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Б. Антропогеографскитѣ отношения въ
Срѣдиземноморскитѣ земи
I. Стопански отношения
1. Природниятъ пейзажъ и неговата еволюция презъ
последнитѣ хилядолѣтия.

Достатъчно е да направимъ кратъкъ прегледъ на срѣдиземноморската растителна асоциация, за да завършимъ съ
обрисуването на природния пейзажъ на Срѣдиземноморскитѣ
земи. Да се проследи следъ това еволюцията на този природенъ пейзажъ презъ последнитѣ хилядолѣтия, да се подирятъ
причинитѣ за тази еволюция и последицитѣ отъ нея, да се
анализира съвременниятъ срѣдиземноморски културенъ пей
зажъ съ цель да се установятъ неговитѣ специфични белези
— това е твърде интересна задача, която заслужава само по
себе си нашето внимание. Но подчертаването на специфичнитѣ белези на срѣдиземноморския културенъ пейзажъ ще ни
помогне освенъ това като ни послужи и той, покрай другитѣ
критерии, при очертаване границитѣ на Срѣдиземноморието —
единъ отъ теоретична гледна точка извънредно труденъ но
важенъ въпросъ.
Въ втората часть на настоящата студия бѣ изтъкнато, че
въпрѣки голѣмото разнообразие въ едритѣ тектонски обусло
вени земеповръхни форми, всички тѣ еж свързани въ едно
цѣло чрезъ еднообразния климатогененъ мезорелефъ. Сжщиятъ
срѣдиземноморски климатъ, който тъкмо затова бѣ разгледанъ още въ първата часть на студията, обуславя и голѣмото
еднообразие въ растителната покривка на Срѣдиземномор
скитѣ земи, обуславя явяването на особена срѣдиземноморска
растителна асоциация. Тя, заедно съ мезорелефа и съ тъмно
синьото небе, причинява явяването на единъ природенъ пей
зажъ, който не се срѣща никжде въ близко съседство съ
Срѣдиземноморскитѣ земи и който е достатъчно типиченъ за
да ни позволи да разграничимъ тѣзи земи спрямо околнитѣ
голѣми географски области. Отъ това следва, че срѣдиземноморската растителность се явява следъ срѣдиземноморския
климатъ и срѣдиземноморския релефъ като трети не по-малко
важенъ критерий за опредѣляне границата на Срѣдиземномор-
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«.кит-б земи. Ето защо за пълнота ще се спра съвсемъ накратко
и на естествената срѣдиземноморска растителность „ именно
като такъвъ критерий.

а) Естествената срѣдиземноморска растителность.
Поради сухото лѣто въ Срѣдиземноморието въ него се
е развила типична склерофилна растителность. Листата не
опадватъ и сж обвити съ дебела бластяща тъмнозелена кутикула. Сложнитѣ листа сж голѣма рѣдкость, тѣ дори много
рѣдко сж назжбени, най-често иматъ формата на ланцети или
игли. Редукцията достига въ нѣкои случаи до безлистие. Въ
връзка съ сжщото явление е и голѣмата честота на трънетѣ.
Все въ връзка съ климата е и явяването на красиви и много
ароматични цвѣтове. Сухиятъ презъ лѣто климатъ увеличава
и процента на геофититѣ: луковични и грудкови. Въ това от
ношение се забелязва значително сродство съ степитѣ. Въпрѣки сравнително топлия климатъ дървеснитѣ лиани сж рѣд
кость, затова пъкъ тревиститѣ лиани сж най-обикновено явле
ние. Поради сухотата презъ по-голѣма или по-малка часть отъ
годината по дърветата нѣма никакви мъхове, нито пъкъ
епифити.
Явно е, при тѣзи общи белези на срѣдиземноморската
растителность, че растителнитѣ формации на срѣдиземномор
ската растителна асоциация нѣма да приличатъ на формациитѣ,
които се намиратъ въ областьта по на северъ. Това проли
чава още при сравняване на горитѣ.
Срѣдиземноморската гора е типична ксерофитна
гора, въ която сж застжпени предимно два дървесни вида,
единъ джбъ и единъ боръ: Quercus ilex и Pinus halepensis, и
то много рѣдко съвмѣстно. Отдѣлнитѣ дървета отстоятъ на
значително разстояние едно отъ друго, поради което тѣзи
гори сж много лесно проходими: едно отъ антропогеографска
гледна точка много важно обстоятелство. Проходимостьта се
увеличава и отъ бедния подлесъ, който се състои отъ видоветѣ, които съставятъ макиитѣ и гаригитѣ, за които ще стане
дума по-нататъкъ, а сжщо много често и отъ орлова папратъ
— Pteridium aquilinum. Въ нѣкои случаи и лавърътъ, Laur .s
nobilis, образува край брѣговетѣ на Източното Срѣдиземно
море цѣли гори. По-рѣдки сж горитѣ отъ Cupressus sempervirens, въ Мала-Азия и Критъ, и отъ Juniperus excelsa въ Из
точното Срѣдиземноморие и Кримъ.
Географското разпространение на срѣдиземноморскитѣ
гори е доста ограничено. Северната граница минава по южния
склонъ на Кантабрийскитѣ планини и Пиренеитѣ, заобикаля
отъ северъ Лангедокъ и долината на Рона, минава по южния
склонъ на Морскитѣ Алпи, заобикаля отъ югъ Севернитѣ и
Срѣднитѣ Апенини, обхваща приморската часть на Далмация
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и Албания, заобикаля отъ югъ Пиндскитѣ планини, обхваща
Приморска Македония и Бѣломорска Тракия, следъ което зао
бикаля отъ западъ и отъ югъ малоазийското плато. Въ Сирия
и Палестина границата на срѣдиземноморската гора минава по
западния склонъ на Ливанъ, Антиливанъ и Юдейско-самаританско-галилейскитѣ планини. Южната граница е много по-разкж.сана. Египетъ е вънъ отъ нея, Киренайка се засѣга само
въ най-северната си, приморска часть; *Гриполитания остава
сжщо на югъ отъ тази граница, тя обхваща обаче всички

Обр. 1. Гора отъ корковъ джбъ въ Атлантическо Мароко. Кората на
дърветата е обелена. Типична рѣдка суха срѣдиземноморска гора.
(Снимка Д. Ярановъ)

Атласки земи. На югъ въ нѣкои случаи може да се установи
долна граница на срѣдиземноморската гора — тамъ, гдето Сухотата е толкова голѣма и температурата така висока, че е
невъзможно вирѣенето на каквато и да е гора; най-често,
обаче, срѣдиземноморската преминаЬа постепенно въ ксерофитнитѣ гори на Сахара, за които имахъ случай да пиша на
друго мѣсто *. Горната граница на срѣдиземноморскитѣ гори
на северъ е твърде низко — едва на 150—200 м., съвпада
почти напълно съ горната граница на срѣдиземноморския климатъ, въ южна посока отива все по-високо, като въ Високия
Атласъ достига максималната си височина — 2600 м.
1 Д. Ярановъ, Физиогеографски изучвания въ Западна Африка
Изв. Бълг. геогр. д-во, кн. V, 1937, стр. 88—90.
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Надъ горната граница на сухата сжщинска (отъ еколо
гична гледна точка) срѣдиземноморска гора идватъ най-често
пакъ сухи кедрови, кестенови (въ Западна Мала-Азия между
300 и 1200 м. 9 или борови гори, съ голѣми отстояния между
отдѣлнитѣ дървета и слабъ подлесъ. Надъ тѣхъ се явяватъ
по-влажни гори, застжпени най-често отъ букова гора, съ която
се достига изобщо горната граница на горитѣ въ Южна Ев
ропа, Предна Азия и Северна Африка. Особено е типиченъ въ
това отношение редътъ, по който се явяватъ горитѣ въ плани
ната Сила, въ Срѣдна Калабрия. Явно е, че разположението
на горскитѣ пояси въ вертикална посока въ Срѣдиземноморскитѣ земи е почти обратно на положението въ Срѣдноевропейскитѣ земи, все въ връзка съ основнитѣ различия между
тѣзи земи.
Поради голѣмитѣ контрасти въ релефа и отъ тукъ и въ
климата на самитѣ Срѣдиземноморски земи и поради присжтствието на чужди климатични региони като острови срѣдъ
тѣзи земи, въ тѣхъ долната и горната граница на гората под·
лежатъ на много по-голѣми колебания по мѣстопОложение, os
колкото въ която и да е друга область. Много типиченъ е въ
това отношение случаятъ съ Мала-Азия 12. Въ срѣдната й часть
годишната сума на валежитѣ е между 300 и 400 мм., а въ
нѣкои особено сухи мѣста, като напримѣръ нѣкои дѣлове отъ
областьта на Тузлу-гьолю, дори подъ 300 мм. Особено харак
терни еж, обаче, голѣмитѣ разлики въ валежнитѣ количества
отъ година на година. Въ показанитѣ срѣдни суми се съдържатъ отдѣлни годишни суми отъ повече отъ 500 мм., но и
такива съ по-малко отъ 200 мм. Не е чудно, при това, тѣзи
голѣми колебания да се укажатъ, при по-продължителни на
блюдения, още по-значителни. Тѣзи силни непериодични коле
бания, къмъ които се прибавятъ може-би и дългогодишни пе
риодични колебания, правятъ условията за вирѣенето на растителностьта въ Срѣдна Мала-Азия твърде несгодни, по-несгодни отколкото може да се предполага, като се вземе предъ
видъ срѣдното годишно валежно количество. Тѣзи условия,
при срѣдна юлска температура отъ 22°С до 24°С правятъ
вече вирѣенето на дървесна растителность невъзможно. Въ
връзка съ голѣмата сухота на тази область е и обстоятел
ството, че тукъ цари ендореизъмъ. Поради изтъкнатото о<
стоятелство цѣлата срѣдна часть на Мала-Азия представя
твърде еднообразна степь отъ граминеи и извънредно много
геофити, които превръщатъ напролѣть степьта въ безкрайна
цвѣтна градина. Въ срѣдната и източната часть на Мала-Азия
1 Вж. A. P h і 1 і р р s ο п, Die Vegetation des westlichen Kleinasien.
Pet. Mitt., Jahrg. 65, 1919, стр. 172.
2 Вж. H. Louis, Das natürliche Pflanzenkleid Anatoliens geographisch
gesehen. Geogr. Abh., III Reihe, H. 12, 1939.
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трѣбва да се изкачимъ доста на високо за да достигнемъ дол
ната граница на гората, която, поради това, че се явява твърде
високо, вече не е срѣдиземноморска, а суха гора, предимно
отъ листопадни джбове и диви овощни дървета въ основата,
черенъ боръ малко по-нагоре, разни други иглолистни още
по-нагоре. Долната граница на тази гора въ близость съ Чер
но, Бѣло и Срѣдиземно море слиза до 700—600 м., къмъ срѣдата. обаче, се издига постепенно и южно отъ гр. Сивасъ до
стига 1800 м. Като имаме предъ видъ, че Мала-Азия е влѣзла
много отдавна въ обсега на културния свѣтъ, трѣбва предва
рително да се сѣщаме, че въ действителность гората много
рѣдко достига своята естествена долна граница. Въ случая
трѣбва да се има предъ видъ, че тъкмо около тази граница
се намиратъ най-удобнитѣ за заселване мѣста. Горната гра
ница на гората показва въ смекченъ видъ сжщата тенденция:
въ периферията на полуострова тя е едва на 2000 м., въ срѣдата — при градъ Кайсерие — на 2500 м. Надъ нея следва
алпийскиятъ регионъ, който е напълно идентиченъ съ този на
планинитѣ въ Срѣдна Европа.
Въ Пиренейски полуостровъ, който по своето орографско
устройство прилича извънредно много на Мала-Азия, се наблюдаватъ сжщитѣ отношения, само че тукъ сухотата не е тъй
изразителна, поради което и степната область е по-ограничена
въ вертикална посока.
Указанит.ѣ граници на срѣдиземноморската гора сж, впрочемъ, чисто теоретически, тъй като могатъ да се възстановятъ
по случайни остатъци. Горитѣ въСрѣдиземноморието
сж рѣдкость ивъ това отношение тази область се отли
чава основно отъ Срѣдна Европа. Фактътъ, че горитѣ въ Срѣдиземноморскитѣ земи покриватъ незначително пространство,
се обуславя отъ четири обстоятелства: 1. Сухитѣ гори се унищожаватъ по-лесно отъ човѣка, който и безъ това отъ дълги
хилядолѣтия обитава въ гжсти маси Срѣдиземноморието ; 2
Следъ унищожаването на гората специфичната за Срѣдиземноморскитѣ земи почва teira rossa 1 се отнася много лесно, а се
възстановява много мжчно, което затруднява възобновяването
на растителната покривка, а особено на гористата покривка ;
1 Теоретически въ Срѣдиземноморскитѣ земи би трѣбвало да се на
миратъ почви предимно отъ типа на степнитѣ почви. И наистина, кафяви
степни почви се намиратъ, но само на нѣкои мѣста въ котловинитѣ на Срѣ
диземноморието. По значението, което почвитѣ иматъ, тѣ могатъ да се подредятъ въ Срѣдиземноморскитѣ земи както следва: 1. Скелетни почви върху
всички планини и хълмисти земи отъ силикатни скали ; 2. Неузрѣли алувиални почви въ низинитѣ ; 3. Червенопр/ ’тица по равнитѣ мѣста въ пери
ферията въ карстовитѣ терени, които сами по себе си сж най-често напълно
голи като последица отъ изкуствено обезлесяване ; 4. Кафяви степни почви ;
5. Разни други съвременни и фосилни почви съ ограничено разпространение.
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ο. i ората въ Срѣдиземноморскитѣ земи вирѣе при минимални
климатични условия, поради което възобновяването й се из
вършва още по-трудно; 4. Хидроложкитѣ отношения ставатъ
все по-неблагоприятни, поради изтъкнатото вече на съответ
ното мѣсто намаляване на подпочвенитѣ водни резерви.
Друга формация, типична за Срѣдиземноморскитѣ земи,
е макията. Тя представя гжстъ много мжчно проходимъ
миризливъ тъмнозеленъ храсталакъ, високъ отъ F5 до 4 м.,
съставенъ отъ високи храсти, понѣкога дребни дървета, всички
съ склерофиленъ и ерикоиденъ характеръ. Тѣзи храсталаци
много рѣдко сж хомогенни. Въ Испания се намира макия само
отъ Cistus monspeliensis, въ Източното Срѣдиземноморие —
само отъ Pistacia lentiscus, въ Сардиния — само отъ Erica
arborea. Най-обикновено съставътъ е твърде хетерогененъ.
Участвуватъ най-често следнитѣ видове: маслината (Olea europaea, var. oleaster), като типиченъ склерофиленъ храстъ, осо
бено въ източнитѣ Срѣдиземноморски земи и по островитѣ;
Quercus ilex и Juniperus oxicedrus като храсти еж. сжщо много
чести, но по-типични сж за макията: миртътъ (Myrtus com
munis), розмаринътъ (Rosmarinus officinalis), лавандулата (La
vandula spica), тамяновиятъ храстъ (Thymus vulgaris), Arbutus
unedo, зелениката (Phyllirea media). Гдето храститѣ сж порѣдки се явяватъ много лукувични : диви лалета, нарциси, гла
диоли, анемонии и др.
Когато макията се пази, минава много често въ гора.
Това обстоятелство е накарало Ricli, Braun-Blanquet, Gradmann,
Flachault, Chodat, Sernander, Adamovic и др. да смѣтатъ, че
макията представя само по-силно развитъ подлесъ на унищо
жена срѣдиземноморска гора. Fliehe, Briquet и др. смѣтатъ,
обаче, че макията е напълно самостоятелна формация. Найвѣроятно е, обаче, да сжществуватъ и двата случая, като
първиятъ е безъ съмнение много по-честъ.
Когато не е на лице необходимата почвена подлога, при
голи скалисти повръхнини, особено върху варовикъ, се явява
единъ деградиранъ типъ макия : по-низъкъ храсталакъ, до
колѣно, който не покрива напълно повърхностьта. Този типъ
макия е известенъ въ Южна Франция съ името гарига.
Това название е възприето изобщо като име на подобни
растителни формации. Тѣ се състотъ най-често отъ следниті
видове : Rosmarinus officinalas, Thymus vulgaris, Genista scoparius,
Globularia alipum, Daphne gnidium. По на югъ и западъ се при
бавя и палмата-джудже Chamaerops humilis. Тамъ кждето гаригата се състои само отъ тази низкорасла палма (до 60 см.
височина), както се случва въ Атласкитѣ земи, Южна и Източна
Испания, Балеарскитѣ острови, Сардиния и Сицилия, тази фор
мация се нарича палмито. Въ Гърция върху каменисти
почви се явява гарига, съ Poterium spinosum, разйи видове Astra-

9

;galus, Verbascum spinosum, Euphoria acanthothamnos и други
бодливи полухрасти. Тази гарига е известна съ името фригана.
И манията, заедно съ нейнитѣ разновидности, подобно
ма срѣдиземноморската гора има много ограничено разпро
странение, между другото поради общото ограничено разпро
странение на вѣчнозелената срѣдиземноморска растителность,
което се дължи колкото на съвременнитѣ климатични условия,
толкова и на климатичнитѣ промѣни презъ Кватернера, които
бѣха изтъкнати въ края на първата часть на настоящата
студия за Срѣдиземно море. Трикратното застудяване презъ
Кватернера е унищожило едно следъ друго срѣдиземномор
ската растителность, която не току тъй лесно е могла да заеме
отново припадащия й се ареалъ1)· И съвременнитѣ климатични
условия не само въ срѣдата на споменатитѣ вече два полу
острова, но и на доста други мѣста сж несгодни за вирѣене
ма дървесна растителность, поради което въ тѣхъ се явяватъ
степи. Ареалътъ на степитѣ е увеличенъ въ Срѣдиземномор
скитѣ земи извънредно много и съ явяването на много кул
турни степи. Такъвъ е случаятъ съ Палестина, за която
притежаваме извънредно ценно изследване отъ Р. Градманъ12).
По срѣдиземноморскитѣ брѣгове върху солени почви
вирѣе Salicornia herbacea, при безсолни пѣсъчливи почви —■'
Pinus maritima ; по влажнитѣ долини се румѣнѣятъ цвѣтоветѣ
на зокума (Nerium oleander), който се отглежда въ Срѣдна
Европа, включително и България, като декоративно растение,
а въ Срѣдиземноморскитѣ земи е символъ на смъртьта, защото
се срѣща само на мѣста, които еж известни съ своята маларичность. Въ още по-влажнитѣ долини се явяватъ видове,
типични за срѣдноевропейската хигрофитна гора : върби и
тополи, освенъ тѣхъ — платани и тамарскъ, които обичатъ
не само влага, но и по-висока температура презъ цѣлата година.
Срѣдиземноморската гора и макията съ нейнитѣ разно
видности се явяватъ на мѣста ’съ срѣдиземноморски климатъ.
По този начинъ именно тоя климатиченъ типъ се отражава
още единъ пжть въ природния пейзажъ. Само при варовикови
масиви въ съседство, на северъ отъ срѣдиземноморската клима
тична область срѣдиземноморската растителна асоциация отива
малко по на северъ, като използува микроклимата на карета.

1 Вж. Helmut Gams, Zur Geschichte, klimatischen Begrenzung und
Gliederung der immergrünen Mittelmeerstufe, in Rübel, Ergebnisse der Intern.
Pflanzengeogr. Exkursion durch Mittelitalien 1934 (Veröffentl. d. Geobot. Inst.
Rübel in Zürich, 12 Heft).

2 R. Gradmann, Die Stepen des Morgenlandes. Geogr. Abh., Ill
Reihe, H. 6, 1934.

ΙΟ

б) Културнитѣ растения въ Срѣдиземноморскитѣ земи.

Голѣми промѣни въ природния пейзажъ на Срѣдиземно
морскитѣ земи, тъй както той бѣ изложенъ въ по-горнитѣ
страници, сж. настжпили презъ последнитѣ хилядолѣтия наймного поради масовото унищожаване на естествената расти
телна покривка и замѣстването й съ културни растения, доне
сени най-често отъ далечни земи.

Обр. 2. Маслинова гора на брѣга на Мраморно море, при гр. Гемликъ.
(Снимка Д. Ярановъ)

Една малка, най-старата часть отъ срѣдиземноморскитѣ
културни растения произхожда отъ природната срѣдиземно
морска растителность и е била получена чрезъ постепенно
селекциониране. Между тѣзи растения на първо мѣсто трѣбва
да се постави маслината, Olea europaea, var. oleaster. Тя и
днесъ се срѣща на мѣста като дивъ храстъ, който участвува
въ състава на макията. Отечеството й изглежда да е нѣкоя
область на Мала-Азия. Отъ тукъ тя къмъ 1440 г. пр. Хр. е
била пренесена въ Сирия. Облагородената маслина предстаіД
високо клонесто разкривено дърво, което образува цѣли гори
тъкмо на мѣстото на изсѣчена ксерофитна срѣдиземноморска
гора, поради което въвеждането на това най-старо срѣдиземноморско културно растение не е промѣнило много физионо
мията на природния пейзажъ. Това важи и за географското
разпространение на маслината: на северъ и въ вертикална
посока тя никжде не прехвърля границата на срѣдиземномор
ската ксерофитна гора, само въ южна посока се срѣща чакъ
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въ сахарскитѣ оазиси, тъй както впрочемъ и срѣдиземноморската' гора прехожда въ сахарската1.
Друго типично автохтонно срѣдиземноморско културно
растение е смокинята. За нея се споменава въ Палестина още
1 Мнозина смѣтатъ, че разпространението на маслината дава найточно обсега на срѣдиземноморския климатъ. Това е така само до известна
степень. Фактъ е, че маслината изисква точно опредѣлени минимални темпе
ратурни условия, поради което на северъ разпространението й наистина
съвпада съ северната граница на типичния срѣдиземноморски климатъ. .На
югъ, обаче, тя отива много далеко и се намира всѣкжде, гдето сжществува
достатъчно подпочвена влага, напр. въ оазиситѣ на Сахара.
Върху маслинената култура въ Срѣдиземноморскитѣ земи вж. основната
работа на Th. Fischer, Der Oelbaum Pet. Mitt. Erg.—H. Nr. 147, 1904.
Напоследъкъ излѣзна една много интересна книга върху „маслината
въ свѣта“ (Μ. Costa, L’olivier dans le monde, издание на Institut interna
tional d’Agriculture, Roma, 1939), отъ която проличава много добре, че това
плодно дърво остава и до днесъ типично срѣдиземноморско растение, което,
въпрѣки увеличената нужда отъ растителни масла, не е било пренесено
никжде другаде. Маслинената култура прогресира само вжтре въ самитѣ
Срѣдиземноморски земи. Така презъ периода отъ 1910 до 1914 г. производ
ството на маслинено масло е било 590,000 тона, на 1930 до 1934 — 856,000
тона т. е. увеличение съ 45’1%. Отъ това производство на Испания се падатъ 42%, на Италия — 24%, на Гърция — 12% (вж. подробности у Е.
Fels. Der Oelbaum in Griechenland und seine wirtschaftliche Bedeutung.
Festschr. Drygalski, 1925, стр. 70—86), на Португалия — 6% и на Албания
и Югославия 1% или общо на Европа се пада 85% отъ свѣтовното произ
водство на маслинено масло,- Въ Тунизия, гдето маслината се явява на
доста мѣста, особено около Сфаксъ като типична монокултура (вж. Н. В е π а,.
Les progrès de l’oléiculture et de l’olëif acture en Tunisie, Bull, de l’institut
international d’Agriculture, avrile, 1940), ce добиватъ 6% отъ свѣтовното произ
водство, 1.5% въ Алжирия, 1% въ Мароко и 0.5% въ Дивия и Египетъ или въ
Африка се добива 9% отъ общото Свѣтовно производство. Въ Турция се добива
3.5% отъ него, въ Сирия—1.5%, въ Палестина 0.5% и въ Кипъръ и Додеканезкитѣ острови 0.5% или въ Азия се добиватъ останалитѣ 6% отъ свѣтовното
производство на дървено масло. Пространството, заемано отъ маслини, се изчис
лява въ всички Срѣдиземноморски земи на 5,600,000 хактара, върху които вирѣятъ 522 милиона маслинени дървета (срѣдно по 90 на хектаръ), отъ които се
получаватъ 53 милиона квинтала плодъ. Отъ него само една малка часть
(1,250,000 квинтала) се консумира като плодъ, отъ останалата часть се до
бива масло и то срѣдно при 17% рандеманъ. Жителитѣ на Срѣдиземномор
скитѣ земи сж главнитЬ консуматори на маслинитѣ и маслиненото масло,
поради което само 20% отъ производството остава за износъ. Почти цѣлото
количество, което остава за износъ, отива въ Америка и то въ тѣзи щати,
които сж населени съ испанци, португалци и италиянци, т. е. всичкото мас
линено миело се произвежда въ Срѣдиземноморскитѣ земи и се консумира
отъ срѣдиземноморскитѣ народи, било отъ тѣзи които сж останали въ своята
родина или отъ тѣзи, които сж емигрирали въ Америка.
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презъ третото хилядолѣтие пр, Хр. И нейното разпростране
ние е ограничено на северъ въ обсега на срѣдиземноморския
климатъ, като прехвърли границата на маслината само съ сто-,
тина километра, понася малко по-низки температурни отноше
ния. Това личи особено добре въ Българскитѣ земи.
Нищо чудно, че тѣзи две най-стари културни растения
въ Срѣдиземноморието — маслината и смокинята — съставятъ
основната храна на людетѣ, които обитаватъ тази область.
Маслината е на много мѣста въ Срѣдиземноморскитѣ земи
единствената всѣкидневна храна, а маслиненото (дървеното)
масло, известно у насъ съ арабското име зейтинъ, е едва ли
не единственото масло, познато на гърци, италианци, южни
французи, испанци и араби, т. е. на по-голѣма часть отъ жителитѣ на Срѣдиземноморскитѣ земи. А на много мѣста въ
Южна Италия, Южна Испания и Мала-Азия смокинята и до
днесъ не е била измѣстена напълно отъ хлѣба, приготвенъ
отъ зърнени храни, които сж сравнително по-ново явление въ
пейзажа на разглежданата область.
Автохтонни културни срѣдиземноморски растения сж и
лещата и грахътъ, въ по-ново време къмъ тѣхъ се прибавя
и захарното цвекло. Отъ Срѣдиземноморието водятъ началото
си и нѣкои отъ широко култивиранитѣ напоследъкъ фуражни
бобови растения. Чрезъ повсѣмѣстното си разпространение
тѣзи култури изгубиха напоследъкъ своя срѣдиземноморски
характеръ.
Отъ заетитѣ отъ вънъ културни растения на първо мѣсто
трѣбва да се спомене пшеницата и ечмикътъ, пренесени отъ
високитѣ абисински плата отъ египтянитѣ нѣколко хилядолѣтия пр. Хр. Отъ делтата на Нилъ тѣзи зърнени храни бързо
сж преминали въ Палестина и Сирия, отъ тукъ въ Мала-Азия
и по всички останали Срѣдиземноморски земи. Почти по сжщото време други видове пшеница и зърнени храни изобщо
сж били пренесени отъ Иранското плато.
Зърненитѣ храни не играятъ голѣма роля въ народното
стопанство на Срѣдиземноморскитѣ земи и нѣматъ голѣмо
значение за физиономията на културния пейзажъ (както това
е въ други климатически области), защото вирѣятъ тукъ при
не много благоприятни за тѣхъ климатични условия. Особено
имъ прѣчи интензивното слънчево огрѣване и продължител
ната лѣтна засуха, както и непериодичното явяване на горѣщи
и сухи южни вѣтрове. Срещу тѣзи неудобства земедѣлецътъ
си помага, като сади зърненитѣ храни въ маслиновитѣ гори,
подъ закрилата на маслинитѣ, които хвърлятъ твърде удобна
рѣдка сѣнка и не разходватъ, отъ друга страна, много под
почвена и почвена вода.
Въ Срѣдиземноморскитѣ земи се явяватъ, както ще видимъ по-нататъкъ, и други комбинации отъ две и повече
земедѣлски култури, отглеждани едновременно на едно и сжщо
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мѣсто, една подъ друга. Комбиниранитѣ култури сж
типични за срѣдиземноморския пейзажъ, сжщото
тъй както и за оазиститѣ въ пустинитѣ на югъ отъ Срѣди
земноморскитѣ земи. Тѣзи оазиси могатъ да се разглеждатъ,
впрочемъ, като хидроложки обусловени биогеографски и културногеографски средиземноморски острови срѣдъ пустинята.
Заслужава да се отбележи, че явяването на комбинирани кул
тури въ България (царевица + бобъ, царевица + тикви или

Обр. 3. Комбинирани култури (черници+лозя-(-зеленчуци) въ Ламбард·
ската низина, въ подножието на Алпитѣ при гр. Монтебелуна.
(Снимка Д. Ярановъ)

крастевици), е съвсемъ ново явление, донесено отъ турцитѣ
заедно съ царевицата отъ Срѣдиземноморието. Непосрѣдствено
на северъ отъ с. Кричимъ се явяватъ и типични Срѣдиземноморски комбинирани култури.
Лозата, Vitis vinifera, която е била пренесена въ Срѣди
земноморскитѣ земи сж.що отъ Иранското плато още отъ найдревни времена ', е играла и играе едва ли не по-голѣма роля
въ народното стопанство на Срѣдиземноморието, отколкото
зърненитѣ храни и може да се вреди заедно съ маслината
между най-важнитѣ културни растения на тази область. На*. Следи отъ култивирането на лозата намираме още въ неолитичнитѣ
наколни жилища въ Северна Италия, около островчето Вирджиния, при Казале и Когоцо. Вж. Н. Hirt, Die Indogermanen. Strassburg, 1905, стр. 310.
Историко-филолог. ГОДИШНИКЪ —2
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истина, лозата вирѣе, и то много добре, и въ земи извънъ Срѣдиземноморието, но тѣ все пакъ се намиратъ въ близко съ
седство съ него. Всички опити да се отглежда лозата въ поотдалечени северни земи сж. пропаднали, особено следъ засил
ване на съобщенията между по-отдалеченитѣ земи, въ връзка
съ възхода на техниката. Лозата като предимно срѣдиземноморска култура изпъква най-добре когато се сравнятъ цифритѣ за производство на вино въ различни страни. Виното е
националното питие на всички срѣдиземноморски народи, съ
изключение на по-късно дошлитѣ араби и турци, които не сж
се пригодили още къмъ заварената обстановка. Гроздето се
използува отъ срѣдиземноморскитѣ народи и непреработено:
въ течение на нѣколко есенни месеца то замѣства смокинята
и маслината. Дори и презъ останалитѣ месеци гроздето се
употрѣбява за храна, като се суши. Сухото грозде (стафидитѣ) е, заедно съ сушенитѣ смокини и маслинитѣ, най-типич
ното произведение на срѣдиземноморското селско стопанство.
Лозята въ Срѣдиземноморскитѣ земи сж насадени понѣкога съвмѣстно съ смокини или пъкъ други плодни дръвчета,
повечето отъ които произхождатъ отъ Иранското плато. Отъ
тукъ е била пренесена ябълката, крушата, орѣхътъ, черешата,
бадемътъ, прасковата и калинката. По-късно нѣкои отъ тѣзи
овощни дървета сж се разпространили и въ земитѣ на северъ
отъ Срѣдиземноморието, обаче сж загубили часть отъ своитѣ
качества, загубили сж много отъ своята ароматность и захарность.
Отъ Иранското плато сж били пренесени повечето отъ
зеленчуцитѣ, които се явяватъ днесъ като сжществена часть
отъ храната на срѣдиземноморското население.
Черницата е била пренесена чакъ отъ Китай, обаче доста
по-късно. Тя се отглежда най-често съвмѣстно съ зеленчуци.
Това е възможно поради обстоятелството, че клонитѣ й се
отрѣзватъ още на пролѣть, та не засѣнчва по-късно зрѣещитѣ
зеленчуци. Тази комбинация е твърде типична за ломбардския
културенъ пейзажъ.
Оризътъ е билъ пренесенъ чакъ отъ Индия. Той е билъ
познатъ въ Месопотамия още въ древностьта, отъ тукъ е миналъ въ Сирия, следъ това въ Египетъ. Отъ тукъ арабитѣ
сж го пренесли въ Южна Испания, отъ кждето е миналъ въ
Сицилия и Ломбардия. Турцитѣ пъкъ сж го пренесли въ южнитѣ части на Балканския полуостровъ. Поне за Европа ори:
зътъ е типично срѣдиземноморско растение. Той не прехвърля
никжде северната граница за второстепеннитѣ срѣдиземно
морски земи.
Агрумитѣ (лимони, протокали, мандарини и цитри) сж
били пренесени чакъ отъ Югоизточна Азия, пакъ съ посрѣдството на арабитѣ, следователно едва презъ срѣднитѣ вѣкове.
Лимонитѣ и портокалитѣ, които сж за срѣдноевропейскитѣ
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народи символъ на божията благодать, излѣла се върху Срѣ
диземноморскитѣ земи, сж следователно едно съвсемъ ново
явление. Ако тѣзи плодни дървета — храсти сж станали все
пакъ такъвъ символъ, то е защото сж намѣрили въ Срѣди
земноморието извънредно подходяща срѣда за развитие и за
щото никжде не прехвърлятъ северната граница на типичнитѣ
срѣдиземноморски земи.
Откриването на Америка е било последвано отъ проник
ването на нова група културни растения. Отъ тѣхъ за пре
храната на срѣдиземноморското население играе голѣма роля
пренесената отъ Мексико царевица. Въ прехраната на сжщото

Обр. 4. Комбинирани култури (агруми+маслини) при Соренто, Италия.
Виждатъ се гредитѣ, върху които се поставятъ при нужда рогозки (срещу студъ и срещу силенъ слънчевъ пекъ). (Снимка Д. Ярановъ)

население играе голѣма роля и така наречената „варварска
смокиня“. Това сж плодоветѣ на единъ видъ кактусъ, чиято
родина сж високитѣ пустинни плата на Мексико. Конквистадоритѣ на Срѣдна Америка сж имали случая да оценятъ зна
чението на тѣзи плодове при походитѣ си презъ полупустиннитѣ области и испанскитѣ моряци сж побързали да пренесатъ въ Южна Европа това най-невзискателно плодоносно рас
тение. Мавритѣ, прогонени отъ Южна Испания, пренесли този
низкорасълъ кактусъ въ Северна Африка и той постепенно се
разпространилъ около цѣлото Срѣдиземно море, а особено въ
Сицилия, кждето неговиятъ_ плодъ е важна часть отъ насжщната храна на населението, а самиятъ кактусъ е станалъ не-

16

дѣлима черта отъ физиономията на културния пейзажъ на·
острова. И столѣтникътъ, едно извънредно декоративно „срѣ
диземноморско“ растение, е билъ пренесенъ едва преди кѣколко вѣка сжщо отъ Америка, и онѣзи художници, който
при художественото възстановяване на римскитѣ и гръцкитѣ
старини изобразяватъ покрай тѣхъ кактуси и столѣтници,.
вършатъ една доста сжществена грѣшка.
Доматитѣ, пренесени пакъ отъ Америка, сж допълнили
богатия изборъ отъ зеленчукъ, съ който сж разполагали и
преди това срѣдиземноморскитѣ народи. Доматитѣ прехвърлятъ много рѣдко северната граница на второстепеннитѣ срѣ
диземноморски страни и затова срѣдноевропейскитѣ народи
гледатъ на тѣхъ като на даръ божий, съ който сж облагоде
телствувани само Срѣдиземноморскитѣ земи, земниятъ рай за
всички северняци. Отъ тамъ и нѣмското название Paradeisap
fel, т. е. райска ябълка. Пренесенитѣ пакъ отъ Америка кар
тофи, напротивъ, вирѣятъ едва ли не навредъ въ Европа, въ
топлото Срѣдиземноморие, обаче, като по-малко хранителни,
тѣ не сж особено ценени и не се оглеждатъ много.
Америка ни е изпратила и тази предимно срѣдиземноморска култура, която подържа вече отъ десетки години, на
родното стопанство на България — тютюна. Въпрѣки голѣмото
значение на това растение за източнитѣ срѣдиземноморски
страни, включително и Срѣдна и Южна България, то нѣма
голѣмо значение за пейзажа, защото не покрива голѣми площи.
Нахлуването на чужди народи въ Срѣдиземноморието
(араби, турци) и разселването на срѣдиземноморски народи въ
Америка (особено испанцитѣ) сж станали причина за такова
богатство на културни растения, каквото не се срѣща въ ни
коя друга область, при никой другъ климатъ. Като се има
предъ видъ и обстоятелството, че за повечето отъ тѣзи кул
тури Срѣдиземноморието има монополно положение, явно ще
стане, че то е земедѣлска страна par excellence, страна, която
разпраща своитѣ земедѣлски произведения въ цѣла Европа.
Внасянето на зърнени храни въ Италия и Гърция още отъ
древни времена отъ извънсрѣдиземноморски земи говори само
за голѣмата рационализация, до която е достигнало земедѣлието въ Срѣдиземноморието, рационализация, която се препоржчва и въвежда въ днешно време въ разни страни по официаленъ редъ. Явяването на монокултури е сжщо изразъ на
тази рационализация по Срѣдиземноморскитѣ земи. При това
положение нищо чудно, че въ Срѣдиземноморието земедѣлската техника е достигнала още въ най-древни времена извън
редно голѣмо съвършенство. То се е проявило най-много въ
гениално уреденото изкуствено напояване.
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в). Напояването на земедѣлскитѣ култури въ Срѣдиземно
морскитѣ земи и неговото значение за културния пейзажъ
и народното стопанство.

Не всички културни растения, пренесени въ Срѣдиземноморието, сж се намѣрили при оптимални климатични условия.
Температурнитѣ отношения сж били най-често достатъчно под
ходящи. Обаче за агрумитѣ, които произхождатъ отъ область
съ много малка годишна амплитуда на температурата и послабо слънчево огрѣване - -произхождатъ, както се каза, отъ
Югоизточна Азия — и въ това отношение срѣдиземноморскиятъ
климатъ не се е указалъ съвсемъ подходящъ. Ето защо на
много мѣста агрумнитѣ насаждения се предпазватъ отъ зимнитѣ непериодични и периодични застудявания било чрезъ па
лене на огньове или пъкъ, и то по-често, чрезъ покриване съ
рогозки. Това се практикува редовно навредъ по южния
склонъ на Алпитѣ къмъ Ломбардската низина и на нѣкои
мѣста въ Ривиерата. А пъкъ въ Сицилия и Северна Африка
сжщитѣ агруми се покриватъ съ рогозки лѣте, за да бждатъ
предпазени отъ интензивното слънчево огрѣване. Други кул
турни растения, както видѣхме по-горе, сж били пригодени
къмъ срѣдноземноморския климатъ, като се садятъ едновре
менно между и подъ други културни растения, при което се
явяватъ комбиниранитѣ култури. Тѣ не се практикуватъ само
за по-рационално използуване на земята, както мислятъ нѣкои,
но и за пригаждане къмъ климатичнитѣ условия.
Много по-трудно, по-интересно и съ по-голѣмо, дори
много голѣмо отражение върху физиономията на културния
пейзажъ и върху народното стопанство на Срѣдиземномор
скитѣ земи е било пригаждането на алохтоннитѣ културни
растения къмъ валежнитѣ отношения въ тѣзи земи. Ония земедѣлски култури, които понасятъ по-оскждна влага презъ
годината, а презъ лѣтото дори предпочитатъ засухата (както
е случаятъ съ лозата и тютюна), сж намѣрили почти навредъ
въ Срѣдиземноморскитѣ земи подходящи условия, защото,
знаемъ вече, умѣренитѣ, дори оскждни валежи и лѣтната засуха сж една отъ характернитѣ черти на срѣдиземноморския
климатъ. Споменатитѣ две и подобнитѣ на тѣхъ култури сж
могли да се развиятъ безъ нѣкои особени усилия отъ страна
на човѣка.
Повечето отъ алохтоннитѣ земедѣлски култури сж се
пригодили къмъ срѣдиземноморскитѣ валежни отношения съ
помощьта на човѣка, който прибѣгва къмъ изкуствено напоя
ване презъ сухия периодъ. Напояватъ се всички зеленчуци.
Напояватъ се и всички черничеви градини. Най-често се срѣща
впрочемъ комбинация отъ черница и зеленчуци или фуражни
растения. Въ такъвъ случай съ едно напояване се подпомагатъ
и дветѣ култури. Такъвъ е случаятъ съ низината на р. По.
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Въ този случай се използува постоянниятъ воденъ дебитъ на
фонтанилитѣ, тѣзи извори на границата между алувиалната
повърхнина и първата тераса, за които стана дума вече въ
втората часть на тази студия. По долното течение на Марица
черницата вирѣе, наистина, и безъ изкуствено напояване, но
въ този случай сж използувани низки мѣста, гдето рѣката съ
периодичното си разливане напролѣть върши работата на човѣка. И оризътъ, който вирѣе въ отечеството си Индия, въ
Юженъ Китай и въ Япония безъ да се напоява “Изкуствено,
става въ Срѣдиземноморието само като се напоява редовно и
изобилно. Напояватъ се и агрумитѣ, обаче по-малко. Напоява
се, и то изобилно, и царевицата. По на югъ и нѣкои отъ* останалитѣ културни растения се напояватъ.
Колкото повече месеци трае лѣтната засуха, толкова по
вече сж и културнитѣ растения, които иматъ абсолютна нужда
отъ напояване. При 8 и повече отъ 8 месеца засуха, т. е. въ
пустинитѣ, които ограждатъ Срѣдиземноморскитѣ земи отъ
изтокъ и отъ югъ, се явява нужда отъ напояване на всички
земедѣлски насаждения. По този начинъ се получава следното
твърде интересно градиране: 1. Срѣдноевропейски земи —
нито една земедѣлска култура нѣма абсолютна нужда отъ
изкуствено напояване ; 2. Срѣдиземноморски земи — една часть
отъ земедѣлскитѣ култури сж абсолютни зависими отъ изку
ственото напояване ; 3. Пустинни земи — напояването на всички
земедѣлски култури е абсолютно необходимо. Разграничимъ
ли възъ основа на този белегъ земитѣ на Срѣдна и .Южна
Европа, Северна Африка и Предна Азия, ще получимъ линии,
които съвпадатъ съ климатичнитѣ, биогеографскитѣ и морфоложкитѣ граници на Срѣдиземноморскитѣ земи. (Вж. картата,
приложение І-во).
Въ горнитѣ редове нарочно бѣ подчертано, че се говори
за абсолютна нужда отъ напояване, защото въ Срѣдизем
номорскитѣ земи се практикува напояване и на такива кул
тури, които биха могли да минатъ и безъ активната намѣса
на човѣка. Три обстоятелства сж станали причина да се прибѣгне до този способъ.
1. При изкуствено напояване не сжществува опасность
отъ неурожай поради по-продължителна засуха отъ тази, която
нормално настжпва на дадено мѣсто.
2. Поради високитѣ температури презъ лѣтото въ Срѣ
диземноморскитѣ земи напояванитѣ площи даватъ двойно до
тройно по-голѣмъ добивъ и две до три последователни ре
колти презъ годината.
3. Поради планинистия характеръ на Срѣдиземноморскитѣ
земи и наличностьта на малко годна за обработване земя н алага се нейното по възможность по-рационално използуване.
И то е било започнато още въ дълбока древность.
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Редовното разливане на Нилъ около неговата делта и
ефектътъ отъ това разливане — явяването на единъ разкошенъ естественъ оазисъ — не е могло да не обърне внима
нието на мѣстното население. И ние имаме достатъчно осно
вания за да смѣтаме, че чрезъ изкуствено напояване водата
на Нилъ е била разнесена на по-голѣмо пространство и обсегътъ на естествения оазисъ увеличенъ нѣколкократно още
презъ третото хилядолѣтие пр. Хр. Отъ тукъ вѣроятно прак
тиката на изкуственото напояване е била пренесена и услож
нена въ Месопотамия. Чрезъ разселванията презъ второ и
първо хилядолѣтие пр. Хр. тази практика е станала известна
въ цѣла Предна Азия и въ Гърция, т. е. въ източнитѣ срѣди
земноморски земи. Отъ тукъ арабитѣ сж разнесли практиката
за изкуствено напояване и въ западнитѣ срѣдиземноморски
земи. Не че преди това въ Атласкитѣ земи, въ Иберийския
полуостровъ и Италия не сж. си служили съ това благодатно
срѣдство. То е било известно, обаче е било практикувано въ
по-ограниченъ размѣръ. Арабитѣ, обаче, по време на тѣхното
владичество върху цѣла Северна Африка и цѣла Испания сж
го разпространили повече, урегулирали сж го, систематизирали
сж го, като сж достигнали по този начинъ до забележително
съвършенство въ стопанисването на водата. Нито капка не е
трѣбвало да бжде загубена! Засилването на изкуственото на
появане подъ влиянието на арабитѣ е вървѣло успоредно съ
въвеждането на нови културни растения, които иматъ абсо
лютна нужда отъ напояване.
Една отъ причинитѣ за интезивното развитие на напои
телната техника въ Срѣдиземноморскитѣ земи сж безъ съм
нение извънредно благоприятнитѣ орографски условия. Ние
знаемъ вече, че тѣзи земи се отличаватъ спрямо всички съ
седни области сж голѣмитѣ контрасти, между другото и въ
орографскитѣ отношения. Високи и стръмни снѣжни планини
идватъ навредъ въ непосрѣдственъ допиръ съ равни и горѣщи низини. Поради това въ последнитѣ алохтоннитѣ рѣки
съ постояненъ и изобиленъ воденъ стокъ сж често явление.
То подпомага най-много изкуственото напояване. Доста е да
си спомнимъ за Струма, за р. По, р. Гуадалкивиръ и много
други подобни рѣки. И р. Нилъ е алохтонна рѣка, която,
обаче, не идва отъ непосрѣдствено съседство, а отъ далечнитѣ
високи абисински плата.
Най-стариятъ, най-обикновенъ и най-често употрѣбяванъ
начинъ на напояване е този съ вади, които иматъ по-малъкъ
наклонъ, отколкото е наклонътъ на рѣката, отъ която взиматъ своята вода. Следъ това водата на тѣзи вади може да
се пуска споредъ нуждата на различни мѣста и по най-стръмни склонове. Такива вади или „аркове“, служатъ въ Горнотракийската низина за напояване на оризищата и зеленчуковитѣ градини, въ низината на По за напояване черницитѣ и
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зеленчуцитѣ, както и други култури, въ „хуертата", т. е. въ
градината на Мурсия и въ Андалузия — за напояване на агрумитѣ, овощнитѣ градини и много други насаждения.
Твърде разпространенъ, обаче съ ограниченъ ефектъ, е
способътъ за напояване чрезъ черпене на вода отъ кладенци
съ помощьта на безконечна верига, на която се закачатъ на
равни разстояния дъсчени или глинени скдове за черпене и
която верига се поставя въ движение съ помощьта на дви
жещо се по една окржжность добиче, било магаре,- муле, катъръ или по-рѣдко конь. Това е така наричаната отъ италианцитѣ „noria“, която се срѣща освенъ въ Италия още и въ
Испания, Атласкитѣ земи, Египетъ (така наричанитѣ „сакие“),
въ Сирия и въ Гърция. Гърцитѣ заедно съ пренасянето на
разнитѣ видове зеленчуци въ България сж пренесли и норията.
Сжществуватъ, разбира се, и много други по-малко
разпространени способи за използуване на водата въ сухитѣ
презъ лѣтото Срѣдиземноморски земи. Тукъ нѣма да се
спирамъ и на многобройнитѣ модерни способи за напояване,
напримѣръ чрезъ артезиански кладенци, чрезъ вѣтърни водни
помпи, чрезъ строене на баражи и т. н. Основниятъ способъ
си остава разливането на водата чрезъ вади, като различнитѣ
други способи се отличаватъ главно по начина, по който се
докарва водата до вадитѣ.
Въ Срѣдиземноморскитѣ земи, и безъ намѣсата на човѣка
чрезъ изкуственото напояване, гжстата тъмнозелена растител
ность на влажнитѣ долове и блатиститѣ низини се явява презъ
лѣтото като сжщински зеленъ оазисъ срѣдъ изгорѣлата без
водна околна повръхность. Срѣдиземноморскитѣ гори, макии
и гариги, които трѣбва да покриватъ теоретически всички
Срѣдиземноморски земи, заематъ незначителни пространства.
Голи сж всички по-стръмни склонове на планини и хълмове,
голи сж дори и слабо наведенитѣ карстови повръхнини, голи
сж и фюмаритѣ и каланкитѣ поради бързата денудация и
невъзможностьта да се задържи храстова, още по-малко
гориста растителность. А степната и рудерална растителность,
която се установява на такива мѣста, изгаря презъ лѣтото и
тогава всички земи пожълтѣватъ и добиватъ полупустиненъ
видъ. Оазисниятъ характеръ на растителната покривка въ
Срѣдиземноморскитѣ земи презъ лѣтото, т. е. когато тѣзи
земи сж въ обсега на пустинния климатъ, е твърде ясно
изразенъ и ги сродява по този начинъ съ сжщинскитѣ пустини,
въ които оазиситѣ личатъ въ пейзажа презъ цѣлата година.
Въвеждането на изкуственото напояване е засилило още
повече оазисния характеръ на растителната покривка въ Срѣди
земноморскитѣ земи, защото е позволило развиването на гжста,
зелена презъ цѣлата година растителность на точно опредѣлени мѣста, ясно разграничени спрямо околната пустошъ. Тази
граница представя най-често нѣкоя широка вада. Подъ нея се
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вижда зеленината на комбиниранитѣ култури; надъ нея въ
най-добрия случай може да се намѣрятъ сухи култури, напримѣръ маслинови гори и зърнени храни, обикновено обаче
започва стръменъ голъ безлесенъ склонъ. То е защото всички
по-благи склонове сж вкарани въ обсега на една или друга
напоителна система.
Въ увода на настоящата студия бѣ изтъкнато, че Срѣди
земноморието е по начало страната на контраститѣ. Този тѣхенъ
белегъ е билъ подсиленъ още повече отъ еволюцията на при
родния пейзажъ, отъ неговото култивиране чрезъ въвежда
нето на изкуственото напояване и засилване на оазисния характеръ на обработваната земя презъ последнитѣ хилядолѣтия.
Колкото оазиситѣ на Срѣдиземноморието сродяватъ презъ
лѣтото тѣзи земи съ пустинитѣ на югъ и изтокъ отъ тѣхъ,
толкова повече се увеличава физиономичната разлика спрямо
Срѣдноевропейскитѣ земи. Тукъ лѣте котловинитѣ се жълтѣятъ
срѣдъ зелената рамка на горитѣ отъ ограднитѣ планини, въ
Срѣдиземноморскитѣ земи, тъкмо обратно, презъ лѣтото котло
винитѣ се зеленѣятъ срѣдъ въ повечето случаи блестящо бѣли
или златисто-жълти склонове на ограднитѣ планини.
Много по-важно отъ значението, което има изкуственото
напояване за физиономията на Срѣдиземноморскитѣ земи, е
стопанското значение на това напояване. Както бѣ изтъкнато
мимоходомъ по-горе, то отстранява опасностьта отъ неурожай, която сжществува инакъ въ всички земи съ периодично
настжпващъ сухъ сезонъ. Най-важно е, обаче, обстоятелството,
че изкуственото напояване увеличава дохода отъ земята много
кратно и поради това позволява значително сгжстяване на
населението. Срѣдиземноморскитѣ земи сж, следъ монсуннитѣ
области (Юженъ Китай и Индия), най-гжсто населената земедѣлска страна. Ако монсуннитѣ области сж по-гжсто населени,
то е защото въ тѣхъ сжществува изобилно естествено напоя
ване, подсилано отъ изкуствено напояване и защото температуритѣ презъ вегетационния периодъ на културнитѣ растения
сж много по-високи, както и по много други причини, на
които не е мѣстото тукъ да се спирамъ. Въ земитѣ около
Срѣдиземноморието само тѣзи области сж по-гжсто населени,
които притежаватъ голѣми минерални богатства (Англия, Бел
гия, Западна Германия). Срѣдиземноморскитѣ земи сж лишени
отъ тѣхъ почти напълно и това е, между другото казано,
главната, не, разбира се, единствената причина тѣзи земи
да отстжпятъ на Срѣдна и Западна Европа своето първо мѣсто
въ културния свѣтъ.
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г) Изкуственитѣ тераси и тѣхното значение за основното
подѣление на срѣдиземноморския пейзажъ.

Нѣкои отъ природнитѣ условия на Срѣдиземноморскитѣ
земи сж много неблагоприятни за стопанското използуване на
земята. На първо мѣсто трѣбва да се спомене обстоятел
ството, че повечето отъ срѣдиземноморскитѣ почви еж почти
изцѣло колоидни материи, които се отнасятъ много лесно и
при най-малъкъ наклонъ, особено когато се премахне есте
ствената растителность съ цель дадена площь -да се изпол
зува за земедѣлски култури. Дори и отнасянето на почвитѣ,
които показватъ по-голѣма устойчивость, върви въ Срѣдиземноморието много по-бързо, поради поройния характеръ на
валежитѣ въ началото и края на валежния сезонъ и изсъх
ването на почвитѣ на голѣма ’дълбочина презъ сухия сезонъ.
Дъждовната вода, която се стича по повърхностьта, пред
ставя въ Срѣдиземноморскитѣ земи винаги единъ мжтенъ
тъмносивъ или червеникаво-кафявъ потокъ, който отнася
всички фини частици и разтворими съставни часта на почвитѣ
отъ по-високитѣ мѣста и чрезъ винаги мжтнитѣ интермитентни
или алохтонни срѣдиземноморски рѣки тѣ отиватъ въ морето.
Този фаталенъ за земедѣлието процесъ върви въ Срѣдизем
номорскитѣ земи много по-бързо, отколкото въ Срѣдноевропейскитѣ земи не само поради изтъкнатитѣ причини, но и
поради обстоятелството, че въ Срѣдиземноморието релефътъ
е много по-остъръ и по-контрастенъ, отколкото въ земитѣ,
които се намиратъ пб на северъ.
Срѣдиземноморскитѣ народи сж възприели и усъвърш-енствували съ течение на времето една практика, която имъ по
мага доста срещу тази напасть: тѣ терасиратъ всички скло
нове, като съ това премахватъ наклона, по който се извър
шва почвената ерозия. Съ помощьта на стени отъ по-вече или
по-малко издѣлани блокове отъ камъкъ се образуватъ рав
нища, върху които се задържа дъждовната вода, като й се
попрѣчва по този начинъ да промива почвата. Колкото наклонътъ е по-голѣмъ, толкова по-високи сж стенитѣ и толкова
по-малки площитѣ на тераситѣ.
Съ практиката на изкуственото терасиране се постига:
1. Прочистване на камънитѣ, като се натрупватъ по
стенитѣ.
2. Задържане на дъждовната вода и предпазване на поч
вата отъ отнасяне. Това е главната цель на терасирането. По
край това се постига въ нѣкои случаи и следното :
3. Улесняване обработването на земедѣлскитѣ култури.
Това се отнася особено за лозята, които изискватъ постоянни
грижи презъ цѣлата година. Къмъ този родъ терасирани кул
тури спадаха и напустнатитѣ вече лозя въ Кресненския
проломъ.
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4. Улеснява се напояването, когато то изобщо се практи
кува по тѣзи тераси, защото е много рѣдко явление при те
расирани култури. Такива напоявани терасирани култури се
срѣщатъ по-често въ Балеарскитѣ острови, Алжирия и Мароко.
Типични сж. въ това отношение околноститѣ на гр. Фесъ.
5. Става възможно използуването на планинисти и хъл
мисти земи, които безъ прилагането на практиката на изку
ственото терасиране биха останали не само въ Срѣдиземномо
рието но и при всѣки другъ климатъ абсолютно неизползу
вани. Съ помощьта на изкуственото терасиране, както съ помощьта на изкуственото напояване, се достига много голѣма
рационализация на земедѣлието въ Срѣдиземноморскитѣ земи.
Поради гореизброенитѣ причини всички склонове на Срѣ
диземноморскитѣ земи, които е било възможно да бждатъ
използувани за земедѣлие, сж били терасирани. Такива скло
нове, когато сж въ дъното на нѣкой долъ, иматъ видъ на ги
гантски амфитеатъръ съ скамейки отъ грубо одѣланъ камъкъ.
Въ други случаи наподобяватъ циклопически стени или пъкъ,
когато сж въ подножието на нѣкой стръменъ връхъ, приличатъ на стжпала въ пиедестала на величественъ паметникъ.
Когато човѣкъ види отдолу отвеснитѣ стени на тѣзи тераси
никога нѣма да се реши да тръгне по склона безъ пжть. От
горе, обаче, тераситѣ не се забелязватъ, и въ такъвъ случай
чужденецътъ, не свикналъ съ тѣзи тераси, може, ако тръгне
безъ пжть, да се лута съ часове, безъ да може да се измъкне.
Той попада въ истински либиринтъ отъ стръмни каменни
стълби, препрѣчени най-често отъ непроходими калинови и
други бодливи храсти.
Изкуственитѣ тераси, колкото и добре да сж иззидани,
не могатъ да предпазятъ напълно почвата отъ промиване. Ето
защо се налага отъ време на време да се донася нова почва
и да се подсилва съ торене. Въ Срѣдиземноморскитѣ земи,
обаче, едриятъ добитъкъ е много малко, а въ интензивно използуванитѣ области, въ оазиситѣ, и дребниятъ добитъкъ е
сжщо така малко, поради което се чувствува много остра
нужда за торъ. На много мѣста, напримѣръ по бѣломорскитѣ
острови и въ Италия, тази нужда се задоволява до известна
степень съ гължбовъ торъ. Гължбитѣ се отглеждатъ масово
въ полупитомо състояние, като за цельта при нѣколко ниви
се построява голѣмъ гължбарникъ съ многобройни малки от
вори. Въ такива случаи пейзажътъ добива видъ, който не е
познатъ отъ никоя друга страна.
Съ терасирането на склоноветѣ е била внесена отъ човѣка най-основната промѣна въ природния пейзажъ на Срѣ
диземноморскитѣ земи. Изкуственитѣ тераси сж най-специфич
ната черта на срѣдиземноморския културенъ пейзажъ въ срав
нение съ съседнитѣ на Срѣдиземноморието земи. Подчертавамъ: въ сравнение съ съседнитѣ земи, защото освенѣ при
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етезианскитѣ климати въ Америка, Южна Африка и Австра
лия, подобни изкуствени тераси се строятъ навредъ въ Юго
източна Азия, включително и Малайския архипелагъ.
Ако направимъ прегледъ на терасиранитѣ склонове въ
Българскитѣ земи ще видимъ, че тѣхниятъ брой се увеличава
въ посока къмъ Бѣломорието, въ посока къмъ българскитѣ
срѣдиземноморски земи. Въ Северна България терасирани кул-

Обр. 5. Изкуствено терасирани склонове на едно голѣмо свлачище \ъ една
долина на високия Атласъ при с. Арундъ, на 1900 м. надм. височина.
(Снимка Д. Ярановъ)

тури еж почти неизвестни, ако не се смѣтатъ малкитѣ тераски,
които се образуватъ отъ само себе си по междитѣ на нивитѣ,
ливадитѣ и овощнитѣ градини, които се намиратъ по север
ния склонъ на Стара-планина. Тѣзи обусловени отъ дейностьта
на човѣка малки тераси не сж нито тъй високи, както срѣдиземноморскитѣ, нито пъкъ иматъ нѣкакво конкретно пред
назначение. Тѣ се явяватъ като последица отъ постепенното
натрупване на делувиумъ по успореднитѣ съ склоноветѣ межди.
Въ Горнотракийската низина се явяватъ вече, макаръ на
много малко мѣста, изкуствени тераси, които иматъ и вън
шния видъ и предназначението на срѣдиземноморскитѣ изку
ствени тераси. Такъвъ е случаятъ съ изкуственитѣ тераси
около градоветѣ Пещера и Брацигово и нѣкои села около
тѣхъ (напримѣръ между селата Кричимъ и Устина) все по се
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верния склонъ на Родопитѣ. Тукъ изкуственитѣ тераси сж
тѣсно свързани съ риолитовия теренъ, който при бързото си
извѣтряване дава изобилни блокове. Тѣ и безъ това трѣбва
да се прочистятъ, за да стане възможно използуването на даденъ склонъ. Отъ друга страна сжщитѣ блокове сж отличенъ
градивенъ материалъ за стенитѣ на тераситѣ. Особено на североизтокъ отъ гр. Брацигово цѣлиятъ пейзажъ е подъ знака

Обр. 6.

Долината на р. Бистрица, подъ с. Ковачевци, Неврокопско. Виждатъ
се многобройнитѣ изкуствени тераси. (Снимка Д. Ярановъ)

на тѣзи тераси. Върху тѣхъ сж насадени лозята, тютюнътъ,
малкото останали розови градини, овощнитѣ градини, напоследъкъ и ягодитѣ. Подобни тераси се използуватъ много порѣдко за ниви. Нищо чудно въ това. Зърненитѣ храни даватъ най-матъкъ доходъ на декаръ, поради което не се рен
тира да се подържатъ заради тѣхъ изискващитѣ доста трудъ,
усилия и умение изкуствени тераси. Това се отнася впрочемъ
и за всички Срѣдиземноморски земи: тераситѣ се използуватъ
по възможность за интензивни доходни култури.
Въ Южна България въ долината на р. Места е забеле
жителна въ това отношение долината на р. Бистрица, която
минава презъ землището на с. Ковачевица, Неврокопско. Цѣлата долина е терасирана и използувана най-рационално. Безъ
тази активна намѣса на човѣка по стръмнитѣ склонове на тази
долина не би могла да се задържи и естествена растителность. Въ долината на р. Струма по източния склонъ на Крее-
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немския проломъ се виждатъ и до днесъ изоставенитѣ вече
лозя, насадени изключително върху тераси отъ по нѣколко
квадратни метра, подържани отъ каменни стени, високи съ
десетки метри. Покрай Бѣло море, напримѣръ около Сѣрското
поле, около Кавала, при Макри и Марония всички склонове
еж вече терасирани.
Подзиждането на изкуственитѣ тераси съ здрави стени,
които да могатъ да издържатъ десетки години, е работа из
вънредно скжпа и която не се рентира и при най-доходни
култури. Ето защо стенитѣ се правятъ обикновено"©тъ грубо
одѣлани или дори отъ съвсемъ неодѣлани камъни, безъ да се
употрѣбява каквато и да е спойка. Поради това тѣзи стени
се нуждаятъ отъ постоянни поправки и презъ нѣколко години
отъ основно преиззиждане. Ето защо въ случай на изоставяне
на тѣзи тераси отъ людетѣ, които ги използуватъ, за винаги
или за известно време, по една или по друга причина (окон
чателно принудително или доброволно изселване, временно
бѣгство поради размирици или войни, промѣни въ стопанскитѣ
отношения, намаляване доходностьта на нѣкоя култура), тѣ
бързо се разрушаватъ, малкото почва, която еж задържали,
се отнася или затрупва подъ сриналитѣ се стени, рудралнитѣ
растения, буренитѣ и бодливитѣ храсти бързо взиматъ йръхъ
надъ изоставенитѣ многогодишни културни растения, напри
мѣръ овощни градини или лозя, всичко се обръща въ единъ
непроходимъ пустошъ. Настжпи ли единъ пжть такова състоя
ние, връщане, повторно използуване, е почти невъзможно,
обаче и възстановяването на естествената растителна покривка
е изключено. Поради това въ Срѣдиземноморскитѣ земи мо
гатъ да се отличатъ ясно единъ отъ другъ три вида пейзажи:
1. Природенъ пейзажъ, незасѣгнатъ отъ дейностъта
на човѣка.
\
2. Културенъ пейзажъ, дѣло на човѣка.
3. Деградиранъ културенъ пейзажъ, изоставенъ отъ човѣка нѣкогашенъ културенъ пейзажъ.
Видътъ на природния пейзажъ въ Срѣдиземномор
скитѣ земи е обусловенъ освенъ отъ мезорелефа, който обу
славя общия видъ на тѣзи земи, още и отъ естествената рас
тителность.
Видътъ на културния пейзажъ въ Срѣдиземномор
скитѣ земи е обусловенъ отъ практикуваното въ голѣми размѣри въ тѣзи земи изкуствено напояване и изкуствено тера
сиране, поради което културниятъ пейзажъ се явява най-често
като единъ голѣмъ гжето населенъ оазисъ срѣдъ околнитѣ
пусти и безлюдни земи, въ които е запазенъ сухиятъ презъ
лѣтото природенъ пейзажъ. Специфичната за Срѣдиземномор
скитѣ земи физиономия на селищата, за която ще стане дума
по-нататъкъ, е сжщо отличителенъ белегъ на срѣдиземномор
ския културенъ пейзажъ. И по физиономията и по типа на
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селищата и по външния видъ на обработваната земя въ нѣкои
случаи срѣдиземноморскиятъ културенъ пейзажъ показва извън
редно голѣмо подобие съ пустиннитѣ оазиси. Може да се
каже дори, че разликата между Срѣдиземноморскитѣ земи и
пустинитѣ, които ги ограждатъ отъ югъ и изтокъ, е само
квантитативна : въ Срѣдиземноморието културниятъ пейзажъ
заема много по-голѣма часть отъ общата повръхность, отколкото въ пустинитѣ. Бихме могли дори да установимъ след
ното правило: колкото повече месеци дадена область е въ
обсега на пустинния климатъ, толкова по-малка е площьта,
заета отъ културния пейзажъ, толкова по-подчертанъ става,
въ замѣна на това, неговиятъ оазисенъ характеръ. Отъ кул
турно-географска гледна точка преходътъ отъ Срѣдиземномор
скитѣ земи къмъ тропическитѣ пустини е много по-постепененъ, отколкото преходътъ отъ Срѣдиземноморието къмъ
Срѣдноевропейскитѣ земи. Теоретически това не би трѣбвало
да бъде така. Знайно е, че човѣкътъ създава културния пей
зажъ, обаче климатътъ поставя върху него своя дълбокъ печатъ. Щомъ е така и щомъ срѣдиземноморскиятъ климатъ се
явява, както знаемъ вече, като комбинация отъ срѣдноевропейския и пустинния климатъ, би трѣбвало да се явяватъ по
степенни преходи и въ дветѣ посоки. Ако това не е така то
е защото само едната компонента на срѣдиземноморския кли
матъ — само пустинниятъ климатъ, като по-екстременъ, е
билъ взиманъ подъ внимание при създаването на изкуственитѣ приспособления въ земедѣлието и при изграждането на
отдѣлната къща и селищата. Въ връзка съ тази периодично
настъпваща компонента е и изкуственото напояване, и тера
сирането, и плоскитѣ покриви на къщитѣ, и тѣснитѣ сѣнчести улици на села и градове и т. н. и т. н., буквално всички
характерни за срѣдиземноморския културенъ пейзажъ белези.
При това положение нищо чудно, че този културенъ пейзажъ
се прелива постепенно въ културния пейзажъ на пустинитѣ —
въ оазиситѣ. Срѣдиземноморскитѣ земи предста
вя т ъ въ по-низкитѣсидѣлове единъ грамаденъ
оазисъ, който е привличалъ отдѣлнитѣ люде и народитѣ
презъ всички времена.
Деградираниятъ културенъ пейзажъ въ Срѣ
диземноморскитѣ земи нѣма подобенъ на себе си никъде по
свѣта. Никъде другаде, освенъ може би въ страната на инкитѣ, въ Южна Америка, не могатъ да се видятъ цѣли хъл
мове и планини, покрити съ срутени стени, обрасли въ бурени
и трънливи храсти, абсолютно недостъпни за човѣка и доби
тъка. Тъженъ е видътъ на този пейзажъ и нерадостни мисли
върху човѣшката съдба навѣватъ оногова, който е изправенъ
предъ него. Подтискащото впечатление се усилва още повече
когато между сринатитѣ каменни стени на нѣкогашнитѣ из
куствени тераси се съзратъ порутенитѣ зидове на напустнати

28

села, въ нѣкой случаи дори и малки градове. Трудно се зали
чава тѣхната следа, защото постланитѣ съ калдаръмъ тѣсни
улици не позволяватъ да никне по-едра растителность, а построенитѣ като крепости кжщи устояватъ съ вѣкове на природнитѣ стихии. Никакво описание, никоя балада и никой разказъ, картината и на най-добрия художникъ не е въ състоя
ние да ни даде представа за изгледа на подобно селище и
пустоша, който го заобикаля. Дълбоко впечатление оставя подобенъ пейзажъ особено вечерно време, при лунно освѣтление, когато сѣнкитѣ на околнитѣ високи планини'и на облацитѣ се слѣятъ съ сѣнкитѣ на порутенитѣ зидове въ единъ
невзраченъ хаосъ отъ най-прочудливи форми, каквито човѣшката фантазия може да си представи. Въ такъвъ моментъ човѣкъ е готовъ да уподоби глухия крѣсъкъ на бухалитѣ и кукумявкитѣ съ гласа на всички умрѣли, прекарали своя земенъ
пжть по тѣзи мѣста въ борба съ природата за създаване на
безвъзвратно пропадналото. И понеже, поради бурната исто
рическа сждба на Срѣдиземноморскитѣ земи, тукъ сж ставали
много често тѣзи процеси, които бѣха изтъкнати вече като
главни причини за изоставяне на изкуственитѣ тераси, деградираниятъ културенъ пейзажъ въ Срѣдиземноморскитѣ земи
е въ сжщность често и типично за тѣхъ явление.
Въ пустинитѣ, които ограждатъ отъ югъ и изтокъ Срѣ>
диземноморскитѣ земи, напустнатиятъ културенъ пейзажъ, т.
е. напустнатиятъ оазисъ изчезва много бързо, безъ да остави
каквато и да било следа, защото заедно съ напускането на
напоителнитѣ канали изчезва всѣкаква по-едра растителность,
разпадатъ се на прахъ и изграденитѣ отъ сушена каль кжщи
и крепостни стени. Въ пустинята може да се види само природенъ и културенъ пейзажъ.
Въ Срѣдноевропейскитѣ земи напустнатиятъ културенъ
пейзажъ се заема много бързо отъ естествената за съответ
ното мѣсто растителна покривка. Точно въ връзка съ това
обстоятелство стои и желанието да се изселятъ жителитѣ на
нѣкой села въ Западна България, за да се възстанови есте
ствената растителна покривка — гората. И въ Срѣдноевро
пейскитѣ земи може да се видятъ само два вида пейзажъ:
природенъ и културенъ.
Явно е, че поне доколкото се отнася до Европа, Срѣдна
и Северна Африка и Предна Азия, само въ Срѣдиземномор
скитѣ земи може да се установи сжществуването не на д в а,
и на три основни видове пейзажи: природенъ, културенъ и
деградиранъ културенъ пейзажъ.
И въ южнитѣ Български земи, Приморска Македония и
Бѣломорска Тракия, които могатъ да се причислятъ къмъ
Срѣдиземноморскитѣ земи по толкова други белези, може да
се установятъ три вида пейзажъ. Културниятъ пейзажъ, въ
връзка съ гжстото заселване на низинитѣ презъ последнитѣ
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две десетилѣтия, се разшири доста много, на мѣстото на ма
нията по низкитѣ и не много стръмни планински склонове,
както е случаятъ между гр. Деде-Агачъ и с. Макри, и главно
на мѣстото на естественитѣ хигрофитни гори, ливади и мо
чури край голѣмитѣ рѣки. Това стана главно съ помощьта на
изкуственото канализиране на рѣкитѣ Струма, Ангиста, Галикъ,
Вардаръ, Лудия, Бистрица и нѣкои други и построяването на
специални напоителни канали, т. е. съ помощьта на практика,
специфична за селското стопанство на Срѣдиземноморскитѣ
земи. Природенъ пейзажъ се запази само по низко разположенитѣ стръмни склонове — главно хомогенна нетипична макия
отъ вѣчнозелени низкорасли джбове (Quercus coccifera и Qu.
aegilops) и по високитѣ планини, които спадатъ вече въ срѣдноевропейския морфоложки регионъ и гдето могатъ да се
видятъ хубави непокжтнати букови гори. Деградиранъ културенъ пейзажъ се е явилъ въ Приморска Македония и Бѣломорска Тракия въ тѣзи планински краища, които сж били напустнати на 1913 или 1923—1925 г. отъ тѣхното българско
(въ нѣкои случаи и турско) насилствено изгонено население.
То е могло да живѣе въ досхорошнитѣ си селища само бла
годарение на обстоятелството, че съ помощьта на изкуствени
тераси еж били използувани и най-стръмнитѣ склонове, разпо
ложени подъ изохипсата 600 м. Разбира се, че туй е ставало
благодарени на пословичното трудолюбие на това нещастно
население. Изтъкнато бѣ по-горе, че подържането на изкуственитѣ тераси изисква много воля, трудъ и способность. Гръцкитѣ бѣжанци, които веднага следъ заминаването на българитѣ и турцитѣ сж били настанени на сжщитѣ мѣста, не сж
се отличавали съ всичкитѣ тѣзи качества и още сжщата го
дина сж напустнали новитѣ си жилища, за да избѣгатъ въ
низината и то въ градоветѣ. Ето вече 17 години тѣзи селища
и изкуственитѣ тераси около тѣхъ оставатъ неизползувани
отъ никого. И днесъ на тѣзи мѣста виждаме само продъненитѣ покриви на жилищата, буренясалитѣ дворове и ниви и
порутенитѣ подпорни стени на изкуственитѣ тераси. Вмѣсто
отъ кукуригането на петлитѣ, блѣенето на овцитѣ и мученето
на работния добитъкъ днесъ тѣзи мѣста се огласяватъ само
отъ писъка на нощнитѣ птици, а зиме — отъ воя на вълцитѣ,
които сж се размножили презъ последнитѣ години на свобода
както никога по-рано. Тъкмо такъвъ е характерътъ на дегра
дирания културенъ пейзажъ на следнитѣ мѣста въ Приморска
Македония и Бѣломорска Тракия: по южнитѣ склонове на
Круша и Бешикъ; по южнитѣ склонове на Али-Баба и Сѣрски
Бозъ-дагъ ; по южнитѣ склонове на каинчалския дѣлъ на Западнитѣ Родопи; по цѣлата хълмиста земя на изтокъ отъ гр.
Драма; на североизтокъ отъ гр. Деде-Агачъ. Открай време
историята на Срѣдиземноморскитѣ земи е пълна съ хиляди
превратности, които сж идвали бързо едно следъ друго, та
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нищо чудно, ако въ скоро, много скорошно време видимъ
старото население на тѣзи мѣста да се върне въ тѣхъ. Дали
то ще може да възстанови напустнатия отъ него и деградиранъ вече културенъ пейзажъ? Това е твърде съмнително.
Единъ опитъ въ това отношение ще бжде, за всѣки случай,
извънредно интересенъ, както отъ теоретична културно-гео
графска гледна точка, така и отъ практична гледна точка.
Напускането на изкуственитѣ тераси въ Кресненския проломъ, което е причинило явяването и на това Мѣсто на деградиранъ културенъ пейзажъ, се дължи вече на съвсемъ
друга причина: явяването не филоксерата и спадането на це
ната на гроздето и виното, както и намирането на други въз
можности за препитание, които не изискватъ толкова много
усилия. Въ случая значи стопански причини сж основната при
чина за промѣната. Напускането на часть отъ изкуственитѣ
тераси на северозападъ отъ гр. Пещера, гдето сжщо така се
явява напоследъкъ деградиранъ културенъ пейзажъ, се дължи
сжщо на промѣненитѣ стопански условия. За жителитѣ на
този градъ се откриха презъ следното време много други
възможности за препитание (чиновничество, търговия съ дървенъ материалъ и пр.), поради което подържането на изку
ственитѣ тераси заради лозята, които вече не даватъ толкова
голѣмъ доходъ, се вижда излишно на гражданитѣ. И за 3—4
години тѣзи лозя сж станали непроходима пустошъ, каквато
не се срѣща никжде другаде въ Горнотракийската низина.
Севернитѣ народи иматъ безъ съмнение твърде превратна
представа за Срѣдиземноморскитѣ земи. Тукъ въ сжщность
природата е много по-свидлива, отколкото по на северъ и
това, което дава, го дава само срещу много упоритъ и не
спирно влаганъ човѣшки трудъ. Съ негова помощь природниятъ пейзажъ е билъ преобразуванъ презъ последнитѣ хиля
долѣтия основно. Днешниятъ богатъ и привлекателенъ култу
ренъ срѣдиземноморски пейзажъ е дѣло на стотици поколѣния на най-културнитѣ народи отъ миналото на човѣчеството,
противно на Срѣдна Европа, гдето всичко е ново и гдето съ
временното благоденствие и напредъкъ се държи на разви
тието на техниката и високата цена, която добиха въ връзка
съ това минералнитѣ богатства. Спокойно бихме могли да
уподобимъ Срѣдиземноморието съ старъ изпадналъ благородникъ, останалъ на милостьта на Срѣдна и Западна Европа,
забогатѣла напоследъкъ поради случайни стечения на обстоя
телствата.
Явно е, че земедѣпието, което днесъ се явява като главенъ клонъ отъ народното стопанство на Срѣдиземноморскитѣ
земи, заема това първо мѣсто едва следъ явяването на новитѣ културни растения и разширяване на практиката на из
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куственото напояване и терасиране. Преди това на първо
мѣсто въ народното стопанство на тѣзи земи е стояло скотовъдството.
2. Скотовъдството въ Срѣдиземноморскитѣ земи.

Видѣхме още въ първитѣ страници на тази трета часть
на студията върху Срѣдиземноморскитѣ земи, че тѣхната есте
ствена растителность показва твърде много черти, които сж
свойствени и на степната растителность. Въ по-сухитѣ части
на сжщитѣ земи естествената растителна покривка е дори
типична степна растителность. Известно е, отъ друга страна,
че степнитѣ области сж най-подходящи за скотовъдство.
Но въ Срѣдиземноморскитѣ земи друго едно обстоятел
ство е създало още повече условия за засилване на скотовъд
ството: тѣсното преплитане на тѣзи земи съ срѣдноевропейскитѣ, поради това, че последнитѣ се явяватъ не само на
северъ въ непосрѣдствено съседство, но и вжтре въ самитѣ
Срѣдиземноморски земи, като морфоложки и до известна
степень и климатиченъ и фитогеографски регионъ по всички
срѣдни и високи планини. Срѣдиземноморскитѣ земи се отличаватъ съ наличностьта на пасища, които сж зелени презъ
зимата и, понеже снѣжната покривка е много рѣдко явление,
сж напълно достжпни за използуване отъ добитъка презъ тези
сезонъ. Срѣдноевропейскитѣ земи пъкъ се отличаветъ съ налич
ностьта на пасища, които сж зелени презъ лѣтото и само тогава
могатъ да се използуватъ отъ добитъка. Когато зимезеленитѣ
и лѣтезеленитѣ пасища сж близо едно до друго нищо по-естествено отъ това да се дойде до мисъльта да бждатъ изпол
зувани, като се оставятъ стадата да пасатъ презъ зимата по
срѣдиземноморскитѣ пасища, а презъ лѣтото — по срѣдноев
ропейскитѣ, т. е. по планинскитѣ пасища. Това нѣщо е въз
можно, разбира се, когато се извършва всѣка година два пжти
въ противоположни посоки преселване на пастиритѣ съ тѣхнитѣ
стада. Сезоннитѣ пастирски преселвания сж ти
пични за всички земи, които се намиратъ отъ
дветѣ страни на границата между срѣдиземно
морскитѣ и срѣдноевропейскитѣ земи и се извършватъ навсѣкжде, гдето тази граница не е сжщевременно и
политическа такава.
Пастиритѣ отъ Странджа слизаха отъ планината, преди
прокарването на днешната граница между България и Турция,
редовно всѣка есень и отиваха по равнината покрай Мраморно
море ; на пролѣть тѣ извършваха обратния пжть ; пастиритѣ отъ
Родопитѣ, отъ Рила и Пиринъ отиваха въ зимезеленитѣ пасища
на Бѣломорска Тракия и Приморска Македония; пастиритѣ отъ
Шаръги другитѣ високи планини на Западна Македония слизаха
въ Мъгленъ, Гевгелийското поленце, Струмишко и Солунско
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поле; пастиритѣ отъ Пиндъ слизатъ въ Тесалия, тия отъ източноалбанскитѣ планини — въ Музакията; пастиритѣ отъ Динарскитѣ планини — въ Далмация, пастиритѣ отъ южнитѣ и източнитѣ склонове на Алпитѣ-—въ низината на По, тѣзи отъ
западнитѣ склонове — въ низината на Рона. Пастиритѣ отъ Апенинитѣ слизатъ въ низкитѣ блатисти земи около тѣзи планини,
пастиритѣ отъ Пиренеитѣ — въ Аквитания и Арагония и т. н.
Използуването на двата вида пасища при сезонното пре
селване на пастиритѣ може да става само когато· тѣхнитѣ
стада се състоятъ отъ овци и кози. При миграциитѣ участвуватъ, впрочемъ, почти изключително овцетѣ, а козитѣ се
отглеждатъ главно за използуване на гаригитѣ и макиитѣт Про
тивно на голѣмия брой дребенъ добитъкъ едриятъ добитъкъ
въ Срѣдиземноморскитѣ земи е извънредно малко и то по
нѣколко причини. Природната растителность не представя за
този добитъкъ достатъчно добра паша. Отъ друга страна нѣма
никаква смѣтка да се използува култивирана земя като есте
ствени или изкуствени ливади при възможностьта тя да се
използува за много по-доходни култури. Едриятъ добитъкъ не
се използува въ голѣмъ брой за обработване на земята, защото
тя е заета не толкова отъ зърнени храни и други култури,
при които се използува труда на тѣзи животни, а отъ градини,
въ които човѣшката работна ржка играе най-голѣма роля.
Използуването на едрия добитъкъ се затруднява впрочемъ и отъ
острия релефъ. Най-после и климатътъ не е много подходящъ
за този добитъкъ. Само биволътъ, магарето, катъритѣ и муле
тата сж по-пригодени къмъ него. Магарето е свикнало и съ
Л^дната суха храна, катъритѣ и мулетата сж много подходящи
за твърде лошитѣ и стръмни пжтища. Макаръ тѣзи четири
животни процентно да сж въ най-голѣмъ брой въ Срѣдизем
номорскитѣ земи, тѣ не сж нито най-малко въ такъвъ голѣмъ
брой, че да се явятъ като замѣстници на коня и вола, респек
тивно кравата, животни, които характеризиратъ срѣдноевропейския културенъ пейзажъ.
Въ Срѣдиземноморскитѣ земи овцевъдството е достигнало
голѣмо развитие не само поради възможноститѣ за сезонни
преселвания на пастиритѣ, но и поради наличностьта на споменатитѣ вече степни пространства, които сж най-подходящи
тъкмо за отглеждане на овци. Тукъ сж се създали нѣколко
особени и високо ценни раси, напримѣръ дебелоопашатата
овца, която може да издържи нѣколко дена гладна, и която
дава отлично месо и мась; дълговласата овца, мериносовата
овца въ Испания, която дава едно отъ най-добритѣ качества
вълна, мароканската овца, която дава отлична кожа и т. н.
Отглеждането на овцитѣ и въ степитѣ е възможно, обаче,
само съ преселване на пастиритѣ заедно съ тѣхнитѣ стада,
обаче, не периодично, а споредъ това, где се е развила подобра паша. Овцевъдството въ Срѣдиземномор-
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скитѣ земи е тѣсно свързано съ номадизма
въ тѣзи земи.
Номадътъ — скотовъдецъ е по начало врагъ на отсѣдлия земедѣлецъ и гледа най-често на последния съ известно
презрение; и обратно, отсѣдлиятъ земедѣлецъ вижда по на
чало въ лицето на номада — скотовъдецъ свой смъртенъ
врагъ. Това е така навредъ по свѣта, така е и въ Срѣдизем
номорието. Този антагонизъмъ не е случаенъ, а се дължи на
редица обективни причини, между другото на основната раз
лика въ психологията на номади и отсѣдли, психология, която

Обр. 7. Пазаръ на овци въ Марокански Атласъ. На заденъ планъ върху
платото се виждатъ шатритѣ на номадитѣ. (Снимка Д. Ярановъ)

е въ тѣсна връзка съ тѣхния животъ. Номадътъ е по-експанзивенъ, по-годенъ^да се пригажда къмъ околната срѣда, понепостояненъ и съ доста отслабено понятие за частна собственость. Не рѣдко дори цѣли стада и грамадни пасища съ собственость не на отдѣлни лица или семейства, а на цѣли пле
мена. Частиченъ комунистиченъ строй се е наложилъ отъ об
стоятелствата вече доста отдавна между номадитѣ. Между
отсѣдлото население, напротивъ, чувството за частна собственость е изострено до болезненость. Не само въ България, но на
вредъ по свѣта земедѣлскиятъ стопанинъ е готовъ на найтежко престъпление, щомъ стане въпросъ за една бразда земя.
Отсѣдлиятъ земедѣлецъ, който често пъти не е виждалъ
нищо друго освенъ своитѣ собствени ниви, има много по-ограниченъ погледъ върху свѣта и е много по-консервативенъ, по
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ради това и много по-негоденъ за обществено организиране.
ГІастирскитѣ, номадизиращи народи сж много по-държавнотворни.
Допирътъ на тѣзи две основно различни психологии не
е могълъ да не докара въ не единъ и два случая до триения
и по-остри конфликти, които въ нѣкои случаи сж били отъ
съдбоносно значение за цѣлия по-нататъшенъ развой на
всички Срѣдиземноморски земи. Най-честитѣ случаи на триения
се явяватъ въ връзка съ преселванията, редовни*~сезонни или
нередовни, на пастиритѣ — номади. Прекарването на огромни
стада отъ десетки хиляди глави дребенъ добитъкъ презъ
една обработена земя не е въпросъ много лесенъ. Когато засаденитѣ съ културни растения области могатъ да се преминатъ за единъ день, работата е все още лесна. Но когато
огромнитѣ стада трѣбва да пренощуватъ и се нахранятъ на
такова мѣсто, тогава вече това пренощуване и нахранване е
тежка задача. Тя е сравнително по-лека въ мѣста, въ които
се сѣятъ зърнени храни. Въ такива области на есень самитѣ
стопани на нивитѣ плащатъ за преспиването на стадата върху
стърнищата, за да бждатъ наторени. Такъвъ е най-често случаятъ въ Балканския полуостровъ. Когато обаче вмѣсто ниви
се намиратъ градини, работата е много по-тежка. Тя се услож
нява още повече поради това, че людетѣ, които идватъ въ
всички тѣзи случаи въ допиръ, сж съвсемъ непознати единъ
на други. За избѣгване на постоянно възникващитѣ разправии
въ Италия още презъ срѣднитѣ вѣкове се е прибѣгнало къмъ
реглементиране на сезоннитѣ преселвания, които е трѣбвало
да се извършватъ по-точно опредѣленъ начинъ, въ опредѣлено време и по едни и сжщи, предназначени нарочно за цельта пжтища, известни съ името tratture, т. е. мѣсто, презъ
което се минава, подразбира се съ стада. Това сж широки до
100—150 м. добре отъпкани ивици земя, които в^ятъ отъ
зимнитѣ къмъ лѣтнитѣ пасища, отъ низинитѣ къмъ планинитѣ,
като използуватъ плоскитѣ и разлати гърбища на напрѣчнитѣ
ридове. Бѣлитѣ ивици на тратуритѣ личатъ въ Апенинитѣ
още отъ далеко. Тѣ сж недѣлима и типична съставна часть
на апенинския пейзажъ. На подобна реглементация сж били
подложени сезоннитѣ пастирски преселвания и въ Провансъ.
Между низината на Рона и Французкитѣ Преалпи и Алпи сж
били установени специални широки пастирски пжтища, саггаіres, по които е имало нарочни мѣста за паша и поене на до
битъка. Днесъ, поради обстоятелството, че обработваната
площь е притиснала като въ клещи тѣзи карери, използува
нето имъ е много трудно. Ето защо презъ последнитѣ години
се прибѣгва все повече до едно съвсемъ ново срѣдство: желѣзницата. Съ построяване на специални триетажни вагони и
създаване на намалени тарифи сега се дава възможность лесно
и бързо голѣми стада да се пренесатъ отъ низинитѣ въ пла-
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нинитѣ и обратно. Освенъ въ Провансъ сжщото се практикува
въ много голѣмъ размѣръ и въ Испания. Въ Италия тратуритѣ изпълняватъ своята роля и до днесъ, въ Балкански полуостровъ тази практика изчезна почти напълно поради новитѣ политически граници.
Оше по-остри конфликти настжпватъ, когато номадитѣ
видятъ на есень, когато се върнатъ въ низината, че отсѣдлитѣ
земедѣлци сж разширили още малко обработваната площь за
смѣтка на зимнитѣ пасища. И като имаме предъ видъ, че този
процесъ върви неспирно, успоредно съ увеличаването на насе
лението на низинитѣ, ще ни стане ясно, че конфликтитѣ въ
връзка съ такива поводи сж най-обикновено всѣкигодишно
явление. Забележително е, че въпрѣки по-голѣмата експанзивность и енергичность на номада, той губи най-чест,' при тѣзи
конфликти, като тѣзи удари го заставятъ най-често д^ изо
стави часть отъ стадото си и самъ да стане земедѣлецъ, като
твърде често продължава, доколкото позволяватъ условията,
да отглежда и овци. Най-главната причина за този неспиренъ
процесъ: превръщане на пастира-номадъ въ отсѣдълъ земе
дѣлецъ, е голѣмото колебние и голѣмитѣ рискове, на които
сж изложени стадата на номадитѣ. Болести по овцитѣ, при
родни напасти по пасищата (наводнения, суши, мразове, ска
калци и др.), невъзможность да се продаде добивътъ отъ
стадото, сж обстоятелства, които непериодично подлагатъ на
тежки изпитания живота на номада. Въ замѣна на това при
редовно изкуствено напояване доходътъ на отсѣдлия земе
дѣлецъ е напълно и богато осигуренъ и неговиятъ по-спокоенъ животъ лесно поблазнява изстрадалия номадъ. Земедѣлието и до днесъ продължава въ Срѣдиземноморскитѣ земи
своето развитие за смѣтка на скотовъдството и специално
на овцевъдството. Сжщиятъ процесъ се наблюдава презъ последнитѣ години и въ България. Нищо чудно въ това, като
се вземе предъ видъ, че България на югъ отъ Стара-планина
е повече или по-малко срѣдиземноморска земя.
Борбата между пастиритѣ-помади и отсѣдлитѣ земедѣлцикилинисти въ Мароко е разрешена по единъ твърде задоволителенъ начинъ, разбира се приложимъ само за степни земи
като вжтрешнитѣ дѣлове на Мароко. Тукъ по-рано обширнитѣ
степни области сж били използувани само като пасища за тѣзи
стада овци, които даватъ кожитѣ за прочутитѣ марокини и
сафияни. Презъ последнитѣ 20 години французки колонисти
разораха тѣзи степи и ги превърнаха на житница. Колониститѣ
прибиратъ зърното, а даватъ само сламата на пастиритѣ, нѣкогашнитѣ притежатели на степьта. Указало се е, че сламата е
повече отъ храната, която сжщата степь е давала преди това
въ видъ на бедна суха трева.
Разораването на зимнитѣ пасища и на степнитѣ области
въ Срѣдиземноморскитѣ земи е напреднало въ последно време
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толкова много, че успоредно съ това и много високопланински
пасища, като не могатъ да се използуватъ, се изоставятъ. Дали
съ това се постига нѣкакво рационализиране въ общото народно
стопанство? Това е въпросъ, на който не може да се даде
единъ общъ отговоръ. Той е различенъ, ту положителенъ, ту
отрицателенъ въ всѣки отдѣленъ случай. За всѣки случай
най-пълна рационализация би се постигнала ако се увеличи
засѣването на фуражни растения, като се избѣгне по този
начинъ изоставянето на високопланинскитѣ пасища, които не

Обр. 8. Купища отъ слама, затрупани съ буци пръсть, за да не се развѣва
отъ вѣтъра, въ степитѣ на западно Мароко. Зърното се прибира отъ френскитѣ колонисти, а сламата се отстжпва на мѣстното население за изхран
ване на стадата овци. (Снимка; Д. Ярановъ)

могатъ да се използуватъ за нищо друго. Съ това ще се спре
и обезлюдяването на планинитѣ.
Отбелязаната постоянна тенденция въ скотовъдството въ
Срѣдиземноморскитѣ земи е интересна не само за себе си, но
и като причина за основни промѣни въ 'поселищнитѣ отно
шения и отъ тамъ и въ културния пейзажъ на тѣзи земи въ
най-ново време. Тази промѣна е съ тенденция да засили кон
центрирането на културния пейзажъ въ низинитѣ, да засили
неговия оазисенъ характеръ, а същевременно и да увеличи
гъстотата на населението на прибрѣжнитѣ земи. Последицитѣ
отъ този фактъ съ многостранни и ще бъдатъ разгледани въ
следващитѣ нѣколко глави.
Когато е дума за борбата между пастира-номадъ и осѣдлия
земедѣлецъ не мога да не се спра общо на отношението на срѣ
диземноморскитѣ земедѣлски народи спрямо околнитѣ народи.
Различни народи съ се стремѣли къмъ Срѣдиземноморскитѣ
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земи презъ всички времена. Едни отъ тѣхъ, обаче, сж идвали
като земедѣлски народи съ по-низка култура — тѣзи, които
сж се спускали отъ северъ; други сж идвали като номадски
народи — тѣзи, които сж нахлували отъ изтокъ и югоизтокъ.
Първитѣ сж имали винаги въ началото инфериорно положение
и сж успѣвали да се проявятъ следъ продължително пригаж
дане къмъ околната срѣда. Така е и съ гърцитѣ и съ италийцитѣ. Вторитѣ, които сж били по начало врагове на осѣдлото
население, сж встжпвали въ борба съ него още при първи
допиръ и въ повечето случаи сж се налагали. Така е било съ
арабитѣ презъ VII, VIII и IX вѣкове, така е било и съ турцитѣ
презъ XIV в. Забележително е, обаче, че тѣзи два номадски
народа съ стжпването си въ една предимно земедѣлска область
сж се пригодили къмъ тази нова за тѣхъ стопанска структура.
Арабитѣ дори, както видѣхме по-горе, сж допринесли много за
увеличаване броя на културнитѣ растения, допринесли сж сжщо
и за по-широкото разпространение на изкуственото напояване.
То е било доведено до съвършенство именно отъ тѣхъ. И
турцитѣ сжщо така сж се пригодили много добре (тѣ и днесъ
минаватъ за отлични земедѣлски стопани), пренесли сж въ
Балкански полуостровъ и много културни растения, напримѣръ
розата, ориза, мака, царевицата, тютюна и нѣкои други. Заедно
съ това, обаче, и араби и турци не сж изоставяли скотовъдството. Нѣколко турски племена, напримѣръ юруцитѣ въ Бал
кански полуостровъ, сж се занимавали само съ скотовъдство.

3. Стопанското използуване на морето.
Рационализирането на земедѣлието въ Срѣдиземномор
скитѣ земи въ връзка съ въвеждането на многобройни кул
турни растения и съ прилагането на изкуствено напояване и
терасиране на склоноветѣ, както и рационализирането на скотовъдството съ използуването' и на лѣтнитѣ и на зимнитѣ
пасища, е допринесло за бързо заемане на всички годни за
стопанско използуване земи, поради което увеличеното насе
ление доста рано се е видѣло притѣснено. При това положение
много отдавна на него се е наложило да прибѣгне до стопан
ското използуване и на морето. Чрезъ него се е достигнало
до това изравняване на материалната култура на срѣдиземно
морскитѣ държави, което се прибавя къмъ всички други общи
белези, създаващи всестранното единство на срѣдиземноморската географска область.

а) Риболовството.
Природнитѣ условия за риболовство въ Срѣдиземно море
не сж никакъ благоприятни. То се затруднява отъ липсата на
прибрѣжни плиткости, въ връзка съ честото явяване на брѣгове, обусловени отъ разсѣди. На много мѣста непосрѣдствено
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до самитѣ брѣгове започватъ дълбочини отъ 100—200 м., при
което положение практикуването на риболовъ е почти невъз
можно. Отъ друга страна и самото рибно богатство на Срѣдиземно море е незначително, въ . връзка съ нѣкои качества

море, приложение 1-во къмъ часть първа на настоящата студия.
Веднага изпъква връзката между плиткоститѣ и риболовнитѣ зони.

на срѣдиземноморската водна маса, изтъкнати вече въ първата
часть на настоящия очеркъ. Водната маса на това море е
бедна на нитрати и фосфати, основата за по-изобиленъ планктонъ и отъ тука и за рибно богатство. Плонктонътъ е много
беденъ и поради малкото количество погълнати газове, особено
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кислородъ. И нѣкои поселищно-географски условия сж. прѣчили сжщо така за развитието на риболова по дългитѣ съ
хиляди километри брѣгове на Срѣдиземно море. Много често
тѣзи брѣгове сж ненаселени, селата, пъкъ дори и градоветѣ
сж възникнали или впоследствие сж били премѣстени далеко
отъ брѣга по две главни причини : 1. Опасностьта отъ миларИя
е много голѣма по значителна часть отъ срѣдиземноморскитѣ
брѣгове; 2. Пиратскитѣ набѣги по сжщитѣ брѣгове сж били
много често явление презъ всички времена до началото на
19 вѣкъ1. Въ това отношение се забелязва известно подобие
между безлюднитѣ срѣдиземноморски брѣгове и безлюдието
на голѣмитѣ пжтища, характерно и за пжтищата въ Българскитѣ земи до края на турското робство.
Поради всички изтъкнати несгодни условия дълго време
риболовътъ въ Срѣдиземноморскитѣ земи се е ограничавалъ
въ лагунитѣ, които придружаватъ на мѣста срѣдиземномор
скитѣ брѣгове2. И едва когато и въ тѣхъ населението се е
сгжстявало надъ известенъ предѣлъ и е придобивало по-голѣма
практика, сжщитѣ риболовци отъ лагунитѣ сж се решавали
да се спуснатъ постепенно и въ морето. Такъвъ е билъ случаятъ и съ риболова въ лагунитѣ между Триестъ и делтата
на р. По. Тукъ сж възникнали още въ началото на срѣднитѣ
вѣкове многобройни самостоятелни рибарски сдружения, които
избирали водача (дожа) на едно отъ тѣхъ — дожа на Ве
неция— за свой върховенъ главатарь. Така възниква при
венецианската лагуна, като голѣмо рибарско здружение, вене
цианската република, която завладѣ за известно време съ
съ своитѣ школувани въ лагунитѣ моряци цѣло срѣдно и
източно Срѣдиземно море. Както отъ културно-исторична, така
1 На 1812 г. Сардиния е трѣбвало да отблъсне една въоржжена атака,
дошла откъмъ африканскитѣ брѣгове, а на 1824 г. алжирци плѣняватъ три
испански кораба, при което екипажътъ имъ е билъ натоваренъ съ робска
работа, обаче за обществена полза. Въ връзка съ това трѣбва да се отбе
лежи, че ако презъ старитѣ вѣкове пиратството е било много често влияние,
то е защото единъ отъ неговитѣ главни обекти е билъ човѣкътъ, плѣняванъ
при нападенията и продаванъ следъ това като робъ. Като знаемъ, отъ друга
страна, че старитѣ цивилизации сж се крепѣли едва ли не изключително на
робския институтъ, ще стане ясно, че държавната власть въ нѣкои случаи
мълкомъ е търпѣла пиратството като едва ли не единствено срѣдство, покрай
войнитѣ, за набавянето на робска работна ржка.
'
2 Дори и по време на разцвѣта на римската империя риболовътъ въ
открито море е билъ неизвестенъ. Поради това, за да си осигурятъ постоянно
набавяне на прѣсна риба, богатитѣ римски граждани сж имали въ близость
съ голѣмитѣ градове изкуствени рибарници, нѣщо като изкуствени лагуни.
Въ една отъ по-раншнитѣ глави ние видѣхме, че нѣкои отъ римскитѣ ста
рини, които днесъ се намиратъ подъ морското равнище, се обясняватъ като
стари римски изкуствени рибарници.
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и отъ културно-географска гледна точка риболовътъ въ
Срѣдиземноморието е интересенъ не толкова като
поминъкъ (въ това отношение неговата роля е много ограни
чена поради изтъкнатитѣ вече неблагоприяти уловия), но като
занимание, което създава усетъ къмъ морепла
ването. Че това е така, личи най-добре отъ обстоятел
ството, че грамадна часть отъ рибата, която се консумира въ
Срѣдиземноморскитѣ земи, произхожда отъ Атлантически и
отъ Тихи океанъ. Цѣла Испания яде риба, която се доставя
почти изключително отъ Исландия, въ замѣна 'нЗ което тази
малка държавица е принудена да купува всичкото вино и
други спиртни питиета, които тамъ се консумира въ прѣкомѣрно голѣмо количество, отъ Испания. Последната, съ огледъ
на своя пазаръ на виното, успѣ да осуети налагането на въз
брана върху употрѣбата на спиртни пития въ Исландия, като
заплаши, че ще спре закупуването на риба. Въ Гръция се
консумира огромно количество сардели, доставяни много евтино
почти изключително отъ Япония. Ако българинътъ е съ впе
чатлението, че въ самата Гърция се ловятъ и консервиратъ
много риби, то е защото въ тази страна се консумира много
консервирана риба и защото значителна часть отъ внесенитѣ
отъ Япония сардели получаватъ нови етикети, вмѣсто японскитѣ етикети съ неразбираеми надписи *.
Въпрѣки ограниченитѣ възможности за риболовъ и незна
чителното количество улавяна риба, консумацията на риби,
особено солени риби, въ Срѣдиземноморскитѣ земи е много
голѣма, по-голѣма отколкото въ която и да е друга область
на земята, съ изключение, разбира се, на типичнитѣ риболовни
страни, каквито сж Норвегия, Исландия, Япония и нѣкои други.
Голѣмата консумация на солена риба въ Срѣдиземноморскитѣ
земи е географски обусловена. Както бѣ изтъкнато въ нача
лото на тази трета часть на настоящата студия, основната
храна на населението на Срѣдиземноморскитѣ земи е дървеното
масло, плодоветѣ и зеленчуцитѣ. Консумацията на месо е огра
ничена отъ една страна поради сравнително топлия климатъ
и отъ друга страна поради липсата на едъръ добитъкъ. Дребниятъ добитъкъ, пъкъ, се използува повече за добиване ча
млѣко и млѣчни произведения и за вълна, голѣма часть отъ
него се продава и на пазаря въ най-близкитѣ срѣдноевропейски
земи, което става много лесно при всѣкигодишното отиване на
стадата къмъ срѣдноевропейскитѣ планински лѣтни пасища.
Храната на срѣдиземноморскирѣ народи е до голѣма степень
вегетерианска. Знае се, отъ друга страна, че при подобна храна
1 Въ Гърция е била внесена на 1937 г. риба за 208,100,000 драхми,
т. е. за около 185 милиона лева, а не е изнесенъ нито единъ килограмъ !
На сжщата година въ Италия е била внесена риба за 246,300,000 италиански
лирети, т. е. за около 1 и половина милиардъ лева !
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вносътъ на минерални соли въ организма на людетѣ е недостатъченъ, поради което въ тѣхъ се появява спонтаненъ стремежъ
къмъ употрѣбата на солена храна. Първоначално тази нужда
е била задоволявана съ мѣстния добивъ на сушена солена
риба, впоследствие, засилването на тази нужда предизвиква и
изтъкнатия голѣмъ вносъ на сушена солена риба и отъ много
далечни страни. Рибата е била схваната като важна допълни
телна съставна часть на храната на срѣдиземноморскитѣ на
роди и отъ светитѣ отци, които сж установили правилата на
източно-православната черква, създала се въ обсега на Срѣдиземноморието. Споредъ тѣзи правила и презъ поститѣ, т. е.
презъ една трета отъ годината може да се яде риба. Поради
това презъ поститѣ тя напълно замѣства месото. Къмъ всичко
това трѣбва да се прибави и обстоятелството, че срѣдиземно
морскитѣ народи сж много по-религиозни, поне що се отнася
до спазване на външната страна на религиознитѣ задължения.
Въ този случай не е изключено сжщо така да има ізвестно
значение и географската срѣда. Срѣдиземноморскит народи
познаватъ много повече природни бедствия, отколкото който
и да е другъ народъ. Жителитѣ на Срѣдиземноморскитѣ земи
страдатъ много често отъ земетръси, отъ вулкански изригвания,
отъ суши и наводнения, отъ горѣщи вѣтрове, отъ скакалци и
какви ли не още нещастия. Това не е могло да не направи
жителитѣ на тѣзи земи суевѣрни и изпълнителни по отношение
на ритуалнитѣ изисквания.
У извънсрѣдиземноморскитѣ народи е дълбоко закоренено
мнението, че Срѣдиземноморскитѣ земи сж много богати съ риба
и че жителитѣ на тѣзи земи сж много опитни риболовци, че едва
ли не цѣлото население се занимава съ риболовъ. Това мнение
се дължи не само на изтъкнатата много голѣма консумация на
риба, но и на обстоятелството, че на нѣкои мѣста, много огра
ничени по брой и по пространство, наистина се извършва масовъ
риболовъ. Такъвъ е случаятъ главно съ тѣснинитѣ, презъ които
се извършва сезонниятъ пасажъ на нѣкои видове риби. При
Босфора и Дарданелитѣ се извършва всѣка пролѣть голѣмъ
ловъ на чирози, на есень — ловъ на скумрии и паламудъ. Около
островъ Сардиния се лови много тонъ. Къмъ риболова въ
широкъ смисълъ на тази дума може да се причисли и изваж
дането на корали, което се практикува особено отъ жителитѣ
на селата по Неаполския заливъ, както и добиването на сюнгеръ,
което се практикува отъ жителитѣ на нѣкои бѣломорски острови
и отъ жителитѣ на нѣколкото малки скалисти островчета, които
се намиратъ предъ сирийския брѣгъ, напримѣръ островъ Руадъ.
Риболовътъ въ морето, извънъ лагунитѣ, не може да сД
извършва постоянно на точно опредѣлено мѣсто поради това,
че пасажътъ на рибитѣ не се извършва по точно опредѣленъ
пжть. Сюнгеренитѣ подводни „полета“ и кораловитѣ подморски
„градини“ при по-усилено използуване се изчерпватъ и трѣбва
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да се търсятъ нови полета, понѣкога по далечни брѣгове. Поради
всичко това риболовската часть на прибрѣжното население е
принудена да извършва въ нѣкои случаи масово преселване.
Това е една отъ основнитѣ причини за разселването на срѣди
земноморскитѣ народи по всички брѣгове на Срѣдиземно море.
Разселване, което върви бавно, незабелязано, обаче има голѣмъ
краенъ ефектъ. Този процесъ е твърде забележителенъ особено
около Италия. Тя е една отъ най-гжсто населенитѣ срѣдиземно
морски земи, поради което тукъ всѣкога се е налагало на насе
лението да търси поминъкъ освенъ на земята, но ивъ морето.
Отъ друга страна извънъ италианскитѣ лагуни морето около
Италия е особено неблагоприятно за риболовъ. Ето защо ние
виждаме въ началото на срѣднитѣ вѣкове италиански ' рибо
ловци да се пръскатъ по всички околни брѣгове, следъ което
последва разцвѣтътъ на италианскитѣ морски градове-републики,
като Амалфи, Генуа, Венеция и др. Забележително е, че и съвре
менната политическа експанзия на Италия въ Срѣдиземно море
се предшествува отъ голѣмо разселване на италиански рибо
ловци презъ миналия вѣкъ, особено къмъ края. По провансалския брѣгъ риболовътъ се извършва почти изключително
отъ италиански риболовци, които засилиха значително итали
анския елементъ около Ница, съ което създадоха и необхо
димата предпоставка за сегашнитѣ териториални претенции на
Италия. Въ Лангедокъ докато рибаритѣ въ лагунитѣ сж фран
цузи (това е, впрочемъ, най-честиятъ случай : лагунитѣ се изпол
зуватъ за риболовъ отъ околното население), въ Сетъ тѣзи,
които вършатъ риболовъ въ открито море, сж почти до единъ
италианци имигранти: калабрийци, неаполитанци или генуезци.
Тази имиграция датира отдавна, но се е засилила особено въ
края на миналия вѣкъ. Тѣзи италианци сж донесли съ себе си
и своитѣ обичаи : въ Палава французкитѣ рибари наематъ малки
чисти и здравословни кжщи. Но въ Сетъ италианскитѣ рибари
се тикатъ съ своитѣ многочленни семейства въ мръсни стаички
на многоетажни кжщи съ казарменъ изгледъ. Въ Корсика многобройни крайморски селища сж били основани отъ италианци,
обаче не отъ старото мѣстно население, а отъ такова, дошло
отъ полуострова. Така напримѣръ Аячио и Сенъ-Флоранъ сж
били основани отъ генуезци, Бонифачио — отъ тосканци. Преди
завладяването на Алжирия на 1830 г. отъ французитѣ, поради
богатството на риба, корали и сюнгеръ по нѣкои мѣста отъ
брѣга, неизползуванъ отъ мѣстното арабско и берберско насе
ление, по този брѣгъ сж се настанили многобройни чужденци
рибари, главно италианци: неаполитанци и генуезци. Следъ
1830 г. италианцитѣ прииждатъ въ още по-голѣмъ брой, рибарскитѣ кораби на сардинци, тосканци, неаполитанци, сицилийци
и римляни достигатъ невѣроятно голѣмъ брой. Тѣ сж били
последвани отъ испанци и малтийци, т. е. пакъ италианци по
езикъ и народностно чувство. При това съ време испанскитѣ
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колонисти се настаняватъ около Оранъ и придаватъ на найзападната алжирска провинция испански характеръ (поне що се
отнася до европейската съставна часть на населението) : основа
на сегашнитѣ териториални претенции на Испания върху часть
отъ Алжирия. Въ сжщото време италиански рибарски колонии
отъ Сицилия, Неаполъ и Тарантския заливъ се установяватъ
масово въ източнитѣ алжирски провинции и въ съседния Тунисъ :
основата на сегашнитѣ италиански териториални претенции върху
Тунизия и Източна Алжирия. Въ сжщото време официалнитѣ
опити за колонизиране на бретонски, провансалски, лангедокски
и корсикански рибари сж оставали безрезултатни, както всички
официални опити за колонизиране при разни други случаи,
понеже при официална колонизация не могатъ да се подбиратъ
нито най-подходящитѣ за колонизиране субекти, нито пъкъ
могатъ да бждатъ настанени на най-подходящо мѣсто.
б) Мореплаването.

Ако за риболовство условията въ Срѣдиземно море не
сж много благоприятни, тѣ сж особено добри за мореплававането. Многобройнитѣ удобни заливи и островитѣ, които
приличатъ на камънитѣ на нѣкой бродъ, представятъ голѣмо
улеснение. Въ по-голѣма часть отъ Срѣдиземно море морякътъ
не губи отъ погледа си сушата. За старитѣ вѣкове, при
несъвършенството на плавателнитѣ сждове и на ориентировачнитѣ уреди, това обстоятелство е било отъ много голѣмо
значение. Това се отнася, обаче, общо за цѣлото Срѣдиземно
море. Обаче като имаме предъ видъ голѣмото разнообразие
въ брѣговитѣ форми на това море, ние предварително можемъ
да заключваме, че не навредъ условията за мореплаване
ще сж еднакви,
Въ връзка съ общата по-голѣма несигурность въ мина
лото предпочитани сж били дълбоко вдаденитѣ и почти
напълно изолирани полуостровчета, които е могло лесно да се
защищаватъ и които, освенъ това, сж позволявали да се
използуватъ като пристанища отъ дветѣ страни на провлака,
като използуването е зависѣло отъ посоката на духащия въ
даденъ. часъ вѣтъръ. Типично е въ това отношение положе
нието на Несебъръ, едно отъ най-старитѣ пристанища въ
Българскитѣ земи. Този градъ не представя нѣщо изключи
телно, както мислятъ мнозина, а се явява само като примѣръ
за единъ много разпространенъ типъ стари пристанища по
срѣдиземноморскитѣ брѣгове. Такъвъ е видътъ на нѣкогашнитѣ финикийски пристанища Тиръ и Сидонъ, на Сиракуза въ
Сицилия, Пенялара въ Испания и т. н. Още едно много важно
обстоятелство е изпращало пристанищнитѣ градове къмъ найвдаденитѣ въ морето точки : презъ старитѣ и срѣднитѣ вѣкове
е сж.ществувалъ стремежъ за скжсяване на по-несигурния
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пристанища на Западна Европа. Това е безъ съмнение една
отъ доста важнитѣ причини за бързината, съ която Западна
Европа изпревари Срѣдиземноморскитѣ земи. Всички запад
ноевропейски пристанища сж извънредно удобни, защото сж
разположени въ дълбоки и широки естуари — устия на
плавателни рѣки, които правятъ пристанищата сжщевременно
и рѣчни пристанища. За Срѣдиземно море, както вече знаемъ,
сж типични делтитѣ, които се изпрѣчватъ предъ устията на
всички по-голѣми рѣки, които се вливатъ въ.„Срѣдиземно
море. Поради това всички модерни пристанища на Срѣдиземно
море сж построени на страна отъ устията на голѣмитѣ рѣки.
Марсилия е на значително разстояние отъ Рона, а старото
пристанище Арлъ при самата делта е вече напълно изоставено.
Венеция се намира далеко отъ устието на По, а старото при
станище Адрия, по името на което се нарича и Адриатическо
море, е вече напълно изоставено. Солунъ се намира далече
отъ устието на Вардаръ, Деде-Агачъ —-, отъ устието на
Марица, а старото пристанище Еносъ е напълно изоставено и
се използува само отъ малки рибарски лодки. Смирна е далеко
отъ устието на Гедизъ-чай, Александрия — отъ устието на
Нилъ. Поради това е прекжсната всѣка връзка на тѣзи нови
пристанища съ рѣчното корабоплуване, което и безъ това е
почти невъзможно при много промѣнливия воденъ режимъ на
срѣдиземноморскитѣ рѣки. Всичко това намалява до голѣма
степень стопанското значение и на най-голѣмитѣ срѣдиземноморски пристанища. Въ миналото при по-плитко газене и при
по-малъкъ тонажъ пристанищата сж се установявали при
самитѣ устия или даже вжтре въ тѣхъ. Споменатъ бѣ вече
Арлъ при Рона, Адрия при По. Голѣмото до преди 90 години
прастанище Амфиполисъ ( впоследствие Орфано) се е нами
рало вжтре въ устието на Струма. Споменатъ бѣ и Еносъ при
единъ отъ ржкавитѣ на Марица. Едно отъ най-голѣмитѣ
пристанища на Египетъ преди основанието на Александрия е
било Навкратисъ, на 50 клм. навжтре въ Нилъ, а Розета,
която едва напоследъкъ бѣ по-силно засѣнчена отъ Алексан
дрия, се намира на единъ отъ ржкавитѣ на Нилъ.
При настжпилия голѣмъ подборъ на пристанищата голѣмо предпочитание е било поки .но къмъ тѣзи отъ тѣхъ,
които се вдаватъ най-дълбоко въ сушата и които позволяватъ
да се използува на по-голѣмо протежение евтиниятъ и напълно
сигуренъ въ днешно време морски пжть. Това се отнася за
търговскитѣ пристанища. При пристанищата, които обслужватъ пжтническия трафикъ, предимството на евтиния превозъ остава на заденъ планъ предъ нуждата отъ по-бързи
съобщения, поради което за такива пристанища се предпочитатъ тѣзи, които позволяватъ на по-дълго разстояние да се
използува желѣзницата, като по-бърза и отъ най-бързия параходъ. Съ огледъ на това, като пристанище съ предимно
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пжтнически трафикъ се развиха въ Италия Бриндизи и въ
Франция Портъ Вандъръ, разположенъ много по-близу до
Оранъ и Мароко, отколкото Марсилия. А англичани и фран
цузи, и изобщо западноевропейци, които бързатъ за близкия
и далечния изтокъ, не взиматъ параходъ още отъ западноевропейскитѣ пристанища, а идватъ съ желѣзница въ Брин
дизи и отъ тукъ, се качватъ на параходъ, като по този начинъ спестяватъ Три до четири дни, още повече, когато отидатъ до Пирей съ Ориентъ-Експреса, отъ който се отдѣля
отъ Нишъ клонъ къмъ Атина—ІІирей.
Правилото за пристанищата съ пжтнически трафикъ
важи и за военнитѣ пристанища. При тѣхъ е необходимо да
се комбиниратъ добри навигационни предимства съ вдадено
въ морето положение, за да има базата по-голѣмъ районъ на
действие. Ето защо въ Срѣдиземно море всички военни при
станища се намиратъ при риасови брѣгове съ много разкло
нени и дълбоки заливи и разположени на полуострови. Такъвъ
е случаятъ съ Тулонъ, на типиченъ риасовъ брѣгъ и на найвдадената въ Срѣдиземно море точка на Франция; Картагена,
военното пристанище на Испания, е на Η3ή-ΒΛ3ΛέΗ3Τ3 въ това
море точка въ страната; Таранто е въ южния край на Италия.
Бизерта е на най-вдадената въ сжщото море часть на североафриканскитѣ французки колонии. Пола, нѣкогашното военно
пристанище на Австро-Унгария, е разположена на най-издадената въ Адриатическо море часть на полуострова Истрия.
Чешме, военното пристанище на Турция на Срѣдиземно море,
се намира на най-издадената въ Бѣло море точка. Това е,
впрочемъ, общо правило не само за срѣдиземноморскитѣ, но
за всички военни пристанища : Севастополъ, най-голѣмото
военно пристанище на Съветския съюзъ въ Черно море, е на
най-издадената часть на Кримския полуостровъ; Брестъ, атлан
тическото военно пристанище на Франция, е на най-вдадената
въ Атлантическия океанъ часть на Франция и т. н.
По брѣговетѣ на Срѣдиземно море има, обаче, и голѣми
пристанища, които не се подчиняватъ на никоя отъ изтъкнатитѣ закономѣрности и за които изглежда да сж подчинени
на нѣкоя иреална повеля. Такъвъ е, напримѣръ, случаятъ съ
пристанището на Барцелона, много несгодно отъ морско-тех
ническа гледна точка (разположено е на единъ праволинеенъ
плитъкъ брѣгъ, открито е за всички вѣтрове) и съ много
неблагоприятно съобщително-географско положение (откжсната е съ планини отъ своя хинтерландъ, съобщенията съ
който сж много трудни; този хинтерландъ е, освенъ това,
една не особно богата страна). Въпрѣки това тукъ още презъ
срѣднитѣ вѣкове се е развило пристанище, което е въртѣло
търговия съ всички срѣдиземноморски страни, а следъ откри
ването на Америка, следъ като бѣ засѣнчено за кжсо време
отъ атлантическитѣ пристанища на Испания (Кадисъ и Се
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виля), се пригажда къмъ новитѣ условия и подхваща ожи
вена търговия съ Новия свѣтъ и африканскитѣ колонии на
Испания. Ние можемъ съ пълно право да кажемъ, че въ
случая е ималъ голѣмо значение единъ наистина ирационаленъ
факторъ: авантюристичнитѣ склонности на каталунцитѣ, които
населяватъ цѣлата околность на Барцелона. Тази склонность
е намирала много по-широко поле за проявяване въ откритото
и пълно съ опасности море, отколкото въ гжсто населената
земя. Тѣзи, които живѣятъ въ близость съ каталонския
брѣгъ, познаватъ този характеръ на каталунцитѣ"добре по
разказитѣ за каталунскитѣ пирати и рицари. Но и въ нашия
езикъ се намира една дума, която характеризира най-добре
този народъ : думата катилинъ, която има познатото "лошо
значение, не значи нищо друго, освенъ каталанинъ и е влѣзла
въ нашия езикъ отъ времето, когато изнемощѣлата Визан
тийска империя се е нуждаела отъ наемници, за да я защищаватъ отъ България и другитѣ й съседи, въ началото на че
тиринадесети вѣкъ. Всички южнобългарски земи сж писнали
на времето отъ тѣзи „катили“, т. е. каталунци, дошли по
море, тѣхната стихия, отъ хиляди километра разстояние. Бар
целона, създадена на много неблагоприятно мѣсто отъ склон
ния къмъ мореплаване каталунски народъ, успѣва да се за
държи поради обстоятелството, че чрезъ търговията, която е
била въ нейни ржце, тукъ се е установила индустрия, за която
нѣма никакви географски условия. И памукътъ и вълната, и
вжглищата тукъ се носятъ отъ далечни земи. На самото
мѣсто е на лице само изобилна пролетаризирана работна ржка.
Барцелона представя единъ самостоенъ свѣтъ, който стои въ
пълна дисхармония съ цѣла останала Испания, пъкъ и съ
всички останали срѣдиземноморски земи, като примѣръ за
творческата сила на ирационалното въ човѣшката природа.
Промѣнитѣ, които сж ставали въ разпредѣлението и раз
положението на срѣдиземноморскитѣ пристанища въ течение
на вѣковитѣ, сж въ тѣсна връзка и съ промѣнчивата роля на
Срѣдиземно море въ свѣтовното мореплаване. До когато културниятъ свѣтъ се е състоялъ едва ли не изключително отъ Срѣ
диземноморски земи до тогава и Срѣдиземно море е било срѣдище на свѣтовното мореплаване. То загуби това си мѣсто едва
следъ откриването на Америка и пжтя за Индия около Африка.
Срѣдиземно море става обикновено вжтрешно море, съ вс чки
ограничения, които отличаватъ тѣзи морета. Срѣдиземно ! зре
остана още по-назадъ по отношение на свѣтовното морепла
ване особно следъ невѣроятно бързия развой на индустриалнитѣ и търговскитѣ държави въ Западна и Срѣдна Европа
презъ последнитѣ нѣколко вѣка. Наистина, откриването на
Суецкия каналъ на 1869 г. съживи малко мореплаването въ
Срѣдиземно море. Но тази промѣна далеко нѣма това зна
чение, което й се приписва отъ мнозина автори. Отъ вжтрешно
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море Срѣдиземно море се обърна на протокъ, на мѣсто за
по-прѣкъ транзитъ », старото му положение, обаче, не бѣ
върнато: Срѣдиземно море за винаги загуби характера на
срѣдище на свѣтовното мореплаване, каквото е било до края
на 15-и вѣкъ. Че това е така личи отъ обстоятелството, че
по броя на притежаванитѣ брутни регистъръ-тонове кораби
и параходи Италия (най-богатата въ това отношение отъ
всички срѣдиземноморски държави) идва едва на шесто мѣсто,
съ 3,290,000 тона, следъ Англия (17,781,000 т.), Амер. Съед.
щати (12,050,000 т.), Япония (5,007,000 т.), Норвегия (4,614,000 т.)
и Германия (4,244,000 т.) (Цифритѣ еж за 1938 г.).
Съвременното положение на Срѣдиземно море, което
изпълнява ролята на протокъ между Атлантически и Индийски
океанъ, е извънредно неблагоприатно за политическото поло
жение на всички срѣдиземноморски държави безъ изклю
чение. Както всички протоци и Срѣдиземно море привлѣче
погледа на държавата, която отъ нѣколко вѣка господствува надъ океанитѣ—Англия. Тя, чрезъ заемане на изходнитѣ мѣста: Гибралтаръ и Суецъ и на нѣкои други страте
гически важни точки, като Малта, Кипъръ, палестинския брѣгъ
и делтата на Нилъ, затвори и превърна въ свое това голѣмо
море, разбира се, за смѣтка на политическата и стопанска
независимость на срѣдиземноморскитѣ държави. Ето защо тѣ
използуватъ една следъ друга — първо Италия, следъ нея
Испания — новата свѣтовна война, водена и този пжть срещу
Британската империя, за да освободятъ Срѣдиземно море и
себе си отъ клещитѣ на тази империя.
Съвременното голѣмо разширяване на човѣшкия кржгозоръ донесе и нѣкои други промѣни въ политическитѣ отно
шения около Срѣдиземно море. До преди нѣколко години
това море се считаше за много голѣмо и една такава голѣма
държава като руската империя смѣташе, че ще бжде доста
тъчно, ако успѣе презъ Босфора и Дарданелитѣ да излѣзне
на него. Днесъ това море минава за малко вжтрешно море,
за протокъ, който не може да задоволи тази държава и
Съветскиятъ съюзъ търси днесъ не само топлото Срѣдиземно
море, но и топлия Индийски океанъ.
1 Този характеръ на Срѣдиземно море въ днешно време проличава
отъ появяването по неговитѣ брѣгове на многобройни пристанища, които
служатъ главно за снабдяване на параходитЬ, които пжтуватъ между Далечния
изтокъ и Англия, съ вжглища. Първоначално за тази цель еж служили
английскитѣ морски бази Малта и Гибралтаръ. Но поради увеличения тонажъ на параходитЬ и нуждата да бждатъ по-рационално използувани, тѣ
предпочитатъ да взематъ по-често и по-малко вжглища. Въ връзка съ тази
нужда стои до голЬма степень разрастването на Алжирското пристанище,
замѣстено въ това отношение напоследъкъ отъ пристанището на Оранъ.
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Ако Срѣдиземно море остава далеко назадъ по отно
шение на свѣтовното мореплаване, то локалното, междудър
жавно и каботажно корабоплуване въ това море запазва
и до день днешенъ своето значение, колкото поради многобройнитѣ сгодни малки пристанища, толкова и поради пла
нинския теренъ на Срѣдиземноморскитѣ земи (той препятствува
за лесни съобщения по сухо), а не по-малко и поради особе
ната стопанска структура на тѣзи земи. Тукъ стопанската
дейность на всѣко отдѣлно семейство е строго специализирана
и съвсемъ различна отъ дейностьта на най-близкия съседъ.
Монокултуритѣ правятъ производството на съседнитѣ селища
основно различна, а при съседни области се явяватъ въг нѣкои
случаи неочаквано голѣми различия. Всичко това прави нуж
дата отъ оживенъ търговски обмѣнъ много голѣма. Неговото
извършване е могло да става, пъкъ и днесъ става най-лесно
по-море. И до днесъ съ каботажната служба се извършва
по-голѣмата часть отъ вътрешната търговия на Гърция, а
външната търговия между тази страна и всички други срѣдиземноморски държави се извършва само по море. Нѣма да
бъде пресилено дори ако кажемъ, че цѣлата външна търговия
на Гърция се извършва по море.
Срѣдиземно море свързва стопански, а чрезъ това и кул
турно всички земи, които се намиратъ по неговитѣ брѣгове.
Чрезъ това море се е създало не само Срѣдиземноморието
като физикогеографско цѣло, но и Срѣдиземноморието като
стопанско и културно цѣло. Физиономичното единство въ това
цѣло е било засилено още повече отъ еднообразнитѣ поселищни отношения, които ще бждатъ разгледани въ следва
щата глава.
* * *

Следъ земедѣлието и скотовъдството, стопанското изпол
зуване на морето и търговията всички други стопански дея
телности въ Срѣдиземноморскитѣ земи идватъ толкова много
назадъ, че не заслужаватъ особено разглеждане при единъ
такъвъ общъ очеркъ като настоящия. Значението на инду
стрията въ Срѣдиземноморието е нищожно и то главно поради
липса на необходимата двигателна енергия: въ Срѣдиземно
морскитѣ земи нѣма почти никакъ изкопаеми вжглища ; горитѣ,
които по-рано сж. давали дървени вжглища и дърва, сж почти
напълно унищожени. Бѣли вжглища — електрическа енергия
не се получава лесно поради липса на постоянни водни токове
— лошата страна на срѣдиземноморския климатъ. Индустрията,
която се е развила въ Ломбардия (една въпрочемъ нетипична
срѣдиземноморска земя), се облѣга на електрическата енергия,
добивана отъ алпийскитѣ рѣки съ по-постояненъ дебитъ, както
и на вносъ на каменни вжглища отъ далечни страни по море.
(Сега този вносъ временно се извършва по сухо и затова е

51

много затрудненъ). И въ другитѣ срѣдиземноморски страни
малкото съществуваща индустрия, ограничена въ преработване
на добива отъ мѣстното селско стопанство, се облѣга на вносъ
на вжглища отъ чужбина и не може при това положение да
се развие никога въ по-голѣмъ размѣръ. Въ Египетъ сж. били
внесени на 1937 г. вжглища за 2,119,000 египетски лири, т. е.
вжглищата идватъ на трето мѣсю между вноснитѣ пера следъ
текстилнитѣ и металнитѣ произведения и машинитѣ. Алжиръ
е внесълъ на същата година вжглища за 64 милиона френски
франка, Мароко — за 28,600,000 френски франка. Португалия е
внесла същата година каменни вжглища и коксъ за 157,100,000
ескудоса. Това е първото перо въ вносната търговия на тази
страна. На 1937 г. Италия е внесла каменни вжглища и коксъ
за 1,728,300,000 италиански лирети (около 12 милиарда лева!)
— това перо е второ въ вносната търговия на тази страна и
идва веднага следъ неметалнитѣ минерали, вносътъ на които
е голѣмъ все въ връзка съ изтъкнатата вече бедность на
Срѣдиземноморскитѣ земи на минерали. Пакъ на същата година
Гърция е внесла каменни вжглища за 655,800,000 драхми
(второ перо въ вноса, непосрѣдствено следъ зърненитѣ храни),
т. е. за около 600 милиона лева! Поради липсата на вжглища
въ Срѣдиземноморскитѣ земи всички други възможности за
получаване на енергия сж използувани най-рационално. Въ
връзка съ тѣзи факти стои и умѣло използуване на водопадитѣ при Воденъ, Негушъ и Беръ, въ Приморска Македония.
Тукъ е концентрирана голѣма часть отъ гръцката текстилна
индустрия.
Единъ клонъ отъ индустрията въ Срѣдиземноморскитѣ
земи заслужава, обаче, нарочно споменаване: хотелиерската
индустрия, която уравновесява платежния балансъ на много
срѣдиземноморски държави. Хитриятъ срѣдиземноморецъ из
ползува най-рационално минералнитѣ бани, които изобилствуватъ въ Срѣдиземноморскитѣ земи, климатичнитѣ станции,
хубоститѣ на своята земя и наследството отъ миналото, като
ги показва на туриститѣ, които идватъ на тълпи отъ всички
крайща на свѣта, но главно отъ Северна, Срѣдна и Западна
Европа. На 1910 г. Италия е била посетена отъ 600,000 ту
ристи, на 1930 г. — отъ 1,256,000, следъ което, поради свѣтовната стопанска криза, броятъ имъ отново намалява. Тѣ сж
внесли на 1930 г. 2,035,000,000 италиански лирети, около 14
милиарда лева, а преди свѣтовната стопанска криза, която
започна на 1929 г., напримѣръ на 1925 г. приходитѣ сж били
3,595,000,000 лирети — около 25 милиарда лева ! Този приходъ
превишава и най-голѣмото перо отъ износа на Италия; той е
равенъ въ нѣкои случай на една четвъртъ отъ стойностьта
на износа. При това положение става явно защо италиянцитѣ
наричатъ туриститѣ „polii d’oro“, т. е."златни пилета, разбира
се за скубане. Не е излишно да се подчертае, че голѣмиятъ
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напливъ на туристи отъ останалитѣ части на Европа е въ
тѣсна връзка съ основнитѣ различия между тѣхъ и Срѣди
земноморието.

II. Население и поселищни отношения въ Срѣди
земноморскитѣ земи.
1. Преселнически движения въ Срѣдиземноморскитѣ земи.

Изтъкнато бѣ вече, че въ връзка съ установенитѣ съ
течение на времето рационални способи за използуване на
земята и възможностьта да се използува и морето, въ Срѣ
диземноморскитѣ земи се е достигнало до много голѣмо сгъ
стяване на населението. За тѣзи земи е типично и много неравномѣрното разпредѣление на това гъсто население. Този
фактъ стои въ тѣсна връзка съ оазисния характеръ на сто
пански използуваната площь въ Срѣдиземноморието. Тукъ
непосрѣдствено до безлюднитѣ карстови области могатъ да се
видятъ истински човѣшки мравуняци, които наподобяватъ до
голѣма степень гъмжилото отъ люде въ най-гъсто населенитѣ
индийски, китайски и японски провинции (Срѣдиземноморскитѣ
земи притежаватъ, впрочемъ, и много други общи черти съ
монсуннитѣ области). Въ неаполската провинция гъстотата на
населението е 705 души на кв. км. и то при факта, че тукъ
се включва цѣлия конусъ на Везувий, не използуванъ за нищо
на височина надъ 300 м., тукъ се намиратъ и вулканитѣ на
Флегрейскитѣ полета и други стопански неизползувани земи.
(Вж. картата на стр. 53).
Нѣма съмнение, че общо взето неравномѣрното разпре
дѣление на населението въ Срѣдиземноморскитѣ земи е въ
тѣсна връзка съ стопанскитѣ възможности, предлагани отъ
даденъ късъ земя. Въ нѣкои случаи, обаче, исторически при
чини съ обусловили явяване на отношения, противни на природнитѣ условия. Така напримѣръ въ Сардиния днесъ областитѣ до 400 м. височина съ слабо населени (отъ 25 до 40
души на кв. клм.), докато земитѣ отъ 400 до 600 м. иматъ
повече отъ 65 души на кв. клм., въпрѣки че съ изградени
отъ неплодородни миоценски варовици. Единствениятъ виновникъ за това е пиратството, което е опустошавало сардинскитѣ
брѣгове. Маларията, която се изтъква отъ нѣкои като причина
за това ненормално разпредѣление на населението, може да
се вземе предъ видъ само за най-близката зона до 100 м.
надъ морското равнище. Пиратството е упражнило същото
влияние и върху други италиански брѣгове. Само на мѣста
следитѣ отъ миналото съ били заличени отъ бързитѣ съвре
менни промѣни.
Неравномѣрното разпредѣление на населението е отъ
грамадно значение за поселищнитѣ отношения въ Срѣдизем-
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Обр. 10. (Вж. обяснението на отвждната страница подъ линия).
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номорскитѣ земи. Друга не по-малко важна отъ поселищногеографска гледна точка обща черта на срѣдиземноморското
население е неговата голѣма подвижность. Срѣдиземноморецътъ
е подвиженъ, непостояненъ, гъвкавъ и лекъ не само по характеръ, но и на дѣло. За него нѣма нищо по лесно отъ това,
да напусне старата си кжща и се засели на друго мѣсто въсжщото селище или дори да се пресели въ друго селище,
стига тамъ да го примами по-лесно препитание и по-лекъ животъ. Съ сжщата леснина той може следъ кжсо време да
отиде другаде или да се върне въ старото си^жилище. Въ
тази лекота, съ която се преселва срѣдиземноморецътъ, трѣбва
да съзремъ преди всичко нѣщо атавистично. Всички, и найздраво обвързанитѣ се земята земедѣлци произхождатъ въ
Срѣдиземноморскитѣ земи отъ засѣдналитѣ на едно мѣсто
нѣкогашни номади. За подържане на тази номадска склонности
допринася много и срѣдиземноморскиятъ климатъ. Той позво
лява голѣма часть отъ живота да се прекарва на открито и
въ Срѣдиземноморскитѣ земи човѣкътъ е много по-малко
привързанъ къмъ дома си, отколкото въ земитѣ, които се
намиратъ по на северъ. Поради това и жилищната култура
въ Срѣдиземноморскитѣ земи е много низка, поддържането
на кжщитѣ—занемарено. Самитѣ кжщи сж много често съвсемъ
леко изградени. Даже и когато иматъ масивенъ видъ, защото
често сж изградени отъ камъкъ, тѣ сж грубо изработени и
непривлекателни. При това положение нищо чудно, че срѣди
земноморецътъ напуска лесно своя домъ за да емигрира вре
менно или за винаги. Временно емигриращитѣ италианци сж
известни по цѣлъ свѣтъ. Тѣ сж взели участие при построява
нето на едва ли не всички желѣзопжтни линии въ Стария и
Новия свѣтъ, поне до къмъ края на миналия вѣкъ. Тѣ сж
взели напримѣръ активно участие при построяването на „Хиршовата желѣзница“, т. е. линията отъ Цариградъ до гара Сараньово, построена още преди освобождението. На много мѣста
въ ржцетѣ на временно емигрирали италианци се намира каменодѣлството и специално полирането на надгробни плочи.
Временната емиграция на италианци предшествува и оконча
телното изселване на голѣмъ брой италианци къмъ Америка,
нѣщо, което бѣше взело въ началото на нашия вѣкъ голѣми
размѣри и бѣше една отъ главнитѣ причини за огранича
ване на имиграцията въ разнитѣ американски държави съ
специални закони.
Обяснение на обр. 10: Гжсто населената Неаполска кампания.
На югоизточния жгълъ се вижда конусътъна Сома и Везувай, при Поцуоли
— вулканскитѣ конуси на Флегрейскитѣ полета. Забележителна е гжстотата
на селищата на северъ отъ Неаполъ. Тази гжстога е обусловена отъ интен
зивното използуване на изобилно напояваното поле. Гжстота 705 души на
кв. клм. Никаква индустрия ! (Мѣрка на картата 1 :250,000).
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И гърцитѣ, особено тѣзи отъ по-беднитѣ острови, отиватъ
масово въ чужбина на „печалба“. По-рано сж. отивали главно
въ Америка, та дори и чакъ въ Австралия, а напоследъкъ,
следъ ограничаване на постоянната и временна имиграция въ
Америка, тѣ се отправятъ главно въ Персия, предимно въ
връзка съ строежа на новитѣ желѣзници (сравни голѣмия
напливъ на италиански работници въ България при построя
ването на първитѣ желѣзници у насъ, когато не можеха да се
намѣрятъ достатъчно опитни работници между българитѣ), въ
Атина и въ Абисиния. И въ гръцкитѣ земи временната еми
грация е станала причина за окончателно емигриране.
Примѣри за масови преселвания могатъ да се дадатъ отъ
всички срѣдиземноморски народи. Изучването на тѣзи пресел
вания е необходимо и когато желаемъ да разберемъ днешнитѣ
граници на тия народи.
Гіортугалцитѣ, поставени въ най-западния жгълъ на
Срѣдиземноморскитѣ земи, не сж могли да се разселятъ въ
последнитѣ. Предъ португалцитѣ, обаче, се е намиралъ просторниятъ океанъ, по брѣговетѣ на който тѣ сж започнали да
се разселватъ още къмъ XV в., първо по западния брѣгъ на
Африка, следъ това и по нейния източенъ брѣгъ. Метиситѣ
въ Дакаръ се явяватъ главно като резултатъ отъ кръстос
ването на старитѣ португалски колонисти съ мѣстнитѣ негри.
Доста португалска кръвь тече и въ жилитѣ на така наричанитѣ
суахили, т. е. приморци, както се наричатъ жителитѣ на прибрѣжнитѣ дѣлове на Източна Африка. Тѣзи люде представятъ,
подобно на левантинцитѣ, смѣсица отъ много народи: араби,
негри, хамити, португалци и други. Португалска кръвь тече и
въ жилитѣ на населението отъ много индийски пристанища,
нѣкой отъ които сж и до днесъ португалско владение, напримѣръ
Гоа. Тукъ смѣсеното индийско-португалско население носи и
до днесъ португалски семейни имена *. Но безъ съмнение наймного португалци сж се изселили въ Южна Америка, гдето
федеративната република Бразилия е въ сжщность втора
португалска държава.
Испанцитѣ сж се разселвали сжщо така масово въ
Америка, гдето поради това всички държави въ Южна и Срѣдна
Америка, съ изключение на Бразилия и Санъ-Доминго, иматъ
испанския езикъ за официаленъ. Той е говоримиятъ езикъ и на
почти цѣлото бѣло население въ тѣзи държави. Испанцитѣ сж
се разселили, обаче, и въ Африка и то по нейнитѣ най-близки
брѣгове, по северния брѣгъ на Мароко и по северозападния
брѣгъ на Алжирия, гдето, както вече се спомена по-горе, испан
цитѣ представятъ мнозинството отъ европейското население.
Французитѣ, и то французитѣ отъ Южна Франция и
още по-точно отъ Срѣдиземноморска Франция (защото фран1 N. Krebs, Vorderindien und Ceylon. Stuttgart, 1939, стр. 155.
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цузитѣ отъ останалитѣ части на Франция се разселватъ много
по-малко), сж се разселили сжщо както испанцитѣ въ Америка
и Северна Африка. Тѣ съставятъ и до днесъ голѣма часть отъ
населението на Източна Канада. Тѣ представятъ основата на
населението и въ Луизияна, единъ отъ южнитѣ щати на
Северно-американскитѣ съединени държави. Голѣмъ брой фран
цузи сж се заселили и на островъ Хаити. Въ по-ново време
французката колонизация е съсрѣдоточена главно въ Атласкитѣ земи, особено откакто тѣ станаха френски колонии
или протекторати. Най-успѣшно е извършена тази-колонизация
въ околноститѣ на Алжиръ и градоветѣ на югъ и изтокъ отъ
него чакъ до къмъ Тунисъ. И въ Тунизия колонизирането на
французи е напреднало доста, обаче се конкурира отъ италианцитѣ, които, като се задоволяватъ съ по-малко, се нагаждатъ
по-лесно къмъ новата обстановка1.
Италианцитѣ освенъ въ Тунизия се явяватъ следъ
1912 г. като спонтанно или официално настанени колонисти въ
Ливия. По този начинъ тритѣ най-голѣми романски народа се
опитватъ като че ли да възстановяватъ стария обсегъ на романскитѣ народи, като се настаняватъ отново въ Атласкитѣ земи
и Ливия т. е. най-близкитѣ Срѣдиземноморски земи. Преди
откриването на Северна Африка за романската колонизация,
т. е. преди прогонването на турцитѣ1
2, а особено по времена
1 Споредъ преброяването отъ 1936 г. въ Тунизия е имало 213,205
европейци, отъ които 108,060 сж били французи, 94,289 италианци, 7,279
малтийци (т. е. пакъ италианци), 323 испанци, 454 гърци и 2,792 други евро
пейци. Като се вземе предъ видъ, че и часть отъ тѣзи, които сж показани
като французи, сж натурализирани италианци, явно е, че последнитѣ сж мно
зинство между европейското население. Вж. Bruno Francolini, La Tu
nisia e il lavoro italiano. Boll. R. Soc. Geogr. liai., 1939, стр. 264—265. Забе
лежително е, че въ Тунизия сж се заселили почти изключително италианци
отъ Южна Италия, т. е. отъ тази часть на страната, която има климатъ найблизъкъ до климата на Тунизия. Сицилийцитѣ представятъ 60% отъ итали
анцитѣ въ Тунизия, сардинцитѣ 8%, а само 11% сж били италианци отъ
полуострова (Вж. Paulo G. Brenna, Storia dell’ emigrazione italiana, Roma,
1928, стр. 246 и R. L. Papocchia, Note anfropogeografiche sui Sarrabus,
Boll. R. Soc. geogr. ital., 1936, стр. 85). До къмъ 1908 г. процентътъ на сици
лийцитѣ въ Тунизия е билъ още по-голѣмъ — 72%. (Вж. Р. Е. d е L и с а,
Della emigrazione europea ed in particolare di quella italiana, Torino, 1909, vol.
II, стр. 333). При това трѣбва да се отбележи, че общо взето Сицилия уча
ствува много слабо въ италианската емиграция (Вж. Francesco Coletti,
Dell’ emigrazione italiana, Milano, 1912, стр. 24—25).

2 Това ce отнася за масовото колонизиране. Инакъ дори и по време
на турцитѣ италианци сж могли да се настаняватъ въ Тунизия, така че на
1881 г. когато френскиятъ генералъ Форжемолъ окупиралъ страната, заварилъ
въгр. Тунисъ.11,000 италианци (Вж, Bruno Francolini, цит. с. стр. 266).

57

генуезкото и венецианското владичество надъ източнитѣ Срѣ
диземноморски земи италианската колонизация е била насочена
къмъ изтокъ. За днешния етниченъ съставъ на източнитѣ Срѣ
диземноморски земи тази колонизация нѣма никакво значение,
защото всички колонисти сж се претопили и то въ Гърция и
бѣломорскитѣ острови — въ гърци, а въ Мала-Азия, Сирия и
Палестина тѣ еж дали, заедно съ други преселници и мѣстното
само по себе си доста смѣсено население, тѣзи люде, които сж
известни подъ името „левантинци“ (т. е. люде, които живѣятъ
по пристанищата на източно Срѣдиземно море). Тѣ населяваха
до скоро всички пристанищни градове на Мала-Азия, Сирия и
отчасти Палестина. Въ своитѣ семейства тѣ твърде често нѣматъ
опредѣленъ матеренъ езикъ и затова минаватъ за безотечест
веници и люде безъ народна свѣсть, които сж изложени поради
това на презрението на людетѣ съ опредѣлено народностно
съзнание. Италиански и френски пропагандни мисии правѣха
доста усилия за приобщаването на „левантинцитѣ“ било къмъ
италианския било къмъ френския народъ. Най-голѣма часть
отъ тѣхъ станаха, обаче, гърци и заедно съ всички „гърци“1
трѣбваше да напустнатъ Мала-Азия. Тукъ таме италианцитѣ
бѣха запазили своя езикъ и своята религия, обаче, бѣха тѣсно
свързани съ мѣстното гръцко население и бѣха изселени заедно
съ него. По този начинъ изчезнаха почти окончателно и „леван
тинцитѣ“, които по начинъ на явяване и мѣсто на разпрост
ранение приличатъ извънредно много на „суахилитѣ“, т.е. прибрѣжнитѣ люде, които живѣятъ по брѣга на Индийски океанъ
въ Източна Африка, особено около Момбаса и Занзибаръ,
потомци, както вече се спомена по-горе, на нѣкогашнитѣ пор
тугалски колонисти. Ако днесъ въ източнитѣ Срѣдиземноморски
земи нѣма нито италианци нито левантинци, отъ тѣхъ сж оста
нали поне извънредно много старини. Освенъ крепоститѣ и
порутенитѣ дворци интересни сж и католическитѣ гробища въ
пристанищнитѣ градове на източната часть на Срѣдиземно
море. Отъ тѣзи гробища въ гр. Родосто личи, че тукъ итали
анската колония се е запазила чакъ до свѣтовната война !12
1 Смѣтамъ, че тази дума трѣбва да се турне непременно въ кавички,
защото заедно съ сжщинскитѣ гърци отъ Турция бѣха изгонени не само
споменатитѣ вече левантинци, но и много арменци, караманлии (т. е. турци
християни), лази и разни други християни, което е въ пълно съгласие, впрочемъ, съ конвенцията за размѣната на населението между Гърция и Турция,
въ която конвенция се говори не за турци и гърци, а за християни и мо
хамедани.
2 Въ тѣзи гробища, които имахъ възможность да посетя преди нѣколко
години, се намиратъ голѣми семейни гробници на богати италиански, пред
имно венециански фамилии. Надгробнитѣ плочи на нѣкои отъ тѣхъ сж отъ
15-ти вѣкъ, а последнитѣ едва отъ края на миналия вѣкъ, а нѣколко гроба
датиратъ едва отъ 1912 г. ! По много белези може да се установи, че въ
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Следи отъ италианската колонизация се срѣщатъ навредъ по
бѣломорскитѣ острови. Италиански фамилни имена между гърцитѣ на островъ Самотраки можахъ да установя при едно
мое посещение на тоя островъ ». Италиански фамилни имена
между гърцитѣ изобилствуватъ и на Кикладскитѣ острови
Андросъ, Сифносъ, Фолегандросъ, Иосъ, Аморгосъ и Санторинъ
на островъ Тиносъ, който е билъ подъ венецианска власть
почти непрекъснато отъ 1207 до 1718 г., когато е билъ завладѣнъ
отъ турцитѣ, италианцитѣ сж се претопили, обаче сж останали
и до днесъ католици ; претопени италианци католици има и на
островъ Наксосъ, а на островъ Сира тѣзи италианци-католици
сж запазили дори и народностното си съзнание, макаръ да
говорятъ вече и у дома си гръцки ». Много голѣма- е била
венецианската колония и на островъ Критъ. Нейното присжтствие тукъ се отбелязва между другото и съ възстанието,
което самитѣ венецианци сж повдигнали срещу централната
венецианска власть на 1363 година3. Значителни следи сж
оставили венецианцитѣ и на островъ Китера4. Многрбройна
венецианска и неаполитанска колония въ Корфу е повлияла не
само на етничния съставъ на населението на главния градъ на
този островъ, но е наложила и нѣкои специфични италиански
черти и върху пейзажа5*. Знае се, че на 1686 г. въ гр. Навплия
сж живѣели около 6,000 гърци и „голѣмъ брой други жители“,
именно италианци «. Ако се върнемъ още по-назадъ ще видимъ,
че, споредъ Евстахий, на 1180 г. въ Цариградъ сж живѣели
60,000 „латинци“, които сж били почти изключително итали
ански търговци7). Откриването на морския пжть за Индия отъ
случая не може да става дума за остатъци отъ тЬзи италианци, които на
дойдоха въ Балкански полуостровъ презъ втората половина на миналия
вѣкъ като работници по постройката на желѣзопжтнитѣ линии.
1 Вж. ,Д. Я р а н о в ъ, Островъ^Самотраки, Изв. Бълг. геогр. д-во, кн. VI
1939, стр. 77. Семейството, въ кжщата на което нощувахъ (на острова не
слиза никакъвъ чужденецъ, поради което нѣма нито единъ ханъ !), се нари
чаше Манджурини, единъ търговецъ се нарича Контарини и т. и.
2 За италианската колонизация въ тѣзи острови вж. подробности у
A. P h і 1 і р р s о п, Beiträge zur Kenntnis der griechischen Inselwelt, Erg.-H. 134
zu Petermanns Mitteilungen, 1901, стр. 13, 26, 39, 41, 60, 80, 82, 87, 96, 105
161 и 162.
3 Вж. Hopf, Griechenland im Mittelalter, in Erseh und Gruber Enzy
klopädie I (85), стр. 309 и сл.
4 Вж. R. L ео n h a r d, Die Insel Kythera, Petermanns Mitteilungen, Erg-H.
128, 1899, стр. 37.
5 Вж. J. Part sc h, Die Insel Korfu, Petermanns Mitteilungen, Erg.-H.
88, 1887, стр. 58 и 63.
6 Вж. H. Lehmann, Zur Kulturgeographie der Ebene von Argos, Zeitschr.
der Ges. f. Erdkunde zu Berlin, Jahrg. 1931, стр. 47.
7) Вж. H е y d, Die Anfänge der italienischen Handelskolonien im byzan-
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Васко де Гама и настаняването на португалцитѣ въ Индия под
копа основитѣ на венецианската търговия и отъ началото на шест
надесети вѣкъ тя упада бързо, като заедно съ това спира и изсел
ването на италианци къмъ източнитѣ Срѣдиземноморски земи1.
Непосрѣдствено преди откриването на Ливия и Тунизия
за италианската колонизация, италианцитѣ са се отправяли
къмъ Америка *
12 и къмъ Франция. Спомената бѣ вече колони
зацията на срѣдиземноморскитѣ французки брѣгове отъ италиянци, което се дължи на риболовцитѣ. Обаче, въ областьта
на Срѣдна Гарона, на Ло и Тарнъ са се заселили и много
земедѣлци-италианци. Само въ департамента на Жеръ, въ порѣчието на Срѣдна Гарона, са се заселили презъ последнитѣ
години 14,000 италиянци, които замѣстватъ постоянно нама
ляващото мѣстно население. Италиянцитѣ се явяватъ за първи
пать въ този департаментъ въ 1922 г. и успѣватъ да измѣстятъ съвсемъ испанцитѣ, които сащо така били привличани
по-рано отъ хубавата земя и липсата на работна рАка3*. За
бележително е, че и масово идващитѣ италианци не са били
въ състояние да задоволятъ нуждата отъ работна рАка, та
отъ 1930 г. са започнали да се настаняватъ и поляци, които
наброяватъ вече въ сащия департаментъ 1200 души. Явно
е, че ако този процесъ продължава, сАществува голѣма опасность цѣла Южна Франция да промѣни въ не много продъл
жително време етничния си обликъ за смѣтка на двата
съседни народа — испанци и италианци и специално за смѣтка
на последнитѣ. Все съ постоянното намаляване на френското
население трѣбва да си обяснимъ и обстоятелството, че
Франция, ако да владѣе всички Атласки земи, не можа да ги
колонизира сама, а трѣбваше да допусне и колонисти отъ
двата други голѣми романски народа, съ което подкопа своето
бАдеще въ тѣзи земи.
Албанцитѣ са единъ отъ най-малкитѣ народи, които
живѣятъ по брѣговетѣ на Срѣдиземно море, обаче съ постоянtinischen Reich. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, Bd. XIV, Tübingen,
1858, стр. 697.
1 Вж. H. Lehmann, Die koloniale Struktur der venetianischen Han
delsniederlassungen in der Levante. Koloniale Rundschau, Jahrg. 25, стр. 1—10.
3 Интересно е, че въ Съединенитѣ щати най-голѣма часть отъ ита
лианскитѣ емигранти е събрана въ Калифорния, която има климатъ напълно
подобенъ на климата на Италия, именно етезиански, т. е. италианцитѣ сж
се разселвали главно въ Срѣдиземноморскитѣ земи и по другитѣ континенти
главно по мѣстата съ срѣдиземноморски климатъ. Вж. Carlo С a 11 а р a η i,
Gli emigranti italiani fra gli Anglo-Sassoni, Atti dei settimo congresso geografico italiano, Palermo, 1911, стр. 161.
3 Вж. Elio Migliorini, Ägricoltori italiani nella Francia del SudOvest, Boll. R. Soc. Georg. Ital., 1940, стр. 528—545 и цитираната тамъ
многобройна литература.
8
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нитѣ си преселвания сж успѣли да заематъ значително про
странство.
Върху произхода на албанския народъ се води споръ,
който е, струва ми се, съвсемъ излишенъ. Споредъ едни този
народъ билъ остатъкъ отъ нѣкогашнитѣ илири, а споредъ
други — отъ тракитѣ. Нѣма никакво съмнение, че и отъ еднитѣ и отъ другитѣ сж. могли да се запазятъ въ нѣкой пла
нински мѣстности племена, които сж избѣгнали романизиране
или елинизиране и които сж били изтикани въ най-недостжпнитѣ западни планински области на Полуострова‘~главно подъ
натиска на многобройнитѣ славянски маси, наводнили Полуо
строва въ началото на VII в. Тѣ заели дори и всички подхо
дящи за обработване земи въ днешна Албания, както това
може да се докаже отъ наличностьта на много български
мѣстни имена въ Албания, пъкъ и съ помощьта на доста пис
мени паметници *. Поне една часть отъ високитѣ планини въ
днешна Албания, обаче, сж били заети отъ оттеглили се въ
тѣхъ неелинизирани и нероманизирани тракийски и илирилски
племена. Поставени при много неблагоприятни природни усло
вия, тѣ сж се калили физически и придобили този грубъ характеръ, който позволява не само на отдѣлния човѣкъ, но и
на цѣли народи да се борятъ успѣшно.
Всички високи планини при всички климати и презъ всички
времена сж били людски разсадници. Високитѣ албански пла
нини не сж правили въ това отношение изключение. Нѣколко
вѣка следъ окопитването на прокуденитѣ въ тѣхъ тракийски
и илйрийски племена, къмъ тринадесети вѣкъ започва да се
гвлича неудържимо къмъ низинитѣ първо въ самата днешна
Албания единъ народъ, който нарича самъ себе си „шкипетари“ т. е. „планински люде“, а у насъ е известенъ съ името
албанци. Това е италианско название, което е преминало въ
нашия езикъ заедно съ много други етнографски и географски
имена посрѣдствомъ италианскитѣ и дубровнишкитѣ търговци
и католишкитѣ мисионери. Самиятъ нашъ народъ познава албанцитѣ съ името „арнаути“, което имъ се дава отъ турцитѣ.
Сърбитѣ ги наричатъ „арбанаси“, а гърцитѣ — „арваните“.
Съ това гръцко име тѣ се явяватъ за първи пжть и въ писменитѣ паметници: византийскиятъ хронистъ Скилица разказва,
че на 1078 г. тѣ помагали на дракчия стратегъ Никифоръ Василаки въ похода му срещу Солунъ12.
Албанцитѣ се явяватъ презъ следващитѣ вѣкове като
единъ отъ най-експанзивнитѣ народи, каквито е виждалъ
Балканскиятъ полуостровъ. Нито високитѣ планини, нито дъл
бокото море сж били въ състояние да ги спратъ да се раз1 Вж. А. Μ. Селищев, Славянское население в Албании. Со
фия, 1931.
2 S с у 1 i tz е s, ed. Bonnae, 7399.
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селятъ въ всички посоки на свѣта върху огромна площь. Раз
селването е започнало, разбира се, по посока на най-малкото
съпротивление, къмъ югъ, къмъ Гръция, изтощена и обезлю
дена отъ неспирни междуособни борби и отъ постоянни напа
дения отъ вънъ.
Въ грамотата, която царь Иванъ Асенъ II е далъ къмъ
1218 г. на дубровнишкитѣ търговци1, се споменава и „земя
арбанаска“, редомъ съ „деволска область“, което показва, че по
това време албанцитѣ все още не сж. слѣзли въ днешна Южна
Албания, поне въ по-голѣми маси. Къмъ края на сжщия три
надесети вѣкъ, обаче, този процесъ е завършенъ и презъ
четиринадесети вѣкъ албанцитѣ заливатъ цѣлия Епиръ и голѣма часть отъ Тесалия. Отъ тукъ тѣ преминали презъ пе
риода отъ 1348 до 1410 г. въ Акарнания и Беотия, гдето се
утановили въ компактни маси*
2. Въ края на 14-ти вѣкъ венецианскиятъ баронъ Нерио Ачаюоли, владетель на Коринтъ,
повикалъ много албански колонисти отъ Тесалия въ своята
почти напълно обезлюдена земя3. Отъ края на 14-ти до къмъ
срѣдата на 15-ти вѣкъ албанцитѣ преминали и въ Пелопонезъ,
повикани най-първо отъ деспота на Лакония, за да заселятъ
обезлюденитѣ земи. Много албанци дошли въ Пелопонезъ като
съюзници на гърцитѣ и венецианцитѣ противъ турцитѣ, следъ
това, обаче, обърнали своето оржжие срещу тѣзи, които ги
повикали. Поради това турцитѣ били повикани следъ това
като освободители, които изтикали албанцитѣ въ най-високитѣ
и недостжпни планини—въ Тайгетъ и областьта Лала, въ Елида,
по срѣдното течение на р. Алфей4. Малко следъ 1463 г. една
часть отъ тѣхъ се помохамеданчила. На 1770 г., следъ пелопонезкото възстание, албанци отъ Дебърско, Музакия, и обла
стьта на югъ отъ Балона, изпратени да потушатъ възстанието,
се заселватъ въ Пелопонезъ при своитѣ сънародници—моха
медани, които се били настанили преди това въ областьта Лала.г
Отъ Пелопонезъ албанцитѣ се разселили и въ бѣломорскитѣ острови. Още на 1418 год. една доста голѣма група
албанци наскоро следъ настаняването имъ въ този полуостровъ се вдигатъ и се настаняватъ въ островъ Касосъ, найюгозападниятъ отъ Додеканезкитѣ острови, който тогава се
Ч Г. А. И л ь и н с к і й, Грамота Царя Іоанна Асѣня II, Извѣстія руското
Археологическото Института въ Константинополѣ, Вып. XII, София 1891,
стр. 25—32.
3 Вж. F. С. H. L. Р о u q и е V і 11 е, Voyage dans la Grèce etc., Paris,
1820, T. II, стр. 593.
3 Вж. A. P h i 1 i p p s ο n, Der Isthmus von Korinth. Zeitschrift der Ges.
f. Erdkunde zu Berlin, Bd. 25, 1890, стр. 89—91.
4 Вж. F. C. H. L. P o u q u е V i 11 е, цит. съч. т. Il, стр. 593—594. Вж.
доста подробности и y W. Μ. L е a k е, Researches on Greece. London, 1814
стр. 254 и сл.
5 Вж. F. C. H. L. Pouqueville, цит. съч., т. IV, стр. 280, 320, 322
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намиралъ подъ венецианска власть. Следъ завладѣването на
острова отъ турцитѣ тѣ преселили въ него на 1579 год. още
една група албанци, така че Населението му станало почти
чисто албанско. Постоянни пиратски нападения изтрѣбили за
единъ вѣкъ цѣлото население на този островъ, обаче на
1638 г. били заселени отново 200 души албанци1, които осно
вали и едно „Арванитохорио“, т. е. „Албанско село“, наречено
така, защото въ острова се настанили въ сжшото време и
гърци отъ съседнитѣ острови, което обстоятелство-допринесло
за бързото елинизиране на тази изолирана албанска колония.
Албанци се заселили и въ островъ Астипаля — най-западниятъ
отъ Додеканезкитѣ острови12. Албанци сж се настанили и на
островъ Андросъ (единъ отъ. Кикладскитѣ острови), гдето
сжщо така се намира едно „Арванитохорио“, т. е. „Албанско
село“, наречено, както въ островъ Казосъ, съ това име отъ
мѣстното гръцко население. На островъ Еввия въ окржга
Харисто живѣятъ и до днесъ около 12,000 албанци, преминали
тукъ отъ Атика. Най-масова е била, обаче, албанската коло
низация на островитѣ Спеце и Хидра, които се намиратъ непосрѣдствено срещу брѣга на Пелопонезъ, при входа на Аргслидския заливъ. Албанцитѣ на тѣзи два острова, както и на
островъ Касосъ, се указали много предприемчиви, и, като из
ползували упадъка на френското и италианското корабопла
ване по време на френската революция, замогнали извънредно
много и добили голѣмо влияние. Тѣ подпомогнали съ много
голѣми суми подготовката на гръцкитѣ възстания въ началото
на миналия вѣкъ, макаръ да сж се чувствували все още по
онова време албанци. Албанцитѣ въ Гърция сж взели изобщо
много дейно участие въ въстанията, на които се е гледало
много повече като на дѣло „за вѣрата“, отколкото като на
национално дѣло за политическа свобода. Голѣма часть отъ
„амартолитѣ“ сж били сжщо албанци. По тази причина и много
българи сж участвували въ гръцкитѣ въстания.
Албанци сж се заселили и въ Йонийскитѣ острови. На
островъ Корфу се намира селото Ляпадесъ, наречено така по
името на албанцитѣ, които населяватъ областьта Лябериж,
при участието на р. Вийосж, северно отъ Влора (Балона) : тѣ се
наричатъ Ляпидесъ. Докато албанцитѣ въ това село сж вече
погърчени, въ с. Канали Арванитико (т. е. албанско) тѣ говорятъ и до днесъ на своя езикъ. Споредъ изучванията на Парчъ
албанцитѣ въ Корфу сж се настанили постепенно, като сж
идвали като сезонни работници въ връзка съ беридбата на
1 Вж. Elio Migliorini, Appunti geografici sull’ isola di Caso, Boll.
R. Soc. Geogr. Ital., 1938, стр. 269.
2 Вж. W. H a s 1 u c k, Albanian settlements in the Aegean Islands. Annual
of the British school of Athens, vol. XV.
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на маслини и сж оставали постоянно часть отъ тѣзи временни
работници.1
Най-много данни за албанското население въ Гърция къмъ
1815 г. ни сж. оставени отъ френския ученъ Пуквилъ, който
е билъ френски генераленъ консулъ въ Янина повече отъ 10
години. Той нарича Епиръ „Долна Албания“, отбелязва, че въ
областьта на Коница отъ 36 села половината били гръцки и
половината албански, че селата по дѣсния брѣгъ на рѣка
Каламасъ сж албански, а и на югъ отъ тази рѣка паланката
Филиатесъ била сжщо албанска. И пристанището на юженъ
Епиръ — градътъ Парга е билъ населенъ сжщо сж албанци,
които водили много упорита борба съ турцитѣ чакъ до 1818 г.
А когато Али-паша завладѣлъ Превеза, заселилъ и въ този
епирски пристанищенъ градъ албанци. На североизтокъ отъ
Превеза сж живѣли така наричанитѣ албанци сулиоти, дошли
отъ Албания около 1650 година. Първоначално се настанили
въ 4 села: Сули, Киафа, Аварикосъ и Самонива, а следъ намножаването имъ основали още 7 села. Близкото градче Карпениси се състояло отъ 600 семейства власи и албанци моха
медани. Споредъ Пуквиль, албанцитѣ въ Атина (тѣ населяватъ
и до днесъ цѣлъ кварталъ въ Атина въ подножието на Акропола), Коринтската область и Аргосъ били по-добри дома
кини отъ мѣстнитѣ гърци. Въ областьта на югъ и югозападъ
отъ Коринтъ Пуквилъ намѣрилъ албанци преселници отъ деволската область. По пжтя отъ Патрасъ за Триполица той
попадналъ на голѣмото албанско село Платиндеръ въ Аркадия,
гдето посетилъ още и албанскитѣ села Айонъ Оросъ, Парадизи, Махини и нѣкой други, а въ Елида изучилъ областьта
Дала, въ която селото Воланца имало 60 семейства албанцимохамедани, селото Кукура — 45 семейства, градчето Флока—‘
56 семейства албанци-мохамедани, с. Мирака, съ 40 сжщо та
кива семейства, с. Виница съ 25 такива семейства, и още 6
села, населени все съ албанци-мохамедани. Изобщо Цѣла область,
споредъ думитѣ на Пуквиль, била населена на 1815 год. само
отъ албанци
Гърция била, обаче, тѣсна за да побере цѣлия излишекъ
отъ население въ планинитѣ на Албания, поради което една
часть отъ тѣхъ се отправила презъ море въ Италия. Предпо
лага се, че първото преселване е станало на 1461 година по
молба на папа Пий II, който билъ сключилъ премирие съ тур
цитѣ и повикалъ Георгъ Кастриотъ (Скендеръ-бегъ) да по
могне на изгонения отъ трона му Неаполитонски краль Фердинандъ. Кастриотъ изпратилъ въ Неаполитанското кралство,
което обхващало и Калабрия и Сицилия, доста голѣмъ брой1
2
1 Вж. J. P a r t s с h, ц. с., стр. 76.
2 Вж. F. С. H. L. Р о u q и е V і 11 е, цит. съч., passim.
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колонисти1. Най-много колонисти се изселили отъ Албания въ
Калабрия и Сицилия, обаче, презъ годинитѣ отъ 1468 до 1479
и следъ това по-малко чакъ до 1532 год. Къмъ срѣдата на
XVII в. сж се заселили албанцитѣ въ Базиликата и Апулия;
въ края на XVII в. — тѣзи въ Абруция, а въ първата поло
вина на XVIII в. — албанцитѣ въ околноститѣ на Зара, въ Дал
мация. Къмъ 1800 г. въ Неаполитанското кралство били пре
броени 59 села съ 63,900 жители все албанци. На 1921 г. въ
цѣла Италия сж живѣли 20,113 албански семейства, съ 80,282
души. Тѣ живѣятъ главно въ Сицилия, въ непосрѣдствената
околность на Палермо; тукъ въ общината Пиана ди Гречи
отъ 10,096 души 8447 души сж се указали албанци. Забеле
жително е, че общината се нарича „Гръцка Пиана“, защото
новозаселенитѣ албанци сж били смѣсвани съ гърцитѣ и то
защото сж идвали откъмъ Гърция и сж изповѣдвали източното
православие. Такива смѣсвания сж много често явление. (Както
е известно, и въ България, дори българитѣ, които идватъ
отъ западнитѣ български земи, се наричатъ „арнаути“). Ал
бански колонии се намиратъ и около градоветѣ Никастро и
Катанцаро въ Срѣдна Калабрия, около Лунго въ Северна
Калабрия, около Фоджа и Лече въ Апулия и още на нѣколко
други мѣста ’.
Албанцитѣ не закъснѣли да се насочатъ и на северъ отъ
своята прародина, настанявайки се на мѣстото на сърбитѣ,
които сж се изселвали въ северна посока. Албанцитѣ сж из
ползували, напримѣръ, масовото изселване на сърбитѣ отъ
Метохия и Косово поле и Призрѣнско на 1690 г. и следъ това
на 1738 г. въ Банатъ и Бачка и сж заели почти изцѣло тѣзи
области. Прониквайки все по на северъ, албанцитѣ бѣха, достиг
нали въ началото на миналия вѣкъ току речи до сърдцето на
Шумадия и на Маравско1
23.
1 Вж. Р. Raymund Netz h'am mer, Unter den Albanesen Kalabriens.
Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner— und dem Cistercienser —
Orden, Brünn, 1906.
2 Вж. Antonio Baldacci, L’Albania. Roma, 1929, стр. 173—175.
3 Разпространението на албанцитѣ въ Моравско преди 1877 г. е посо
чено най-добре отъ J. G. V. Hah n, Reise von Belgrad nach Salonik, Denkschr. d. K. K. Ak. d. Wiss., Wien, Phil.-hist. CI., Bd. 11, 1861. Следващиятъ
пасажъ, който предавамъ текстуално, е твърде характеренъ : „По пжтя отъ
Шумана за долината на Вѣтерница открихме, че Лѣсковецкиятъ ридъ се
състои въ сжщность отъ два успоредни рида, между които тече потокътъ
Сушицз, на който сж разположени петь села. Отъ тѣхъ само най-западното,
село Игрище, което се състои отъ осемь кжщи, е населено отъ албанци.
Българитѣ отъ останалитѣ четири села си спомнятъ, че и това село е било
чисто българско и че не е било много отдавна, когато се заселилъ първиятъ
албанецъ. Последниятъ повикалъ и други албанци и подъ гѣхния натискъ
българитѣ трѣбвало да се изселятъ, като последниятъ напустналъ селото
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Албанскиятъ натискъ се изрази най-късно на изтокъ,
може-би защото тукъ албанцитѣ срѣщнаха по-силна прѣчка
отъ страна на българитѣ, които все пакъ не можаха да устоятъ
и започнаха да се изселватъ къмъ по-източнитѣ български
земи и по този начинъ да освобождаватъ земя за албанцитѣ.
Така презъ 15-ти до 18 в. станаха албански областитѣ Мокра,
Опара, Колоня, Голо-Бърдо и части отъ нѣкои други области,
които преди това сж били населени съ българи ». Може да се
каже, въпрочемъ, че българитѣ изгубиха като народна область
цѣла равна Албания, за която е несъмненно, че е била населена
съ български славяни. Една часть отъ тѣхъ сж били проку
дени, а по-голѣма часть — албанизирани.
Това, обаче, което албанцитѣ сж спечелвали отъ други
народи въ своята родина Албания, сж го загубвали въ чужди
и далечни земи. Въ Италия доста отъ албанскитѣ колонии,
особено тѣзи въ Апулия и Сицилия, сж се претопили почти
напълно. Запазили сж своя езикъ, своето национално съзнание
и своята православна религия, отчасти дори и своята албанска
носия, главно албанцитѣ въ Северна Калабрия, гдето тѣ населяватъ около 21 села съ главенъ центъръ градчето Лунгро.
Сърбитѣ изгониха всички албанци отъ земитѣ, които тѣ
завладѣха отъ Турция възъ основа решенията на Берлинския
конгресъ, именно: Нишко, Пиротско, Лѣсковецко и Вранско,
като по този начинъ ограничиха доста въ северна посока
обсѣга на албанския народъ. Съ това, обаче, тѣ станаха при
чина за още по-голѣмо сгжстяване на албанския елементъ въ
Косово, Метохия и Призрѣнско, гдето се наброяватъ въ на
стоящо време около 700,000 албанци: най-голѣмото албанско
малцинство.
Въ Западна Македония единствено албанцитѣ могатъ
презъ последнитѣ десетилѣтия да се похвалятъ съ активна
равносмѣтка и то въ вреда на българитѣ, противно на това,
което се е наблюдавало въ миналото. Презъ последнитѣ петь
десетилѣтия въ много чисто български села, напримѣръ въ
Тетовско, Гостиварско и Дебърско, сж се настанили албанци,
едва преди две години. Обяснено ми бѣ, че това явление съвсемъ не е
изолиранъ случай, но обикновено явление въ селата, пето сж се загнѣздили
албанци Тѣхната първа работа била да повикатъ свои сънародници и като
сж се почувствували достатъчно силни, почвали сж да притѣсняватъ бъл
гаритѣ дотолкова, че последнитѣ сж се принуждавали да се изселятъ. Ние
чухме това твърдение навсѣкжде, обаче съжаляваме, че не събрахме данни
за повече конкретни случаи. Сжществуването, обаче, на много смѣсени села
показва, че кризата не е имала навредъ сжщиятъ бързъ ходъ, както въ
селцето Игрище“, (стр. 35—36).
1 Вж. Д. Я р а н о в ъ, Преселническо движение на българи отъ Маке
дония и Албания къмъ източнитѣ български земи презъ XV до XIX вѣкъ,
Макед. Прегледъ, год. VII, кн. 2 и 3, 1932, стр. 63—118.
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въ тѣзи села пакъ, въ които и по-рано е имало албанци, последнитѣ сж измѣстили почти напълно българитѣ, които или сж се
изселвали, или пъкъ сж бивали албанизираниКато че ли
албанцитѣ се стремятъ да набавятъ това, което не сж могли
да сторятъ презъ по-раншни вѣкове, когато се разселвали въ
всички посоки, освенъ на изтокъ.
Най-много и най-бързо и то въ вреда на албанцитѣ се
е промѣнило положението въ Гърция. Видѣхме вече колко
голѣмо е било разпространението на албанцитѣ въ Гърция
къмъ 1815 г. Обаче на 1876 г. Бианкони, който е билъ единъ
отъ най-добритѣ познавачи на Балкански полуостровъ, пише,
че въ него живѣятъ 740,000 албанци и 630,000 гърци, по
произходъ албанци1
2. Тази цифра, която сигурно не е далеко
отъ истината, показва най-добре съ какви бързи крачки е
вървѣло елилизирането на албанцитѣ въ Гърция, особено на
по-уединенитѣ тѣхни колонии. Претопяването на албанцитѣ въ
бѣломорскитѣ острови (съ изключение на островетѣ Андросъ
и Еввия) е почти завършено. Елинизирани сж и албанцитѣ —
християни въ Пелопонезъ, а албанцитѣ — мохамедани сж били
изселени на 1833 и следващитѣ години. Все пакъ къмъ 1888 г.
въ Пелопонезъ е имало още много албански християнски села,
споредъ свидетелството на видния германски географъ Филипсонъ, на когото дълж.имъ най-обстойното изследване на Пело
понезъ въ географско и геоложко отношение3.
1 За албанския етниченъ натискъ на изтокъ вж. у мене : Преселнически движения и пр., стр. 93—94 и 101, сжщо въ настоящата студия,
стр. 64, заб. 1.
2 F. В і а η с ο η і, Ethnographie et statistique de la Turquie d’Europe
et de la Grèce, Paris, 1877, вж. таблицата на стр. 51.
3 Вж. A. Phi lips on, Über Besiedlung und Verkehr in Morea, Verhandl. der Ges. f. Erdkunde zu Berlin, Bd. XV, 1888, стр. 445—447. Бележкитѣ на Филипсонъ за албанското население въ Пелопонезъ сж твърде инте
ресни като характерни изобщо за етничнитѣ отношения въ повечето Срѣди
земноморски земи, поради което смѣтамъ, че е интересно да бждатъ цитирани
точно. Въ споменатата статия той пише между другото следното :
„Днешнитѣ пелопонезци сж смѣсица отъ най-различни съставни части.
Отъ всички етнични елементи, които и до днесъ си личатъ въ пъстрата
смѣсица на физическитѣ типове, само единъ е успѣлъ да запази и до днесъ
своя езикъ — албанскиятъ ; всички други сж загубили своитѣ характерни
народностни черти, като сж възприели и гръцкия езикъ, който, отъ своя
страна, е приелъ доста чужди елементи. . . Напротивъ, албанцитѣ сж запа
зили напълно своя езикъ, който нито най-малко не е на загубване, както
смѣтатъ гръцкитѣ статистици.
Наистина, всички
възрастни
мжже
знаятъ гръцки, и то защото този езикъ е езикътъ на черквата, въ сждилищата, при общественитѣ отношения, обаче, помежду си албанцитѣ си служатъ изключително съ своя албански езикъ, женитѣ не разбиратъ гръцки, а
децата научаватъ най-първо албански. По мои пресмѣтания отъ 700,000 на-
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Споредъ сжщия авторъ преди 50 години по времето,
когато е билъ прокопаванъ Коринтскиятъ каналъ, 90-тѣ години
на миналия вѣкъ, всички села около Коринтъ сж били насе
лени все още съ албанци-християни, които не сж знаели гръцки1.
Все споредъ Филипсонъ, кой не е можелъ да се излъже, защото
знае отлично писмения и говоримия гръцки езикъ и е единъ
отъ голѣмитѣ приятели на гръцкия народъ, почти всички села
въ атинската равнина на с. отъ Атина сж били населени на
1893 г. съ албанци, напримѣръ селата Каматеро и Ано Лиосия ;
сжщиятъ ученъ на сжщата година намѣрилъ чисто албански
села и по склона на Парнесъ, планината, която огражда отъ
северозападъ атинската равнина. Тукъ албанцитѣ били запа
зили не само езика си, но и носията си, напримѣръ въ с. Крора.
И по пжтя отъ Атина къмъ Ламия въ източната часть на
Копайската котловина населението било на 1893 г. изцѣло
албанско2. Но най-много албанци имало споредъ този авторъ
въ Епиръ, около Янина. Тѣ съставяли мнозинството отъ насе
лението въ областьта Паракаламосъ, между сегашната албанска
граница и рѣката Каламасъ, между другото и селата Смерта
и Каливаки. И въ самия градъ Янина Филипсонъ заварилъ
извънредно много гърцизирани вече албанци. Въ областьта
Цараковица, на югозападъ отъ този градъ, тѣ, обаче, още
пазили своя езикъ и своето национално съзнание, Сжщиятъ
ученъ намѣрилъ албанци и то мохамедани и много по на югъ
въ Епиръ, около паланката Маргарити, непосрѣдствено на
северъ отъ пристанищното градче Парга3. По сжщото време
селение на Пелопонезъ около 90,000 си служатъ съ албански езикъ. Раз
пространението на албанския езикъ е следното : Арголийски полуостровъ, съ
изключение на областьта отъ Навплия до Епидавъръ. коринтската область
до планинста Зирия, изолиран · села въ областьта Стимфалия и при изворитѣ
на рѣка Ладонъ, известенъ брой села въ Планината Воидиасъ и въ равни
ната иа югозападъ отъ Патрасъ, 17 села въ Месения между Кипарисия и
горната месенска равнина. . . Не се забелѣзва никаква народностна разлика
между гърци и албанци. . . Не забелѣзахъ нѣкоя умраза между два народа.
Наистина, понѣкогя гъркътъ се шегува съ неговия съседъ албанецъ, като
го нарича грубъ селянинъ, а езика му — много твърдъ, обаче, всички се
смѣтатъ за земляци, за „морейци“, противно на „румелийцитѣ“ т. е. жителитѣ на Срѣдна континентална Гърция. Албанци и гърци въ Пелопонезъ
иматъ една черква, една държава, еднакъвъ начинъ на мислене и еднакви
възгледи, едни и сжщи обичаи, едно и сжщо облѣкло, едни и сжщи нужди
и при една и сжща природа, едно албанско село не се различава по нищо
отъ едно гръцко село. Само следъ подробно опознаване на една область,
човѣкъ забелязва, че покрай езика сжществуватъ и нѣкой други различия..
1 A. P h і 1 і р р s о п, Der Isthmus von Korinth, на цит. мѣсто, стр. 90.
2 Вж. A. P h і 1 і р р s ο п, Der Kopa'fs-See in Griechenland und seine
Umgebung. Zeitschrift d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin, Bd. 24,1894, стр. 73.
3 Вж. A. P h i 1 i p p s ο n, Thessalien und Epirus, Berlin, 1897, pasim.
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— края на миналия вѣкъ — Филипсонъ установилъ, че и на
островъ Андросъ — въ северната му часть и въ селото Вуркоти
въ южната часть на острова — живѣятъ 5,000 албанци, дошли
отъ съседния островъ Еввия, чиято южна часть и до днесъ
(т. е. началото на нашия вѣкъ) е населена съ албанци *.
Какъвъ е броятъ на албанцитѣ въ Гърция днесъ е абсо
лютно невъзможно да се каже, тъй като една часть отъ тѣхъ,
особено тѣзи отъ островитѣ и отъ Пелопонезъ, както и тѣзи
отъ Атика и Беотия сж вече двуезични и се-кьрчеятъ, а и
тѣзи, които сж запазили и езика си и националното си съз
нание, се отбелязватъ въ гръцкитѣ статистики като гърци.
Съ положителность може само да се каже, че въ Северенъ
Епиръ покрай днешната албанска граница живѣятъ не по-малко
отъ 150,000 албанци предимно християни и малко мохамедани.
Бързата експанзия на албанския народъ въ всички по
соки и неговото не по-мако бързо асимилиране сж етнични
процеси съ извънредно важни последици. Преди всичко, понеже
сж се случили сравнително много скоро, тѣ могатъ да се
изучатъ добре и да ни дадатъ понятие за начина, по който
се е извършвало въ по-раншни времена настаняването на нови
народи въ Срѣдиземноморскитѣ земи и за начина, по който
сж ставали преливанията чрезъ асимилиране. Този неспиренъ
процесъ е допринесълъ безъ съмнение за увеличаване общностьта между отдѣлнитѣ срѣдиземноморски народи, а чрезъ
това и за уеднаквяване на културния пейзажъ. Въ това отно
шение гърцитѣ сж играли много важна роля.
Гръцката диаспора е другъ примѣръ за голѣмата
подвижность на срѣдиземноморскитѣ народи. Излишно е да
се изброяватъ стотицитѣ гръцки колонии, пръснати въ класи
ческо време по всички брѣгове на сжщинско Срѣдиземно море
и моретата, свързани съ него12. Тѣ сж се заселили въ дъното
на Адриатическо море3, както й по островитѣ на Тиренско
море4, а тѣхниятъ брой въ Сицилия и Южна Италия е билъ
толкова голѣмъ, че тѣзи две страни били наречени „Велика
Гърция“. Както при всички други случай, когато' нѣкоя ко
лония отъ преселници се отдалечи много отъ родината си, се
претопява, така и гръцкитѣ колонии сж се претопили съ те
чение на вѣковетѣ. Много малка часть отъ гръцкитѣ етнични
1 Вж. A. P h і I і р р s ο п, Beiträge zur Kenntnis der griechischen Insel
welt. Erg. — H. 134 zu Petermanns Mitteilungen, 1901, стр. 13.
2 За колонизирането на македонскитѣ и тракийскигѣ брѣгове вь кла
сическо време съ гърци вж. Г. Кацаров ъ, Елинизмътъ въ стара Тракия
и Македония. Год. соф. унив., ист. фил. фак., кн. XIII—XIV, 1920.
’Gustavo Cumin, Il Promontorio di Monte Conero. Boll. R. Soc.
Geogr. Ital., 1936, стр. 379.
4 GinaAlgranati, Osservazioni antropogeografiche sull’ isola d’ Ischia,
Boll, R. Soc. Geogr. Ital., 1937, стр. 1.
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острови, които съществуваха до 1923—1925 г. по брѣговетѣ
на Черно море и на Мала-Азия, можаха да се смѣтатъ за на
следници на нѣкогашнитѣ многобройни гръцки колонии, раз
селили се въ класическо време. Въ връзка съ това трѣбва да
се отбележи, че унищожаването на старитѣ гръцки колонии
по брѣговетѣ на Срѣдиземно море (включително и страничнитѣ, свързани съ него морета) е било улеснено и отъ пиратскитѣ нападения по тѣзи брѣгове, жертва на които сж станали
именно жителитѣ имъ гърци. Следъ преминаването на тази
опасность, обаче, гърцитѣ започнали отново да се разселватъ
отъ гнѣздата, въ които сж могли да се запазятъ. Такъвъ
разсадникъ за заселване на малоазийскитѣ бѣломорски брѣгове
съ гърци е билъ островъ Митилинъ1, за заселване на бѣломорскитѣ острови — нѣкои отъ тѣзи острови и на първо мѣсто
Критъ. Отъ Критъ сж се заселили гърцитѣ, които населяватъ
днесъ малкото островче Антикитера. До 1773 година то е било
ненаселено. На тази година сж се преселили отъ островъ Критъ
17 сфакиотски семейства, отъ които се е намножило днешното
население, броящо 494 души1
2. И часть отъ населението на островъ
Китера произхожда отъ Критъ, друга часть отъ Самосъ, отъ
Занте, отъ Тайгетъ въ Лакония3. Критъ и Тайгетъ се явяватъ
като единъ отъ най-активнитѣ центрове на разселване въ
обсега на гръцкия народъ. Отъ Критъ сж дошли доста гърци
въ Корфу. Докато това заселване е ставало по сжщата при
чина, поради която се е извършило и разселването въ класи
ческо време — бързото развитие на търговията и свързаното
съ нея мореплаване — разселването на гърцитѣ въ по-далечнитѣ кжтове на Срѣдиземноморскитѣ земи е станало като
последица отъ бързото пренаселване на планиниститѣ гръцки
континентални и островни части. Отивайки да търсятъ прех
рана, тѣзи емигранти сж се заемали съ каквато и да е работа,
успѣвайки, обаче, бързо да се нагодятъ къмъ мѣстнитѣ условия
и да подобрятъ участьта си. Съ огледъ на този характеръ на
изравняване чрезъ преселване отъ едни въ други Срѣдиземно
морски земи не трѣбва да се очаква и наистина не сжществува
нито следа отъ гръцка емиграция въ Италия, която е днесъ
сжщо една пренаселена страна. Затова пъкъ въ Срѣдиземно
морска Франция гърцитѣ сж намѣрили широко поле за дейность. Гръцката колония въ Марсилия е толкова голѣма, че
въ нѣкои квартали на този градъ се чува току речи само
гръцки. Тукъ гърцитѣ сж моряци, занаятчии (извънредно много
шивачи), търговци, люде отъ свободнитѣ професии (много
1 Вж. A. P h i 1 i p p s о п, Reisen und Forschungen im westlichen Klein
asien, H. I, Pet. Mitteilungen Erg.-H. 167, 1910, стр. 25 и 38.
2 Вж. R. Leonhard, ц. c., стр. 46.
3 Вж. А. Μηλιαράκης Γεωγραφία πολίτικη τον νομοί) Άργόλιδος καί
Κορινθίας, εν Α&ήναις, 1886, стр. 266.
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лѣкари, напримѣръ), а и доста общи работници. Гърци живѣятъ
въ доста голѣмъ брой и въ останалитѣ части на Франция, но
предимно въ нейнитѣ срѣдиземноморски дѣлове, намираме ги
и въ Испания, и въ Атласкитѣ земи, гдето държатъ въ ржцетѣ
си почти всички питейни заведения по новооснованитѣ малки
мѣстни пазари, чакъ до прага на пустинята, пъкъ дор і и въ"
оазиситѣ на Сахара, когато тѣ сж заети отъ консумативни
военни единици. Най-бързо е нараствала, обаче, и най-голѣмо
значение е придобила гръцката емиграци въ Египетъ. До на
растването на Атина до днешнитѣ й размѣри на гібЛумилионенъ
градъ съ право се казваше, че най-голѣмиятъ гръцки градъ,
т. е. градътъ, въ който има най-много гърци, се намираше не
въ Гърция но въ Египетъ — градъ Александрия, гдето гръц
ката стохилядна колония държи едва ли не цѣлия стопански
животъ въ свои ржце. Многобройна е гръцката колония и въ
другитѣ египетски градове, особено въ Кайрр, Портъ Саидъ
и др.1. Вѣрно е, че всички пристанищни градове на свѣта си
приличатъ. И все пакъ нѣма никакво съмнение, че присжтствието
на гръци въ повечето отъ срѣдиземноморскитѣ пристанища
имъ придава нѣкои общи черти, като последица отъ нѣкои
специфични за гръцкия търговецъ, морякъ и работникъ обичаи.
Трѣбва да се отбележи, отъ друга страна, че и гъркътъ, би
дейки роденъ съ известни склонности, не отива драговолно
въ земи извънъ Срѣдиземноморскитѣ, които представятъ при
родна срѣда, която отговаря най-добре на неговитѣ навици.
Ето защо може да се каже, че гъркътъ съ своята съвременна,
както и съ своята стара диаспора очертава доста добре границитѣ на Срѣдиземноморскитѣ земи. Гърцитѣ и италианцитѣ
сж може би най-типичнитѣ срѣдиземноморци, които именно
поради това сж се замѣствали последователно въ Срѣдиземноморския просторъ. Гърци живѣятъ, наистина, въ доста го
лѣмъ брой и въ Източна Африка, обаче, въ тази нейна часть,
която има поне отчасти климатъ подобенъ на срѣдиземноморския и растителность подобна на медитеранската — въ
Абисиния. Забележително е, че точно на сжщото мѣсто се
насочиха и италианцитѣ и то съ откритото намѣрение да колонизиратъ часть отъ своето излишно население — нѣщо, което
гърцитѣ сж направили много отдавна безъ да повдигнатъ
каквито и да било политически спорове.
Т у р ц и т ѣ заематъ въ Срѣдиземноморскитѣ земи твърде
особено положение. Тѣ намаляватъ постоянно по брой, поради
което не може да се посочи нито единъ случай на спонтанно
преселване на турци отъ времето, когато турската империя
достигна своитѣ най-широки граници· Чрезъ гръцкото насе
ление по брѣговетѣ тѣ бѣха отдѣлени, впрочемъ отъ самото
Срѣдиземно море.
1 Вж. J. Р а г t s с h, ц. с., стр. 76.
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Сирийцитѣ сж поставени днесъ при сжщитѣ несгодни
условия, при които сж се намирали преди повече отъ две
хилядолѣтия финикийцитѣ, които живѣели по сжщитѣ мѣста,
И тъй както последнитѣ сж били принудени да емигриратъ
по цѣлия познатъ тогава свѣтъ — т. е. въ всички Срѣдиземно
морски земи, така и сирийцитѣ днесъ напускатъ масово своята
бедна родина. Нѣма никакво съмнение, че тѣ биха предпо
чели да се настанятъ въ земи, които сж малко много подобни
на Сирия по своята природа. Ако въпрѣки това тѣ не сж могли
да се пръснатъ въ Срѣдиземноморскитѣ земи причинитѣ сж
нѣколко: изпреварени сж били отъ другитѣ два активни срѣ
диземноморски народа — гърци и италианци ; минаватъ за люде
низкокултурни и поради това не могатъ да си пробиятъ пжть
тамъ, гдето сж се настанили преди тѣхъ европейци. Ето защо
повече отколкото въ Срѣдиземноморскитѣ земи ние ги на
мираме въ Америка : въ Съединенитѣ Щати (200,000 души),
Аржентина (180,000 души) и Бразилия (140,000 души)· На че
твърто мѣсто идва Египетъ, гдето живѣятъ 65,000 сирийци,
на пето мѣсто следва Мексико, гдето живѣятъ 25,000 души.
Въ Колумбия тѣхниятъ брой е 7,000, въ Чили сжщо 7,000, въ
Канада 6,000, въ Австралия 5,500, въ Куба 5,000. По петь
хиляди сирийци живѣятъ и въ Боливия, Еквадоръ, Либерия,
Суданъ и Палестина, въ Перу, Турция и Франция живѣятъ по
3,'5ОО, въ Мароко 3,000, въ Нигерия 2,500, въ Гърция и Иракъ
по 1,000, въ Япония и Германия по 500, въ І^талия 400, въ
Великобритания 200, въ Кипъръ 55. Около 50 души отъ тѣхъ
живѣятъ въ Белгия, 25 души въ Азорскитѣ острови и 15 въ
Балеарскитѣ острови. Общо въ чужбина живѣятъ около единъ
милионъ сирийци — повече отколкото въ самата Сирия. Почти
навсѣкжде сирийцитѣ, които произхождатъ отъ ливанската
область, сж търговци на дребно, бакали въ разни затънтени
села и новоосновани селища въ Америка; въ Африка се явяватъ като посрѣдници между мѣстното негърско население и
бѣлитѣ търговци. Сирийцитѣ бързо научаватъ езика на мѣ
стното население и въ нѣкои случаи се явяватъ като неизбѣжни посрѣдници. Тѣ притежаватъ забележителна способность да се приспособяватъ къмъ срѣдата, въ която попадатъ,
поради което на нѣкои мѣста мѣстното население е отвикнало
да ги счита за чужденци. Какво голѣмо подобие съ старитѣ
финикийци. Човѣкъ неволно е склоненъ да вижда предопредѣлена сждбата на населението, което живѣе на дадено мѣсто.
Арабитѣ дадоха презъ първитѣ вѣкове на срѣдновѣковието най-грандиозния примѣръ за бързо и масово пресел
ване въ обсега на Срѣдиземноморскитѣ земи. Освенъ цѣла
Северна Африка, тѣ се заселватъ въ доста голѣми маси и въ
Южна Испания и Португалия1, а презъ десети вѣкъ и въ Кор
1 Тукъ арабитѣ сж дошли чакъ отъ Йеменъ ! (Вж. H. Lautensach,
Portugal. Peterm. Mitt. Erg. — H. 213, 1932, стр. 94.
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сика, Сардиния и особено въ Сицилия. Десети вѣкъ е билъ
за тоя островъ и най-блестящиятъ периодъ, главно поради ра
ционализирането на земедѣлието отъ арабитѣ съ въвеждане
на напояването и на нови по-доходни култури, като агруми,
фастъци, памукъ и шафранъ. Тия култури компенсирали сто
кратно упадъка на лозарството, настжпилъ като поел' <ица
отъ арабското владичество и то въ връзка съ религиознитѣ
принципи на мохамеданитѣ. Презъ десети до тринадесети вѣкъ
населението на Сицилия се изчислява на около 1,600,000 души,
отъ които повече отъ една трета — около 600,'000 души сж
били араби1. Тѣзи цифри сж достатъчни за да покажатъ си
лата на арабската експанзия презъ срѣдновѣковието. Ако тя
въпрѣки това не е могла да доведе до окончателното* арабизиране на Срѣдиземноморскитѣ земи причината за това е не
само напорътъ на севернитѣ народи (последнитѣ отгласи на
великото преселение на народитѣ, т. е. на голѣмия напоръ на
севернитѣ народи къмъ югъ се продължили и презъ X до
XIII в.), но и една вжтрешна слабость: подобно на турцитѣ (и
еднитѣ и другитѣ сж мохамедани!) и арабитѣ започватъ да
намаляватъ по брой и загубватъ по този начинъ способностьта
за разселване и, заедно съ това, ставатъ негодни и да подържатъ тази политическа мощь, която сж имали въ течение на
дълги вѣкове.
Всички споменати примѣри за масови разселвания сж,
струва ми се, достатъчни за да покажатъ, че населението въ
Срѣдиземноморскитѣ земи е основно размѣсено, поради което
може спокойно, безъ огледъ на днешнитѣ случайни етични
отношения, да се говори за срѣдиземномореца като за психо
логически типъ съ опредѣленъ характеръ, наложенъ отъ при
родната обстановка и който отъ своя страна поставя нѣкои
белези върху културния пейзажъ, които сж типични именно
за срѣдиземноморския културенъ пейзажъ. Това ще проличи
най-добре когато разглеждаме поселищнитѣ отношения и спе
циално физиономията на срѣдиземноморскитѣ селища. Такива
рѣзки културно-географски граници, каквато е границата между
Холандия и Германия, все части отъ Срѣдна Европа, въ Срѣ
диземноморскитѣ земи нѣма и сж немислими при извънредно
напредналото изравняване между отдѣлнитѣ срѣдиземноморски
народи. Въ Срѣдиземноморскитѣ земи сж настжпили асимилации въ най-широкия смисълъ на
тази дума.
Емиграцията отъ ' едни срѣдиземноморски земи къмъ
други срѣдиземноморски земи или извънъ тѣхъ е свързана не
само съ значителни етнични промѣни, които ще бждатъ раз
гледани въ последната глава на настоящата студия, но и съ
1 Вж. F r an с е s с о Maggiore Р е r n і, La popolazione della Sicilia
e di Palermo dal X al XVIII secolo, Palermo, 1892.
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създаване на голѣми несъответствия между броя на мжжетѣ
и женитѣ, главно защото въ емиграцията участвуватъ ща ли
не изключително мжжетѣ. Добъръ примѣръ въ това тношение сж петтѣ села на островъ Касосъ, отъ Додеканезкк архипелагъ. Островътъ (заедно съ най-близкитѣ скалисти островчета,
които обхващатъ 4.4 кв. км.) има само 69.4 кв. км., заети
почти изцѣло отъ варовиковъ силно окарстенъ планински
блокъ. Къмъ това се прибавя и много сухиятъ климатъ —
само около 200 мм. годишна сума на валежитѣ. Само 10-тина
кв. км. сж годни за стопанско използуване и тукъ сж стру
пани всички села. Тѣ сж сравнително ново явление. Въ древностьта островътъ е билъ значително населенъ, обаче презъ
срѣднитѣ вѣкове се обезлюдява почти напълно. Първата група
нови заселници сж били албанци, дошли на 1418 г. по време
на венецианското владичество надъ додеканезкитѣ острови.
Втора група пакъ албанци сж били доведени отъ турската
власть на 1579 г. Това ново население сжщо е било изтрѣбено
и въ края на 16 в. островътъ е билъ напълно пустъ. Други 200
души албанци се преселили на 1638 г. едновременно съ пре
селници гърци отъ съседнитѣ острови. Това допринесло за
бързото еленизиране на албанцитѣ. Отъ тѣхъ е останало като
споменъ името на едно село, Арванитохори, т. е. Албанско
село1. Въ началото на миналия вѣкъ населението на острова е
било около 10,000 души12. Тѣ сж се препитавали главно отъ
морето, като съ своитѣ платноходки сж извършвали каботажната служба между много острови и между Мала-Азия и
Гърция, като сж конкурирали мноі*о единъ другъ бѣломорски
гръцки островъ — Сира. Населението намалѣло следъ това
значително по време на гръцкитѣ въстания, но най-много по
време на построяването на Суецкия каналъ. Отъ 13,000 ра
ботници, които сж работили срѣдно всѣки день по построй
ката на канала, 6,500 били египтяни, сирийци и араби и 7,000
европейци, отъ тѣхъ 5,000 гърци, а отъ последнитѣ около
3,000 сж били отъ островъ Касосъ3. Почти всички сж оста
нали да живѣятъ въ новооснования градъ Портъ-Саидъ. Тѣ
дори пожелали този градъ да бжде нареченъ Новъ Касосъ,
по името на родния имъ островъ, но молбата имъ не била
приета, защото било предрешено градътъ да се нарече на
името на тогавашния египетски владѣтель Мехмедъ Саидъ4.
1 Вж. Е. М і g 1 і о г і η і, Appunti geografici suit’ isola di Caso (Egeo),
Bollettino della R. Soc. Geogr. liai., Serie VII. vol. Ill, 1938, стр. 265—279.

2 Ф. Φρανκούλις, Λεύκωμα της Κάςου. ΓΙόρτ Σαίδ, 1921, стр. 207—
213 ; Τ. ’ Ε. Έναγγελίδου καί Μ. Γ. Μ ιχαϊλίδον Ν ο υ a ρ ο ν, ’ Ιστορία
της νέσου, Κάσου, ’ ΑΌήναι, 1936, стр. 14.
3 Вж. A. G. Politis, L’Hellénisme et l’Égypte moderne. Vol. II,
Paris, 1930, стр. 84—85.
4 Вж. Φ. Φρανκούλις, цит. съч.. стр. 204.
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По-късно първитѣ изселници привлѣкли и други свои съселяни,
така че тѣ образуватъ днесъ една 5,000-на колония въ ПортъСаидъ. Тѣ изпращатъ на своитѣ роднини, останали въ острова,
предимно жени, всѣка година срѣдно по 4 и половина милиона
лева! На 1931 г. на острова сж живѣли само 1925 души, на
1936 г. — само 1505. Селото Паная брои на сжщата година
29 мжже и 47 жени (общо 76 д. срещу 104 на 1931 г.), село
Поли 43 мжже и 66 жени, с. Арванитохори 76 м. и 111 жени,
с. Офри 214 м. и 294 ж. Само въ с. Ая Марини, населено пре
димно отъ пастири, мжжетѣ (316 д.) сж малко повече отъ женитѣ (309 души)1.
И на островъ Калимносъ, пакъ отъ Додеканезкия архипелагъ, все поради голѣмата емиграция, живѣятъ само 5,263 м.,
а 6422 жени12.
ВъСрѣдиземноморието ставатъ много еди
нични и масови спонтанни преселвания, вжтре въ
една малка область (т. е. локални преселвания), или отъ една
область въ друга на една и сжща страна (вжтрешни преселнически движения), или отъ една страна въ друга (външни
преселнически движения, въ днешно време главно отъ Италия
къмъ Франция и французкитѣ северо-африкански колонии и
отъ Италия и Гърция къмъ Америка). Въ Срѣдиземно
морскитѣ земи ставатъ повече преселвания от
колкото гдето и да е другаде ивъ връзка съ това
много чести и голѣми промѣни въ броя на населението. Тѣзи
спонтанни преселвания могатъ да бждатъ импулсирани отъ
нѣкои отъ следнитѣ обстоятелства :
1. Бързото сгжстяване на населението въ областитѣ съ
интензивно земедѣлие става причина часть отъ това население
да отива въ незаети земи, които уползотворява било като употрѣбява гората или макията, било като въвежда напоявани
култури на мѣстото на сухитѣ култури.
2. Сезонното преселване на пастиритѣ е винаги добра
предпоставка за изоставане на единични пастири въ низинитѣ,
гдето ставатъ земедѣлци въ селата или търговци и занаятчии
въ градоветѣ.
3. Риболовътъ е друга изтъкната вече по-горе причина
за разселвания по брѣговетѣ на Срѣдиземно море.
Сжществуватъ и много други причини за преселване, така
че общо може да се каже, че сжществува извънредно голѣмо
непостоянство. То се е отразило и върху поселищнитѣ отно
шения, които сж много по-непостоянни, отколкото въ извънсрѣдиземноморскитѣ дѣлове на Европа.
1 Вж. Е. Migliori ni, Ricerche antropogeografiche eseguite nellc
isole italiane dell’ Egeo. Viaggi di Studio, promossi della Fondazione Volta, vol.
IV, стр. 16 на отдѣлния отпечатъкъ.
2 Е. Migliorini, цит. с. стр. 20.
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2. Типътъ на селищата въ Срѣдиземноморскитѣ земи.

Бихме очаквали, като знаемъ колко стари сж населението
и културата въ Срѣдиземноморскитѣ земи, да се изправимъ
предъ голѣми затруднения при изследване на поселищнитѣ от
ношения въ тѣзи земи. Въ сжщность тѣзи изследвания не сж
тъй трудни, защото за градоветѣ, които обикновено сж стари,
имаме достатъчно исторически данни, а селата сж често осно
вани или най-малко придобили днешния си видъ въ много
скорошно време1 и то като последица отъ изтъкнатитѣ много
чести преселвания.
Общо взето може да се каже, че въ Балканския полуостровъ, когато заселването (разбира се спонтанното засел
ване!) на дадена область е станало отъ единично идващи за
селници, сж били основани единични дворове, а когато заселницитѣ сж идвали масово и на групи, сж възниквали събрани
селища дори и въ мѣста гористи или съ пресѣченъ теренъ.
Събрани или пръснати, така основанитѣ селища сж имали раз
вой, който е вървѣлъ най-често успоредно съ увеличаване
броя на населението.
Единичнитѣ дворове сж се обръщали на колиби, а последнитѣ отъ своя страна твърде често сж образували села
полупръснати, подобни за селата-мъглявости (villages-nébuleu
ses) въ Белгия12 и на полупръснатитѣ села въ Румъния (satui
de t p rasfirat)3. Съ по-нататъшното увеличаване на населението
много полупръснати села сж станали напълно събрани. Тѣзи
биха могли да бждатъ наречени вторични събрани селища, въ
противовесъ на първично събранитѣ, т. е. тѣзи, които сж били
основани като събрани. И еднитѣ и другитѣ иматъ типиченъ
купчинестъ типъ, съ криви улици и квартали съ кржгла, елип
совидна или подобна форма. Въ Балкански полуостровъ, пъкъ
и въ всички срѣдиземноморски земи другъ типъ купни селища
е почти неизвестенъ. Само въ Италия въ нѣкой низини се
срѣщатъ събрани и то много сбити селища съ шахматна основа.
Тѣ сж произлѣзли на мѣстата, гдето по-рано е имало „корти“,
1 Такъвъ е случаятъ на много мѣста въ Балканския полуостровъ : вж.
28-тѣ тома на редицата Насеља српских земаља, издавана отъ Сръбската ака
демия на наукитѣ първоначално подъ ръководството на покойния сръбски
географъ Лован Цвиіиѣ. Примѣри за България вижъ у Д. Ярановъ,
Разлогъ. Областно географско изучване, Мак. Прегледъ. год. Vili, кн. 4,
стр. 86—96 ; D. Jaranoff, Die Siedlungstypen in der Östlichen und Zentra
len Balkanhalbinsel, -Zeitschr. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin, Jahrg. 1934,
стр. 183—191.
2 Вж. Μ. A. Lefèvre, L’ habitat rural en Belgique, Liège, 1926, стр. 20.
3 Вж. V. Mihäilescu, O harta a principalelor tipuri de asezari ru
rali din Romania, Boletinul Societatii Regâle Romane de Geografie. Bucuresti,
t. 46, 1927, стр. 64.
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единични голѣми четвъртити кжщи съ двороветѣ въ срѣдата,
около които пжтищата сж се пресичали подъ правъ жгълъ и
които отъ единични дворове сж. се разрастнали по една или
друга причина въ голѣми села, (Вж. обр. 11).
И първичнитѣ и вторичнитѣ събрани села въ Балкански
полуостровъ запазватъ своя събранъ купчинестъ типъ само
когато не е възможно да се увеличи землището на селото.
Въ противенъ случай, а понѣкога и само когато се увеличи
използуваната часть на землището, дори само когато се интен
зифицира използуването на старата културна площь, настжпва
пръсване на селото на единични дворове. Освенъ съобщенитѣ
отъ мене по-отдавна примѣри за подобна еволюция, «апоследъкъ имахъ възможность да изуча и съобща подобенъ случай
отъ островъ Самотраки. Тукъ до преди около 60 години цѣлото население е бил«^ събрано въ едно единствено селище,
което поради това не се нуждабло отъ особено име: наричали
го просто „Селище“ — Хора —на гръцки. Така се нарича то и
до днесъ. Разположено е въ западнитѣ пели на планинския
блокъ, който за^ма почти цѣлия островъ, на два и половина
километра отъ брѣга, който, обаче, не се вижда, понеже между
него и селото се издигатъ нѣколко трахитни хълма. На това
единствено нѣкога село е принадлежала земята на цѣлия
островъ, съ изключение на малки части, които до последната
поземлена реформа сж били притежание на нѣкои монастири
въ Света гора. За използуването на това голѣмо селско зем
лище всѣка година въ края на месецъ мартъ населението на
селото отивало εξοχή—на полето—, при което си устройвало вре
менни жилища, наречени „компосъ“. Съ течение на времето тѣзи
жилища се устройвали все по-добре, докато най-после часть
отъ населението на старато село останало въ тѣхъ. Наблюдава
се сжщиятъ развой, както при нашитѣ села, поятитѣ на които
твърде често се превръщатъ въ колиби съ постоянно насе
ление. По този начинъ сж възникнали най-първо колибарскитѣ
селища Палеополисъ, при едноименнитѣ развалини, Камариотиса,
при малкия и единственъ пристанъ на острова при плиткия
заливъ на северо-изтокъ отъ носъ Акротири, Ксиропотомосъ,
на изтокъ отъ едноименната долина. А въ съвсемъ ново време,
презъ последнитѣ двадесеть години, сж възникнали и колибитѣ
Алония, Курмети (наричани още и Свети Илия), Лакома и Макрильесъ. Броятъ на жителитѣ презъ 1928 г. въ тѣзи осемь
селища на острова е показанъ въ следната таблица:
Хора................... 2055
Курмети ...................... 184
Лакома............. 497
Камариотиса ............. 149
Алоня................ 459
Палеополисъ ............. 97
Ксиропотамосъ .331
Макрильесъ................ 94

Ако се ежди по развоя на селищата и по тази табличка
би трѣбвало да се говори за пръснатъ типъ, за колиби. Това,
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Обо. 11. .Кости “ и произлѣзи отъ корти събрани села въ низината на По. Мѣрка

1:

25,000.
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обаче, не би било много правилно, това би било само едно
формално опредѣление, което не е много подходящо, като се
има предъ видъ, че самото население смѣта своитѣ селища за
самостоятелни, свързани съ старато село „Селище“ само чрезъ
общината, седалището на която се намира именно тукъ.Трѣбва
да се спомене, че този развой не е спрѣлъ следъ станалото
пръскане. Отъ старото село Хора има и днесъ „кампоси“, отъ
които тѣзи, които се намиратъ на изтокъ оть Палеополисъ,
се напускатъ напълно презъ зимата, докато въЛадико, разположенъ на югъ отъ Хора, повечето кжщи се напускатъ презъ
зимата, но две семейства отъ нѣколко години вече не се
връщатъ въ старото село. Ладико е на пжть да се превърне
въ самостоятелно селище1.
И на много други малки гръцки острови, напримѣръ на
островъ Каламосъ, единъ Отъ гръцкитѣ Йонийски острови, се
наблюдава абсолютно сжщиятъ развой, така че той може да се
смѣтне като правило. На споменатия островъ Каламосъ, на
примѣръ, се намира сжі|»з едно старо село „Селище“ и много
малки колиби.
Следователно въ Балкански полуостровъ и единичнитѣ
дворове могатъ да бждатъ подѣлени на първични, т. е. такива,
които сж били основани като единични дворове въ една пър
воначално ненаселена область, и вторични, т. е. такива, които
произхождатъ отъ цѣлос-ното или частично пръсване на едно
събрано селище. Разликата въ този случай (противно на гореспоменатитѣ два вида събрани купчинести села) не е само въ
генезиса, но и въ следващия развой. Вторичнитѣ пръснати на
отдѣлни кжщи села не могатъ да се групиратъ, както първичнитѣ. Въ най-добрия случай вторичнитѣ единични дворове мо
гатъ да се превърнатъ, всѣки единъ за себе си, въ малка
колиба (въ смисълъ махала) отъ нѣколко кжщи, и само когато
пръсването е станало върху много голѣма плошь, както е слу
чаятъ съ Самотраки, тѣзи колиби могатъ да се превърнатъ въ
малки самостоятелни селца.
Въ Балкански полуостровъ тѣзи различни фази могатъ
да се установятъ и въ мѣста, за селищата на които не се
знае нищо, но които сж били основани при подобни условия.
Всичко това дава основание да се мисли, че произходътъ и
еволюцията на новитѣ селища въ Балкански полуостровъ може
да се обобщи и да се каже, че на всѣка еволюционна фаза
отговаря съответна форма и че вжтрешнитѣ движения обуславятъ явяването едновременно и на събрани и пръснати*
VI.
1 Вж. Д. Я р а и о в ъ, Островъ Самотраки. Изв. Бълг. геогр. д-во, кн.
VI. 1931, стр. 79—80.
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Обр. 12. Карта на северозападния жгълъ на Южна Калабрия (Мѣрка
1 :250,000) Виждатъ се многобройнитѣ отдѣлнй кжщи и махали около Реджио ди Калабрия, възникнали презъ последнитѣ два вѣка. Вижда се и
градчето Шила (италианското име на Сцила).

селища, безъ огледъ къмъ релефа, горската покривка и хидроложкитѣ отношения, които, разбира се, въ нѣкои случай може
да укажатъ предоминираща роля.

8о

Почти сжщитѣ отношения могатъ да се наблюдаватъ и
въ Италия. Тукъ въ много области селата сж били обектъ
на обстойни изучвания, обобщени отъ Р. Биасути *. Отъ него
вата студия могатъ да се извлѣкатъ много данни върху развоя
на селата въ Италия, обаче произходътъ на повечето отъ
тѣхъ е неизвестенъ. Поради това бѣха направени отъ мене
изучвания въ нѣкой села въ Североизточна Сицилия, Калабрия
и Срѣднитѣ Апенини, предимно села, които сж. били основани
неотдавна. Тѣзи изучвания и литературнитѣ данци довеждатъ
до заключението, че и въ Италия селищата подлежатъ на
сжщия развой, както въ Балкански полуостровъ. Като примѣръ
може да се вземе еволюцията на селищата въ северозападния
жгълъ на Южна Калабрия. Старата Сцила, чието основаване
е станало много вѣкове пр. Хр., е запазила своя сбитъ типъ,
защото е невъзможно увеличаването на обработваната земя.
Не далеко отъ тукъ градътъ Реджио ди Калабрия, чието
основаване сжщо е неизвестно, напротивъ, се е превърналъ
въ последнитѣ два вѣка въ едно голѣмо полупръснато селище,
състоящо се отъ единъ градски центъръ, сжществуващъ отъ
край време, и отъ единични дворове, станали отчасти колиби.
Всичко това е последица отъ обстоятелството, че земи, които
по-рано по разни причини не сж били използувани, сж били
обработени презъ последнитѣ два вѣка. Сжщото се наблюдава
и на други мѣста, гдето увеличаването на обработваната земя
е било възможно и се е наложило поради увеличаването на
населението. Такъвъ е сжщо сучаятъ съ голѣма часть
отъ Срѣднитѣ Апенини. Тукъ не малко отъ стапитѣ села
произхождатъ отъ единични дворове, които отъ сІЬя страна
сж се превърнали или се наблюдава тенденцията да се превърнатъ въ колиби, напримѣръ Рио Неро и други села въ
околноститѣ на Изарния. Тази типична „междинна пръснатость“
на селата (dispersion intercalaire) твърде често е била описвана
като „срѣдиземноморски типъ“1
2. То е защото въ гжсто населенитѣ прибрѣжни срѣдиземноморски земи и селищата сж
по-гжсти, поради което явлението е по-очебиещо. Емиграцията
отъ тѣзи свърхнаселени земи е добре известенъ фактъ. При
това масата се отправя за Америка, обаче отдѣлни семейства
търсятъ мѣста за заселване въ сжщата область, отъ която
произхождатъ. Тъкмо такива отдѣлни семейства, дошли отъ
Сцила, отъ Реджио ди Калабрия и отъ Вила Санъ Джовани,
сж основали преди 100—150 години на абразионната платформа
на 600 м. на северозападъ отъ Аспромонте единични дворове,
които сж се превърнали съ течение на времето и съ намно1 Вж. R. В і a s u 11 і, La carta dei tipi di insediamento, въ Memorie
della Reale Società geografica italiana, vol. XVII, Roma, 1932, стр. 5—25.
2 Вж. A. D e m a n g e ο n, La géographie de l’habitat rural, Annales de
géographie, 1927, стр. 104.

Обр. 13. Карта на платформитѣ на Аспромонте (Мѣрка 1 :40,000). На северо
западния жгълъ се вижда полупръснатото село Мелия ; по платформата —
единични дворове.

Обр. 14. Понтийската низина (на югъ отъ Римъ) следъ бонифицирането Û.
Виждатъ се многобройнитѣ единични дворове (podere) и тЬхното срѣдище
Литория. (Мѣрка 1 : 250,000)
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жаване на населението въ колиби, които образуватъ днесъ
полупръснатото село Мелия. Понеже платформата на 600 м. е
заета вече напълно, новитѣ приселци сж принудени да се
заселятъ върху по-високо разположената абразионна платформа
на 1100—1200 м. Възникването и на πο-старитѣ и на новитѣ
пръснати селища по платформитѣ на Аспромонте е все въ
връзка съ обработването на земи, които преди това или съв
семъ не сж били използувани, или сж служили като пасбища.
Увеличаване на използуваната земя е станало и чрезъ
цѣлостното подобрение („интегрална бонификация“) на блатисти
и други по-рано неизползувани земи, както и чрезъ по-интен
зивно култивиране на старитѣ обработвани земи. Въ това
отношение много интересна е констатацията на Биасути, че
„въ много италиански области е настжпило презъ последнитѣ
десетилѣтия значително увеличение на пръснатитѣ селища,
било чрезъ спонтанно пръскане, или пъкъ чрезъ интензифи
циране на хидравличната и аграрната бонификация“ *. Заслу-

Обр. 15. Единиченъ дворъ съ нова кжща въ бонифицираната Понтинска низина. (Снимка Д. Ярановъ).

жава да се отбележи, че и официално проведената колонизация
на нѣкои „бонифицирани“ низини, като напримѣръ понтийската
низина на югъ отъ Римъ, е била придружена съ явяването
на многобройни единични дворове, „podere“. Стотина отдѣлни
„подери“ се схващатъ като едно цѣло, напримѣръ с. Литория.
Въ селския центъръ се намира само общинскиятъ домъ, черквата
и училището, така че въ случая имаме работа съ типично
ново пръснато село. Това сж първични пръснати селища, при
които теоретически единичнитѣ дворове трѣбва съ време да
се превърнатъ на колиби (въ смисълъ на махала) и на полу1 Вж. R. В i а s u 11 і, нит. с., стр. 8.
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пръснати селища. Това, обаче, едва ли ще може да стане и
то поради обстоятелството, че още отъ сега всѣко отдѣлно
домакинство, което живѣе въ отдѣлна кжща („podere“), има
земя за обработване точно толкова, колкото е необходимо, а
кжщитѣ сж на малко разстояние една отъ друга, така че
между отдѣлнитѣ стопанства не е останало нито кжсче неиз
ползувана земя. Ето защо прирастътъ на населението нѣма да
може да остава на самото мѣсто, а ще трѣбва ако не иска
да мизерствува, да се изселва. Само спонтанцр явилитѣ се
първични единични дворове могатъ да преминатъ този развой,
който бѣ описанъ по-горе. Това личи между другото и отъ
обстоятелството, че единичнитѣ дворове, които сж били осно-

Обр. 16. Последнитѣ овчарски временно обитавани ко
либи (lestre) въ Понтийската низина на югъ отъ Римъ,
която по-рано е била използувана само като зимно па
сище отъ апенинскитѣ овчари. (Снимка Д. Ярановъ)

вани официално следъ една „бонификация“ въ Емилия (южната
часть на низината на р. По) преди около единъ вѣкъ, сж
останали и до днесъ единични дворове. Тъкмо съ огледъ на
това още въ началото на настоящото изложение върху типа
на селищата въ Свѣдиземноморскитѣ земи бѣ подчертано, че
ще бжде дума за типа на селищата, образувани като после
дица отъ спонтанно извършени преселвания. Все споредъ
Биасути „значителна часть отъ единичнитѣ дворове сж ско
рошно явление, като явяването имъ се засилва следъ Свѣтовната война, тъй като преди нея сж се увеличавали бързо
поради завръщането на часть отъ емигрантитѣ отъ презокеанскитѣ земи“1. А известно е, че емигрантитѣ се връщатъ
въ Италия винаги поединично.
*) Вж. R. В i а s u 11 і, нит. с., стр; 13.

Обр. 17. Единични дворове и кжщи въ Емилия, върху отдавна бонифицирана земя. (Мѣрка

1

:25,000)

86

Въ нѣкой случаи се наблюдаватъ въ типа на селата
промѣни съ по-другъ характеръ. Споредъ Биасути „кортитѣ“1
показватъ тенденция да се съединяватъ въ групи, да образуватъ колиби, села и дори голѣми населени срѣдиша12. Обясне
нието на този фактъ ни е дадено отъ Карачи, споредъ когото
„увеличаването на населението презъ последнитѣ вѣкове до
кара до образуването на много пръснати селища, сжщевременно, обаче, продължава да съществува тенденцията за съби
ране на кортитѣ около нѣкой центрове или около други
корти“3, като при това честъ е случаятъ когато една или
повече единици сж служили като привличащи центрове4.
Трѣбва да се признае, че за да имаме по-ясна идея върху
развоя на селищата въ Италия сж потрѣбни още много ло
кални изучавания. Но даже и горниятъ бързъ прегледъ на
досега известнитѣ факти позволява да се направи заключе
нието, че типътъ на селищата въ Италия е твърде непостояненъ, а що се отнася до негова еволюция, изглежда, че и
тукъ, както на Балкански полуостровъ, факторитѣ, които направляватъ този развой, сж броятъ на населението и налич
ната използуваема земя. При това изглежда, че и въ двата
полуострова вжтрешнитѣ преселнически движения сж имали
все едно и сжщо значение за типа на новооснованитѣ селища.
Нека отидемъ още по на западъ, въ Балеарскитѣ острови.
За тѣхъ ни дава доста данни отличната студия на Рибасъ де
Пина върху селищата въ Майорка. Значителното увеличаване
на населението презъ последнитѣ вѣкове и използуването на
земи, напустнати по-рано, сж имали като последица пръсва
нето на селищата, които по-рано сж били събрани5.
Сведенията ни за Испания сж още, за съжаление, твърде
ограничени. Статиитѣ на Леонардъ67, Квеле ’ и Соръ8 позво1 „Corti" се наричатъ отдѣлнитѣ дворове въ Ломбардската низина,
които иматъ четириъгълна постройка съ голѣмъ дворъ въ срѣдата.
2 Вж. R. Biasutti, цит. с., стр. 17.
3 Вж. G. С а г а с i, Le „Corti" lombarde е Г origine della corte, Memorie
della Soc. geogr. ital., vol. XVII, стр. 29, забележката подъ линия.
4 Вж. G. С а г а с і, цит. с.. стр. 32, забележката подъ линия.
5 Вж. D. Μ. Ribas de Pina, El habitat rural en la isla de Mal
lorca a fines dei siglo XVIII y en la actualidad, Boletin de la Sociedad geografica nacional, vol. LXXI1, стр. 259—288.
6 Вж. R. Leonhard, Innere Kolonisation in Spanien, Archiv für innere
Kolonisation, Bd. IV, 1912, стр. 113 и сл.
7 Вж. О. Quelle, Anthropogeographische Studien aus Spanien, Mitt. d.
Geogr. Ges. Hamburg, Bd. XXX, 1917, стр. 160—166; вж. критиката на T. d е
Aranzadi, A proposito del tipo atlantico de distribuciôn de vivendas en
Espana, segun el dr O. Quelle, Revue internationale des études basques, vol.
XVI, 1925, стр. 45—52.
8 Вж. Μ. So r re, Le peuplement rural en Espagne, Troisième rapport
de la Commission de l’habitat rural, стр. 40—41.
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ляватъ да се схване само разпространението на разнитѣ типове
въ най-общи черти. Областни изучвания липсватъ почти напълно.
Тѣзи отъ Хуанъ Дантинъ Сереседа1 върху Ла Манча и отъ
Урабахенъ върху Навара123 не даватъ никакво указание за
развоя на селищата или обяснение за наблюдаваното разно
образие въ типа на селищата. Отъ друга страна опитътъ на
на Йесенъ® да се обясни сбития типъ на селата въ Ла Манча
съ липсата на вода за пиене не може да се смѣта за сполучливъ. Много отъ селата въ тази область си служатъ само
съ дъждовна вода, събирана въ цистерни. Ясно е, че всѣки
единиченъ дворъ би могълъ да си достави вода по този начинъ,
както е напримѣръ случаятъ съ околноститѣ на Неаполъ и въ
Динарския Карстъ, мѣста, които съмъ ималъ възможность
самъ да обходя.
Отъ всички данни за селищата въ Испания може да се
заключава, че тукъ разнообразието въ типа на селищата е
твърде ограничено. Отъ най-новитѣ изследвания на Ноймайръ
може да се заключава, че тѣзи ограничени по брой типове не
сж съвсемъ неизмѣнни по време4. Общото впечатление е,
обаче, че тукъ селищата еволюиратъ много слабо. Този фактъ
противоречи на пръвъ погледъ на това, което установихме
въ другитѣ два южноевропейски полуострова. Но като се
има предъ видъ, че отъ дълго време броятъ на селското
население въ Испания стационира, и дори показва тенденция
за намаляване, поради силната емиграция, различието става
вече много по-лесно обяснимо. Видѣхме по-горе, че еволю
цията на селищата е въ тѣсна връзка съ увеличаването на
броя на тѣхното население. На сжщото обстоятелство, задър
жане неизмѣненъ броя на населението, се дължи и запазва
нето отъ дълги времена на единичнитѣ дворове въ обсега,
населяванъ отъ баскитѣ. Населението не се увеличава, защото
ставатъ много единични изселвания къмъ Южна Америка,
като последица отъ обичая бащиниятъ иматъ да се наследява
отъ първородното дете, било то синъ или дъщеря. Следова
1 Вж. J. DantinCereceda, La poblacion de la Mancha espagnola
en el centro de su maximo endorreismo, Boletin de la Sociedad geogr. nacional,
LXXII, 1932, стр. 25—45.
2 Вж. L. de Urabayen, Algunas observaciones sobre la distribution
de la poblation de Navarra en 1920, Revue internationale des études basques,
vol. XVI, 1925, стр. 539—550.
3 Вж. O. J e s s e n, La Mancha, Mitteilungen der geogr. Ges., Hamburg,
Bd. XLI, 1930, стр. 191—192.
4 Вж. G. N e u m a i e r, Problemas sobre la geografia de los establecimientos humanos en la vaja Andalucia, Boletin de la Soc. geogr. national,
1933, стр. 533 ; Untersuchungen über die Streusiedlungen in Spanisch-Gali
zien, Zeitschrift der Gesellsch. für Erdkunde zu Berlin, Jahrg. 1934, стр.
161—183.
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телно тукъ не се образуватъ колиби (въ смисъль махали),
поради изселване, свързано съ мѣстното обичайно наслед
ствено право1.
Въ долината на Рона, въ Русийоръ и въ Каталуня, споредъ Фоше12, е настжпило пржсване на селищата безъ нѣкакво
значително увеличаване на населението, а само поради настъ
пилата презъ последно време трансформация въ селското сто
панство. Земята въ споменатитѣ области днесъ не се изпол
зува така, както по-рано. Вмѣсто зърнени храци^поради ново
въведеното напояване, се садятъ зеленчуци, които изискватъ
повече и постоянни грижи, поради което кжщитѣ сж се пръс
нали по градинитѣ, така че сж се образували единични^ дворове.
Веднага трѣбва да отбележа, че въ случая не може и дума
да става за нѣкакво противоречие спрѣмо даденитѣ по-горе
примѣри. Въ случая по интензивното използуване на земята
играе ролята на увеличено по пространство селско землище, а
пъкъ видѣхме вече, че нарастването на населението има своя
ефектъ върху еволюцията на типа на селищата само когато едно
временно съ нарастването върви и увеличаване на землището.
Изглежда, че въ Северозападна Португалия трансформа
цията на земедѣлието, предизвикана отъ явяването на кул
турата на царевицата, е имала сжщото значение и е преди
звикало появяването на много единични дворове3.
Въ Атласкитѣ земи селищата се отличаватъ съ още поголѣмо непостоянство. По най-разнообразни причини: война,
неплодородие, суевѣрие, населението изоставя селото си и
построява друго на по-близко или по-далечно разстояние. Само
градоветѣ траятъ съ вѣкове. Селата рѣдко иматъ история по
стара отъ 20—30 години. Леснотата, съ която населението
изоставя селото си, може да се обясни съ тамошнитѣ клима
тични условия. Съ години селянитѣ могатъ да прекаратъ на
открито и безъ покжщнина, а когато пожелаятъ, за 1—2 дена
могатъ да издигнатъ ново село съ кирпичени зидове. Това
непостоянство на селища обяснява сжщо така и леснината, съ
която последнитѣ промѣнятъ типа си. При разтурянето на
едно село, по една или друга причина населението образува
следъ това нѣколко отдѣлни групи кжщи. Колкото по на югъ
се отива, толкова човѣкъ е по-малко свързанъ съ кжщата си,
та толкова по-лесно и селата мѣнятъ своя типъ. Само въ
1 Вж. W. Ziesmer. Das Land der Basken, Berlin, 1934, стр. 13—14
и 42. Интензивна емиграция и въ връзка съ това и забавена еволюция на
селищата като последица отъ подобно обичайно право сжществува и на
други мѣста въ Срѣдиземноморскитѣ земи, напримѣръ на островъ Касосъ,
отъ Додеканезкия архипелагъ. Вж. Е. Migliorini, Appunti etc., стр. 277.
2 Вж. въ Comptes rendus du Congr. intern. Géogr. Varsovie, 1934, т. Ill,
стр. 463.
3 Вж. въ сжщитѣ Comptes rendus, стр. 464.

Обр. 18. Единични дворове на французки колонисти (ферми) въ Мароко, на
югоизтокъ отъ Рабатъ. (Мѣрка 1 :50,000)
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сахарскитѣ оазиси като че ли той е по-постояненъ — съвсемъ
сбитъ — и то поради невъзможностьта да се живѣе извънъ ■
оазиса постоянно на едно мѣсто. Така щото и отъ поселищногеографска гледна точка границата между Срѣдиземноморието
и пустинята е доста чувствителна и много ясно забележима1.
Въ Мароко се извършва днесъ масово групово заселване,
въ повечето случаи отъ отдѣлни семейства. Това става отъ
една страна съ установяването на една часть отъ досегашното
номадско население на едно мѣсто и отъ друга страна съ за
селването на френски колонисти. И въ двата случая се образуватъ единични дворове, които на много малко мѣста сж се
превърнали въ малки махали. Въ по-голѣми махали се превръщатъ само пазарнитѣ центрове, създадени отъ* админи
стративната власть презъ последнитѣ двадесеть години понѣкога на мѣста, гдето преди това не е имало нито кжщи, нито
поменъ отъ човѣшка дѣятелность.
Изглежда, че селищата показватъ по отноше
ние на своя типъ единъ и сжщи развой въ всички
Срѣдиземноморски земи. Типътъ на селището, дѣло
на строителната дейность на неговитѣ жители, еволюира съ
увеличаването на това население12. Голѣмото непостоянство въ
типа на селищата въ Срѣдиземноморскитѣ земи, свързано съ
голѣмата подвижность на населението на тѣзи земи, изключва
1 Вж. Д. Ярановъ, Физиогеографски изучвания въ Западното
Срѣдиземноморие. Изв. Бълг. геогр. д-во, кн. III, 1936, стр. 95—96.
2 Тѣсната връзка между сгжстяването на населението и пръскането
на селата на единични дворове и произлѣзли отъ тѣхъ махали проличава
много добре и отъ една студия на Riccardo Riccardi, Nuova carta
della distribuzione della popolazione sparsa e dei centri in Sicilia, Boll. R.
Soc. geogr. ital., 1939, стр. 815—834. Споредъ този авторъ колкото по-интен
зивни култури сж въведени въ дадена часть на Сицилия, толкова и населе
нието е по-гжсто. Това е много лесно обяснимо : ако приемемъ дохода отъ
хектаръ ниви съ зърнени храни за единица, тогава доходътъ отъ хектаръ,
насаденъ съ агруми, е 6’5, доходътъ отъ хектаръ лозе е 3'2, отъ хектаръ
маслинова гора — 2’3, отъ хектаръ, насаденъ съ бадеми — 2, отъ хектаръ,
насаденъ съ лешници — 37. Този по-голѣмъ доходъ, обаче, идва като резултатъ отъ много повече вложенъ трудъ. Докато единъ хектаръ съ зърнени храни
изисква, за да бжде добре обработенъ, 30 надници, единъ хектаръ съ агруми
изисква 397 надници, т. е. 13’2 повече работа, отколкото работата, вложена
въ единъ хектаръ съ зърнени храни. Ако вземемъ последната за единица ще
видимъ, че въ лозята се влага 6'9 пжти повече работа, въ маслиновитѣ на
саждения— 3’2 пжти повече и т. н. Именно това обстоятелство — нуждата
отъ по-постоянна работа при интензивнитѣ култури—прави събранитѣ селища
неудобни и предизвиква тѣхното пръскане. За всѣки случай едно е важно да
се подчертае, че и увеличаването на обработваната площь и насаждането на
интензивни култури е свързано съ увеличаване на населението и пръсването
му за по-рационално използуване на стопанисваната площь.
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a priori прѣкото влияние на сравнително неизмѣннитѣ въ кжсо
време физикогеографски фактори *.
Въ Българскитѣ земи разпространението на пръснатитѣ
селища съвпада съ планинскитѣ части, което води неволно
къмъ заключението, че ще да съществува нѣкаква връзка
между терена и типа на селищата. Ако въ Българскитѣ земи
това е до известна степень така (само една малка часть отъ
нашитѣ земи влиза въ обсѣга на Срѣдиземноморието !), подобно
нѣщо не може да се установи въ Италия. Тукъ по склоноветѣ на Апенинитѣ, и по най-високитѣ части1
2, се намиратъ
само села събранъ типъ, а пръснатитѣ селища сж най-много
въ Ломбардската низина и въ нѣкои котловини.
Съ много примѣри може да се докаже, че и влиянието
на историческитѣ факти е само временно. Така напримѣръ
презъ срѣднитѣ и презъ новитѣ вѣкове до началото на 19 в.
сж възникнали много събрани селища, съ огледъ да може да
се постигне по-ефикасна защита при нападение. Такъвъ е билъ
случаятъ твърде често особено въ близость съ морскитѣ брѣ
гове и то въ връзка съ споменатото вече пиратство. Следъ
преминаването на тази опасность се наблюдава отъ 30-тѣ го
дини на миналия вѣкъ пръскане, свързано съ желанието за
по-рационално използуване на селското землище. А когато уве
личеното население не е могло да се задоволява дори и съ
интензивно обработеното землище, тогава то е прибѣгнало до
използуването на морето, като за цельта на самия брѣгъ се е
явила въ най-ново време рибарска махала, която най-често
носи името Марина ди+името на старото събрано село. Много
типиченъ е въ това отношение случаятъ съ^с. Джераче, въ
Калабрия. Този процесъ е извънредно подобенъ на раздвоя1 Това обстоятелство бѣ изтъкнато отъ мене още преди известно
време. Вж. D. Jaranoff, L’Évolution de l’habitat rural en Europe Méridio
nale, C. r. Congr. intern. Géogr. Varsovie, 1934, t. 111, 1937, стр. 459—465;
Caratteri simili nel evoluzione degli insediamenti rurali nella regione balcanica
e in Italia, Boll. Soc. Geogr. Ital., serie VI, vol. XII, 1935, стр. 259—265.
2 Въ АпенинитЬ най-високо разположеното село се намира на 1464 м.,
а въ пояса отъ 1400 до 1464 м. се намиратъ само 6 села. Отъ тѣхъ найвисоко разположеното — Рока Калашо — има само 51 жители и може, въ
краенъ случай, да бжде смѣтнато не за село, а за колиби (въ смисълъ ма
хала) ; второто отъ горе на долу — Кастеллучио — на 1453 м. има 549 жи
тели, третото — Рока ди Камбиона на 1434 м. има 847 жители, четвъртото —
Ровере — на 1432 м. има 703 жители, петото — Кампотосто — на 1425 м.
има 1440 жители и шестото — Капракота — на 1410 м. има 3510 жители,
т. е. и най-високоразположенитѣ села въ Апенинитѣ представятъ истински
села. (Нека се има предвидъ, че италиянската статистика брои колибитѣ и
единичнитѣ дворове поотдѣлно 1) Вж. Е. М i g 1 і о r і η i, Gli studi sui limiti
altimetrici néll’ Appennino, Atti della XXVII riunione della Soc. ital. per il
progr. delle scienze, Bologna, 1938, стр. 6 на отдѣлния отпечатъкъ.
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ването на българскитѣ села, които поради несигурностьта на
пжтищата сж се оттеглили по време на турското робство въ
страни. Днесъ тѣзи села изпращатъ часть отъ населението
си въ новитѣ махали, които се образуватъ покрай пжтищата,
като се развиватъ въ нѣкои случаи въ голѣми селища (напримѣръ гара Бѣльово, гара Кричимъ, гр. Червенъ-брѣгъ и т. н.).
Една карта на типовитѣ селища въ срѣдиземноморскитѣ
земи би трѣбвало.да се разглежда като отражение на фазата,
до която е достигнало въ своя развой населяването на различнитѣ срѣдиземноморски области. И затова е излашно да се
мжчимъ да установимъ прѣки етнични, социални, фитогеографски или морфоложки влияния за да се обясни подобна карта.
Едно сравняване съ картата на локалнитѣ, вжтрешнитѣ и
външни преселнически движения на сжщитѣ области би имало
много по-голѣмо значение за генетичното обясняване на една
карта на типовитѣ селища въ Срѣдиземноморскитѣ земи.
Дали истъкнатитѣ отношения сж ограничени само въ
Срѣдиземноморскитѣ земи? Полупръснатиятъ типъ въ Ру
мъния (tib räsfirat), много подобенъ по свои развой на полупръснатия типъ въ Балканския полуостровъ, бѣ вече споменатъ по-горе. Въ Швейцария въ Базалски и Бренския кантонъ
едно сравняване на събранитѣ селища отъ края на 17 в. (споредъ карти, запазени въ Базелъ) съ днешнитѣ частично пръс
нати селища показва, че и тукъ значителното увеличение на
населението презъ последнитѣ два вѣка е имало като после
дица пръсването на селищата. Подобна еволюция изглежда да
се извършва и въ други срѣдноевропейски и западноевро
пейски земи, ако се сжди по сжществуващитѣ областни изучвания. Фактътъ, обаче, че промѣнитѣ не изпъкватъ тъй ясно,
показва, че предпоставкитѣ за подобни еволюции не сж тъй
подчертани, както въ. Срѣдиземноморскитѣ земи. И въ това
отношение тѣзи земи заематъ срѣдно положение между Срѣдна
Европа и пустинята, съответно на тѣхното междинно клима
тично положение, както въ този случай границата е по-рѣзка
откъмъ пустинята, т. е. обратно на положението по отношение
на напояванитѣ земледѣлски култури.
За нѣкакъвъ „срѣдиземноморски типъ“ селища не може
да се говори, а само за типиченъ за Срѣдиземноморскитѣ земи
развой на типа на селищата.
Обр. 19 Вижда се старото с. Джерачо (Горно-Джераче) въ Южна Калабрия,
на единъ уединенъ хълмъ ; при морето — новото с. Джераче (Двераче Ма
рина), а между тѣхъ основанитѣ презъ последния вѣкъ нови единични дво
рове, часть отъ които сж се обърнали на колиби (махали), на североизточ
ния жгълъ се вижда и новото с. Сидерна Марина. Старото село, което се
н мира далеко отъ брѣга, се намира извънъ обсега на отрѣзъка отъ кар
тата. (Мѣрка 1 : 40,000)
Историко -филолог, годишник·» — 2
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3. Положение на селищата въ Срѣдиземноморскитѣ земи
Когато е дума за положението на селищата спрямо при
родната обстановка въ Срѣдиземноморскитѣ земи, първиятъ
въпросъ, който трѣбва да бжде разгледанъ, е безъ съмнение,
този за отношението на селищата спрямо морския брѣгъ, единъ
отъ най-важнитѣ обединяващи фактори въ областьта, която е
обектъ на настоящата студия. Въ това отношение първото
нѣщо, което трѣбва да се отбележи, е обстоятелството, че по
брѣга на това море до къмъ началото на миналия вѣкъ е
имало едва ли не само укрепени градове, които сж могли да
се пазятъ отъ пиратски нападения. По тази причина градоветѣ
по брѣга на Срѣдиземно море сж построени на стратегически
удобни точки, като полуострови, дори островчета, или пъкъ
стръмни планински склонове, понѣкога върху абразионии те
раси, отдѣлени отъ морето съ стръменъ клифъ, който пред
ставя добра защита срѣщу нападение откъмъ морето. По
ради всичко това градоветѣ по брѣга на Срѣдиземно море
сж винаги много живописни. Отъ най-близкитѣ намъ градове
заслуживатъ да се споменатъ Солунъ и особено Кавала. Би
дейки построени на тѣсни и неудобни мѣста, старитѣ градове
по брѣга на Срѣдиземно море иматъ много сбитъ типъ. Последниятъ, заедно съ особения видъ кжщи, придава на тѣзи
градове много типичена физиономия, наричана съ право
срѣдиземноморска.
Следъ установяване на нормални условия по брѣга на
Срѣдиземно море се наблюдава много бързо слизане и на
села къмъ този брѣгъ. Нѣма да бжде безинтересно да при
веда нѣколко много типични случая.
На островъ Карпатосъ, единъ отъ голѣмитѣ Додеканезки
острови, до къмъ 1885 г. не е имало нито едно селище на
брѣга на морето. Днесъ има само едно — селото Пигадя —
ако не се смѣта селото Аркаса, което се намира на 500 м. отъ
морския брѣгъ. На 1885 г. на мѣстото на Пигадя е имало само
4 току що изградени рибарски колиби, на 1900 г. на това
мѣсто сж живѣели вече 260 д. \ на 1931 г. — 664 д., на 1936 г.
— 792 д. Увеличението се дължи главно на приижданието на
преселци отъ другитѣ села на острова. Отъ 792 души на
1936 г. 460 сж били родени вънъ отъ селото, отъ тѣхъ 129
души сж били родени въ Апери и 124 въ Менети, дветѣ найблизки села, по 22, респективно 15 и 13 души отъ три подалечни села, по 20, респективно 16 и 16 отъ три други
острова на Додеканезкия архипелагъ, 19 души дошли отъ
Гърция (отъ тѣхъ 6 отъ Критъ), 14 отъ Африка (отъ тѣхъ
9 отъ Египетъ), 9 отъ Америка, а нѣколко души чакъ отъ
1 Вж. Н. Н a u 11 е с о е и г, L’île de Karpathos. Bull, de la Зос. royale
belge.de géographie, vol. XXV, 1901, стр. 263.
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Австралия. Въ най-ново време на сжщия островъ сж възник
нали и две махали, които се намиратъ пакъ на морския брѣгъ :
Финики, пристанъ на Аркаса и Диафани, пристанъ на Олимво.
Финики има 101 жители, Аркаса — 416 д. *.
На островъ Касосъ, другъ островъ отъ Додеканезкия
архипелагъ, единственото село на самия морски брѣгъ — Офри
— е най-новото, възникнало следъ гръцкитѣ въстания отъ
началото на миналия вѣкъ1
2.
На островъ Косъ, пакъ въ сжщия архипелагъ, селото
Кардамена, единственото село на морето (освенъ града Кастронъ, т. е. „крепость“, който е главното селище на острова),
е най-новото селище3.
На островъ Низиросъ, другъ островъ отъ Додеканезкия
архипелагъ, се образува въ най-ново време на самия брѣгъ
с. Пало, въ това време, когато населението на всички други
села намалява много бързо4.
Въ Калимносъ, другъ единъ додеканезки островъ, стариятъ
едноимененъ градъ Калимносъ, построенъ на единъ хълмъ
срѣдъ низката часть на острова, отдалеченъ по на 8 клм. отъ
дветѣ най-близки пристанища, е днесъ напълно пустъ, ненаселенъ, макаръ и изцѣло запазенъ, съ всички крепостни стени,
кжщи и черкви: събирачитѣ на сюнгери, които съставятъ найголѣма часть отъ населението на острова, не се. страхуватъ
вече отъ внезапни пиратски нападения, та сж си построили
новъ градъ на самото море. Ако, противно на това, което се
наблюдава въ Италия, тукъ не се е образувало двойно селище,
то е защото емиграцията е много силна. Това личи преди
всичко отъ обстоятелството, че на 1936 г. сж били преброени
само 5,263 мжже а 6,422 жени. Емиграцията се отправя главно
къмъ Америка, гдето калимносци работятъ главно като работ
ници въ металургическата индустрия, по-малко отиватъ въ
Гърция и Испания, гдето се заселватъ на постоянно мѣстожителство главно търговцитѣ съ сюнгеръ. Емиграцията се дължи
на обстоятелството, че събирачитѣ на сюнгери, които и безъ
това отсжтствуватъ отъ домоветѣ си отъ края на пролѣтьта чакъ до октомврий — ноемврий, се заселватъ често
пжти окончателно по ония мѣста, кждето отиватъ да търсятъ
сюнгери. Напоследъкъ откриването на фабрика за цигари,
която преработва тютюнъ, произведенъ на самия островъ и
тютюнъ, внесенъ отъ Гърция, и която фабрика ангажира около
500 работника, а задоволява консумацията на цигари въ всички
1 Вж. Е. Migliorini, Ricerche etc., стр. 6—7 ; Е. Migliorini,
Economia rurale ed insediamento nell’isola di Scarpanto, Boll. Soc. geogr. ital.,
serie VII, vol. II, 1937, стр. 252—253.
2 Вж. E. Migliorini, Appunti etc., стр. 275.
3 Вж. Е. Migliorini, Ricerche etc., стр. 17.
4 Вж, пакъ тамъ, стр. 26.

Обр. 20, Градчето Патмосъ на островъ Патмосъ (въ Додеканезки архипелагъ) — на най-високата точка на острова. (Типично акрополно се
лище, вж. обр. 21). При морето — новото село Скала, заселено презъ
последнитѣ 80-тина години отъ патмосци. (Мѣрка 1 :160,000).

Обр. 21. Градчето Патмосъ (типично акрополно селище, вж. обр. 20). На
самия връхъ се вижда крепостьта, а по склона на хълма—изкуствени тераси.
(Снимка Е. Милиорини),
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додеканезки острови, забави за малко изселването. Но тъй
като, отъ друга страна, фабриката е въ новия градъ, това
забавяне нѣма да има значение за евентуално повторно засел
ване на напустнатия градъ.
Подобно слизане на селищата къмъ морето се наблюдава
и въ всички други острови на Додеканезкия архипелагъ1. И
часть отъ новитѣ изброени по-горе махали на островъ Самотраки сж основани на морето, докато преди 60 г. не е имало
на брѣга нито едно селище.
Нѣколко подобни случая могатъ да се изброятъ и отъ
Кикладскитѣ острови. На островъ Андросъ пристанището Ко
рита е съвсемъ ново. Населението му произхожда отъ селото
съ сжщото име, което се намира и до днесъ високо въ пла
нината, обаче съ извънредно намалено население. На сжщия
островъ пристанището Гаврионъ е сжщо ново. Населението
му произхожда отъ с. Ано (т. е. горно) Гаврионъ, разполо
жено сжщо високо въ планината. Пристанището Тиносъ на
островъ Тиносъ е сжщо новъ градъ, произлѣзълъ отъ слиза
нето на жителитѣ на стария градъ Екзобурго, който е билъ
разположенъ въ вжтрешностьта на острова върху една скала
(типично акрополно селище). Днесъ Екзобурго е едно напълно
опустѣло селище, опустѣла и обработваемата земя около него
— типиченъ деградиранъ културенъ пейзажъ. Съвсемъ новъ
е и голѣмиятъ пристанищенъ градъ Хермуполисъ на островъ
Сира. Населението му е дошло между другото и отъ Ано-Сира,
едно селище, което се намира въ вжтрешностьта на острова1
2.
Едва ли не деветъ десети отъ селата по италианския
брѣгъ датиратъ едва отъ миналия и началото на нашия вѣкъ,
като образуването на нови прибрѣжни селища продължава и
до день днешенъ. (Вж. обр. 19, 22 и 23).
Този процесъ на слизане къмъ брѣга още не е завършенъ и съ това трѣбва да се обясни до голѣма степень
обстоятелството, че брѣговетѣ сж все още рѣдко населени.
Само въ нѣкои случаи за това трѣбва да се вини маларията.
Че разполагането на селищата далеко отъ брѣговетѣ е
случайно явление, обусловено отъ исторически причини, и
което поради това е временно, че природната обстановка е
постоянно действуващиятъ факторъ, личи не само отъ процеса,
който се извършва днесъ предъ наши очи, но и отъ обстоя
телството, че сжщото се е случвало и въ миналото, когато
сжщо така сж следвали периоди на сигурность и несигурность
по брѣговетѣ на Срѣдиземно море. Много интересно е въ
това отношение свидетелството на Тукидидъ (1,7), който пише:
1 Вж. А. D е s і о, Spostamento dei centri abitati nel Dodecanese), Atti
del IX Congresso geografico italiano, Genova, vol. II, стр. 140—145.
2 Вж. A. P h i 1 і р р s ο п, Beiträge zur Kenntnis der griechischen Inselwelt.
Erg.—H. zu Petermanns Mitteilungen, H. 134, 1901, стр. 15, 18, 28 и 39..
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Обр. 22. Бранкалеоне, типично акрополно селище върху единъ уединенъ
хълмъ. Подъ него при брѣга се вижда ново село — Марина ди Бранка
леоне, а между тѣхъ — нововъзникнали единични дворове. Вижда се и до
лината на една фюмара (фюмара дй Бруцано), и то напълно ненаселена.
(Мѣрка 1 :40,000)
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■ „Новооснованитѣ градове сж се установили по брѣговетѣ и
і при провлацитѣ, за по-голѣмо удобство на тѣхната търговия,
і Обаче старитѣ градове, поради цъвтящото по-рано пиратство,

Обр- 23. Далеко отъ брѣга на Тиренско моро по стръмния склонъ на Прибрѣжната верига въ Срѣдна Калабрия се виждатъ градчето Паола и с. Фускалдо. Подъ тѣхъ на брѣга се виждатъ новитѣ села Марина ди Паола и
Марина ди Фускалдо, мѣжду тѣхъ много нововъзникиали единични дворове
и махали. (Мѣрка 1 :40,000.)

Обр. 24. „Акрополно“ селище Феруцано, въ Калабрия, разположено на 468 м.
високъ хълмъ. Наоколо — нѣколко единични двора, слаби начегки на пред
стояща промѣна. (Мѣрка 1 :40,000).

ΙΟΙ

сж. били построени далеко отъ морето, и то както по островитѣ, така и на континента“.
Новитѣ приморски селища, противно на старитѣ rpaAOBè,
се разполагатъ низко, на равни плажове или пъкъ въ дъната
на удобни заливи, най-често отъ дветѣ страни на пжть, който
води покрай морето, така че получаватъ типа на попжтнитѣ се
лища, като сжщевременно сж. тѣсно свързани съ хинтерланда си.
Едновременно съ развоя на прибрѣжнитѣ попжтни селища
върви намаляването броя на населението, а въ нѣкои случай
и пълното изчезване на така наричанитѣ „акрополни селища“.
Съ това название сж известни тѣзи селища, които се намиратъ
върху уединени заострени хълмове и върхове, винаги на из
вестно разстояние отъ брѣга, твърде често заградени съ кре-

Обр. 25. Село Гариляно, въ Срѣдна Италия. Типично
„акрополно“ селище. (Снимка Д. Ярановъ)

постни стени, запазени и до днесъ, така че общиятъ видъ на
тѣзи селища напомня много Акропола при Атина. Тѣзи селища
могатъ да бждатъ градове, напримѣръ градъ Катанцаро въ
Срѣдна Калабрия, или пъкъ села, както е случаятъ съ извън
редно много села въ Гърция, Италия, Южна Франция, Испания
и Атласкитѣ земи; Явяването на тѣзи природно защитени и
допълнително изкуствено укрепени селища е въ тѣсна връзка
съ несигурностьта презъ срѣднитѣ и новитѣ вѣкове до нача
лото на миналия вѣкъ. Опасностьта е идвала както откъмъ
морето, отъ страна на пиратитѣ,1 така и отъ вжтрешностьта,
1 Въ италианската географска литература
географска литература не може да става и дума)
антропогеографско изучване на нѣкоя прибрѣжна
подчертано голѣмото значение на нѣкогашното

(за гръцка
нѣма нито
область, въ
пиратство

или испанска
едно по-добро
което да не е
за сегашнитѣ
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гдето борбитѣ между феодалитѣ, между отдѣлнитѣ градове
-—републики (особено въ Италия) и между отдѣлнитѣ дър
жави сж вървѣли неспирно.
И въ Срѣдна и Западна Европа, макаръ въ голѣмата си
часть отдалечени отъ морето и свободни отъ пиратски напа
дения (по брѣговетѣ на Атлантически океанъ и на Балтийско
море тѣ изобщо сж били рѣдкость, поради това, че тукъ сж
сжществували винаги достатъчно силни морски държави, напримѣръ първо Холандия, следъ това Англия, Дания), сигурностьта презъ срѣднитѣ и новитѣ вѣкове не е била по-голѣма.

Обр. 26. “Село Салсено. Типично „акрополно“ селище
въ Срѣдна Италия. (Снимка Д. Ярановъ)

Поради това бихме очаквали и тукъ да намѣримъ акрополни
селища, и то по-добре запазени, като имаме предъ видъ побавния развой на селищата въ тѣзи дѣлове на Европа. Въ
действителность акрополни селища сж много рѣдко явление
въ Срѣдна и Западна Европа и тѣзи, които наричатъ селищата
съ такова положение „срѣдиземноморски“, иматъ до нѣкжде
право. Това различие трѣбва да се търси въ известно различие
между феодалния строй въ Германия и Франция отъ една
антропогеографски отношения. Вж. напримѣръ студиитѣ на R. L. Р а р о,
с с h і a, Note antropogeografiche sul Sarrabus. Boll. Soc. geogr. ital., 1936
стр. 81—99, особено стр. 83; G. Al granati, Osservazioni angropogeografiche sull’Isola d’Ischia, Boll. Soc. geogr. ital., 1937, стр. 10; Gustavo
Cumin, Il promontorio del Monte Conero, Boll. Soc. geogr. ital.; 1936,
стр. 380. Значението на пиратството за днашнитѣ антропогеографски отно
шения е изтъкнато особено силно и въ многобройнитѣ антропогеографски
изучвания на отдѣлни области на Гърция отъ нѣмски географи. Вж. напр.
R. Leonhard. Insel Kythera, Р. Mitt Erg.—H. 128, 1899, стр. 34 и J.
Part sch, Die Insel Korfu, P. Mitt., Erg.-H. 88, 1887, стр. 70.
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страна и Италия отъ друга страна. Въ Срѣдна и Западна
Европа дистанцията между благородници и неблагородни е
била по-голѣма, тѣ сж. живѣли съвсемъ отдѣлно, първитѣ въ
замъци по естествено недостжпни мѣста, вторитѣ — срѣдъ
стопански използуваната отъ тѣхъ земя въ незащитени или
слабо защитени селища. Въ Срѣдиземноморскитѣ земи по-голѣмата демократичность не е позволявала такова основно

Обр. 27. Изгледъ отъ вжтрешностьта на акрополното селище Корбара, въ
Корсика. (Споредъ една картичка, въ продажба на пазаря).

дѣление, вследствие на което всичко жители на една полити
ческа единица сж имали право да дирятъ сигуренъ подслонъ.
И сж го намѣрили въ акрополнитѣ селища, които представятъ
въ замѣна на това извънредно много затруднения за населе
нието. Преди всичко достжпътъ до тѣхъ е много труденъ и
изисква голѣми усилия. Въ много случаи тѣзи селища сж достжпни само пеша или съ мулета и магарета. Тѣзи животни
се отглеждатъ отъ жителитѣ на акрополнитѣ селища тъкмо
съ огледъ на това обстоятелство. Въ тѣзи селища движението
съ коли въ повечето случаи е невъзможно. Въ Гърция, Италия
и Испания има много общини безъ коли. Акрополнитѣ селища
сж поставени много зле и по отношение на по-голѣмитѣ пжтища. Понѣкога последнитѣ минаватъ десетки километри да
леко отъ тѣхъ и стотици метри подъ тѣхъ. Следъ затрудне
нията поради лошитѣ съобщения идватъ затрудненията при
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снабдяването съ вода. Цистернитѣ, въ които се пази събраната
съ помощьта на плоскитѣ покриви вода, идватъ, наистина, на
помощь, но водата отъ тѣхъ е лоша на вкусъ и въ малко
количество. Не по-малко важно неудобство е и тѣснотата на
улицитѣ и на мѣстата, върху които трѣбва да се строятъ
новитѣ къщи.

Обр. 28. Градъ Анкара. Стариятъ градъ е типично акрополно селище. Новиятъ градъ се разстила въ равнината. (Споредъ една картичка, въ про
дажба на пазаря)

Поради всички изтъкнати и още много други неизтъкнати
неудобства населението напуска при върва възможность тѣзи
селища, като отива въ новооснованитѣ селища по брѣговетѣ
или пъкъ се пръсва по отдѣлни къщи срѣдъ стопански изпол
зуваната земя. Чрезъ този процесъ, който ще продължава до
окончателното изчезване на акрополнитѣ селища, се премахва
едно наследство отъ миналото, плодъ на несъществуващи
вече политически и социални отношения. И тукъ, както навредъ, тѣхното значение за географскитѣ отношения е вре
менно. Съ това ще изчезне една отъ многото разлики между
Срѣдиземноморскитѣ земи и Срѣдна и Западна Европа, съ
което, разбира се, нѣма да се намали нито най-малко основ
ната разлика между тѣзи голѣми географски области.
По отношение на положението на селищата друга една
интересна разлика между Срѣдиземноморскитѣ земи и околнитѣ области заслужава особено отбелязване: въ Срѣдна
Европа селищата се намиратъ въ долинитѣ или най-малко при
нарастването си се стремятъ къмъ долинитѣ. Това явление е
въ тѣсна връзка съ обстоятелството, че по долинитѣ вървятъ

Обр. 29. Въ Южна Калабрия : въ долинитѣ нѣма селища ; последнитѣ сж
пръснати по стръмнитѣ склонове. (Мѣрка 1:40,000)

1Об

παη-j диини гъ шосейни и водни пжтища, а рѣкитѣ даватъ, освенЪІ
това, вода, която се използува за най-различни цели. Въ Срѣ-І
диземноморскитѣ земи, обаче, долинитѣ не притежаватъ всички;
тѣзи благоприятни условия, и затова селищата систематично^
ги избѣгватъ. Само алохтоннитѣ срѣдиземноморски рѣки иматъ
постояненъ воденъ токъ и могатъ да се използуватъ за водни
пжтища. А долинитѣ на интермитентнитѣ рѣки сж извънредни і
негодни, освенъ това, и за прокарване презъ тѣхъ на обик
новени пжтища, поради постоянната опасность отъ свлачищаг
а сжщо и поради това, че рѣчното корито опира непосрѣдствено до стръмнитѣ склонове на тѣзи долини." По сжщитѣ
причини последнитѣ сж неудобни и за прокарването на желѣзопжтни линии. Въ Апенинитѣ построяването на такива линии
струва, поради това, много скжпо, скжпо е и тѣхното поддър
жане. Ето защо напоследъкъ се предпочита прокарването на
дълги тунели, вмѣсто желѣзницитѣ да вървятъ по опаснитѣ
долини. Презъ тоскансколигурскитѣ Апенини е пробитъ напо
следъкъ 19 км. дълъгъ тунелъ, който свързва много прѣко
Болоня съ Флоренция, поради което и линията е известна съ
името „direttissima“, т. е. най-прѣка.
Неудобнитѣ за прокарване на пжтища срѣдиземноморски
долини сж неудобни и за заселване, поради което въ срѣди
земноморскитѣ долини долиннитѣ селища сж голѣма рѣдкость,
противно на Срѣдна и Западна Европа, а сжщо и противно
на пустинята, гдето всички селища сж въ оазиситѣ, а послед
нитѣ се намиратъ до единъ въ долинитѣ.
Сжществуватъ и доста други особености въ положението
на селищата въ Срѣдиземноморскитѣ земи, които сж въ тѣсна
връзка съ особената природна обстановка въ тѣзи земи.

4. Физиономия на срѣдиземноморскитѣ селища

Физиономията на срѣдиземноморскитѣ селища е обусло
вена, въ своитѣ най-общи черти, отъ четири фактора: 1. По
ложението на тѣзи селища; 2. Климатичнитѣ условия; 3. Типа
на кжщитѣ и 4. Характера на населението.
Видѣхме вече, че и до днесъ голѣма часть отъ селата и
градоветѣ въ Срѣдиземноморскитѣ земи сж разположени на
мѣста, които не позволяватъ свободно развитие на селищата.
Къмъ това се прибавя и една желана тѣснота на улицитѣ, за
избѣгване на слънчевия пекъ.
Най-голѣмо е, обаче, значението на типа на кжщитѣ, който
се отличава основно отъ типа на кжщитѣ въ Срѣдна и Западна
Европа. Най-характарното за кжщитѣ въ Срѣдиземноморскитѣ
земи е това, че сж изградени отъ камъкъ и че иматъ най-често
плосъкъ или почти плосъкъ покривъ. Първото обстоятелство
е въ връзка съ наличностьта на строителенъ материалъ отъ
камъкъ (добъръ камъкъ за дѣлане е варовикътъ и мрамо-
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фътъ, който се намира навредъ въ Срѣдиземноморскитѣ земи ;
тарци и италианци сж известни не само като добри ваятели
|въ древностьта, но и като каменодѣлци, които отиватъ като
такива да работятъ буквално по цѣлъ свѣтъ. Едва ли не
Всички каменодѣлци въ Персия, гдето днесъ се извършватъ
юлѣми строежи, сж гърци. До скоро голѣма часть отъ камеЙіОДѣлцитѣ въ България бѣха италианци). Заслужава сжщо да
fcé отбелѣжи, че, противно на Срѣдна и Западна Европа, въ
ІСрѣдиземноморскитѣ земи дървениятъ материалъ е скжпъ и
се избѣгва при градежа на кжщи.

Обр. 30. Типична „срѣдиземноморска“ кжща въ с.
Вико Еквензе, на сорентинския брѣгъ. (Снимка Д.
Яраиовъ)

Плоскитѣ покриви сж присжщи на кжщитѣ въ Срѣди
земноморскитѣ земи и въ всички пустинни земи на югъ и изтокъ отъ тѣхъ. Най-често тѣ се поддържатъ отъ хоризонтално
и успоредно поставени дървени греди, върху които сенаслагватъ летви или клоне, върху тѣхъ — пръсть, а последната
се замазва съ силно утъпкана глина. За нейното редовно за
мазване и утъпкване (което е важно условие за да не пропустне даденъ покривъ вода по време на влажния периодъ)
на почти всѣки покривъ се намира малъкъ валякъ отъ камъкъ.
Водата, която пада върху такъвъ покривъ, се събира до
капка чрезъ нароченъ улей въ цистерна, която е неизмѣнна принадлежность на всѣка срѣдиземноморска кжща. Цистерната е
изкопана най-често въ земята до самата кжща, покрита е добре
отгоре и водата се вади отъ нея съ кофи, както отъ кладенецъ. Водопроводитѣ сж рѣдкость въ срѣдиземноморскитѣ
селища, не само поради тѣхното твърде неудобно положение,
но и защото се намиратъ често въ безводни карстови мѣст-
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ности. Въ Срѣдиземно море има доста голѣми острови, въ
които нѣма нито единъ сладъкъ изворъ, поради което въ сушеви години, когато водата отъ цистернитѣ не стигне, въ
такива острови се внася сладка вода отъ вънъ. Въ нѣкои
части на Срѣдиземноморието, напримѣръ около салернския
брѣгъ, се срѣщатъ покриви съ формата на плоски кубета,
които иматъ същото предназначение.
Освенъ ролята на водосъбирачи полскитѣ покриви играятъ
на много мѣста и ролята на дворове, които се използуватъ

Объ. 31. Кжща съ плосъкъ покривъ въ форма на кубе,
въ гр. Позитано, на тиренския италиански брѣгъ.
(Снимка Д. Ярановъ)

особено при настъпване на нощната прохлада. Извънредно
сбитиятъ типъ на срѣдиземноморскитѣ селища отива на мѣста
до тамъ, че не остава никакво мѣсто за истински дворъ. Та
къвъ е случаятъ и тогава, когато селищата съ построени на
много стръмни склонове, както е случаятъ съ градчето Амалфи,
на западния брѣгъ на Италия. Тукъ къщитѣ съ разположени
като че ли една надъ друга и несъмнено биха си прѣчили
много, ако покривитѣ имъ не съ плоски.
Типичната срѣдиземноморска къща пред
ставя масивенъ четвъртитъ камененъ блокъ.
Това впечатление се усилва отъ малкитѣ прозорчета, които
стоятъ въ повечето случаи запушени съ дървени капаци : за
срѣдиземноморскиятъ обитатель нуждата отъ слънчеви лъчи
въ неговия домъ не е много голѣма. Като прибавимъ къмъ
масивнитѣ каменни сгради и постланитѣ съ калдаръмъ тѣсни
и стръмни улички добиваме представа за физиономията на
срѣдиземноморскитѣ селища. Впрочемъ още две нѣща е необ
ходимо да се иматъ предъ видъ, за да бъде закръглена нашата
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представа за физиономията на тѣзи селища. По другъ случай
по-горе бѣ подчертано, че жителитѣ на Срѣдиземноморскитѣ
земи сж много религиозни. Тѣхната религиозность се изразява
между другото и въ построяването на много храмове, обикно
вено на най-видно мѣсто, снабдени твърде често съ високи
хубави камбанарии. При арабскитѣ джамии минаретата иматъ
форма извънредно подобна иа камбанариитѣ на християнскитѣ
черкви, поради което нѣкаква разлика въ това отношение не
се забелязва. Изравняване въ архитектурнитѣ форми е настж-

Обр. 32. Две улици съ тунели въ градчето Патмосъ, на едноимения островъ,
единъ отъ Деканезнитѣ острови. Сравни обр. 20 и 21. (Снимка Е. Милиорини)

пило поради постоянния тѣсенъ допиръ между араби и хри
стиянски народи въ обсега на Срѣдиземноморието. Храмоветѣ
съ тѣхнитѣ камбанарии, респективно минарета, сж неизбѣжна
украса къмъ всички срѣдиземноморски селища, която компен
сира липсата на зеленина.
Като се има предъ видъ, че и при най-неблагоприятни
условия земята около селищата се използува стопански, което
значи, че е зелена презъ цѣлата година, може съ пълно право
да се каже, че отъ физиономична гледна точка срѣдизем
номорскитѣ селища представятъ блѣстящи бѣли
пе,тнанатъмнозеленъфонъ. И въ този случай контрастътъ е много остъръ. Всичко това е съвсемъ чуждо на червенокафявия външенъ видъ на срѣдноевропейскитѣ селища. Въ
сжщинскитѣ срѣдиземноморски земи керамидата е непозната.
Историко-филолог. ГОДИШНИКЪ — 2
11

no

За да бжде представата ни за срѣдиземноморскитѣ селища :
пълна трѣбва да се спомене голѣмото оживление и глъчка,
която настжпва всѣка зарань и вечерь, когато людетѣ се
прибиратъ отъ работа. Жителитѣ на Срѣдиземноморскитѣ земи

Обр. 33. Улица въ Могадоръ, на атлантическия брѣгъ въ Мароко. (Снимка
Д. Ярановъ)

прекарВатъ значителна часть отъ живота си вънъ отъ своя
домъ, поради което той не е много подреденъ и поради
което всѣки се задоволява съ доста малко. Всѣка кжща се
населява отъ много и то многолюдни семейства, поради което
въ даденъ моментъ зарань и вечерь тѣснитѣ улички и на
най-малкитѣ села се изпълватъ .съ толкова свѣтъ, че на човѣкъ,
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ікойто идва отъ севернитѣ страни, се струва, че е попадналъ
да нѣкакъвъ оживенъ панаиръ. Колкото отдалече срѣдизем
номорскитѣ селища правятъ впечатление на нѣщо твърдо и

Обр. 34. Гр. Позитано, въ Срѣдна Италия. Типично срѣдиземноморско селище на брѣга на Тиренско море.
(Снимка Д. Ярановъ)

безмълвно, толкова по-силно е впечатлението, което се полу
чава отъ голѣмата людска глъчка. Това е отчасти и външенъ
изразъ на голѣмата гжстота на населението въ Срѣдизем
номорскитѣ земи.

III. Народи и държави въ Срѣдиземноморскитѣ земи
Отъ всичко казано до тукъ е явно, че Срѣдиземномор
скитѣ земи представятъ една извънредно хомогенна и при
влекателна срѣда. Това е единъ пространенъ оазисъ между
студения Северъ и горѣщитѣ пустини на югъ. Този оазисъ е
привличалъ народитѣ презъ всички времена отъ всички посоки
на свѣта. Достигнали единъ пжть въ тази срѣда и пригодили
се къмъ нея, тѣ сж. могли да се разселватъ изъ нея извън
редно лесно, а въ случаитѣ, когато тѣзи народи сж били
държавнотворни, тѣ сж обхващали съ своитѣ държави пакъ
именно тази срѣда. Това ще проличи най-добре отъ следва
щия прегледъ. На него не трѣбва да се гледа като на кратка
история на Срѣдиземноморскитѣ земи. Той представя само
редица отъ примѣри, приведени съ цель да изпъкне значе
нието на тѣзи земи за историческото развитие на ония народи,
които сж се настанили съ течение на времето въ тѣхъ.
Отъ всички народи, които днесъ населяватъ Срѣдизем
номорскитѣ земи, нито единъ не може да се приеме, отъ исто
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рическа гледна точка, за автохтоненъ. Ако, обаче, се постави
въпросътъ за -произхода не на народитѣ, а на населението на
тѣзи земи, и то не отъ исторична, а отъ расово биологична
гледна точка, тогава, обратно, може да се говори за твърде
голѣмо постоянство.
Най-стариятъ расовъ типъ, който може да се установи
възъ основа на археологически находки въ Срѣдиземномор
скитѣ земи и то предимно въ тѣхнитѣ източни части, е така
наречениятъ протомедитерански (първиченъ срѣдиземноморски)
типъ *. Той се отличава отъ съвременния медитерански типъ
само по своитѣ по-примитивни белези. Дали той е еволюиралъ
впоследствие самъ, или пъкъ е билъ облагороденъ отъ придошли отъ вънъ по-развити дългоглави, е въпросъ, на който
е мхчно да се отговори. Забележително е, за всѣки случай,
постоянството въ расовия типъ и приблизителното съвпадение
на съвременния медитерански типъ съ обсега на Срѣдиземноморието. Това обстоятелство е наложило и името на типа.
Последниятъ се отличава съ следния константенъ комплексъ
отъ соматични белези : долихокефалия, долихопрозопия, дълъгъ
правъ носъ, брюнетность и нисъкъ ръстъ. Наистина въ перифернитѣ части на Срѣдиземноморието сж се закоренили съ
течение на времето и други расови типове : въ източната часть
— арменоидниятъ типъ, дошелъ откъмъ арменското плато и
който е причинилъ явяването на типична брахикефалия ; въ
южнитѣ части — семитскиятъ типъ, съ типичния за него гърбавъ носъ и червени коси; въ североизточнитѣ части — курганниятъ типъ ’, който е причинилъ явяването на много зелени
1 Μ. G. Fürst, Zur Kenntnis der Anthropologie der prähistorischen
Bevölkerung der Insel Cypern. Lunds Universitets Arsskrift. Avd. 2, Bd. 39,
№ 6, Lund, 1933. Голѣмата старинность на медитеранския, респективно протомедитеранския типъ се потвърди напоследъкъ и отъ изследванията на
мисията, изпратена отъ Италианското географско дружество въ Фезанъ, въ
Южна Дивия. Антрополозитѣ — членове на тази мисия сж установили, че
старитѣ гараманти, за коитЪ споменава още Херодотъ, и които сж водили
дълги борби съ римлянитѣ, сж били отъ „евроафрикански типъ“ (така наричатъ италианскитѣ антрополози медитеранския типъ) подобно на днешнитѣ
туареги, които живѣятъ приблизително на сжщитѣ мѣста, и подобно на
жителитѣ на Египетъ отъ времето преди най-старитѣ фараоновски династии
(Вж. Sergio Sergi, Le reliquie dei Garamanti, Boll. Soc. geogr. ital., 1936.
стр. 1—12). За негроидното население въ Северна Африка се доказва съ
доста голѣма положителность, че е по-новъ елементъ въ състава на населе
нието. Отъ края на Палеолита и до днесъ и въ Португалия преобладава все
медитеранскиятъ типъ (Вж. H. Lantensach, Portugal, P. Μ. Erg. Η. 213
стр. 88—89 и 157.
’ За курганния типъ и за неговото разпространение въ североизточ
нитѣ Срѣдиземноморски земи вж. V. B u nak, The craniological Types of the
East Slavjc Kurgans, Anthropologie Praha, 1932, Vol. X, стр. 273—309 и Д.
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очи между людетѣ отъ медитеранския типъ ; най-после въ севернитѣ Срѣдиземноморски земи се явяватъ не рѣдко и предста
вители на северната раса, пакъ дългоглави и дълголики, обаче
високи и руси, както и представители на низката, късоглава
и широколика алпийска раса. Надъ всички тѣзи расови типове
доминира, обаче, числено автохтонниятъ срѣдиземноморски типъ.
Заключенията, до които може да се достигне при срав
няването на историческитѣ съ расово-биологическитѣ изучвания, сж следнитѣ: 1. Народитѣ, които презъ последнитѣ четири
хилядолѣтия сж били привлечени отъ Срѣдиземноморскитѣ
земи и сж се настанили въ тѣхъ, не сж могли да измѣстятъ
напълно автохтонното население, което въ всички времена е
било многобройно, поради изтъкнатитѣ вече свойства на тѣзи
земи. Нѣма, освенъ това, нито единъ случай нѣкой старъ или
новонастанилъ се въ Срѣдиземноморието народъ да го напустне масово и отиде въ нѣкоя друга область, ако се остави,
разбира се, на страна голѣмиятъ процентъ емигранти, които
сж дали, а даватъ и днесъ срѣдиземноморскитѣ народи за
Америка. 2. Автохтоннитѣ срѣдиземноморски народи, като попригодени къмъ природната обстановка въ Срѣдиземномор
скитѣ земи, сж се показали биологично по-жизнеспособни и
при расовия подборъ, който настжпва следъ всички по-голѣми
расовия смѣшния, тѣхниятъ, т. е. медитеранскиятъ расовъ типъ
е наддѣлялъ. 3. По-съвършенното пригаждане къмъ срѣдата
и по-голѣмата биологична жизнеспособность на автохтоннитѣ
народи е довело до тѣхното стопанско възмогване, свързано
винаги съ появяването на квиететъ, който е първата стжпка
къмъ социалното, а следъ това и политическото разлагане на
дадено общество. Това обстоятелство е помогнало много на
народитѣ, които сж живѣли въ околнитѣ земи при много
по-неблагоприятни условия, не само да успѣятъ да се настанятъ въ Срѣдиземноморскитѣ земи, но и да се наложатъ политически на автохтонното по-многобройно населе
ние. При това положение нищо чудно, че историята
на Срѣдиземноморскитѣ земи е въ сжщность
сборъ отъ историитѣ на народитѣ, които по
следователно сж дошли отъ вънъ и сж се наста
нили въ тѣзи земи. Историческитѣ сведения за автохтон
нитѣ народи въ Срѣдиземноморскитѣ земи сж извънредно
оскждни, а днесъ отъ тѣзи народи нѣма нито следа. Това е
единъ добъръ примѣръ въ подкрепа на твърдението, че на
родъ, въ който изчезватъ историческитѣ традиции, се обръща
на маса отъ люде, години да бждатъ асимилирани и отъ найнекултурния, но организиранъ народъ.
Ярановъ. Въпросътъ за етническото потекло (етногенезиса) на българитѣ
отъ Западна България и Македония презъ последнитѣ 10 години. Македон
ски прегледъ, год. IX, кн. 1, стр. 38,

114

Забележително е, че и народитѣ, които сж идвали отъ
вънъ въ Срѣдиземноморскитѣ земи, следъ известенъ престой
сж упадали, подобно на автохтоннитѣ народи. Ето защо исто
рията на Срѣдиземноморскитѣ земи за дадена
епоха е история същевременно на най-младия
настанилъ се въ тѣхъ народъ. Най-забележително е,
обаче, обстоятелството, че много често историята на
Срѣдиземноморскитѣ земи за дадена епоха е
историята на единъ народъ. И това твърде интересно
обстоятелство въ развоя на тѣзи земи е географски обусло
вено. Всѣки единъ народъ, достигналъ въ съседство съ Срѣ
диземноморскитѣ земи и настанилъ се подиръ товз въ тѣхъ,
следъ известна съпротива отъ страна на своитѣ предшестве
ници, бързо е достигналъ до разцвѣтъ, който е потиквалъ
къмъ политическа експанзия, предхождана и придружавана
отъ народностна експанзия. Тази двойна експанзия е могла да
се развие най-лесно въ обсега на Срѣдиземноморскитѣ земи
и затова ние виждаме последователно различни народи да се
явяватъ като културни и стопански, а често и пълни полити
чески господари на всички тѣзи земи. Забележително е, при
това, че винаги, когато срѣдиземноморскитѣ държави сж
се опитвали да излѣзнатъ отъ обсега на Срѣдиземноморието,
сж загубвали необходимата опора и сж бивали принудени
бързо да отстжпятъ. Най-добри примѣри въ това отношение
сж краткотрайното владѣние на Дакия отъ Римската империя
и невъзможностьта на Османската империя да се задържи въ
Срѣдна Европа. Обратно, и срѣдиземноморскитѣ държави (и
тѣзи, които сж владѣели цѣлото Срѣдиземноморие, както и
тѣзи, които сж владѣели само части отъ него) сж указвали
винаги голѣма съпротива, въ нѣкои случаи дори непреодолима,
когато нѣкоя несрѣдиземноморска държава е показвала стремежъ да се настани въ тѣзи земи. Ако Византия не е могла
да се противопостави на нашия народъ, респективно на неговитѣ първоначални съставни части, да се настанятъ въ
Срѣдиземноморскитѣ земи, тя дълго време успѣшно се е
съпротивлявала на нашата Българска държава въ стремежитѣ й къмъ югъ, които сж били колкото стремежи за
етнично обединение, толкова и желание за настаняване въ
тъй примамливитѣ за севернитѣ народи и държави Срѣдиземноморски земи.
Първи сж обхванали Срѣдиземноморскитѣ земи като
цѣло финикийцитѣ. Всички срѣдиземноморски брѣгове отъ
дъното на Азовско море до херкулесовитѣ стълбове, наре
чени презъ срѣднитѣ вѣкове съ арабското име Гибралтаръ,
всички сж били за известно време поприще на финикий
цитѣ, поради което Срѣдиземно море се наричало известно
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време Maria tyria, т. е. тирийски морета, по името на главния
градъ на Финикия, Тиръ. Поставени при извънредно неблаго
приятни условия въ старата Финикия (днешна прибрѣжна
Сирия), между дълбокото море и високитѣ пусти Ливански
планини, на финикийцитѣ не е оставало друго освенъ да се
впуснатъ по морето, при което сж развили голѣма за времето
морска мощь. Следитѣ отъ тѣхната колонизация се виждатъ
по всички срѣдиземноморски брѣгове и по най-близкитѣ атла
нтически брѣгове. Нѣкои отъ тѣзи колонии, като Картагенъ,
сж устояли дълго време на ударитѣ на по-младитѣ срѣди
земноморски народи.
Нѣколко вѣка по-късно, следъ нѣколковѣковенъ периодъ
на пригаждане, гърцитѣ излизатъ на сцената сжщо като морски
народъ, който завладява стопански всички срѣдиземноморски
брѣгове, а чрезъ това и голѣмия хинтерландъ на Срѣдиземно
море. Повечето отъ колониитѣ сж станали и независими по
литически формации, споени по нѣколко въ съюзи, а всички
въ една голѣма културна общность. Прочутъ е гръцкиятъ
градъ-държава Олбия въ Кримъ, независимитѣ гръцки градове
по брѣговетѣ на Балкански полуостровъ, въ Южна Италия и
Сицилия (наричани за известно време Велика Гърция), по брѣ
говетѣ на Южна Франция и Пиренейския полуостровъ, по
африканскитѣ срѣдиземноморски брѣгове (Кирене) и пр. Чрезъ
носителя на елинизма — Александъръ Велики — за кжсо време
презъ четвъртия вѣкъ пр. Христа източното Срѣдиземноморие
става едно политическо цѣло съ гръцки характеръ.
Ако гърцитѣ не сж могли да обхванатъ никога Срѣди
земноморието въ едно политическо цѣло, то е поради тѣхната
вжтрешна разпокжсаность и невъзможность на едно мѣсто да
се създаде по-голѣма държава съ достатъчно центростреми
телни сили. За тази цель гръцката земя не е била подходяща,
а гръцкитѣ колонии сж били много слаби. Не е билъ такъвъ
случаятъ съ латинската държава, която е имала възможность
да се закрепи въ своето първоначално огнище като силна
континентална държава. Забележително е, обаче, че тя не е
подирила пжтища за разширение по сухо, но е отправила
своитѣ погледи къмъ най-близкитѣ острови, а следъ това и
къмъ отсрѣщния африкански брѣгъ. За появяването на по
добна на пръвъ погледъ неестествена насока на развитие
трѣбва да бжде държана отговорна, безъ съмнение, природ
ната обстановка. За латинянитѣ сж били много по-интересни
земитѣ съ природа, подобна на природата въ тѣхната родина,
и тѣ сж се стремѣли къмъ тѣхъ безъ огледъ на съпротивата,
която сж срѣщали при тѣзи стремежи. И затова ние ги виж
даме да насочватъ своитѣ погледи, следъ заемането на италианскитѣ острови и часть отъ африканския брѣгъ, къмъ дал
матинския брѣгъ, Албания и Епиръ, т. е. къмъ балкански земи
съ срѣдиземноморски характеръ. Отъ тукъ тѣ не отиватъ
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къмъ богата панонска срѣднодунавска низина, която е могла
да освободи Римъ отъ стопанска зависимость спрямо Египетъ,
въпрѣки обстоятелството, че въ посока къмъ Панония не е
могла да се очаква особена съпротива при тогавашнана не
организираност на племената, които сж живѣели въ тази
провинция. Отъ Епиръ Римъ се отправя къмъ Гърция, следъ
което идва редъ и на македонската държава. Цѣлъ вѣкъ покъсно идва редъ и на несрѣдиземноморската часть на Бал
канския полуостровъ, като едновременно съ.-дова върви и
завладѣването на срѣдиземноморскитѣ части на Мала-Азия,
А още преди да се появи каквото и да е желание за завладѣване на несрѣдиземноморскитѣ части на Мала-Азия, се пристжпва къмъ завладяване на Сирия, Палестина и Египетъ, съ
което се приключва ограждането на цѣлото Срѣдиземно море,
защото заедно съ похода на изтокъ се извършва и походъ
на западъ, който завършва съ заемането и на всички западни
Срѣдиземноморски земи. Едва когато този процесъ е завършенъ, започва стремежъ и за експанзия на северъ. Но забеле
жително е, че римлянитѣ, които се шириха безпрепятствено
на западъ и на изтокъ, срѣщнаха на северъ (войнитѣ съ
Митридатъ, съ дакитѣ, съ германцитѣ и галитѣ) и на югъ
(войнитѣ съ Югурта) неочаквано силна съпротива, която въ
повечето случаи се указа дори несломима. Причината за това
едва ли би могло да се търси само въ отслабването на рим
ската военна мощь. Много по-вѣроятно е, че римскитѣ легиони
не сж могли да действуватъ тъй успѣшно въ земи съ съвсемъ
другъ климатъ и, още по-важно, — че при тѣзи стълкновения
културнитѣ срѣдиземноморски народи сж дошли въ допиръ
съ младитѣ примитивни народи на северъ. Важно е да се
отбележи, че това време съвпада съ едно деградиране на
римската цивилизация поради вливането на много по-низъкъ
елементъ и съ засиленъ стремежъ на севернитѣ народи къмъ
Срѣдиземноморскитѣ земи, забогатѣли следъ нѣколковѣковния
„римски миръ“. Това доведе, впрочемъ, до упадъка и окончетелното проваляне на империята, която бѣше обединила въ
едно цѣло това географско единство, което съ пълно право
носи общото име Срѣдиземноморски земи.
Нѣма никакво съмнение, че обхватътъ на Римската
империя е билъ обусловенъ отъ обхвата на Срѣдиземномор
скитѣ земи като културно цѣло.
И Римската империя отъ своя страна, обаче, е допри
несла за създаване на по-голѣмо единство въ Срѣдиземно
морскитѣ земи. Тя е причина, напримѣръ, чрезъ нейната активна
колонизационна политика да се създаде групата романски
народи, които сж се намирали, първоначално поне, тъкмо въ
обсега на Срѣдиземноморието, като сж замѣстили различнитѣ
по-стари народи, съ изключение на народитѣ отъ Източното
Срѣдиземноморие, които сж могли да се запазятъ благода
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рение на своята богата историческа традиция и висока циви
лизация. По-късно единъ отъ тѣзи романски народи — румънскиятъ — се преселва масово далеко извънъ Срѣдиземномор
скитѣ земи — въ земитѣ на северъ отъ Долни Дунавъ, като
йъ самитѣ Срѣдиземноморски земи сж останали само следи,
които изчезнаха предъ наши очи: румънитѣ въ Истрия и
Далмация и въ Пиндъ и Македония. А романскитѣ народи въ
Северна Африка станаха жертва на арабското нашествие презъ
|7ІІ и VIII в., поради което днесъ само една часть, може-би
една трета часть отъ срѣдиземноморскитѣ брѣгове, е населена
отъ романски народи. Но не само чрезъ създаване на роман
скитѣ народи, но и чрезъ въвеждането на най-различни инсти
туции и реформи, както и чрезъ построяването на пжтища,
Римската империя постави върху природната общность и единъ
общъ човѣшки печатъ. Tabula Peutingeriana, отъ IV в. сл. Хр.,
която представя пжтищата въ Римската империя, е същевре
менно и първата карта на Срѣдиземноморскитѣ земи.
Следъ разпадането на Римската империя на две половини
източната часть — Византия — уСпѣ за известно време не
само да се задържи, но и да замѣсти по времето на Юстиняна I старата империя. Това, обаче, не е било за дълго. Ви
зантия не е могла да достигне величието на Римъ, защото е
била подложена на по-многостраненъ и едновемененъ натискъ,
напримѣръ на славяни и перси. Най-тежъкъ е билъ, обаче,
ударътъ, нанесенъ отъ арабитѣ1.
1 Напоследъкъ излѣзна специална студия отъ известния познавачъ на
Срѣдиземноморскитѣ земи, А. Филипсонъ, която разглежда Византия като
географско явление (A. P h і 1 i p p s о и, Das Byzantinische Reich als geo
graphische Erscheinung, Leiden, 1939, 214 стр.). Въ този обемистъ трудъ сж
нахвърляни извънредно ценни мисли, покрай тѣхъ, обаче, сж изказани
и сжждения, съ които въ никои случай не можемъ да се съгласимъ. Така
напримѣръ Филипсонъ пише, че „географското единство на Срѣдиземно
морскитѣ земи не е било унищожено отъ исляма, който билъ положенъ
върху голѣма часть отъ Срѣдиземноморието като чуждо, немедитеранско
господство на една оазисна култура“ (стр. 9). Това е една извънредно по
върхностна и съвсемъ несправедлива преценка на ролята, която е игралъ
исляма за оформяването на Срѣдиземноморието като нѣщо цѣлостно и само
стойно. Смѣтамъ, че е излишно да повтарямъ тука това, което се казва погоре за ролята, която сж играли арабитѣ и отчасти турцитѣ за създаване
на днешния видъ на срѣдиземноморския културенъ пейзажъ. Не може да
има никакво съмнение, че безъ тѣхната намѣса днесъ Южна Европа щѣше
да се отличава много по-малко отъ Срѣдна Европа и іцѣше да прилича
много по-малко на Северна Африка и Предна Азия. Книгата на Филипсонъ
търпи критика и въ нѣкой други точки, напримѣръ не е отбелязано доста
тъчно ясно обстоятелството, че земитѣ на Византийската империя не сж
преминали направо подъ турска власть, а чрезъ посрѣдството на италианскитѣ таласократични републики, които сж действителни наследници на Ви
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Арабитѣ сж другъ примѣръ за народъ, който, настанилъ
се единъ пжть въ Срѣдиземноморието, бързо се разпростира
въ цѣлия неговъ обсегъ. Само за половина вѣкъ — отъ срѣдата на седмия вѣкъ до началото на осмия — цѣлата афри
канска часть на Срѣдиземноморието е подъ арабска власть,
арабитѣ преминаватъ бързо и се настаняватъ и въ Пиренейския полуостровъ, като отъ тукъ отиватъ дори до Срѣдна
Франция. Но и на тѣхъ, както на римлянитѣ, богинята на по
бедата е обръщала гръбъ щомъ сж се опитвали да отидатъ
извънъ предѣлитѣ на Срѣдиземноморскитѣ земіГи затова ние
ги виждаме да се задържатъ въ Европа само въ срѣди
земноморскитѣ части на Пиренейския полуостровъ, и то цѣли
седемь и половина вѣка! Още по-дълготрайно е било тѣхното
владичество въ Северна Африка, поради което тукъ то не е
отминало, както въ Испания, само въ оставяне на следи въ
архитектурата и отчасти въ типа на населението, но е сложило
отпечатъкъ върху цѣлия животъ. Мѣстното хамитско берберско
население отчасти е било арабизирано, а цѣлото — мохамедизирано. Отъ Египетъ арабитѣ още сжщия седми вѣкъ сж за
воювали и източнитѣ Срѣдиземноморски земи — Палестина и
Сирия и отъ тукъ сж застрашили Византия. Тя е загубила
много отъ своитѣ сили за запазване на Европа отъ арабската
опасность, въ което отношение значението на Византийската
империя за европейската култура е неоценимо. Както и да е,
само една часть отъ италианскитѣ, балканскитѣ и малоазийскитѣ брѣгове на Срѣдиземно море не сж влизали въ обсега
на арабската държава. Нейното дълготрайно владичество въ
Срѣдиземноморието е имало две много важни последици: ара
битѣ сж увеличили, както видѣхме на съответното мѣсто, из
вънредно много броя на културнитѣ растения, като съ това
сж допринесли за земедѣлието въ Срѣдиземноморскитѣ земи;
едновременно съ това арабитѣ сж разпространили навсѣкжде
и сж усъвършенствували напоителната техника, която бѣ по
сочена сжщо така по-горе като голѣмо предимство на срѣдиземноморското стопанство предъ земедѣлското стопанство на
зантия. На друго мѣсто ще се спра и на съвсемъ безкритичното отнасяне на
Филипсонъ къмъ етнографията на Балкански полуостровъ. Той просто се е
задоволилъ да резюмира съ нѣколко реда книгата на Цвиичъ „La Péninsule
Balkanique“, тенденпиозностьта на която е била отбелязвана много пжти отъ
български и чужди учени. Недомислия и дори безсмислици сж писани и за
Мала-Азия. Всички съвременни държави сж били разглеждани като гео
графски явления. Рѣдко е билъ правенъ опитъ, обаче, да бждатъ разгледани
като такива явления нѣкогашнитѣ политически формации, изчезналитѣ вече
държави Може-би защото изпълнението на подобна задача не е много
лесно. Не много удачното изпълнение на тази задача отъ страна на Филип
сонъ е още едно свидетелство, че поставянето на подобна задача изисква
много условия, които сж мжчно изпълними.
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йстаналитѣ части на Европа. Изобщо днешниятъ културенъ
■срѣдиземноморски пейзажъ дължи извънредно много на ара
битѣ. Като прибавимъ къмъ това и добре известната роля на
арабитѣ за запазване и предаване по-нататъкъ на нѣкои отъ
придобивкитѣ на старитѣ цивилизации, ще разберемъ добре
голѣмото косвено значение на Срѣдиземноморието, което е
послужило като удобно гнѣздо за разширяване и развиване
на арабската култура. Конкретна следа отъ нейното дълго
трайно владичество е фактатъ, че днесъ три пети отъ срѣди
земноморскитѣ брѣгове сж населени отъ араби и полуарабизирани племена.
Въ тази малка часть отъ Срѣдиземноморскитѣ земи,
която е останала незасѣгната прѣко отъ арабитѣ — французкитѣ, часть отъ италианскитѣ, балканскитѣ и малоазийскитѣ
брѣгове (косвено и тѣзи брѣгове сж били повлияни отъ ара
битѣ чрезъ арабскитѣ пирати) — сж могли да се проявятъ
отново жителитѣ на Апенинския полуостровъ. На XIII и XIV в.
Генуа успѣва да установа истинска таласократична република,
която е обхващала часть отъ бѣломорскитѣ острови и дори
часть отъ брѣговетѣ на Черно море1. Генуезката таласокра
тична република е била измѣстена отъ венецианската, която
успѣла да се установи още по-здраво и на континента12, така
че турцитѣ сж наследили въ голѣма часть отъ Балкански по
луостровъ не Византия, а венецианцитѣ. Солунъ, напримѣръ,
билъ завладѣнъ отъ турцитѣ на 1430 г. отъ Венецианската
република. Отъ нея била завладѣна и цѣла Гърция и всички
бѣломорски острови. На нѣкои мѣста въ Балкански полу
островъ владичеството на генуезци и венецианци е траяло съ
вѣкове и е имало като последица значително изравняване въ
антропогеографскитѣ отношения на Италия и Балкански полу
островъ. За всѣки случай то далеко не е имало значението на
арабското владичество, което е прокарало пълно изравняване
въ културния пейзажъ на всички южни и източни Срѣдизем
номорски земи.
Арабитѣ не предадоха своето господство въ Срѣдизем
номорскитѣ земи направо на европейцитѣ, а чрезъ Турция.
Османската империя се яви извънредно жизнеспособенъ наследникъ на арабскитѣ държави, като при това промѣната въ
политическото владичество мина съвсемъ безболезнено, защото
турцитѣ не само бѣха възприели мохамеданството, но се бѣха
сродили и направили, така да се каже, своя арабската култура.
Въ замѣна на Пиренейския полуостровъ, гдето турцитѣ не
можаха да достигнатъ, тѣ взеха цѣлия Балкански полуостровъ.
1 Вж. R. Lopez, Storia delle colonie genovesi nel Mediterraneo.
Bologna, 1938.
2 Вж. R. D u d a n, Il dominio veneziano nel Levante. Bologna, 1938.
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И Турция, подобно на Римската империя, на Византия и
арабитѣ, започна да губи, следъ своето неминуемо вАтрешно
похабяване, първо своитѣ извънсрѣдиземноморски провинции,
а окончателното й проваляне се дължи на напора на една
голѣма северна държава къмъ топлитѣ Срѣдиземноморски
земи — Русия. Нейното настаняване на Срѣдиземно море,
обаче, бѣ спънато първоначално отъ Британската империя —
едно съвсемъ ново и единствено по своя видъ явление въ
свѣтовната история, а днесъ това настаняване не се желае
отъ Италия, която се опитва отново да играе ролята на велика
срѣдиземноморска държава.
Италия направи вече нѣколко стапки по реда и по патя
на старата Римска империя. Тя отъ Апенинския полуостровъ
се прехвърли първо на африканския брѣгъ на Срѣдиземно
море, следъ което премина, съ окупирането на Албания, на
Балканския полуостровъ. Италия завладѣ освенъ това и часть
отъ островния мостъ между Гърция и Мала-Азия — островиіѣ
на Додеканеза. Че Италия ще направи още стапки по патя
на Римската империя все въ Срѣдиземноморскитѣ земи, е не
съмнено. Но че тя нѣма да може да отиде до край и да въз
станови напълно старата империя е сащо тъй абсолютно си
гурно. Макаръ днесъ географскитѣ условия да са сащитѢ,
както по времето на Римската империя, политическитѣ отно
шения са по-други, поради което и ходътъ на политическитѣ
събития не може да бАде идентиченъ. Колониялниятъ институтъ промѣни основно политическитѣ тенденции на експанзивнитѣ държави, включително и на Италия. Въ замѣна на
тѣзи нѣкогашни римски провинции, за които тя днесъ не би
дръзнала да мисли, Италия получава колонии.
Въпрѣки промѣненитѣ политически обстоятелства, и за
Италия, както за всички по-раншни срѣдиземноморски дър
жави, Срѣдиземно море ще остане основната посока на поли
тическа и етнична експанзия.
Политическото значение на Срѣдиземно море се мѣни на
нѣколко пати при откриване на новия свѣтъ, при прокопаване на Суецкия каналъ, при узаконяването на колониалното
разпредѣление на тропическитѣ земи. Значението на' Срѣди
земноморскитѣ земи като хомогенна и привлекателна жизнена
срѣда остава, обаче, и до днесъ сащото. То е, което при
влича и нашия народъ и нашата държава къмъ Бѣломорскитѣ
земи, часть отъ Срѣдиземноморскитѣ.

Заключение
Напечатването на настоящия географски очеркъ на Срѣ
диземноморскитѣ земи преследваше две цѣли : една конкретна
цель — да запознае съ Срѣдиземноморието българскитѣ гео
графи, а заедно съ тѣхъ и тѣзи, които се интересуватъ отъ
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географската постановка на политическитѣ въпроси около тѣзи
земи, безъ да се засѣга, обаче, политическата страна на срѣ
диземноморския проблемъ; и друга по-далечна цель — да се
даде конкретенъ примѣръ къмъ единъ отъ най-важнитѣ въ
проси на общата или теоретическа география: начинътъ, по
който се създаватъ, подъ влиянието на многобройни взаимно
влияещи си фактори, географскитѣ области и начинътъ, по
който тѣзи области могатъ да бждатъ разграничени.
До колко е постигната първата цель оставямъ да присждятъ компетентнитѣ читатели. По отношение на втората
цель смѣтамъ, че е необходимо за нейното изяснение да се
направи прегледъ на най-важнитѣ изводи отъ изследването.
Срѣдиземно море дължи днешната си форма на обстоя
телството, че чрезъ тѣсни и плитки протоци сж дошли въ
връзка съвсемъ различни по произходъ морски коритища, отъ
които едни (западнитѣ срѣдиземноморски басейни) се дължатъ
на пропаданията на мѣстата на нѣкогашнитѣ междинни земи
на алпийския орогенъ; други (Адриатическо море и северната
часть на Йонийско море) се дължатъ на предземнитѣ низини,
които се образуватъ по периферията на сжіция орогенъ ; трета
часть представя потъналъ по разсѣди блокъ отъ земната кора,
въ връзка съ източноафриканско-сирийската грабенова зона.
Накратко би могло да се каже, че явяването на Срѣдиземно
море е обусловено отъ присжтствието на алпийския орогенъ
и отъ обстоятелството, че източноафриканската разломна об
ласть се вдава въ най-ново време все по-дълбоко въ обсега
на споменатия орогенъ.
Както различнитѣ земи, така и различнитѣ морета притежаватъ индивидуални черти, които ги отличаватъ основно
едни отъ други. И Срѣдиземно море се отличава отъ всички
останали морета не само по своята батиметрия, която прите
жава доста особености въ връзка съ сложния генезисъ на
отдѣлнитѣ корита на това море, но и по свойствата на вод
ната маса, която изпълва тѣзи корита. Щомъ Срѣдиземно
море представя нѣщо, което не може да се сравни съ никое
друго море, явно е, че и земитѣ, които се намиратъ по брѣговетѣ му, нѣма да приличатъ на другитѣ приморски земи.
Следователно по начало трѣбва да предполагаме, че земитѣ
покрай Срѣдиземно море ще се отличаватъ отъ всички оста
нали земи, като сжщевременно сж свързани помежду си чрезъ
морето, на което сж разположени. Тази връзка се засилва още
повече чрезъ срѣдизерноморския климатъ, който се дължи
пакъ отчасти на Срѣдиземно море.
Докато северната и южната граница на срѣдиземноморската климатична область е обуславена отъ географската ши
рина и до известна степень отъ вертикалното разчленение на
Срѣдиземноморскитѣ земи, западната и особено неточната гра
ница е обусловена изключително отъ присжтствието на Срѣ-
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диземно море на днешното му мѣсто. Следователно СрѣдиЦ
земно море чрезъ своята необятна водна маса влияе не само
върху отдѣлнитѣ климатични елементи, като ги разнообразява!
съответно на съществуващи по повръхностьта на тази водна|
маса разнообразия, но и върху географското разпространение!
на средиземноморския климатиченъ типъ, поради което той·
съ право може да носи това име.
Много важно обстоятелство е и това, че срѣдиземноморі
ската климатична область - регионъ не представлява нѣщо за-|
кръглено, а напротивъ има много разкъсано очертание и съі
многобройни острови — енклави отъ други климатични типове;!
Това обстоятелсво е имало, както видѣхме, извънредно голѣмо
значение за стопанскитѣ отношения въ Срѣдиземноморскитѣ земи.I
На алпийския орогенъ и на източноафриканската раз- І
ломна область се дължи голѣмото разнообразие въ едритѣ'
зонално разположени земеповръхни форми, контраститѣ се засилватъ още повече отъ разнообразния петрографски съставъ
и наличнотьта на извънредно много варовити масиви; къмъ
това се прибавя и особениятъ климатично обусловенъ мезорелефъ. Въ Срѣдиземноморието релефътъ е диференцират,
до крайния възможенъ предѣлъ. По-голѣма диференциация не
се срѣща никъде другаде по земята. Ако пожелаемъ да подѣлимъ Срѣдиземноморскитѣ земи на географски области,
като изхождаме отъ морфоложкитѣ отношения, ще получимъ
хиляди дребни единици, всѣка една съ своитѣ характерни
индивидуални черти. Наистина, различията съ смекчени до нѣкъде отъ климатичнитѣ и растителнитѣ отношения, които съ
по-малко разнообразни и показватъ, най-важно, постепенни
преходи. Но този ретушъ не е нито най-малко достатъченъ
за да заличи рѣзкитѣ контрасти. Тѣ съ се отразили чрезъ
постоянното си въздействие върху антропогеографскитѣ отно
шения: обитателитѣ на Срѣдиземноморието съ най-типичнитѣ
индивидуалисти.
Ако отъ една страна поради общитѣ характерни особе
ности на Срѣдиземноморието тукъ е могла да се развие найтипичната империя на древностьта — Римската империя, която
съ право можемъ да наречемъ срѣдиземноморска, отъ друга
страна втората характерна особеность на същитѣ земи — въ
трешната индивидуализация — е единствено отговорна за гръц
кия, италиянския и испанския партикуларизъмъ. Доста е да си
спомнимъ за стотицитѣ гръцки републики отъ времето преди
Христа и за безбройнитѣ градски републики въ срѣдновѣковна
Италия; доста е най-после да си спомнимъ за тия дълбоко
вкоренени партикуларистични тенденции, които владѣятъ и до
днесъ въ Пиренейския полуостровъ, за които ние въ България
знаемъ твърде малко, но които се чувствуватъ отъ всѣки,
който пътува между народа въ Испания.
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Особенитѣ климатични и морфоложки отношения въ зеѣ около Срѣдиземно море сж се отразили не само върху
родния видъ на тѣзи земи, но и върху културния пейзажъ,
го се отличава основно отъ културния пейзажъ на всички
пни страни. Като особено типични за срѣдиземноморския
гуренъ пейзажъ черти трѣбва да се отбележатъ терасираb склонове, комбиниранитѣ култури и оазисното положение
стопански използуваната площь. Въ Срѣдиземноморието се
подава, освенъ това, описаното на съответното мѣсто тройно
ение на пейзажа на природенъ, културенъ и деградиренъ
туренъ пейзажъ, което тройно дѣление не се срѣща въ
оя отъ съседнитѣ географски области.

І

Между Срѣдиземноморието отъ една страна и съседнитѣ
а отъ друга страна се явяватъ такива голѣми физионони разлики, че сжществуването на една особена Срѣдиюморска область е било осъзнато, почувствувано много
»реди намѣсата на научната география.
І
При това положение би трѣбвало да не се срѣщатъ го'лѣми затруднения при опитъ да се опредѣлятъ границитѣ на
«тази область съ особенъ външенъ образъ. Сжществуватъ, обаче,
шреходи, които затрудняватъ подобенъ опитъ, поради което
‘прокарването на нѣкаква рѣзка граница е немислимо. Може
да се говори само за области съ повече или по-малко срѣди
земноморски характеръ.
I
Покрай тази констатация трѣбва да се отбележи, обаче,
и обстоятелството, че въ северна посока преходътъ е много
по-рѣзъкъ, отколкото въ южна посока, и то както въ връзка
съ морфоложкитѣ, така и въ връзка съ биогеографскитѣ и антропогеографскитѣ отношения въ и около Срѣдиземорскитѣ земи.
На северъ трансформирането на срѣдноевропейския типъ
долини въ срѣдиземноморски и обратно е сравнително доста
лесно и бързо. Сжщото се отнася и за другитѣ типични срѣ
диземноморски и срѣдноевропейски климатогенни форми. По
ради това е трудно да се посочи запазенъ срѣдиземноморски
•мезорелефъ въ земи, напустнати отъ срѣдиземноморския климатъ и минали въ обсега на срѣдноевропейския климатъ и
обратно, срѣдноевропейски мезорелефъ въ земи, завладѣни
напоследъкъ отъ срѣдиземноморския климатъ за смѣтка на
срѣдноевропейския. Не е такъвъ случаятъ съ южната граница
на срѣдиземноморската климатично обусловена морфоложка
зона. Не е било така лесно да бждатъ заличени отъ съвременнитѣ много бавно действуващи денудационни процеси формитѣ, които сж били образувани отъ присжтствието на спо
менатата зона върху най-северната часть на Сахара на три
пжти презъ Кватернера. Тамъ сж се образували долини, по
добни на срѣдиземноморскитѣ и които се дооформяватъ отъ
днешнитѣ случайни валежи въ преходната пустинна область.
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форми, като само планинскитѣ склонове сж били преуформени
подъ влияние на интензивното механично извѣтряне въ пусти
нята. Поради всички изтъкнати причини срѣдиземноморската
климатично обусловена морфоложка зона прехожда много по
степенно къмъ пустинната зона, съ което се допринася много
за заличаване на прехода отъ Срѣдиземноморието къмъ Сахара
и Сирийската пустиня, т. е. къмъ югъ и изтокъ.
Преходътъ, за който е дума, е смекченъ още повече отъ
постепенния преходъ между срѣдиземноморскитѣ и пустиннитѣ ксерофитни гори, както и поради обстоятелството, че и въ
Срѣдиземноморието и въ пустинитѣ на югъ и изтокъ отъ него
културниятъ пейзажъ има оазисно положение, като въ това
отношение се явяватъ само количествени разлики.
И физикогеографски и културногеографски Срѣдиземно
морието е свързано много по-тѣсно съ земитѣ на югъ и из
токъ отъ него, отколкото съ земитѣ на северъ отъ него. Това
обстоятелство е въ много тѣсна връзка съ развоя на култу
рата изобщо. Културниятъ кръгъ на народитѣ отъ Месопота
мия и Египетъ се е разширилъ много постепенно и съвсемъ
незабелязано на западъ въ обсега на Срѣдиземноморието, докато между последното и Срѣдна Европа съществуваха въ
течение на дълги хилядолѣтия непреодолими контрасти. Срѣ
диземноморскитѣ земи сж повече азиатска и
африканска, отколкото европейска земя. Това
тѣхно свойство се корени безъ съмнение въ тѣхната географ
ска същности, но то е било подсилено отъ неотдавнашното
дълготрайното владичество на два азиатски народа — араби
и турци — върху по-голѣма часть отъ Срѣдиземноморието.
Трѣбва, разбира се, веднага да се подчертае, че и това вла
дичество не е дошло случайно, а е много тѣсно свързано съ
природната обстановка, която Срѣдиземноморието е предло
жило на споменатитѣ два народа. Тѣ и сега, заедно взети,
владѣятъ народностно по-голѣма часть отъ брѣговетѣ на
Срѣдиземно море, отъ Дарданелитѣ до Гибралтаръ.
За да приключа съ изложението, ще дамъ накрай кратъкъ прегледъ на земитѣ съ повече или по-малко срѣдиземно
морски характеръ, като ще се спра, разбира се, на по-голѣмитѣ области, защото, както бѣ изтъкнато малко по-горе,
изброяването на многобройнитѣ малки области е изобщо
невъзможно.
Въ Пиренейски полуостровъ най-южната область
— Андалузия — има най-типични срѣдиземноморски черти. И
климатътъ и релефътъ и културниятъ пейзажъ съ тъкмо
такива, каквито тѣ бѣха описани въ тритѣ части на настоя
щия очеркъ. Португалия, отворена къмъ Атлантически океанъ,
притежава, обаче, нѣкои белези, които я отличаватъ и каратъ
да я отдѣлимъ като особена срѣдиземноморска-лузитанска
область. Не е изктючено тъкмо това обстоятелство да е до
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принесло и за оформяването на тази область като самостойна
политическа единица. На северъ отъ Португалия, покрай Бискайския заливъ, областьта на Кантабрийскитѣ планини и Галиция притежава климатъ съвсемъ различенъ отъ срѣдиземноморския, тѣзи земи и по едрия си релефъ и по мезорелефа
сжщо се отличаватъ отъ Срѣдиземноморието. Освенъ това
наличностьта на много минерални богатства въ тази часть
на Пиренейския полуостровъ — една срѣдноевропейска и за
падноевропейска, не срѣдиземноморска черта — се е отразила
и върху антропогеографскитѣ отношения по такъвъ начинъ.
че цѣлата область, която се мие на северъ отъ водитѣ на
Бискайски заливъ, представя дѣлъ отъ Срѣдна Европа, вмѣтнатъ въ Пиренейския полуостровъ. По брѣга на Срѣдиземно
море Каталуня (така се нарича отъ мѣстното население об
ластьта, която ние наричаме Каталония) притежава почти
всички белези на Срѣдиземноморскитѣ земи.
Срѣдищнитѣ дѣлове на Пиренейски полуостровъ притежаватъ само нѣкой отъ белезитѣ на Срѣдиземноморскитѣ
земи. Тукъ климатътъ е срѣдиземноморски по хода на климатичнитѣ елементи, обаче и съ подчертанъ степенъ характеръ,
поради което развоятъ на стопанскитѣ отношения не е могълъ
да напредне толкова далеко, колкото въ типичнитѣ срѣди
земноморски земи. Тукъ поради неблагоприятнитѣ климатични
и почвени условия земедѣлието се намира още въ твърде
примитивно състояние и се състои въ сѣенето на най-нерентабилнитѣ земедѣлски култури — зърнени храни; тукъ се е
запазило въ замѣна на това първичното състояние на скотовъдството — овцевъдството е единъ отъ най-важнитѣ поминъци
на населението, което е твърде рѣдко, противно на това,
което се наблюдава въ сжщинскитѣ срѣдиземноморски земи.
Въ срѣдищнитѣ дѣлове на Пиренейски полуостровъ и раз
воятъ на антропогеографскитѣ отношения не е вървѣлъ, по
ради всичко това, тъй, както въ типичнитѣ срѣдиземноморски
земи, т. е. тъй, както той бѣ изложенъ въ третата часть на
настоящия географски очеркъ. По тази причина именно тѣзи
срѣдищни дѣлове сж отбелязани на приложение I къмъ пър
вата часть на настоящия очеркъ като второстепенни срѣди
земноморски земи, т. е. такива, които притежаватъ само нѣкой
отъ белезитѣ на сжщинскитѣ срѣдиземноморски земи. Съ
тѣзи основни различия между срѣдищнитѣ дѣлове и перифе
рията на Пиренейски полуостровъ могатъ да се обяснятъ и
дълбокитѣ културни и политически различия между Кастилия,
въ широкъ смисълъ на тази дума, отъ една страна, и Ката
луня, Андалузия и Португалия, отъ друга страна. Само припиренейската и кантабрийската часть на полуострова се чувствуватъ по-близу до Кастилия, което е лесно обяснимо при
сжществуващитѣ голѣми прилики между тѣхната природа.
Португалия, както вече бѣ отбелязано, се е отдѣлила отдавна
Историко-филолог, голишникъ — 2
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като самостойна политическа единица. Каталуня воДй дълго
време борба, за да добие политическа свобода и се отърве
отъ опеката на кастилцитѣ, а Андалузия остана най-дълго
време подъ владичеството на арабитѣ, което е допринесло
още повече за засилване на културнитѣ различия между
южна Испания и нейнитѣ срѣдищни дѣлове. И днесъ жителитѣ на Андалузия чувствуватъ както кастилянещЦ така и
каталунеца и португалеца като чужденецъ.
Основната разлика между срѣдищнитѣ и перифернитѣ
дѣлове на Пиренейски полуостровъ сж се отразили и върху
етнографската картина, която представя полуострогътъ· Пред
варително трѣбва да се отбележи, че за нѣкакъвъ испански
народъ, който билъ населявалъ компактно цѣла ИсПания> не
може да става и дума. Такъвъ народъ сжществува само на
книга. Въ срѣдищнитѣ дѣлове живѣятъ кастилци, а всички
останали народи се разполагатъ по периферията на Полуо
строва: въ Каталуня живѣятъ каталунци, на Биска#ския заливъ — баски, на брѣга на Атлантически океанъ — португалци,
а въ Андалузия — люде, които не наричатъ себе си съ никакво
име, но които подчертаватъ винаги, че не сж кастилци.
Срѣдиземноморска ^Франция притежава въ Доленъ Лангедокъ и Доленъ Провансъ, както и въ Ривиерата,
типични срѣдиземноморски черти: срѣдиземноморски ^лиматъ,
едъръ релефъ и мезорелефъ, типична срѣдиземноморски растителность, гжсто земедѣлско население и типични срѣдиземно
морски антропогеографски отношения. Една тѣсна пРех°Дна
ивица, която се вдава най-дълбоко по долината на Р· Р°на
чакъ до Лионъ, отдѣля разглежданата часть на Франйия отъ
западноевропейска и срѣдноевропейска Франция.
Въ Италия, поради особенитѣ орографски отн°піения,
разположението на сжщинскитѣ и второстепеннитѣ средизе
мноморски земи има особенъ характеръ.
Италианска Ривиера, макаръ да е привидно продължение
на френската, не притежава всички черти на сжщинскитѣ срѣ
диземноморски земи. Тукъ климатътъ не показва най-южната
черта на срѣдиземноморския климатъ — лѣтната зас/ха· Но
отъ друга страна тази тѣсна ивица земя е тъй силно притис
ната къмъ морето отъ лигурийскитѣ Алпи и връзката на
населението й съ морето, т. е. съ Срѣдиземно море е полкова
тѣсна, че ние безъ колебание можемъ да причислимъ и тази
тѣсна ивица земя къмъ сжщинскитѣ срѣдиземноморски земи.
Типични срѣдиземноморски земи представятъ всич>ки Дѣ
лове на полуостровна Италия подъ 600—700 м. виС°чина·
Обаче и Апенинитѣ, поне антропогеографски, сж тъй тѣсно
свързани съ низкитѣ дѣлове на Апенинския полуостровъ, че,
въпрѣки природната обстановка, която напомня много повече
на Срѣдна Европа дори и въ тѣхнитѣ най-важни дѣлоіВе> м0_
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Жемъ спокойно да ги смѣтаме къмъ второстепеннитѣ срѣдиЬемноморски земи.
I
Ломбардската низина на северъ отъ Апенинитѣ нѣма
ІЙшцо общо съ Срѣдиземноморскитѣ земи, погледнато поне
•отъ чисто теоритична гледна точка и като се вземе климатътъ
като главенъ указатель (амплитудата на температурата е много
голѣма, температуритѣ подъ 0° сж много чести поради инверсии, минималнитѣ валежи сж. презъ зимата, облачностьта
е много голѣма и пр.), отъ хидроложка гледна точка тази
низина сжщо така нѣма нищо общо съ Срѣдиземноморскитѣ
земи: много гжста е мрежата на постоянно течащитѣ рѣки,
които не сж чисто алохтонни, а се поддържатъ и отъ фонтанилитѣ, които извиратъ въ самата низина. И релефътъ (нито
неговиятъ видъ нито неговиятъ генезисъ) не приближава въп
росната низина къмъ Срѣдиземноморскитѣ земи. Тя се явява
като естествено продължение на Адриатическо море, за което
много пжти бѣ подчертано, че се явява като нѣщо чуждо, при
дадено къмъ Срѣдиземно море. Отъ културногеографска гледна
точка, обаче, Ломбардската низина показва доста отъ белезитѣ
на срѣдиземноморския културенъ пейзажъ: обилно изкуствено
напояване, въпрѣки обстоятелството, че не сжществува никаква
опасность отъ суша (лѣтенъ максимумъ на валежитѣ и голѣмо
годишно количество !), комбинирани култури, при това изключи
телно срѣдиземноморски, и др. белези, които се умножаватъ
особено въ алпийскитѣ долини, въ които се явяватъ истински
срѣдиземноморски оазиси. Ломбардската низина е свързана съ
останалитѣ Срѣдиземноморски земи и съ еднаква историческа
сждба и чрезъ италианския народъ, единъ типиченъ срѣди
земноморски народъ. Поради всичко това въпрѣки срѣдноевропейската природна обстановка Ломбардската низина заедно
съ алпийскитѣ долини, които се спускатъ къмъ югъ, може
спокойно да бжде включена въ кржга на второстепеннитѣ
срѣдиземноморски земи съ доста срѣдиземноморски белези
Тази низина е най-добриятъ примѣръ за това, че обсѣгътъ на
една географска область може да бжде разширенъ подъ влия
нието на човѣка, чрезъ създаденитѣ отъ него по-особени
антропогеографски отношения.
Въ Балкански полуостровъ се наблюдаватъ отно
шения твърде подобни на тѣзи въ Италия. Планинитѣ, които
достигатъ до най-южния край на Полуострова, играятъ ролята
на Апенинитѣ и подобни на тѣхъ сж до голѣма степень вклю
чени, поне антропогеографски, въ обсега на Срѣдиземноморието.
Далматинскиятъ брѣгъ прилича извънредно много на
италианската Ривиера. Както на последната, така и на Дал
мация липсва единъ отъ белезитѣ на срѣдиземноморския климатъ — въ Далмация настжпватъ непериодично силни застудявания презъ зимата, подъ влиянието на бора, която духа
отъ Динарскитѣ планини, надвесили се надъ самото море. Тѣ
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притискатъ, точно както Лигурскитѣ Алпи, страната до самото
море, съ което тя е неразривно свързана. Разликата спрямо
съседната Босна и спрямо Хърватско — земи съ типиченъ
срѣдноевропейски пейзажъ — е толкова голѣма, че ние безъ
колебание можемъ да прокараме въ подножието на Динарскитѣ
планини една първостепенна географска граница, каквато е
границата между Срѣдна Европа и Срѣдиземноморието. Преходътъ е тукъ тъй рѣзъкъ, както на никое друго мѣсто.
По на югъ за низинитѣ на Приморска Албания, на Епиръ,
Срѣдна Гърция и Пелопонезъ не може съмнение да има, че
принадлежатъ къмъ същинскитѣ СрѣдиземноморскГ земи, а
заедно съ тѣхъ и всички гръцки планини.
Въ източната часть на Балкански полуостровъ преградата
между приморскитѣ дѣлове и вътрешностьта е много послаба, пътищата за проникване на срѣдиземноморското кли
матично и културно влияние — по-широки, поради което тукъ
и преходътъ между Срѣдиземноморието и Срѣдна Европа е
много по-постепененъ, обхваща много по-широка ивица земя,
обхваща цѣла Македония и Тракия. Само непрекъснатата
стена на Стара-планина и на планинитѣ, които се протакатъ
на западъ отъ нея чакъ до къмъ Динарскитѣ планини, сж въ
състояние да поставятъ окончателна преграда на срѣдиземно
морскитѣ влияния. Ние видѣхме вече, че въ горнотракийската
низина, поне на нѣкои мѣста, културниятъ пейзажъ притежава
много отъ най-типичнитѣ белези на срѣдиземноморския културенъ пейзажъ. На югъ отъ Родопитѣ въ Бѣломорска Тракия
вече голѣма часть отъ пейзажа има видъ на срѣдиземноморския
природенъ пейзажъ, като все пакъ се забелязватъ нѣкои
отлики. Същото положение се набюдава и въ Македония,
гдето по долинитѣ на Места, Струма и Вардаръ срѣдиземно
морското влияние се промъква чакъ до къмъ Неврокопъ,
Горна-Джумая и Скопье, така че поне на нѣкои мѣста въ
Северна Македония културниятъ пейзажъ притежава доста отъ
белезитѣ на срѣдиземноморския културенъ пейзажъ. Тѣзи
белези въ южна посока се умножаватъ все повече и въ При
морска Македония съ вече толкова много, че ние съ известно
колебание сме готови да причислимъ тази страна едва ли не
къмъ същинскитѣ срѣдиземноморски земи. Казвамъ съ из
вестно колебание, защото презъ същитѣ врати, които допускатъ срѣдиземноморското влияние въ северна посока, се про
мъква въ южна посока срѣдноевропейското влияние, което се
изразява между другото въ невъзможностьта да вирѣятъ
навсѣкъде маслини, както и въ непериодичното замръзване
на Солунския заливъ.
Обстоятелството, че Българскитѣ земи обхващатъ както
часть отъ Срѣдиземноморието, така и часть отъ Срѣдна Европа
(тази дума е употрѣбена въ нейния географски, а не геополитиченъ смисълъ), е било отъ извънредно голѣмо значение за

129

народното стопанство на нашата страна. Българскитѣ земи,
макаръ и да обхващатъ малко пространство, даватъ едва ли
не най-разнообразното земедѣлско производство въ Европа.
България е страната на лозата, на тютюна, на ориза; въ
южнитѣ Български земи, които се намиратъ подъ чужда
власть, вирѣятъ и маслини, и нарове и смокини; България е,
обаче, и страната на зърненитѣ храни, на цвеклото и рапи
цата, въ България има и хубави гори, такива, каквито могатъ
да се намѣрятъ само въ Срѣдна Европа, но не и въ Срѣди
земноморието. Въ България има повече източници на енергия,
отколкото въ странитѣ, които спадатъ изцѣло въ Срѣдизем
номорието, защото рѣкитѣ иматъ въ повечето случай срѣдно
европейски режимъ, има освенъ това и вжглища, за които
знаемъ вече, че липсватъ почти напълно въ Срѣдиземномо
рието; но въ България има и извънредно много овце, които
сж тъй типични за Срѣдиземноморскитѣ земи. Би могло съ
пълно право да се каже, че българското народно стопанство
е положено на много здрава двойна основа, което му поз
волява да устоява крепко на всички удари. Не бива да се
премълчава, обаче, че една часть отъ тѣзи удари идватъ пакъ
поради обстоятелството, че България обхваща земи отъ две
съвсемъ различни географски области. Както бѣ изтъкнато
при разглеждането на срѣдиземноморския климатъ, зоната,
която той обхваща, се намира презъ различни години ту по-на
северъ, ту по на югъ, така че климатътъ на преходнитѣ къмъ
Срѣдна Европа срѣдиземноморски земи се отличава съ това,
че презъ едни години е срѣдноевропейски, презъ други години —
срѣдиземноморски. Съ такъвъ характеръ се отличава и кли
матътъ въ Тракия и Македония. Поради това въ тѣзи земи
пострадватъ единъ пжть срѣдноевропейскитѣ, другъ пжть
срѣдиземноморскитѣ култури. Едни години пострадватъ лозята
(1940 г. !), другъ пжть пострадватъ житата (1928 г. !). Надъ
Българскитѣ земи ще тежи за винаги като неотмѣнима сждба
обстоятелството, че тѣ принадлежатъ както но Срѣдна Европа,
така и на Срѣдиземноморието. Това е може-би и причината
за постояннитѣ противоречия, които изпълватъ нашата история
и нашия общественъ животъ.
Черно море и Азовско море се отличаватъ по генезисъ и
по физически свойства на воднитѣ маси, които ги изпълватъ,
толкова много отъ Срѣдиземно море, че би трѣбвало напълно
да ги отдѣлимъ отъ него, а земитѣ, които се намиратъ около
Черно море и Азовско море, да не ги причисляваме къмъ
срѣдиземноморскитѣ, толкова повече, че и отъ климатична и
отъ биогеографска гледна точка тѣзи земи се отличаватъ ос
новно. Въпрѣки всичко това не трѣбва да се забравя, че чрезъ
Керчкия протокъ (Кимерийски Босфоръ), чрезъ Босфора и
Дарданелитѣ Азовско и Черно море сж свързани съ Срѣди
земно море. Съ това и сждбата на земитѣ, които се миятъ отъ
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тѣзи три морета, е била свързана за вѣки. Гърцитѣ сж про
никнали на североизтокъ само покрай брѣговетѣ на Черно
море, следъ тѣхъ и генуезцитѣ сж стигнали до най-северния
край на това море. Интересно е при това, че тѣ сж се задър
жали най-дълго време въ една область, която и по морфоло*
гия и по климатъ, поради това и въ биогеографско отношение
представя най-голѣмо сродство съ Срѣдиземноморието —
Юженъ Кримъ.
Юженъ Кримъ дължи своя планинистъ релеф·, на обсто
ятелството, че тукъ се намира западниятъ край на Кавказкия
орогенъ, клонъ отъ алпийския. Това създава вече известно
подобие съ релефа на нѣкои срѣдиземноморски земи-. Южнокримскитѣ планини защитаватъ южния брѣгъ на полуострова
толкова добре отъ северъ, че създаватъ условия за явяване
на климатъ, който се отличава значително отъ южноруския и
се приближава особено по температурни отношения до срѣди
земноморския климатъ. Това е позволило тукъ да се отглеждатъ срѣдиземноморски култури, главно лозя. Отъ 6 в. пр.
Хр. до срѣдата на 13 в. сл. Хр. тази земя е била населявана
и почти непрекжснато владѣна отъ гърцитѣ, а отъ 1266 г.
цѣли два вѣка тя е била подъ генуезка власть. Забележително
е, че дълги вѣкове границата на Византия е била по билото
на Кримскитѣ планини, като степната северна часть на Кримъ
винаги е била подъ властьта на номадитѣ отъ Южна Русия.
Въ течение на дълги вѣкове и културниятъ пейзажъ е добилъ
много отъ чертитѣ на Срѣдиземноморскитѣ земи, така че днесъ
Юженъ Кримъ се явява като истински срѣдиземноморски
островъ — оазисъ въ Североизточна Европа. Той е сжщевременно и единъ много добъръ примѣръ за това, че Срѣдиземно
морскитѣ земи не сж една цѣлостна земя, а група отъ земи
съ еднакви свойства. Поради това и въ настоящия очеркъ
бѣше предпочетено названието Срѣдиземноморски земи
предъ Срѣдиземноморие.
За Мала Азия може да се повтори дословно това, което
се каза за Пиренейския полуостровъ. И въ Мала-Азия се на
блюдава голѣмъ контрастъ между срѣдищнитѣ дѣлове и пери
ферията, която е въ по-голѣмата си часть съ типични срѣди
земноморски черти. Само въ северната часть на този голѣмъ
полуостровъ подъ влияние на Черно море се създава една
особена колхидска область, която отговаря на особената лузитанска область въ Пиренейски полуостровъ.
Сирия, пъкъ до известна степень и Палестина, приличатъ
на тѣзи срѣдиземноморски земи, които, притиснати отъ високи
планини до морето, сж придобили своитѣ срѣдиземноморски
черти между другото и поради принудителното, може да се
каже, свързване на населението съ морето, напримѣръ за финикийцитѣ не е имало изобщо другъ изходъ освенъ този, да
се впуснатъ въ широкото море.
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Не е такъвъ случаятъ съ Египетъ, който е свързанъ
много по-тѣсно съ р. Нилъ, отколкото съ Срѣдиземно море.
Тази страна и отъ климатична гледна точка не е никаква
срѣдиземноморска страна. Нейната приморска часть може да
бжде причислена къмъ Срѣдиземноморието само възъ основа
на единъ белегъ — обстоятелството, че опира на Срѣдиземно
море, чрезъ което влиза все пакъ въ стопанска а отчасти и
културна връзка съ другитѣ земи, които се миятъ отъ сжщото
море. Египетъ прйдоби значение за Срѣдиземноморието едва
следъ откриването на Суецкия каналъ, и то като неговъ стражъ.
Отъ устието на Нилъ трѣбва да се отиде доста на западъ
за да се попадне отново въ земя, която да се приближава
малко отъ малко до тѣзи земи, които бѣха характеризирани
съ общи белези въ тритѣ дѣла на този очеркъ. Трѣбва да се
отиде чакъ въ Киренейка. Тя представя, подобно на Юженъ
Кримъ, единъ срѣдиземноморски оазисъ между пустинята Са
хара на югъ и водната пустиня на Срѣдиземно море на северъ.
Забележително е, че и този оазисъ бързо е билъ използуванъ
отъ гърцитѣ, тъй както и Юженъ Кримъ. Това е единственото
мѣсто по северния брѣгъ на Африка, гдето тѣ сж. се устано
вили съ по-дълготрайно селище.
Отъ Киренейка на западъ само въ една тѣсна прибрѣжна
ивица може да се наблюдава пейзажъ видоизмѣненъ отъ
човѣка по такъвъ начинъ, че се приближава до известна степень къмъ срѣдиземноморския. Наблюдава се, обаче, въ наше
време едно чувствително разширяване на тази ивица подъ
влияние на официалната италианска колонизация, като, разбира
се, това разширяване нѣма да може да отиде много далеко,
защото ще опре до сжщинската пустиня, гдето никакви арте
зиански кладенци нѣма да могатъ да помогнатъ. Тѣ бързо ще
се изчерпятъ, както стана съ опита да се разшири обсега на
Атласкитѣ земи за смѣтка на пустинята, и цѣлиятъ вложенъ
трудъ и капиталъ ще отиде напраздно. Човѣкъ може да раз
шири чрезъ своята дейность границитѣ на една природно
обусловена географска область само до известенъ предѣлъ,
който е поставенъ пакъ отъ природата.
Атласкитѣ земи притежаватъ въ низкитѣ области по
край Срѣдиземно море всички белези на Срѣдиземноморскитѣ
земи, въ високитѣ плата, обаче, тѣ иматъ вида на нѣщо недооформено, може би поради това, че тукъ еволюцията на при
родния пейзажъ не е отишла толкозъ далече, както въ сжщинскитѣ Срѣдиземноморски земи. Тукъ скотовъдството, което
е било основа на народното стопанство на Срѣдиземноморски
тѣ земи въ една по-раншна фаза на развитие, е запазило своето
значение и до день днешенъ. И тъй като скотовъдството е
единственото занимание и на населението и на съседната пу
стиня, отъ антропогеографска гледна точка преходътъ отъ
Атласкитѣ земи къмъ Сахара е много постепененъ, въпрѣки
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много ясната климатична и морфоложка граница. Последната;
впрочемъ, подъ влияние на микрорелефа е била доста позаличена. Като се има предвидъ и оазисния характеръ на култур
ния пейзажъ както въ по южнитѣ Атласки земи, така и йъ
Сахара, ще стане ясно, че преходътъ е наистина много постепененъ, нѣщо, което бѣ подчертано на съответното мѣсто вѣ
това заключение.
Отъ хвърления бѣгълъ погледъ върху отдѣлнитѣ Срѣди
земноморски земи е явно, че Срѣдиземноморието е мѣнило въ
течение на вѣковетѣ своитѣ граници подъ влияние ьа народнитѣ преселвания и на творческата дейность на човѣка, но че
все пакъ може да се установи една приблизителна граница на
тази область, която граница да е задоволителна както отъ
физикогеографска, така и отъ антропогеографска гледна точка.
Накратко казано Срѣдиземноморскитѣ земи обхващатъ:
въ Южна Европа Пиренейски полуостровъ безъ Бискайското
крайбрѣжие, Апенински полуостровъ включително Ломбардия,
Балкански полуостровъ на югъ отъ Динарскитѣ планини и
Стара планина и Юженъ Кримъ; въ Предна Азия: Мала-Азия
и приморскитѣ части на Сирия и Палестина ; въ Северна
Африка — Киренайка и Атласкитѣ земи.
Както всѣка голѣма географска область и Срѣдиземно
морскитѣ земи могатъ да бждатъ подѣлени на нѣколко голѣми
части. Тѣ сж каточели дадени отъ току-що направеното из
брояване. Можемъ спокойно да отличаваме европейска, ази
атска и африканска часть на Срѣдиземноморието. Трѣбва вед
нага да се отбележи, че между тѣзи три части сжществуватъ
твърде интересни отношения, които търпятъ промѣни особено
въ последно време. До скоро азиатската часть се явяваше
като споително звено между тритѣ споменати части на Срѣди
земноморието. Връзката между европейската и азиатската
часть презъ Босфора и Дарданелитѣ и чрезъ Турската импе
рия, която владѣеше цѣлия Балкански полуостровъ, както и
чрезъ гърцитѣ, които обитаваха голѣма часть отъ брѣговетѣ
на Бѣло море, на Йонийско море и на азиатскитѣ части на
Черно море, бѣше по-силна отколкото да кажемъ връзката
между тритѣ южноевропейски полуострова. Пакъ чрезъ Тур
ската империя и чрезъ исляма бѣха тѣсно свързани и азиат
ската съ африканската часть на Срѣдиземноморието. Въ нача
лото на нашия вѣкъ настанаха, обаче, промѣни, които видоизмѣниха основно отношенията между тритѣ части на Срѣди
земноморието. Турция се прибра почти окончателно и твърде
вѣроятно за винаги въ Азия. Гърцитѣ се прибраха, може-би
за винаги, въ Европа. За първи пжть въ историята протоцитѣ
и Бѣло море станаха действителна граница между два свѣта,
между два континента. Европейската часть на Срѣдиземно
морието се отдѣли рѣзко отъ азиатската часть. Съ унищожа
ване на Отоманската империя и преминаването на Халифата
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отъ Цариградъ въ Египетъ, Северна Африка стана едва ли не
истинския центъръ на Исляма, съ което и една отъ най-важнитѣ връзки между Предна Азия и Северна Африка се скжса.
Въ замѣна на това европейската часть на Срѣдиземноморието
се свързва все по-тѣсно съ африканската часть. Испания се
настани здраво въ Северно Мароко, Франция — въ Атласкитѣ
земи, Италия — въ Ливия. Последнитѣ две държави преми
наха дори и въ азиатската часть на Срѣдиземноморието, като
първата се настани въ Сирия, а втората — въ Додеканезкитѣ
острови, въ края на Свѣтовната война дори и въ Югозападна
Мала Азия.
Днесъ вече съ право Испания нарича Северно Мароко
„отвъдморска Испания“, Франция нарича Алжирия „отвъдморска
Франция“, а Италия нарича Ливия и би желала да нарече и
Тунизия „отвъдморска Италия“. Днесъ сжщо тъй здраво и
органически, както по време на най-голѣмия разцвѣтъ на
Римската империя, европейската и африканската часть на
Срѣдиземноморието сж свързани въ едно недѣлимо цѣло, съ
което азиатската часть е обвързана доста по-слабо.
Срѣдиземно море е все още единъ протокъ между Ин
дийски и Атлантически океанъ, протокъ владѣнъ отъ Велико
британия. Но когато рано или късно настжпи краятъ на тази
империя (защото никоя империя не е имала безконеченъ животъ, всѣкоя носи вжтре въ себе си причината за своето про
падане), тогава Срѣдиземноморскитѣ земи ще могатъ да изпълнятъ своята природна задача, да служатъ за връзка между
два континента — Европа и Африка. Тогава може-би много
повече отколкото днесъ ще може да се говори за Еврафрика.
Положени въ срѣдата на този новъ континентъ, Срѣдиземно
морскитѣ земи сигурно ще познаятъ новъ разцвѣтъ, въ който
и нашата държава, толкова срѣдноевропейска, колкото и срѣдиземноморска, ще бжде призована да вземе участие. Това ще
може да стане, обаче, само ако при настжпването на тази нова
епоха Българската държава владѣе здраво всички български
срѣдиземноморски земи, т. е. ако владѣе Македония и Тракия.
Българскиятъ народъ е длъженъ да следи зорко промѣнитѣ, които ставатъ въ географскитѣ функции на Срѣди
земноморието, и да се подготвя на време за ролята, която ще
му бжде възложена отъ сждбата, сир. отъ природата, срѣдъ
която се е настанилъ да живѣе отъ вѣкове.

АЗБУЧЕНЪ ПОКАЗАЛЕЦЪ
НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИМЕНА»
Съкращения: вр. = връхъ ; гр. = градъ ; обл. — область ;
островъ ; пл. — планина ; п-въ = полуостровъ ; р. = рѣка ; с. ==~село.
Римскитѣ числа означаватъ частитѣ, арабскитѣ — страницитѣ.
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Аварикосъ, с., III, 63.
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Азорски острови, III, 71.
Аинъ Драхамъ, гр., I, 134.
Айонъ Оросъ, с., Ill, 63.
Акарнания, I, 17 ; II, 61—62, 150—151 ;
III, 61.
Аквила, гр., I, 131.
Аквитания, обл., II, 28—31 ; III, 32.
Аквитански басейнъ, I, 17; II, 29.
Акрокеравнийска верига, II, 58.
Акротири, носъ, 111, 76.
Акче-Шехиръ, гр., II, 107.
Акъ-ова, котловина, II, 108.
Акъ-софу-дагъ, пл., II, 108—109.
Ала-дагъ, пл., II, 108.
Аланъ-кайрашка рѣка, II, 97, 100.
Алапли, гр., II, 82, 107.
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Ала-чамъ-дагъ, пл., II, 48, 83.
Албания, I, 9, 17, 62; II, 55—61, 89—
—90, 109, 113—114, 138, 151 ; III, 5,
11, 60—61, 63—65, 115, 120.
Албано, ез., II, 118.
албанци, III, 59—68, 73.
Алборанъ, о-въ, I, 36.
Александрета, I, 50, 63, 133.
Александретски заливъ, вж. Искендерунски заливъ.
Александрия, гр. въ Египетъ, I, 134;
II, 145 ; III, 46, 70.
Алепъ, гр., I, 133.
Алжирия, I, 17, 76, 81, 135; II, 144;
III, 11, 23, 42—43, 51, 55, 133.
Алжирска Сахара, II, 15, 85.
Алжирски Атласъ, пл., II, 49, 84—85.
Алжиръ, гр., I, 135 ; II, 85, 144 ; III,
49, 56.
Али-баба, пл., II, 110: III, 29.
Аликанте, гр., I, 130; II, 44.
Алмерия, I, 50 ; II, 44.
Алоня, с., III, 76.
Алпи, I, 4, 19, 29, 60—61, 69, 73, 77,
80, 86, 88, 107; II, 30—31, 35—36,
38—39, 47, 50, 67, 69—78, 80, 82,
84—85, 89 ; III, 4, 13,17, 32, 126—128.
Алпийска раса, III, 113.
Алпийски орогенъ, I, 14—19, 28—30,
56, 64, 93—94 ; II, 5—8, 14, 25—26,
28, 31—32, 40, 42—43, 45, 48—50,
63, 65, 67, 70, 79, 83, 89, 91, 94,
96—97, 102, 109, 115, 120, 123, 126,
131, 141 ; III, 121—122, 130.
Алпухарски (задбетски) котловини, II,
66, 94, 99, 140.
Алфей, р., Ill, 61.

1 Показалецътъ е съставенъ съ огледъ, щото читателитѣ, които се интересуватъ по-конкретно за нѣкоя часть отъ Срѣдиземноморскитѣ земи, или
само за отдѣленъ географски обектъ въ тѣхъ, да могатъ да се справятъ побързо. Ето защо случайно споменатитѣ географски имена отъ съседнитѣ земи
не сж дадени.
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Алхусемасъ, гр., II, 143.
Амалфи, гр.. I, 37, 46; III, 42, 108.
Амасра, гр., II, 48.
Америка, I, 11—12, 14; III, 11, 15—16,
24, 47—48, 54—56, 59, 71, 74, 80.
94—95, 113, 120.
Аморгосъ, о-въ, III, 58.
Амукъ, езеро-блато и котловина, II, 24.
Амфиполисъ, старъ градъ, III, 46.
Ана-гьолъ, II, 148.
Анадолъ, вж. Мала-Азия.
Ангиста, р., III, 29.
Англия, I, 76; III, 21, 49, 102.
Андалузия, Андалузка низина, I, 24,
59, 81, 86, 95; II, 25—28, 31, 44,
143; III, 20, 87, 124—126.
Андросъ, гр.,. I, 133.
Андросъ, о-въ, III, 58, 62, 66, 68, 97.
Анкара, гр., I, 133; III, 104.
Анкона, гр., I, 132 ; II, 89, 154.
Ано Гаврионъ, с., III, 97.
Ано Лиосия, с., III, 67.
Ано-Сира, с., III, 97.
Антикитера, о-въ, III, 69.
Антиливанъ, I, 63 ; II, 24—25 ; III, 5.
Апенини, I, 17, 19—20, 73, 80, 87 ; II,
35, 38—41, 50, 52—53, 76, 83, 85—89,
114—115, 117, 155—156; III, 4, 32,
34, 80, 91, 106, 126—127.
Апенински полуостровъ, I, 5, 32, 69,
71, 73, 83, 87, 131—132; II, 40, 50,
86—89, 116, 152; III, 119—120, 126,
132.
Апери, с., III, 94.
Апулия, I, 38, 81, 84; II, 40—41, 154 ;
III, 64—65.
араби, III, 12, 14—16, 19, 37, 55, 71—
73, 108,117—120, 124—125.
Арабийска пустиня, I, 63, 75.
Арагонъ, Арагония, Арагонска низина,
I, 81 ; II, 25, 28, 45 ; III, 32.
Арванитохорио, с., III, 62, 73—74.
Аргирокастро, гр., вж. Гинокастрж.
Аргирунтумъ, старъ гр., II, 52.
Арголида, Аргосъ, обл., III, 58, 63, 69.
Арголидски заливъ, III, 62.
Арголидски полуостровъ, III, 67.
Аренасъ Гордасъ, дюни, II, 27, 143.
Аржентина, III, 71.
Арзенъ, р , II, 57.
Аркадия, обл., III, 63.
Аркаса, с., III, 94—95.
Арлъ, гр., III, 46.
арменоиденъ расовъ типъ, III, 112.
Арменско плато, II, 91 ; III, 112.
арменци, III, 57.
Арно, р., II, 114, 132, 156.
Артакски заливъ, II, 106.
Артенски заливъ, II, 59, 150.
Арудъ-дагъ, пл., II, 83.

Арундъ, с„ III, 24.
Асеновградъ, II, 121.
Аспромонте, пл., II, 86; III, 80—81, 83.
Аспъ, п., II, 46.
Астипаля, о-въ, III, 62.
Астурия, обл., II, 7—8, II—12.
Атика, обл., 111, 62, 68.
Атина, гр., I, 74, 132 ; III, 45, 47, 55,
63, 67, 70, 101.
Атинска равнина, III, 67.
Атлантически океанъ, I, 16, 25, 36, 40,
42—45, 47—48, 55—59, 63—64, 66,
76, 80—81, 86; II, 13—14, 26-27,
29, 83, 123—125, 141, 157; III, 40,
47, 49, 102, 124, 126, 133.
Атлантическо Мароко, 1,65,83,85,93;
II, 32, 34, 123—126, 143, 157 ; III,
5, 110.
Атласки земи, I, 8 ; 36, 64—66, 76—77,
81, 92—93, 95; II, 15, 83—85, 135
—136, 159; III, 5, 8, 19, 56, 59, 70,
88, 101, 131—133.
Атласки орогенъ, II, 32.
Атласъ, Атласки планини, I, 27, 34,
75—76, 82, 93, 96 ; II, 15, 33—34,
49—50, 67, 77, 83 ; III, 32.
Атонъ, п-въ, II, 104.
Аферни, плато, II, 34, 83.
Афионъ Карахисаръ, гр., I, 133.
Африка, III, 55, 71, 94, 133.
Ая Марини, с., III, 74.
Аячио, гр., III, 42.
Баба, носъ, II, 82.
Баба-пл., II, 113
Базиликата, обл., Ill, 64.
Бакърлъкъ, ридъ, II, 82, 100.
Бакъръ-чай, р., II, 107.
Балеарски острови, I, 36, 43, 73, 86 ;
II, 45, 67; III, 8, 23, 71, 86.
Балканиди, I, 17, 19; II, 102, 109j 120.
Балкански полуостровъ, I, 61—62, 66,
68, 71, 73—76, 80—81, 88, 93, 97,
102, 132—133 ; II, 20, 33, 47. 52, 62,
97—104, 109—114, 119—122, 138;
III, 14, 34—35, 37, 57, 60, 66,75—76,
078, 80, 86, 91, 93, 115—116, 118—
120, 127, 132.
Балтийски земи, I, 28.
Балтийско море, III, 102.
Банатъ, обл., III, 64.
Бандърма, гр., II, 105.
Бандърменски заливъ, II, 106.
Баня, с„ II, 99.
Барбароски проходъ, II, 112.
Бари, гр., I, 131 ; II, 41.
Барка, п-въ, вж. Киренайка.
Барцелона, I, 68, 130 ; III, 47—48.
Баситъ, пл., II, 63.
баски, II, 142; III, 87, 126.
Батна, оазисъ, I, 135.
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Бачка, обл., III, 64.
Бедрето, р., II, 77.
Беершеба, гр., I, 134; II, 21.
Бейрутъ, I, 63, 133.
Белгия, III, 21, 71, 75.
Бенгази, гр., I, 134.
Беотия, обл., III, 61, 68.
бербери, III, 118.
Бернски Алпи, II, 73.
Беръ, гр.. II], 51.
Бетски Кордилиери, I, 18—19 ; 11, 7,
26—27, 30, 44, 65—67, 115.
Бешикъ, пл., III, 29.
Бизерта, гр., I, 135; II, 144; III, 47.
Бирсъ, р., II, 61.
Бискайски заливъ I, 4,86; II, 123, 142;
III, 125—126.
Бискра, оазисъ, I, 135.
Бистрица, р. въ Македония, I, 41 ; II,
112— 113, 132, 149; III, 29.
Бистраца, р. въ Албания, II, 59.
Бистрица, р., притокъ на Места, III, 25.
Бобошево, с., II, 121.
Боденско езеро, II, 72.
Боливия, III, 71.
Болоня, II, 35, 89 ; III, 106.
Болсена, ез., II, 118.
Болу, гр., II, 107- 108.
Бомба, заливъ, II, 16.
Бонарувка, с., II, 80.
Бонифачио, гр., III, 42.
Бонъ, гр., II, 144,
Босна, обл., III, 128.
Босфоръ, I, 13, 25, 43—44, 49 ; II, 105,
107; III, 41 49, 129, 132.
Бохемия, I, 27.
Бохемски масивъ, II, 31.
Брадано, р., II, 40—41.
Бразилия, III, 55, 71.
Браила, гр., I, 132.
Бранкалеоне, с., III, 98.
Брацигово, гр., III, 24—25.
Брачиано, ез., II, 118.
Брестъ, гр., III, 47.
Бриндизи, гр., II, 154; III, 47.
Британска империя, III, 49, 120.
Бруса, гр., II, 107, 138.
Брусенска котловина, II, 106, 109.
Брѣзнишка котловина, II, 100.
Букурещъ, I, 132.
Булдурско езеро, II, 123.
Буновска р., II, 99.
Бургаски заливъ, I, 90 ; II, 82.
Бургасъ, I, 132.
Бургосъ, гр., гр., II, 10.
Бурето, пл., II, 60.
Буру-гьолъ, лиманъ, II, 148.
Бутковско езеро, II, 110, 148.
българи, III, 29, 40, 55, 62, 64—66,
113— 114, 133,

България, Български земи, I, 49, 69—70.
107 ; III, 9, 12—13, 16, 24, 28, 31,
35, 39, 43, 48, 55, 64-65, 75, 91,
107, 113—114, 122, 128—129, 133.
Бѣла, с., II, 81.
Бѣласица, пл., II, 110, 119.
Бѣлградъ, I, 132.
Бѣло море, I, 20—21, 23—25, 35, 37г
38—41, 44, 48—49, 62, 72, 80, 89,
103—104, 109—111, 120—121, 147149, 158 ; II, 7, £6, 47, 132.
Бѣломорска Тракия^, 26, 62, 89, 94;
II, 103; III, 5, 28—29, 31, 45, 128.
Бѣломорски земи, III, 120.
Бѣломорски острови, II, 62 ; III, 23, 41,
44, 57—58, 61—62, 66, 69, 74, 119,
Бѣлопаланска котловина, II, 97.
Валансъ, гр., II, 31.
Валдарно, котловина, II, 115, 140.
Валенция, гр., I, 68, 130; II, 157.
Вализки Алпи, И, 73.
Балона, гр., вж. Влора.
Валъ ди Диано, котловина, h, jl8.
Валъ ди Киана, котловина, II, 115.
Валъ ди Лири, низина, II, 118.
Валядолидъ, I, 130; II, 12.
Вардаръ, I, 41, 69, 90; II, 110, 113,
149 ; III, 29, 46, 128.
Вардусия, пл., II, 90.
Варна, I, 44.
Везувий, I, 35 ; II, 118 ; III, 52—54.
Велека, р., II, 100—101.
Велика Гърция, III, 68, 115.
Великобритания, III, 71, 133.
Венецианска република, венецианци,
III, 57—58, 61—62, 73, 119.
Венеция, I, 41, 87 ; II, 152—153; III,
39, 42, 44, 46.
Веркоръ, пл., II, 46—47.
Версилия, низина, I, 32.
Виена, II, 75.
Византия, III, 47, 114, 117—120, 130.
Вийосж, р., II, 58, 60—61 ; III, 62.
Вико, ез., II, 118.
Вико Еквензе, с, III, 107.
Вила Санъ Джовани, гр., III, 80.
Виница, с., III, 63.
Вирджиния, о-въ, III, 13.
Виросъ, р., II, 60.
Висла, р., II, 80.
Високи Татри, I, 16; II, 95.
Високъ Атласъ, I, 82 ; II, 33,49, 83—84 ;
III, 5, 24.
Витински п-въ, II, 105.
Витоша, II, 20, 101.
Владовска седловина, II, 111.
Влора (Балона), гр. II, 56—58,138, 150 ;
III, 61—62.
Вода, р., II, 149.
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Воденъ, гр., Ill, 51.
Вбидиасъ, пл., Ill, 67.
Воланца. с., III, 63.
Вблтурно, p., II, 118, 155—156.
Вранско, обл., III, 65.
Вуркоти, с„ III, 68.
Вѣтерница, p., III, 64.

Габесъ, гр., I, 134 ; II, 33.
Габъ, р. и котловина II, 23—24.
Гаврионъ, с., III, 97.
Газа, гр., I, 134 ; II, 21.
Галикъ, p., I, 41 ; III, 29.
Галилейска планина, II, 22.
Галиполи, гр. въ Апулия, Италия, I, 131.
■Галиция, обл. въ Пиренейски п-въ, I,
80; II, 8, 11, 126; III, 87, 125.
Галичица, пл., II, .113.
Галищъ, пл., II, 59.
Гара Бѣльово, с., III, 93.
Гара Кричимъ, с., III, 93.
гараманти, III, 112.
Гардая. :;зисъ, I, 135.
Гариляно^ с., III, 101.
Гарона, p., II, 25, 29, 46 ; III, 59.
Гаскония, I, 58 ; II, 29—30.
Гафса, I, 25 ; II, 34, 49—50.
Гвадарама, p., II, 13.
Гвадияна, p., II, 9, 13.
Гевгели, гр., II, 110.
Гевгелийско поле, III, 31.
Г.дизъ-чай, p., II, 105, 107, 147 ; III, 46.
Гейве, гр., II, 109.
Гемликски заливъ, II, 106, 108.
Гемликъ, гр., И, 10.
Генуа, Генуезка република, генуезни,
1, 87, 132; III, 42, 119, 130.
Генуезки заливъ, I, 56, 69, 71.
Германия, III, 21, 49, 71—72, 102.
Герсифъ, гр., II, 32, 49.
Гибралтаръ, гр., I, 131.
Гибралтаръ, протокъ, 1, 25, 36—37,
42—43, 45, 47—49, 81 ; II, 65, 143,
157; III, 49, 114, 124.
Гиза, старъ гр., II, 52.
Гинокастрж, гр., II, 60.
Гоа, гр.. III, 55.
Голо-Бърдо, обл., III, 65.
Голфщромъ, I, 58.
Голѣмъ либийски ергъ, II, 17—18.
Голѣмъ Сиртски заливъ, I, 82; II, 16.
Горна Джумая, III, 128.
Горна Орава, котловина, II, 95.
Горнодунавска (баварска) равнина, II,
31—32, 47.
Горнодупнишко поле, II, 121.
Горнотракийска низина, III, 19, 24,
30, 128.
Горчиво езеро, I, 74.
Гостиварско, обл., III, 65.

Грамосъ, пл., II, 112.
Гранада, гр., II, 66.
Грандъ Шартрьозъ, пл., II, 46—47.
Гранъ Сасо д’Италия, I, 77 ; II, 88.
Греноблъ, гр., II, 46.
4
Гриба, пл., II, 58.
Гуадалкивиръ, p., II, 26—30, 143 ; 111,19.
Губалувка, височина, II, 95.
Гуфъ Бретонъ, удавена долина, II, 142.
Гължбецъ, прагъ, II, 99.
гърци, II, 159; III, 12, 29, 37, 55—58,
61—64, 66—71, 73, 107,115,130—132.
Гърция, I, 5—7, 62, 72, 81—82, 89,
109; II, 59, 61, 132, 149—150, 159;
Ill, 8, 11, 16, 19, 40, 44, 50—51, 57,
61—64, 66—68, 70—71,73—74, 94—
95, 101—103, 116, 119—120, 122.
Гьокъ-дагъ, пл., II, 108—109.
Гьона, пл., II, 90.
Гьопса, вж. Карловска (Стрѣмска) кот
ловина, II, 97.
Гюргевска котловина, II, 96.
Дакаръ, гр., III, 55.
Дакия, обл., III, 114.
Далеченъ изтокъ, III, 49.
Далмация, I, 17, 24, 46, 48, 61, 69, 74,
80, 84, 88—89, 100 ; II, 50—55, 57,
62, 151—152; 111, 4, 32, 44, 64, 115,
117, 127.
Дания, III, 102.
Дарданели, I, 13, 25, 44, 48—49, 62 ;
II, 103: III, 41, 49, 124, 129, 132.
Дебърско, III, 61, 65.
Дебърско — пишкопийска котловина II,
114.
Деволска область, III, 61, 63.
Деволъ, p., II, 114.
Деде-Агачъ, III, 29, 46.
Деиръ есъ Зоръ, с., I, 134.
Делвина. гр., II, 59.
Джало, оазисъ, II, 17.
Джарабубъ, оазисъ, I, 27 ; II, 16, 17.
Джебелъ Ансарие, пл.. II, 23.
Джебелъ Ахдаръ. пл., II, 16.
Джебелъ Гидди, пл. IL, 18.
Джебелъ Друзе, пл., II, 24.
Джебелъ Кала, пл., II, 62.
Джебелъ Терболъ, пл., II, 62.
Джебелъ Товейла, пл., II, 18.
Джераче, с., III, 91—93.
Джераче Марина, с., III, 92—93.
Джерба, о-въ, I, 50.
Джурджура, II, 85.
Диафани, с., III, 95.
Динариди, I, 17, 19—20, 24; II, 39, 73,
85, 109, 114, 120.
Динарски планини. I, 4, 61—62, 69, 80,
83, 89—90; III, 32, 44, 127—128, 132.
Дишъ-кая-дагъ, пл., II, 109.
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Днепъръ, I, 42 ; II, 80.
Днестъръ, I, 42.
Добруджа, I, 75, 81.
Додеканезки архипелагъ, I, 48; III, 11,
61—62, 73—74, 88, 94—97, 109, 120,
133.
Докса, пл., II, 111.
Долна Албания, III, 63.
Долнобанско-костенска котловина, II,
100, 121.
Долнодунавска низина, II, 32.
Доломити, планинска група, II, 75.
Долчедорме, пл., II, 87.
Доспатъ, пл., II, 121.
Доспейско-бѣлчинска планина, II, 100.
Драма, гр., III, 29.
Драмско поле, II, 115, 121, 148.
Драчка лагуна, II, 56.
Драчъ, гр., II, 56 ; III, 44—45.
Дрино,, р., И, 60—61.
Дрински заливъ, II, 151.
Дринъ, р., II, 55.
Дропулъ, обл., II, 60.
Дубровникъ, I, 46.
Дуеро, р., II, 9, 143.
Дуклянска седловина, II, 79.
Дунавъ, I, 42, 44, 75 ; II, 31, 45.
Дунайецъ, р., II, 78, 95.
Дъмбелъ, пл., И, 60.
Дюздже, гр., II, 108.
Дютменъ-дагъ, пл., II, 83.
Ебро, р., II, 45, 157.
Евбейски протокъ, I, 50.
Евбея, (Еввия), о-въ, I, 50; II, 149;
III, 62, 66, 68.
Еввия, о-въ, вж. Евбея.
Евганейски хълмове, II, 38.
Еврафрика, III, .133.
Еврипово течение, I, 50.
евроафрикански расовъ типъ, III, 112.
Егина, гр. III, 45.
Егински заливъ, II, 149.
Египетъ, I, 27, 40, 48, 64, 75—76, 92,
109, 134; II, 16, 18, 145, 159; III, 5,
11, 14, 51, 70—71, 73, 94, 112, 116,
118, 124, 131, 133.
египтяни, III, 12, 73.
Едремитски заливъ, II, 107.
Едремитско поле, II, 107.
Еквадоръ, III, 71.
Екзобурго, старъ градъ, III, 97.
Елбасанъ, гр., II, 57.
Елида, обл., Ill, 61, 63.
Елхово, гр., II, 101—102.
Елъ Абиодъ Сиди Шеихъ, с., II, 33—34.
Елъ-Джофра, оазисъ, II, 17.
Елъ Кансера, пл., II, 48.
Елъ-Карче, пл., II, 44.
Елъ Монсечъ, пл., II, 45.

Емилия, обл., II, 38 ; III, 84—85.
Еносъ, гр., Ill, 46.
Епидавъръ, гр., III, 67.
Епиръ, I, 6, 17; II, 57—61, 90, 109,
114, 150—151; III, 61, 63, 67-68,
115—116, 128.
Ергене, р., II, 102—103.
Ерджасъ, пл., I, 77 ; II, 123.
Ерегли, гр., II, 82, 107.
Ерфудъ, оазисъ, I, 27.
Ески Шехиръ, гр.,·Ι,~133.
Естрамадура, обл., II, 8, 13, 26.
Етна, I, 35; II, 118.

Женева, гр., I, 131.
Жеривилъ, гр., I, 135.
Жеръ, департаментъ, III, 59.
Жешувъ, гр., II, 80.
Загорие, котловина, II, 60.
Загребъ, I, 132.
Задапенински котловини, II 114—115.
Задбалкански котловини, I, 15 ; II, 81—
82, 97—103, 126.
Задкарпатски котловини, II, 95—97.
Зазерци, ез., II, 111.
Закопане, с„ II, 95.
Занзибаръ, о-въ, III, 57.
Занте, гр., I, 133 ; III, 69.
Западна Европа, III, 21, 30, 46, 48, 51,
93, 102—104, 106—107.
Западна Македония, III, 31, 65.
Западни Алпи, I, 17, II, 70, 72—75.
Западни Бескиди, 11, 78—79.
Западни Карпати, I, 28 ; II, 78—79.
Зара, (Задаръ), гр., III, 64.
Зизъ, долина, I, 27.
Зирия, пл., Ill, 67.
Златишко-пирдопска котловина, II, 97—
99, 114—115.
Златоградъ, II, 122.
Знеполе, котловина, II, 100.
Зонгулдагъ, гр., II, 82—83.
Зубия, с., II, 66.

Иберийски п-въ, вж. Пиренейски п-въ
Игрище, с., III, 64.
Изарния, гр., III, 80.
Изеръ, р., 11, 74.
Измидски заливъ, II, 106, 108.
Изникъ, гр., II, 108.
Изникъ, ез., II, 108—109.
Изонно, р., II, 77.
Израелска крайморска равнина, вж
Приморска палестинска низина.
Източна Африка, III, 55, 57, 70.
Източна Италия, I, 17-18 ; II, 35, 39—42
Източна Тракия, I, 90.
Източни Алпи, I, 16—17; II, 70, 72—
73, 75.
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Източни Бескиди, II, 79.
Източно-африканска (източно-срѣдиземноморска)
грабенова
(разломна)
область, I, 21, 34, 38; II, 5, 16, 24,
61—62, 86, 90, 115; III, 121—122.
Източно-галилейска — йерихонска вжтрешноконтинентална котловина, II,
19—22.
илири, III, 60.
Илъ Монтело, пл., II, 50—51, 56.
Имвросъ, о-въ, II, 104, 147.
Имралж, о-въ, II, 106.
Индийски океанъ, III, 49, 57, 133.
Индия, III, 14,18, 21, 48,52, 55,58—59.
Инеболу, гр., II, 48.
Ине-гьолъ, II, 109.
Иниада, заливъ, II, 101, 107.
инки, III, 27.
Инсбрукъ, гр., II, 71.
Инъ, р., 11, 71—72.
Иосъ, с-въ, III, 58.
Ипсили Корифи, вр., II, 62.
Иракъ, Ill, 71.
Иранско плато, Иранъ, II, 91 ; III, 12-14.
Ирландия, I, 58.
Искендерунски заливъ, I, 48, 63 ; II, 146.
Иския, о-въ, III, 68.
Искъръ, p., II, 97—98, 121.
Исландия, о-въ, III, 40.
Испания, I, 49, 58—59,81, 102; II, 28,
140, 143, 156; III, 8, 11—12, 14—15,
19, 32, 34—35, 40, 43, 47—49, 70,
86—87, 95,101,103,118,122,126,133.
испанци, I, 48 ; III, 12, 16, 42, 55—56, 59.
Истрия, п-въ, I, 80 ; II, 52—54, 151—
152; III, 47, 117.
Итака, о-въ, II, 62.
италианци, III, 12, 42, 51, 54—59, 70—
71, 107, 127.
италийци, III, 37.
Италия, I, 5, 8 ; 24, 34, 48, 60,
66, 73, 76, 80—81, 95, 98, 102,
107, 109; II, 25, 39, 73, 116—119,
132, 140, 151—156, 159; III, 11, 13,
15—16, 19, 23, 35, 38,40, 42, 47,49,
51—52, 59, 63—65, 69, 71, 74—75,
80—86, 91, 95, 97, 101—103, 108,
115, 118—120, 122, 126—127, 133.
Ишми, p., II, 57.

Йекла. гр., II, 44.
Йени-Шехиръ, гр., II, 109.
Йерихонъ, гр. I, 134.
Йерусалимъ, I, 134 ; II, 19.
Йонийски острови, 1, 38 ; II, 61—62,
86 ; III, 62, 78.
Йонийско море, I, 20—21, 37—38, 40,
48, 62 ; II, 18, 40, 58—59, 61, 86—
87, 149—150; III, 121, 132.
Йорданъ, p., II, 18—19, 22—23.

Йоцталъ, долина, II, 76.

Кабо де Гата, носъ, II, 66, 157.
Кавала, I, 44 ; III, 26, 94.
Кавалски заливъ, II, 148.
Кавказки орогенъ, III, 130.
Кавказъ, I, 16—17, 41, 56, 72; II, 82.
Кадиксъ, гр. I, 50 ; II, 28 ; III, 47.
Казабланка, гр., I, 135.
Казале, с., III, 13.
Казанлъшка котловина, II, 97, 99.
Кайро, гр., I, 76 ; III, 70.
Кайруанъ, гр., I, 134.
Кайсерие, гр., III, 7.
Калабрия, I, 37, 73, 87 ; II, 86, 154 ;
III, 6, 63—65, 79—80, 91—93, 98—
101, 105,
Каламасъ ; p., 11, 59—60,150 ; III, 63, 67.
Каламосъ, о-въ, II, 62, 78.
Калдероне, ледникъ. I, 77.
Каливаки, с., III, 67.
Калимносъ, гр., III, 95.
Калимносъ, о-въ, III, 74, 95.
Калифорния, обл., I, 54 ; III, 59.
Калоферски прагъ, II, 83.
Калтанисета, гр., I, 131.
Каляри, гр., I, 68, 131 ; II, 117, 155.
Камариотиса, с., III, 76.
Камарска котловина, II, 97—98.
Каматеро, с„ III, 67.
Кампански вулкани, II, 118.
Кампиданъ, низина, II, 117, 155.
Кампотосто, с., Ill, 91.
Камчия, р., 81.
Канада, 111, 56, 71.
Канали Арванитико, с., III, 62.
Кандия, гр., I, 133.
Канидоле, о-въ, II, 53.
Кантабрийски планини, III, 4, 125.
Капракота, с., III, 91.
Капри, о-въ, II, 118.
Капу-дагски (кизикски) п-въ, II, 105,
108.
Капу-су, p., II, 48.
Карабурунъ, пл., II, 58.
Каравана, гр., II, 27.
караманлии, III, 57.
Карамански грабенъ, I, 39.
Кардамена. с., III, 95.
Карищж, пл., II, 60.
Каракасонъ, гр., II, 46.
Карловска (стрѣмска) котловина, II, 97,
99, 101.
Кармали-дагъ, пл., 11, 108.
Кармелъ, пл., II, 21.
Карпати, I, 17, 19, 28; II, 47, 76, 78 —
81, 96.
Карпатосъ, о-въ, III, 94 — 95.
Карпениси, гр., III, 63.
Картагена, гр.. I, 59, 130 ; III, 47.

140
Картагенъ, гр., Ill, 115.
Касосъ, о-въ, III, 61 — 62, 73, 88, 95.
Каспийско море, I, 32.
Кастамуни, гр.. I, 133.
Кастеллучио, с., III, 91.
Кастийо Майоръ, пл., II, 45.
Кастилиончело, I, 32.
Кастилия, 1, 14 ; II, 28 ; III, 125.
Кастилски планински блокъ, II, 12.
Кастровилари, гр., II, 87.
Кастронъ, гр., Ill, 95.
Каталунски планини, II, 28.
каталунци, III, 48, 126.
Каталуня (Каталония), I, 59, 86, 95 ; II,
157; III, 88, 125— 126.
Катанцаро, гр., III, 64, 101.
Катанцарски протокъ, II, 86 — 87.
Кейптаунъ, гр., I, 55.
Келеменъ, р., II, 78.
Келтиберийски планини, II, 8, 157.
Кендревица, вр., II, 58.
Керчки протокъ (Кимерийски Босфоръ) I, 13; III, 129.
Киафа, с„ III, 63.
Кидросъ, пристанъ II, 48.
Киети, гр., I, 131.
Кизикски провлакъ, II, 106, 108.
Кикладски острови, III, 58, 62, 97.
Киликцйска низина, II, 91, 146; III, 44.
Килитъ-дервентъ, седловина, II, 111.
Кипарисия, с., III, 67.
Кипъръ, I, 44, 91, 133; II, 62 — 63,
146, 159; III, 11, 49, 71, 112.
Киренайка, I, 27, 64, 76, 82, 92 ; II,
15— 18,25, 135, 144— 145; III, 5,
131 — 132.
Кирене, старъ гр., II, 16; III, 115.
Кирения, гр., I, 133.
Китай, III, 14,52.
Китера, гр. I, 133.
Китера, о-въ, I, 48, 69 ; III, 58.
КичевСка котловина, II, 113.
Клагенфуртска котловина, II, 70.
Кнета е Кревастасж, лагуна, II, 56.
Кнета и Търбуфитъ, езеро-блато, II, 55.
Ковачевица, с., III, 25.
Когоцо, с„ III, 13.
Кожанска котловина, II, 111.
Кожанско блато, II, 111.
Козакъ, пл., II, 107.
Козлодуй, с., I, 75.
Козница, прагъ, II, 99.
Колоня, обл., III, 65.
Колочепъ, о-въ, II, 54.
Колумбия, III, 71.
Колхида, I, 56, 91.
Колхидска область, III, 130.
Комо, ез., И, 72.
Коница гр., III, 63.
Константинъ, гр,, I, 135.

Коня, гр., 133; II, 123.
Коня — ереглийска низина, II, 122.
Копаисъ, ез., I, 6.
Капайска котловина, III, 67.
Корбара, с„ III, 103.
Коридоръ на Таза, низина, II, 32 — 33,
48, 84.
Коринтия, коринтска область, III, 63,
67, 69.
Коринтски заливъ, II, 61,86, 149—150.
Коринтски каналъ, ІІІ;-67.
Коринтски провлакъ, I, 6 ; II, 149 ; III,
44.
Коринтъ, гр., III, 44, 61, 63, 67.
Корити, с., III, 97.
Корсардиния, II, 116.
Корсардинска маса, I, 18.
Корсика. 1,18, 43, 73, 86 ; II, 116—117;
III, 42, 71—72, 103.
Кору-дагъ, II, 104.
Коруня, гр., I, 58, 130.
Корфу, гр., I, 132 ; III, 69.
Корфу, о-въ, I, 50 ; II, 62 ; III, 58 62.
Корчанска котловина, II, 114.
Корчула, о-въ, II, 52.
Косово, обл., II, 109—110; 111,64—65.
Костурска котловина, II, 113.
Костурско езеро, II, 112—113.
Косъ, о-въ, III, 95.
Которски заливъ, II, 55, 138.
Кошице гр., III, 96.
Краковска подтатранска низина, II, 79.
Краковско ГІодгорие, II, 78.
Крати, р., II, 115.
Кресненски проломъ, III, 22, 25—26, 30.
Крива рѣка, II, 121.
Кримски пл., I, 75 ; III, 130.
Кримъ, I, 4, 16—17, 39, 49, 75, 90 —
91 ; III, 4, 44, 47, 115, 130—132.
Критско море, I, 39, 48. .
Критъ, 1, 43, 48, 74, 81, 89, 92 ; III, 4,
58, 69, 94.
Кричимъ, с., III, 13, 24.
Крора, с., III, 67.
Кросно, гр., II, 79—80.
Крошница, р., И, 95.
Круша-пл., I, 74; II, 110, 136; III, 29.
Крушевацъ, II, 97.
Круя, гр. II, 57.
Ксара. гр., I, 134.
Ксаръ есъ Сукъ, оазисъ, I, 27.
Ксиропотамосъ, с., III, 76.
Куба, III, 71.
Кукура, с., III, 63.
Кукушъ, гр., I, 74.
Кулеьоню, обл., II, 123.
курганенъ расовъ типъ, III, 112.
Куригба, гр., II, 124.
Курило, пл., II, 59.
Курмети, с., III, 76.
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Куфра, оазисъ, вж. Елъ-Джофра.
Къзълъ-дагъ. пл., II, 63.
Кюстенджа, I, 81, 132.

Лагадинска котловина, II, 110.
Лаго Аверно, ез., II, 118.
Лаго Маджоре. II, 77.
Лагуатъ, оазисъ, I, 135.
Ладико, колиби, III 78.
Яадонъ, р., III, 67.
лази, III, 57.
Лайта, пл., II, 76.
Ла Калъ, гр., 1, 135.
Лакома, с., Ill, 76.
Лаковия, обл., III, 61, 69.
Дала, обл., III, 61, 63.
Ла Манча, область, 1, 72 ; II, 13 ; III,
87.
Ламийски заливъ, III, 149.
Ламия, гр., 132 ; III, 67.
Лангедокъ, I, 80, 95 ; II, 29—30, 157 ;
ІІІ, 4, 42, 126.
Ландженски гьолъ, I, 74.
Лападъ, о-въ, II, 54.
Ларнака, гр., I, 133.
Ласъ Маризмасъ, блата, II, 27.
Латакие, гр., II, 63.
Латинска държава, ІІІ, 115.
латиняни, III, 115.
Лацийски вулкани, II, 118.
Лацийски хълмове, II, 118.
Лачи, с., II, 57.
Левантийско море, I, 37, 39—40, 50,
89, 97 ; II, 18.
левантинци, ІІІ, 55, 57.
Левкасъ, с-въ, II, 62.
Леонъ, обл., II, 8-9.
Лерида, гр., I, 130.
Лече, гр., ІІІ, 64.
Лешки заливъ, I, 71.
Лешница, р., II, 59.
Либерия, ІІІ, 71.
Ливанъ, пл., въ Сирия, I, 63 ; II, 22—24,
63; ІІІ, 5, 115.
Ливанъ, пл. въ Ю. Албания, ІГ, 59.
Ливийска пустиня, II, 6.
Ливия, I, 64, 76, 82, 110, 134; II, 15;
ІІІ, 11, 56, 59, 112, 133.
Ливорно, I, 41, 131.
Лигурия, I, 61 ; II, 156.
Лидо, пѣсъчна коса, II, 152.
Лимасолъ, гр., I, 133.
Лионски заливъ, I, 23, 36, 40, 47, 69 ;
II, 69—70.
Лионъ, гр., И, 30—31 ; ІІІ, 126.
Липарски острови, I, 35 ; II, 155.
Липтовска котловина, II, 95—96.
Лисабонъ, I, 58, 72, 130; II, 143.
Литория, с., ІІІ, 82—83.
Ло, департаментъ, ІІІ; 59<.....
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Локарно, I, 61.
Локрумъ, о-въ. И, 54.
Ломбардия, II, 37 ; III, 50.
Ломбардска низина, (низина на По), I,
24, 61, 73, 80, 87—88, 95; II, 35—39,
50—61, 77, 154 ; ІІІ, 13—14, 17, 32,
77, 84, 86, 91, 127, 132.
Липарски о-ви, II, 119.
Лопудъ, о-въ, II, 54.
Лугано, I, 61, 73, 132.
Лудия, р., I, 41 ; ІІІ, 29.
Луизияна, ІІІ, 56.
Лунгара, пл., II, 58.
Лунгро, градче, ІІІ, 64—65.
Лухо, гр., II, 11.
Лъженска рѣка, II, 99.
Льобрегатъ, р., II, 157.
Лѣсковецки ридъ, ІІІ, 64.
Лѣсковецко, обл., ІІІ, 65.
Лѣсковецко- власотинска котловина,
II, 100.
Лѣсковикъ, гр., 60.
Люми Дукатитъ, р., II, 58.
Лябериж, обл., ІІІ, 62.
Ляпадесъ, с., ІІІ, 62.
Маври, вж. араби.
Мавровско езеро, I, 74.
Мадридска кампиня, II, 13.
Мадридско-Авилски проходъ, II, 12.
Мадридъ, I, 59, 130.
Майела, пл., II, 88.
Май-е-Папингутъ, вр., II, 60.
Май-е-Стуросъ, вр., II, 58.
Май-е-Щогутъ, вр., II, 58.
Май-и-Коретъ, вр., II, 58.
Майорка, о-въ, ІІІ, 86.
Македония, I, 74, 80, 90; II, 109—114;
III, 65, 68, 113, 117, 128—129, 133.
Македоно-тракийски (родопски) масивъ,
II, 97, 101—102, 109—110, 119—122.
Макри, с., ІІІ, 26, 29.
Макрикампосъ, пл., II, 60.
Макрильесъ, ІІІ, 76.
Мала - Азия, I, 7—8 ; 25, 48—49,
62—64, 66, 68,71—72,75, 77,80—81,
91—93, 97,109 ,133 ; II, 48,62,82—83,
90—91, 102—109, 122—123, 138,
146—150, 159 ; ІІІ, 4—7, 10, 12, 44
57,69,73,116,118—120,130, 132-133,
Мала-Африка (= Атласки земи), I, 64,
Малага, гр., I, 50, 59, 130.
Малайски архипелагъ, ІІІ, 24. .
Мала-Фригия, II, 106.
Мали Барбулушитъ, пл., II, 55.
Мали-и-Гьоръ, пл., ІІ, 59.
Мали-и-Дайтитъ, вр., II, 57.
Мали-и-Лунджерижсъ, пл., II, 60.
Мали Какарачитъ, пл. II, 55.
Мали Крепъсъ, пл., II, 5S,·
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Маликъ, ез., II, 114.
Малинска р., II, 97.
Мали Ренчитъ, пл., 55.
Мали-Чикъсъ, пл., II, 58.
Малки Пиренеи, II, 45—46.
Малорка, о-въ, II, 45.
Малта, I, 43, 73, 131 ; III, 49.
Малъкъ сиртски заливъ, 1,50 ; II, 33,144.
Манджеринъ, р., II, 99.
Манзанаресъ, р., 11, 13.
Мансура, гр., I, 134
Манфредонски заливъ, II, 154.
Манясъ, ез., II, 106.
Маракешъ, гр., I, 83, 135.
Маргарити, паланка, III, 67,
Марекия, р., II, 38.
Марина ди Бранкалеоне, III, 98.
Марина ди Паола, с., Ill, 99.
Марина ди Фускалдо, с., III, 99.
Марица, I, 26, 90; II, 102—103, 119,
132, 148; III, 18, 46.
Мармарика, обл., И, 16-18, 25, 144-145.
Мармарошъ-Сигетъ, гр., II, 96.
Мароканска Сахара, II, 15.
Мароко, 1, 17—18, 27, 81,83,107,135;
II, 34, 49, 124, 126, 143—144, 157 ;
III, 11, 23, 35—36, 47, 51, 55, 71,
89—90, 133.
Марония, с., II, 148 ; III, 26.
Марошъ, р., II, 96.
Марсилия, I, 60, 131 ; 11, 156, 159 ; III,
46-47, 69.
Маршанъ, гр,, II, 124.
Матапанъ, носъ, I, 48.
Матезе, пл., II 88.
Мати, р., II, 57.
Махини, с., III, 63.
Мая-е-Томорицъсъ, вр., II, 60.
Мая-е-Шпирагритъ, пл., II, 60.
Меандъръ, р., II, 147.
Мегара, гр., III, 45.
Медина делъ Кампо, гр., II, 12.
медитерански расовъ типъ, III, 112,113.
Мезета, I, 58—59, 86 ; II, 7—14.
Мезима, р., II, 115.
Мезоевропа, I, 14.
Мекнесъ, гр., I, 135.
Мексико, III, 15, 71.
Мелийя (Мелила), гр., II, 144.
Мелия, с., II, 81, 83.
Мелникъ, гр., II, 140.
Менети, с., III, 94.
Месемврия, I, 75.
Месения, обл., III, 67.
Месина, гр., I, 131.
Месински протокъ, I, 25, 37;. II, 86,
154.
Месопотамия, II, 63 ; III, 14, 19, 124
Места, р., II, 121, 132,148, 111, 25,128.
Метохия, обд., II, 90, 113; III, 64- 65.

Миджирликъ, прагъ, II, 99.
Милано, I, 61, 73, 87.
Милетъ, старъ гр., II, 147.
Миньо, р., II, 11, 142.
Мирака, с., III, 63.
Митиджа, низина, II, 85.
Митилинъ, о-въ, III, 69.
Мичикели, пл., 11, 60.
Млетъ, о-въ, II, 52.
Могагоръ, I, 65, 83; III, 110. \
Момбаса, гр., III,.^7.
Мондехо, р., I, 58.
Монкалво, вр., II, 11.
Монпелие, I, 131.
Монталто, гр., II, 86.
Монте Албано, хълмъ, II, 114.
Моите Албурно, пл.,ІІ, 118.
Монте Алмиата, връхъ, II, 118.
Монте Арджентарио, хълмъ, II, 118,156
Монтебелуна, гр., III, 13.
Монте Гаргано, пл., II, 39—40.
Монте Гаргано, п-въ, II, 39—40, 52—
53, 154.
Монте делъ Муджело, пл., II, 114.
Монте Калво, вр., II, 40.
Монте Конеро, вр., III, 68.
Монте Корно, вр., II, 88.
Монте нуово, вулк. кратеръ, I, 35.
Монте Роза, вр., 73—74.
Монте Сома, пл., II, 118.
Монтесъ Универсалесъ, пл., II, 8,12,14.
Монте Чирчео, хълмъ, II, 118.
Монти Лепини, хълмове, 11, 118.
Монти Сабатини, хълмове, II, 118. .
Монти Чимини, хълмове, II, 118.
Монфератска хълмиста область, И, 35.
Монъ-Бланъ, вр., IL, 73—74.
Морава, р. въ Балкански п-въ II, 97,100,
Морава, р. въ Карпатитѣ, II, 78.
Моравско, обл., III, 64.
Мраморно море, I, 13, 37, 39, 41, 44,
48—49, 50, 103—106 ; III, 10, 31.
Музакия, обл. II, 56, 58 ; III, 32, 61. ’
Мулай-Идризъ, гр., II, 49.
Мулуя, р., II, 49, 136.
Мулхасенъ, вр., II, 66, 69.
Мункачево, гр., II, 96.
Мургана, пл., II, 59.
Мурджие, обл., II, 41.
·Мурсия, гр., I, 130; II, 44; III, 20.
Мъгленъ, обл., III, 31.
Мъртво море, II, 18, 20.
Навара, обл., III, 87.
Навкратисъ, старъ градъ, III, 46,
Навплид, гр., Ill, 58, 67.
Наксосъ, гр., I, 133.
Наксосъ, о-въ, III, 58.
Налбантъ, вр., II, 121. ,
Нахръ Литани, р.. И, 23—24.

ИЗ

Е

еаполска Кампания, I; 87; II, 155 ;
III, 52—54.

еаполски заливъ, I, 41, II, 155 ; III, 41 ;
еаполъ, I, 35, 60, 131 ; II, 118; III, 43,
54,87.
еврокопско, III, 25.
Меврокопъ гр., III, 128.
Негой, вр.,-ІІ, 81.
Іегри, негроидно население, III, 55,
|71, 112.
Негушевски прагъ, II, 98.
Негушъ, гр., III, 51.
Неми, ез., II, 118.
Неретва, р., II, 52, 132.
Неречка, пл., II, 113.
Йесебъръ, гр., III, 43.
Нигерия, III, 71.
Низиросъ, о-въ, III, 95.
Низки Татри, II, 96.
Никастро, гр., III, 64.
Никозия, гр., I, 133.
Нилъ, р., I, 21, 45, 76, 82 ; II, 18, 145,
153; III, 12, 19, 46, 49, 131.
Нилюферъ, р., II, 106.
Ница, I, 60, 95, 131 ; III, 42.
Нишава, р„ II, 97.
Нишавски котловини, II, 97—98.
Нишка котловина, II, 97, 100.
Нишко, обл., III, 65.
Нишъ, III, 47.
Нова Кастилия, II, 7—9, 11—14, 26.
Норвегия, III, 40, 49.
Нубия, обл., II, 18.
Нулъ, ез., II, 18.
Нъмерчкж, пл., II, 60.

Оазанъ, обл., II, 74.
Образцовъ чифликъ, I, 132.
Овиедо, гр., I, 130.
Овча поляна, мѣстность, II, 121.
Одъ, р., II, 46.
Олбия, старъ гр., III, 115.
Олидзика, пл., II, 60·
Олимво, с., III, 95.
Олимпъ, пл., II, 149.
Олоронъ, гр., II, 46.
Олтъ, р., II, 96.
Омалъ, гр., I, 135.
Омброне, р., II, 114, 156.
Опара, обл., III, 65.
Опорски прагъ, II, 98.
Орава, р., II, 78, 95.
Оравска котловина, II, 79.
Орания, II, 33.
Оранъ, гр., I, 135 ; II, 144 ; III, 43,
47, 49.
Ористано, fp., II., 117.
Оронта, р., II, 23·—24, 63.
Орфано, с., III, 46.
Орфански заливъ, II,. 110, 148. ?.. .... /·

Орѣхово, гр., I, 75Осо, р., II, 46.
Остия, старъ гр., II, 156.
Островни Бескиди, II, 78, 95.
Островско ез., II, 111.
Отрантски протокъ, 1,34,38,48 ; II, 41.
Офанто, р„ II, 154.
Офри, с., III, 74, 95.
Охридска котловина, II, 113—114.
Охридско езеро, II, 114.

Пагания, п-въ, II, 59.
Пазарджишко поле, II, 99.
Пазаръ-дере, мѣстность, II, 121.
Палава, с., III, 42.
Палакария, обл., II, 100.
Палакария, р., II, 100.
Палеополисъ, с., III, 76, 78.
Палермо, гр., I, 60, 131, III, 64.
Палестина, I, 27, 34, 48, 56-57, 63, 72,
75, 92-93, 107, 109, 134 ; II, 18-22, 25,
135, 146; III, 5, 9, 11-12, 49, 57, 71,
116, 118, 130, 132.
Пало, с., III, 95.
Паная, с., III, 74.
Панония, обл., III, 116.
Панонска низина, I, 19-20; II, 119.
Панонски масивъ, II, 119-120.
Пантелария, о-въ, I, 35.
Пантократоръ, вр., II, 62.
Паола, гр., III, 99.
Парадизи, с., III, 63.
Паракаламосъ, обл., III, 67.
Парга, гр„ III, 63, 67.
Парнасъ, пл., II., 90.
Парнесъ, пл., III, 67.
Патмосъ, градче, III, 96, 109.
Патмосъ, о-въ, III, 96, 109.
Патраски заливъ, I, 25.
Патрасъ, гр., I, 132, III, 63, 67.
Пашаница, планински дѣлъ, II, 121.
Пелагоза, острови, I, 24, 82, 131.
Пелагонийско поле, II, 111-112.
Пелионъ, пл., II, 149.
Пелопонезъ, I, 6, 38; II, 86, 149-150;
III, 44, 61-62, 66-68, 128.
Пелоритански планини, II, 86.
Пенялара, гр., III, 43.
Пенялара, вр., II, 12.
Пеня Монтаньоза, пл., II, 45.
Перпинянъ I, 131.
перси, III, 117.
Персия, (Иранъ), III, 55, 107.
Пертъ, гр., I, 55.
Перу, III. 71.
Перуджа, гр., I, 131.
Петричъ. гр., I, 132.
Петричъ с„ II, 99.
'
Петърско ез., II, 111.
Пещанъ, пл., II, 58.
.
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Пещера, гр., Ill, 24, 30.
Пиана ди Гречи, община, III, 64.
Пиаченца, гр., II, 38.
Пигадя, с., III, 94.
Пиемонтска низина, II, 35.
Пиемоитъ, II, 37.
Пикъ д’Анету, вр., II, 69.
Пиндъ, пл. II, 83, 90, 112, 150; III, 5,
32, 117.
Пиниосъ, р., II, 149.
Пирдопско-златишка котловина, вж Златишко-пирдопска котловина.
Пирей, гр , III, 45, 47.
Пиренеи, I, 17, 19, 77, 80; II, 7,28-29,
45-46, 67-70, 76, 157 ; III, 4, 32.
ПиренеЙски (= Иберийски) п-въ, I, 6,
57-59, 64, 66, 68-69, 71-72, 80-81,
85-86, 91, 93, 95. 102, 130-131 ; II,
7-14, 69, 81, 142-143, 157; III, 7, 19,
115, 118-119, 122, 124-126, 130, 132.
Пиринъ, II, 115, 119-122, 139; III, 31.
Пиротска котловина, II, 97.
Пиротско, обл., III, 65.
Пияве, р., II, 36, 50—51.
Пьенини, пл., II, 95.
Пйомбино, хълмъ, II, 156.
Плана-планина, II, 100, 136.
Платиндеръ, с., III, 63.
Пловдивско-поле, II, 99—101, 121.
Пловдивъ, I, 132.
ПлЬвенъ, I, 132.
По, р. I, 21, 41, 44; II, ., 35,37,55,
132, 152—154 ; III, 19, 39, 46.
Погония, котловина, II, 60.
Подхалска котловина, II, 78, 95—96.
Позитано, гр., II, 155; III, 108, 111.
Пола, гр, J, 50, 132 ; III, 47.
Поли, с, III, 74.
Поликастро, гр, II, 155.
Пологъ, котловина, II, 113.
Полски Карпати, II, 78—81.
Полша, I, 28.
поляци, III, 59.
Поморско, с, II, 100.
Понтийски планини, I, 72; II, 82—83,
108, 126,
Понтийска низина. III, 82—84.
Порто, гр, I, 58, 72, 130 ; II, 126, 143.
Порто Бардия, гр, II, 16, 145.
Португалия, I, 58—59, 73, 80, 85, 93 ;
II, 34, 123, 125—126, 142; III, 11,
51, 71, 88, 112, 124—125.
португалци, III, 55, 57, 59, 126.
Портъ Вандъръ, гр, III, 47.
ГІортъ Лиоте, гр, I, 135.
Портъ Саидъ, гр, II, 145 ; III 70, 73-74.
Порѣчка котловина, II, 112.
Потенца, гр, I, 131.
Поцуоли, гр, I, 35, II, 155 ; III, 54.
Пратетисъ, геосинклинала, Г, 14.

Превеза, гр, III, 63.
Предапенини, II, 39.
|
Предбалканъ, II, 47, 81—82.
Предбетски вериги, II, 44, 46, 61.
'
Предна Азия, III, 6, 18—19, 28, 117,
132—133.
.
Предпиренеи, II, 45.
Предрифеки вериги, II, 48—49, 85.
<
Превеза, п-въ, II, 59.
Прибрѣжна верига, II, 115: III, 99. ;
Призрѣнско обл.,-ІИ, 64—65.
Приморска Албания, I, 89 ; II, 50, 5558, 151 ; III, 128.
Приморска Македония, I, 25, 62, 89,
94; II, 103, 138; III, 5,- 28-29, 31,
45, 51, 128.
Приморска палестинска низина, II, 19-2І
Провансъ, обл., I, 80, 95 ; III, 34—35.
126.
протомедитерански расовъ тИпъ, Ш,
112,
Прѣспанска котловина, II, 113.
Прѣспанско езеро, II, 113.'
Пунта Мерлера, носъ, II, 53.

Раба, р., II, 78.
Рабатъ, гр., I, 135 ; Ill,. 89.
Равена, гр., II, 154.
3
Радовишка котловина, II, 110.
Радомирска котловина, II, 100.
Разлогъ. обл., III, 75.
Раксъ, планински масивъ, II, 75.
Реджио ди Калабрия, гр., III, 79-80.
Рейнъ, р., II, 72, 73.
Ренелъ, морско течение, I, 58.
Рено, р., II, 153.
Ривиера, I, 49, 60—61. 69, 73, 80, 86;
II. 156; III, 17, 126—127.
Ризе, гр., I, 133.
Рила пл, I, 74; 11,98, 115, 119—122,
139, III, 31.
Римини, гр., II, 39, 154.
Римска империя, III, 114—117, 120, 122,
133.
Римска Кампания, I, 87.
Римъ. I, 87, 131 ; II, 118; 111,45,82-84.
Рио Алберче, р., II, 13.
Рио Гранде, ρ., II, 94.
Рио Гранде де Ухихаръ, р„ II, 94.
Рио Хаторъ, ρ., II, 94.
Рио де Ορο, I, 65,
Рио Неро, с„ III, 80.
Рионъ, ρ., I, 91.
Риръ, носъ, II, 34, 83.
Рифъ, пл., I, 18, 76, 81, 93; II, 25, 32,
48, 85, 115, 143.
Родопи, I, 74; II, 103, 119—122, 148;
III, 25, 29, 31, 128.
Родосто, гр., II, 103 ; III, 57.
Ровере, с„ Ш; 91: А .
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■розета, гр.. Ill, 46.
Рока ди Камбиона, с., III. 91.
Рока Калашо, с., III, 91.
Рокамонфина, вр., II, 118.
романски народи, III, 56, 59, 116—117.
Рона, p., I, 69, 80, 86 ; II, 14, 25, 30—
g 31, 46—47, 72—73, 132, 156; III, 4,
І 32, 34 , 46, 88, 126.
Руадъ, о-въ, III, 41.
Руднишко ез., II, 111.
Румия пл., II, 55.
румъни, III, 117,
Румъния, III, 75, 93.
Румънски Карпати, II, 81.
Русийонска котловина, II, 69, III, 88.
Русия, III, 120.
Руска, p., II, 95.
Руска империя, III, 49.
Ръза-е-Каналитъ, пл.. II, 58.

Сабанджа-Гьолъ, II, 108.
Садо, р„ II, 143.
Сазлийка, p., II, 101.
Саисъ, равнина, II, 32.
Сакария, p., II, 108—109.
Сакаръ-планина, II, 102.
Саламанка, гр. I, 130.
Саламврия, p., II, 132.
Салентински п-въ, II, 41—42.
Салерно, гр., II, 155.
Салернски Заливъ, II, 155.
Салсено, с., III, 102.
Салумъ (= Солумъ), с., 1, 134, 145.
Салцахъ, p., II, 72.
Самоковско поле, II, 121.
Самоковъ. гр., II, 100.
Самонива, с., Ill, 63.
Самосъ, о-въ, III, 69.
Самотраки, о-въ, II, 104,147 ; III, 58, 76,
78, 97.
Самсунъ, гр., I, 133.
Сансего, о-въ, II, 53.
Сантиаго де ла Еспада, гр. II 44.
Санторинъ, гр., I, 133.
Санторинъ, о-въ, I, 35, 39 ; III, 58.
Санъ-Джакомо, p., II, 74.
Санъ-Доминго, 111, 55.
Сарагоса, гр., I, 130.
Саракинъ, пл., II, 59,
Саранда (Санти Карзнта), гр., II, 59.
Саранска котловина, II, 97—98.
Сараньово, с., III, 54.
Сардиния, I, 18, 43, 68, 73, 87 ; II,
116—117, 155; III, 8, 39, 41, 52, 72.
Саринджъ-тепе, II, 48, 82.
Сароски заливъ, I, 39 ; II, 104, 147.
Сарж-гьолъ, обл., II, 111.
Сарж-меше, пл., II, 109.
Сасари, гр., I, 131.
Сасено, о-въ, II, 58.

Сафи, гр., I, 135.
Сахара, I, 3, 14, 22, 51, 65, 68, 70, 75,
82, 102—104, 109; II, 15, 33, 135;
III, 5, 11, 27—28, 70, 90, 93, 106,
123—124, 131—132.
Сахарски Атласъ, II, 33, 49—50, 84.
Света Гора, III, 76.
Св. Илия, вр., II, 58.
Свети Илия, с., III-, 76.
Свищовъ, гр., II, 38.
Севастополъ, гр., III, 47.
Северенъ Нахръ елъ Кебиръ, p., II, 23.
Северна Африка, 1, 57, 66, 68, 70—71,
92,97, 102, 107, 109—110; III, 6,
15, 17—19, 28, 55—56, 71, 112, 115,
117—118, 120, 131—133.
Северна България, III, 24.
Северна Европа, 1,3—4, 106; II, 123;
III, 51.
Северна Италия, I, 61, 74, 95.
Северна Македония, III, 128.
северна раса, III, 113,
Северноамерикански Съединени щати,
III, 49, 56, 59, 71.
Севиля (Севийя), гр., I, 131 ; II, 27-28 ;
III, 47—48.
Сегединъ, I, 132.
Сеговия, гр., II, 12.
Седмиградски планини, II, 96.
Селеница с„ II, 58.
Семени, р., 55—56, 60.
семитски расовъ типъ, III, 112.
Сенъ-Бернарски проходъ, II, 73Сенъ-Флоранъ, гр., III, 42.
Сера да Естрела, пл., II, 12.
Сера Санъ Бруно, пл.. И, 86.
Сестранесъ, пл., II, 45.
Сатубалъ, гр., II, 143.
Сетъ, гр.. Ill, 42.
Сеута, гр., II. 143.
Сивасъ, гр., III, 7.
Сидерна Марина, с., III, 92—93.
Сиди Барани, с., I, 134.
Сидонъ, гр., II, 146 ; III, 43.
Сиера де Алментара, пл., II, 45.
Сиера де Алмихара, пл., II, 94.
Сиера де Алхама,, пл., II, 94.
Сиера де Аской, пл., II, 44.
Сиера де Гата, пл. II, 8, 12.
Сиера де Гвадарама, пл., II, 8, 12—13.
Сиера де Гваделупе, пл., II, 14.
Сиера де Гредосъ, пл„ II, 12.
Сиера де Караской, пл., II, 44.
Сиера де ла Деманда, пл., II, 8, 12.
Сиера де Малаханъ, пл., II, 12.
Сиера де Малорка, пл., II, 44—45.
Сиера де Салинаръ, пл. II, 44.
Сиера де Талахонъ, пл., II, 44
Сиера ла Кантравиеза, пл., II, 94, 99,
157.
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Сиера Морена, IJ, 26.
Сиера Невада, пл., II, 66—67, 69,76,94.
Сиера Сехундера, пл., II, 11.
Сиерасъ де ласъ Естанциасъ, пл., II, 44,
Сиерасъ де лосъ Филабресъ, планини,
II, 44.
Сила, пл., II, 87, 115 ; III, 6.
Силиврия, гр., II, 103.
Симавъ, гр., II, 169.
Символонъ, пл., II, 148.
Сименталъ, долина, II, 74.
Синайски п-въ, II, 18, 145.
Синекли, гара, II, 103.
Сира, о-въ, III, 58, 73, 97.
Сиракуза, гр., I, 73, 131 ; III, 43.
Сирийска пустиня, I, 31, 51, 63, 75;
II, 25 ; III, 124.
сирийци, III, 71, 73.
Сирия, I, 8, 27, 34, 44, 48, 56,
57, 63, 72, 75, 92—93, 102, 109,
133—134; II, 22—25, 62—64, 135,
146; III, 5, 10—12, 14, 41, 57, 71,
115—116, 118, 130, 132—133.
Сиртски заливъ, 1, 76 ; II, 15.
Сиуа, оазисъ, II, 17.
Сиудадъ Енкантада, гр., II, 13.
Сифносъ, о-въ, III, 58.
Сицилийски протокъ, I, 21, 37, 60.
Сицилия, I, 7, 25, 35, 37, 60, 73, 81,
87 ; II, 41, 86,118,154 ; III, 8, 14—15,·
17, 43, 56, 63—65, 68, 72, 80,
90, 115.
Скава, p., II, 78.
Скала, котловина, II, 59.
Скала, с., III, 96.
Скандинавски полуостровъ, I, 28—29.
Скопье. гр , II, 110, III, 128.
славяни, III, 117.
Сливенска котловина, II, 97, 99—100.
Словакия, I, 28.
Смерта, с., III, 67.
'
'
Смирна, I, 133; II, 105; III, 46,
Смирненски заливъ, I, 68 ; II, 105,
107, 147.
Смолика, пл., II, 112.
Снѣжникъ, пл., II, 111—112.
Сола, p., II, 78.
Солунски заливъ, I, 25, 41—42, 44, 69,
89; II, 111, 148—149; III, 128.
Солунско, обл., III, 31.
Солунско поле, II, 111.
Солунъ, I, 44; III, 44, 46, 60, 94, 119.
Сома, вр., III, 54.
Сомосиера, пл., II, 12.
Сона, р., II, 30—31.
Сорентински п-въ, II, 118, 155..
Соренто, гр.. Ill, 15.
Софийска котловина, II, 19, 97—98.
София, I, 132 ; II, 136.
Спарта, гр., I, 133.

Сперхей, p., II, 132, 149.
Спеце, о-въ, III, 62.
Специя, гр., I, 80.
Л
Силитъ, I, 46.
?!
Сръбска Морава, p., II, 97.
Срѣденъ Атласъ, пл., II, 25, 32 34І
49,84,124.
; -1
Срѣдиземно море, I, 3, 6, 9, 11—51,1
56, 59, 68—69, 93—94, 101 ; II, 31
5—7, 10, 16, 19, 21,23,25, 65,84—85=1
94, 115, 124, 141, 144—146, 150,1
156—159; III, 7Г- 37—39, 42—43J
45—50,57,59,69,114—115,120—1233
125—127, 129, 131, 133.
Срѣдиземноморска Франция, I, 59—60,
86, 93, 95, 102 ; III, 8, 55, 69, 119, 126.1
Срѣдиземноморско-лузитанска область,:
III, 124, 130.
Срѣдна Америка, III, 55.
Срѣдна гора, II, 98—99, 101.
Срѣдна Гърция, I, 50, 89 ; II, 90, 128.
Срѣдна Европа, I, 3—4, 51, 69, 96—97,
102, 106—107, 130—131, 134—135'1
III, 7, 9, 18, 21—22, 27—28, 30—31,
48, 51, 54, 72, 93,102—104,106—107;
114, 117, 124—126, 128—129.
»3
Срѣдна Италия, I, 60—61 ; III, 101-102.;
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LA MÉDITERRANÉE
Par Dimitri Jaranoff

RÉSUMÉ

Dans cette troisième partie de l’essai sur la géographie de
la Méditerranée sont traités les faits de la géographie humaine.
Le paysage naturel a subi dans la région méditerranéenne
pendant les derniers millénaires une transformation très profonde,
due principalement au fait qu’ ici la restitution de la couver
ture végétale naturelle est beaucoup plus difficile, contrairement
à ce qu’on constate en Europe Centrale. Cela est dû au carac
tère de la végétation méditerranéenne sèche et avec des traits
si spécifiques qu’ils suffisent à eux seuls pour pouvoir distinguer
aisément la région méditerranéenne des régions voisines.
La couverture végétale naturelle de la région méditerrané
enne a subi pendant les quatre derniers millénaires de transfor
mations très profondes aussi à cause de l’introduction de plu
sieurs plantes cultivées. Seulement l’olivier, la plante méditer
ranéenne la plus typique, et le figuier sont autochtones, ainsi que
la betterave à sucre et quelques plantes fourragières. Les céréa
les, la vigne, les arbres fruitières, le mûrier, le riz, les agrumes
proviennent de l’Est et du Sud-Est, le maïs, les tomates, les pom
mes de terre, le tabac, le figuier de Barbarie et maintes plantes
décoratives proviennent de l’Amérique. La région méditerrané
enne est pour le moment la région la plus riche en plantes cul
tivées. Un trait très spécifique pour cette même région sont les
cultures combinées, expression de l’agriculture très intensive
dans notre région qui est une région agricole par excellence.
L’adaptation des plantes cultivées allochtones n’a pas été
toujours très facile étant donné la sécheresse qui règne dans
notre région pendant un ou plusieurs mois comme règle. Les
cultures autochtones, c’est à dire l’olivier et le figuier, ainsi que
la vigne et le tabac supportent cette sécheresse sans aucun
danger, mais les autres cultures exigent d’être régulièrement
irriguées. Cette pratique existe depuis longtemps dans notre
région, mais elle a été améliorée et répandue dans toute la ré
gion par les Arabes auxquels la Méditerranée doit quelques-uns
de ces traits les plus spécifiques. L’irrigation artificielle contri
bue à la formation de véritables oasis verts au milieux des ter
rains jaunes brûlés pendant l’été sec. La différence profonde
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entre les terrains cultivés et incultes est un des traits les plus
caractéristiques du paysage méditerranéen.
Si ladite différence rapproche la Méditerranée au dé? rt
qui se trouve au Sud et à l’Est, une autre pratique est tout à
fait spécifique pour ladite région — le terrassement artificiel
des versants. On ne le trouve dans aucune des régions voisines'.
Cette pratique est conditionnée par le climat aussi bien que par
le caractère des sols et la nécessité d’augmenter le terrain culti
vable dans une région où l’agriculture est à la base de l’écono
mie nationale et où d’autre part le terrain est trop accidenté.
Par le terrassement artificiel on facilite l’irrigation, on empêche
l’érosion du sol et surtout des terrains très inclinés sont mis
en valeur.
Le terrassement artificiel exige des soins continuels, Ainsi
quand une région est délaissée pour un certain temps, les terras
ses artificielles s’effondrent et il est ensuite trop difficile de
les reconstituer. Dans ce cas on est en présence d’un paysage cul
turel dégradé avec des traits trop spécifiques. C’est t paysage
qu’on ne trouve nulle part en dehors de la région méc ferranéenne. Il est étroitement lié au mouvement continuel de la popu
lation dans notre région.
Tous les traits mentionnés du paysage se trouvent dans la
Bulgarie Centrale, dans la plaine de Plovdiv, ce qui nous contraint
de mettre la limite extrême septentrionale de la région médi
terranéenne le long du versant méridional de la Stara-Planina
(le Balkan proprement dit).
Si aujourd’hui l’agriculture est à la base de l’économie natio
nale de la région méditerranéenne, c’est a cause de l’introduc
tion de plantes cultivées allochtones et à cause de l’irrigation arti
ficielle. La nature de la région est beaucoup plus propice à
l’élevage à cause du climat plus ou moins steppique de toutes
les parties de la région. Même aujourd’hui l’élevage de moutons,
intimement lié avec la pratique de la transhumance, est une res
source très considérable pour certains pays méditerranéens. La
pratique de la transhumance est elle-même d’une très grande
importance pour les migrations de la population méditerranéenne
étant donné que toujours les migrations temporaires condition
nent de émigrations définitives.
La mer est une autre ressource pour la population de la
région méditerranéenne. Mais elle n’est pas du tout si riche
comme on le croit. Les conditions naturelles pour la pêche ne
sont pas très favorables dans une mer où les faibles profondeurs
sont très rares et où l’eau assez chaude ne contient suffisement
ni oxigène ni planctone. Un fait très intéressant, la région médi
terranéenne est le plus grand importateur de poissons! L’impor
tance de la pêche dans notre région réside dans le fait qu’elle a
été l’école préparatoire qui a initiée l’homme méditerranéen dans
la navigation maritime. Celle-ci est une des ressources les plus
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importantes, elle était même la plus importante à l’époque quand
la Mer Méditerranée était le centre du commerce mondiale—
jusqu’à la découverte de l’Amérique et de la route des Indes.
И Si la situation économique des pays de la région méditer
ranéenne n’est pas aujourd’hui très brillante s’est à cause du fait
qu’ils ne sont pas aptes à s’adonner à l’industrie par suite du
manque deforce motrice (pas de l’houille, conditions hydrologiques
défavoralbes pour l’ùtilisation de la „houille blanche“) et de pro
duits mineraires. Lé mouvement touristique présente une com
pensation partielle.
Beaucoup de faits ont conditionné une inconstance remar
quable dans le peuplement des pays méditerranéens. C’est la
région où les migrations locales, intérieures et extérieures sont
plus actives que dans n’importe quelle autre grande région géo
graphique. Cela a conditionné une inconstance remarquable dans
l’habitat dans cette région. Il parait que dans toute la région médi
terranéenne l’habitat rural montre une évolution semblable. La
forme de l’habitat, résultat de l’action constructive de l’homme,
évolue avec l’augmentation de la population. On peut démontrer
avec beaucoup d’exemples que les faits historiques ont une
influence passagère. L’inconstance trop grande des formes exclut
à priori l’influence directe des facteurs géographiques, relative
ment invariables.
La position des villages et des villes dans la région médi
terranéenne montre toujours des traits très spécifques. QuelquesUns de ces traits disparaissent à l’heure actuelle car les fac
teurs qui les ont conditionnés n’existent plus, par exemple les
villes et les villages „acropoles“, qui subissent dans toute la région
la même évolution: une ville (village) ancienne sur la col
line, une nouvelle ville en bas, sur la route ou à la rive de la
mer, et beaucoup de fermes isolées dans les alentours. Une autre
différence très intéressante en ce qui concerne la situation des
habitats ruraux dans la région méditerranéenne et en Europe
centrale c’est qu’en Europe centrale les villes et les villages ten
dent a s’istaller près des vallées, dans la région méditerranéenne
ils les évitent à cause du caractère spécifique des vallées méditer
ranéennes. La physionomie des villes et des villages méditerrané
ens est aussi très différente de celle des habitats de l’Europe
centrale. C’est tout d’abord la maison typique méditerranéenne
blanche à pierres et avec des toits plats qui imprègne un carac
tère spécifique, ensuite les ruelles étroites et encore l’agita
tion due au tempérament de l’homme méditerranéen.
La région méditerranéenne présente un milieu très homo
gène et attrayant. C’est un vaste oasis entre le Nord froid et le
désert brûlant au Sud. Cet oasis a attiré les peuples de tous
temps et de tous les cotés du monde. Arrivés une fois dans ce
milieu et s’étant bien accomodés, ils ont pu s’étendre aisément
dans la région méditerranéenne et dans les cas où ces peup
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les étaient dans l’état d’organiser une grande formation politique
celle-ci était tout d’abord un État méditerranéen.
Aucun des peuples qui habitent aujourd’hui dans la région
méditerranéenne ne peut être considéré au point de vue histo
rique comme autochtone. Mais si on ne s’attarde pas sur la
provenance des peuples mais de la population méditerranéenne'
et non du point de vue historique mais du point de vue biolo
gique, on peut parler d’une constance très remarqnable.
Le type racial le plus ancien qu’on peut constater d’après
les trouvailles archéologiques dans notre région esFle type pro
toméditerranéen, le prototype de l’homme méditerranéen qui
habite aujourd’hui toute la région. La coïncidence presque par
faite entre l’extension de la région méditerranéenne et de la
race méditerranéenne (ce qui a valu la dénomination de cette
race) ne peut être un hasard. Cette constance nous mène d’autre
part à la conclusion que les peuples qui ont étaient attirés par
la région méditerranéenne pendant les derniers quatre millénaires
n’ont pas pu expulser la population autochtone. Il y ? eu dans
cette région des assimilations très profondes—encore un . \it uni
fiant dans la région méditarranéenne. C’est une unue géo
graphique par excellence.
Les terres bulgares et même la Bulgarie dans ces frontières
politiques d’aujourd’hui sont à cheval entre la Méditerranée et
l’Europe Centrale. Cette position géographique conditionne une
structure économique très différenciée qui contribue grandement
à la stabilité économique et politique de la Bulgarie. Mais cette
position entre deux grandes régions a aussi ces traits négatifs;
une année ce sont les cultures méditerranéennes qui sont endomagées, une autre année — les culture médioeuropéennes, selon
la position de la limite septentrionale du climat méditerranéen
pendant l’année respective.
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