 
-за земята, държи известно мѣсто въ тази система 
и има право на самостойнЬ съществуване“.

Въ сжщата годишнина на списанието се 
появи и друга една негова важна студия — 
Геоморфологични белези на българскитѣ земи 
и тѣхното значение за температурнитѣ и 
валежни отношения на страната, (стр. 
97—128). Студията е придружена съ карти, 
които ни даватъ образни представи за темпе
ратурнитѣ и валежни отношения въ България 
и цѣлия Балкански полуостровъ. Гіри разпре- 
дѣляне на климатическитѣ области на българ
скитѣ земи, авторътъ се ржководи не отъ 
тѣхнитѣ политически, а отъ народностнитѣ 
;(етническитѣ) имъ граници, затова и опредѣля 
петь климатически области, а именно:

1. Бѣло и Черноморско приморие.
2. Дунавска столова земя, северно отъ Ста- 

ра-планина.
3. Горно-тракийска область — между Ро- 

допитѣ, Срѣдна-гора и Срѣдна Стара-планина.
4. Централна България — между Морава, 

■Стара-планина, Рила и Осогово и
5. Срѣдна и Западна Македония, съставена 

•отъ обширни полета между високи планини.
Такова едно разпредѣление на климатичес

ки граници върху етнически основи е пре
димно съ домашно научно значение, тъй като 
метеороложкитѣ изследвания сж поставени 
върху по-широка междудържавна, интернацио
нална основа. Но и като такива, направенитѣ 
отъ Ж. Радевъ проучвания сж цененъ при- 
носъ къмъ климатическитѣ проучвания на 
страната ни, които свръзватъ физическата гео
графия съ метеороложката наука-
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Подъ влиянието на своя учитель и като- 
туристъ Ж. Радевъ обичаше нашитѣ високи 
планини и всячески се стараеше да проникне 
въ тѣхния повършенъ обликъ. За тази цель 
той направи ценни проучвания, които изложи 
въ нѣколко статии, печатани въ „Естествозна- 
ние“ и .Български туристъ“. Между тѣзи ста
тии трѣбва да споменемъ:

— Геоморфоложката работа на ледника^ 
въ „Естествознание“, год. 5. стр. 160—167.

— Алпийски и подалпийски пояси на ви- 
сокитѣ български планини. Тамъ, стр. 378—383.

— Геоморфоложки промѣни въ български- 
тѣ земи предъ и следъ ледниковия периодъ, 
пакъ тамъ, год. 7. стр. 230—240.

— Ледникови следи въ облика на Пиринъ. 
«Български туристъ“, год. 14., бр. 4 и 5.

— Черти отъ морфологията на Западна: 
Стара-планина, пакъ тамъ, год. 15., бр. 4 и 5.

— Обликътъ на Пиринъ, пакъ тамъ, год. 
24. стр. 67.

Съ своитѣ научни статии въ „Български 
туристъ“, нашиятъ ученъ географъ допринесе 
твърде много за разширение на географския 
кржгозоръ на туриститѣ и за осмисляне на ту
ризма.

— Гледай и мисли!
А всѣки като гледа и мисли върху виде- 

ното, ще вземе следъ това да дири книжнина 
по природнитѣ загатки и неусѣтно съ гледа
нето, мисленето и четенето ще стане истин
ски просвѣтенъ планинарь.

Покрай общедостжпнитѣ статии за облика 
на високитѣ български планини, той ни даде и 
единъ по-голѣмъ и по-завършенъ трудъ подъ 
надсловъ — Природна скулптура по високитгъ 
български планина. Излѣзе презъ 1920 г. като 
№ 2 на издаваната отъ Българското географ
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ско дружество «Географска библиотека“. Съ
държа 130 страници, 4 карти, 1 рисунка и 16 
фотографски снимки.

И въ този си трудъ авторътъ разглежда 
високитѣ планини като български въ етниче
ски, а не въ политически смисълъ на думата. 
Затова съвмѣстно съ Рила и Пиринъ разглеж
да още и планинитѣ Шаръ, Корабъ, Салакова 
Караджица и Баба (Перистеръ).

Въ горната редица отъ планини се споме- 
наватъ и Западнитѣ Родопи, но всжщность се 
разгледватъ източнитѣ дѣлове отъ Рила отъ 
Крива-рѣка до Права Марица, които по едно 
— отстранено вече — недоразумение се при
съединяваха къмъ Западнитѣ Родопи.

Въ този трудъ сж разгледани силитѣ, 
на които се дължи скулптурата на изброе- 
нитѣ планини, а именно — извѣтряване и еро
зия на течащитѣ води и ледници. Най-важно 
мѣсто е отредено на ледниковата ерозия и на 
формитѣ, които е създала тя въ далечното 
минало на планинитѣ и които следи стоятъ 
неизличени и до день-днешенъ.

При изследване на планинитѣ, край дру- 
гитѣ неизброими мжчнотии, Ж. Р. е билъ 
особено много затрудняванъ отъ липсата на 
точни карти. Турската и австрийската карти, 
съ които е разполагалъ, изобилствуватъ съ 
груби грѣшки, особено за високитѣ региони 
на планинитѣ. Ето защо и нашиятъ геоморфо- 
логъ е трѣбвало да влиза въ ролята и на кар
тографа и да се мжчи да установява относи
телно по-точни височини на проучванитѣ лед- 
никови коритища (циркуси) и езера. Така на- 
примѣръ, той значително изправи грубитѣ 
грѣшки на австрийската карта относно абсо- 
лютнитѣ височини на Пиринъ, като приповдигна 
височината на Елъ-тепе отъ 2681 по австрий*  

і 
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ската карта на 2860, а споредъ новото измѣр- 
ване се указа 2914'5. Това ни доказва една стара 
истина, че точнитѣ пособия сж необходими и 
за най-голѣмия ученъ, а още повече, когато 
той се намѣси въ чужда на специалностьта му 
область. И тъкмо защото на Ж. Р. липсваха 
такива пособия — точна карта, постигнатитѣ 
отъ него резултати добиватъ още по-висока 
цена. Трудътъ на Ж. Радевъ за природната 
скулптура по българскитѣ високи планини, поне 
що се отнася до Рила и Пиринъ, си остава 
единственъ и досега. Отъ него се ползуватъ 
не само нашитѣ учени и любители, ала и чуж- 
денцитѣ, които идватъ да изучаватъ високитѣ 
ни планини.

Следъ тѣзи трудове, Ж. Радевъ презъ 1921 
г. бива повишенъ въ извънреденъ професоръ, 
а презъ 1927 г. той е вече редовенъ профе
соръ на катедрата за физическа география.

Презъ 1923 г. издава новъ трудъ — Рѣка 
Вжча и нейната долина, която представлява 
географско изследване на Вжченското порѣчие, 
за да се изтъкнатъ природнитѣ предпоставки 
за направата на проектираната водна електри
ческа централа подъ сжщото има »Вжча“.

Презъ 1925—1926 години, когато народно- 
стнитѣ въпроси на Полуострова бѣха поставе
ни много остро, Ж. Радевъ се отклони за мал
ко отъ своята природоведска специалность и 
написа две студии съ етнографски примѣси: 
1. Географска и етнографска Македония 
(Срѣдецъ на Балканския полуостровъ), помѣ- 
стена въ «Македонски прегледъ“, год. 2. и Ге
ографска и етнографска България въ нейнитѣ 
исторически граници, печатана въ „Училищенъ 
прегледъ“, год. 25. (1926).

Между тѣзи две статии той ни даде и единъ 
физикогеографски трудъ — Търновскиятъ про-
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ломъ а долината на р. Янтра, помѣстенъ въ 
Юбилейния сборникъ на многозаслужилия бъл
гарски професоръ по българска история — Ва- 
силъ Златарски, братъ на геолога Г. Златарски.

Годината 1926 г. е особено плодовита за 
българската география, поне що се отнася до 
трудоветѣ на Ж. Радева.

Като геоморфологъ и специалистъ глацио- 
логъ, Ж. Радевъ се занима съ въпроса за ми
налото заледяване на Витоша. По този въпросъ 
сжществува основно разногласие между бъл- 
гарскитѣ учени геолози и географи.

Следъ като бѣлградскиятъ професоръ гео- 
графъ Иованъ Цвиичъ доказа, че презъ четвър- 
тичната епоха (кватернера — ледниковъ пери- 
одъ) е имало по Рила ледници, българскитѣ 
геолози, въ лицето на д-ръ Ст. Бончевъ, поч
наха да установяватъ, че ледници на Балкан
ския полуостровъ е имало и много по-рано, а 
именно презъ първата половина на терциера. 
(Рефератъ въ Природоизпитателното дружество 
на 30 октомврий 1897 г., печатанъ въ Годиш
ника на сжщото дружество презъ 1898 г.).

Сжщиятъ Ст. Бончевъ, вече професоръ по 
геология, излѣзе съ по-голѣмъ трудъ — По 
въпроса за заледяването на Витоша презъ ди- 
лувиума1), съ който се постара да докаже, че 
нашата каменна хубавица Витоша е заледява
на не само презъ стария терциеръ, но още и 
презъ ледниковата епоха на съвременната ера.

Въ полза на дилувиалното заледяване на 
Витоша се изказа и геологътъ Н. Пушкаровъ 
съ статията си Витоша презъ ледниковата 
епоха, помѣстена въ сп. «Естествознание и гео
графия* “ год. 6. кн. 5.

*) Годишникъ на Софийския университет!», кн. 
XX. дѣлъ Ш за 1922/23 г.
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Сжщото мнение поддържа и професора ни 
геологъ Петъръ Бакаловъ. По такъвъ начинъ, 
посрѣдствомъ единодушието на всички българ
ски геолози, които сж се изказали по този 
въпросъ, се оформи, така да се рече, геоложки 
възгледъ за дилувиално заледяване на Витоша.

Срещу този възгледъ въстанаха географи- 
тѣ Ж. Радевъ, д-ръ Кр. Дрончиловъи А. Ишир- 
ковъ. Понеже между геоморфологията и гео
логията има много допирни точки, много есте
ствено е да се появатъ разногласия по въпро
си, като този: има ли следи отъ дилувиално 
заледяване на Витоша? по който и географи 
и геолози сж считатъ еднакво компетентни и 
научно отговорни да го разрешаватъ.

Възгледътъ на нашитѣ географи обоснова 
съ всички възможни срѣдства и данни на гео
морфологията проф. Ж. Радевъ съ труда си — 
Има ли следи отъ дилувиално заледяване на 
Витоша, печатанъ въ Списание на Акаде
мията на наукитѣ, кн. 34, 1926 г. На това пи
тане авторътъ отговаря отрицателно — че та
кива следи, нито като скулптурни форми по 
снагата на планината, нито като моренни ма
териали, не се забелязватъ никакви и никжде 
по Витоша.

По сжщия въпросъ проф. Иванъ Батак- 
лиевъ дава въ поменика си Професоръ Же
ко Радевъ (Животъ и научно дѣло) въ Го
дишника на Географското дружество, кн. 2. 
следнитѣ пояснения:

„Докато първиятъ, именно проф. Радевъ, твър
ди, че нѣма никакви следи отъ дилувиално заледя
ване на Витоша, а вториятъ — проф. Ст. Бончевъ, 
обратното. Идваха въ България голѣми глациолози 
— проф. Пенкъ отъ Берлинъ и проф. Брюкнеръ 
отъ Виена и то като арбитри се произнесоха по 
много спорни въпроси у насъ. Произнесоха се и
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на проф. Радевъ. Напоследъкъ идватъ у насъ 
много нѣмски учени географи, мнозина азъ лично 
съмъ водилъ на Витоша и трѣбва да кажа, че и 
отъ тѣхъ никой не намира ледникови срѣди по 
Витоша*.

Съ доводи отъ геоморфологията, проф. Ж. 
Радевъ пръвъ се обяви противъ схващането 
на проф. Цвиича за съществуването на единна 
подбалканска плиоценска долина. 
Пакъ споредъ проф. Батаклиевъ, мнението на 
Радева по този въпросъ било вече господству- 
ваще въ чуждата и наша литература. И наи
стина, мъчно може да се допусне, че горното 
течение на Стрѣма е било насочено въ плио- 
цена презъ Стражата и Кръстецъ къмъ доли
ната на Тунджа. Противъ това схващане се 
произнесоха и нашитѣ геолози Д-ръ В. Ра
девъ и Н. Николовъ въ задружната си работа 
за Стрѣмския проломъ.

Все пакъ остава откритъ въпросътъ за те
чението на Тунджа въ силно земетръсната 
область край Ямболъ и има ли сериозни до
казателства противъ предположението на Цви
ича, че презъ плиоцена тази рѣка се е вли
вала съ три ръкави въ Черно море, преди да 
се отклони къмъ Марица и Бѣло море.

Другъ голѣмъ трудъ на проф. Радевъ, из- 
лѣзълъ презъ същата година въ Годишника 
на Университета, Историко-филологически фа- 
култетъ, кн. 23. е физико-географския му трудъ 
Източна Стара-планина и долината на р. 
Камчия, 124 стр. съ 26 профили, 3 скици и 
30 фотографически картини.

Подробно е изложена геоморфологията на 
Камчийския дѣлъ отъ Стара-планина и много 
ясно сж изтъкнати четиритѣ геоложки епохи,
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които сж се отразили въ неговитѣ повръшни 
форми — кредната, елигоценската, младотер- 
циерната отъ третичната ера и дилувиалната 
отъ съвремената1).

Възъ основа на този му трудъ Ж. Радевъ 
бѣ повишенъ въ редовенъ професоръ.

Последниятъ физико-географски трудъ на 
проф. Ж. Радевъ е помѣстенъ въ Юбилейния 
сборникъ на неговия учитель и другарь проф. 
А. Иширковъ. Озаглавенъ е — Епигенетични 
проломи въ долината на р. Струма.

Една голѣма заслуга на Ж. Радева за бъл
гарската география е и голѣмото му участие, 
което взимаше около основаването и развива
нето на Българското географско дружество, 
на което той бѣ дълготодишенъ секретарь и 
председатель.

Професоръ Ж. Радевъ почина на 24 януа- 
рий 1934 година неочаквано за всички, защото 
той бѣ още сравнително младъ и пъленъ съ 
физически и духовни сили. Смъртьта му бѣ 
тежъкъ ударъ за българската география, която 
току-що стжпваше здраво на краката си като 
самостойна наука и имаше още голѣма нужда 
отъ опитнитѣ ржце на своитѣ първи уредници. 
Още повече, че загубата на младия ученъ Кр. 
Дрончиловъ още се чувствуваше, а и патриар- 
хътъ на българската география проф. А. Йіиир- 
ковъ, поради напреднала възрасть и главно 
поради дълготрайна болесть, бѣ вече изгубенъ 
за географската наука.

Подробенъ прегледъ на книгата „Източна 
Стара-планина и долината на рѣка Камчия“ е помѣ
стенъ въ сп. „Естествознание и география", год. 
XI, стр. 235—238 отъ познатата българска географ- 
ка Ял. Монеджикова.
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Но човѣкътъ е преходенъ, а науката остава 
и намира своитѣ нови работници, Ж. Радевъ 
постави основитѣ на българската физическа 
география и подготви млади сили, които ще 
продължатъ неговото дѣло.

За Ж. Радевъ като човѣкъ, ето какво ни 
каза неговиятъ другарь, сжщо непрежалимъ 
покойникъ, проф. Асенъ Златаровъ въ над
гробното слово:

„Други ще ви посочатъ научното дѣло, което 
професорътъ Жеко Радевъ оставя. Нзъ искамъ да 
спомня само основнитѣ черти на покойника, които 
го правѣха така обичанъ отъ тия, които по-отбли- 
зу го познаваха, Синъ на бедно еснафско — полу- 
градско, полуселско семейство — Жеко Радевъ но- 
сѣше характернитѣ черти на нашия селянинъ — тоя 
познатъ, но все още не добре разгаданъ здравъ 
българинъ, който мълчаливо и героично носи сжд- 
бинитѣ на племето и държавата ни, У Жеко Ра
девъ имаше доброта и сила и това го правѣше 
цененъ. Защото, нали е казано, че силата безъ нѣ- 
жность става звѣрство, а нѣжностьта безъ сила — 
мекушавость. Жеко Радевъ не бѣше нито меку- 
шавъ, нито жестокъ; той обичаше истината и я 
казваше право въ очитѣ, когато това се налага, 
но той не бѣше студенъ и когато трѣбваше да 
изпълни своя другарски или общественъ дългъ, той 
се отдаваше изцѣло на своята служба и дългъ. У 
него нѣмаше отъ тая декоративна общественость 
или шумяще приятелство, качества, които понѣ- 
кога сж доста съмнителни, и затова той не се 
пилѣеше въ широки познанства или рекламни про
яви, а въ кржга на своитѣ близки намираше и 
отдихъ и починъ за работа. И тия близки най-добре 
познаваха неговата цена на другарь и азъ ги виж- 
дамъ какъ горчиво оплакватъ загубата на тоя, 
чието мѣсто въ сърдцата имъ не ще бжде така ле
сно замѣнено съ другъ. Оплакватъ го и неговитѣ
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ученици — учители по гимназии и студенти, които 
знаеха, че задъ привидната строгость на професора 
стои едно добро и преданно тѣмъ сърдце.

Жеко Радевъ бѣ упоритъ и твърдъ въ работата, 
която му се повѣряваше. Такъвъ го виждамъ и тамъ, 
дето той даде най-много отъ себе си : професор- 
ското дружество и строителния комитетъ на Уни
верситета,*
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