
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “НИКОЛАЙ  ВРАНЧЕВ” 

град  Смолян 

 

Ви кани да вземете участие в 
 
 

 ЕЖЕГОДНИЯ КОНКУРС 
 

 

за превод на художествен текст  на английски, немски, испански 

и руски език 

 

 

Тази година конкурсът е посветен на 135 годишнината 

от рождението на патрона на библиотеката Николай 

Вранчев – виден книжовник, общественик,  

писател и преводач 
 

 

В конкурса могат да участват ученици от VIII-XII клас, 

разпределени в две възрастови групи:VIII- IX и X- XII клас. 

Текстовете за превод ще  намерите на сайта на библиотеката 

 / librarysm.com/ и  в  училищните библиотеки 
 

 

Компетентно жури ще оцени творбите, а отличените ще бъдат  

наградени.  

Крайният срок за представяне на материалите е 20.04.2017г. 

Преводите за конкурса с обозначени на тях: трите имена, възраст, 

училище, адрес и телефон за контакти, изпратете на адрес: 

 

4700 гр. Смолян 

ул. “Дичо Петров “  4 

Регионална  библиотека “Николай Вранчев” 

  / за  конкурса / 

 

или на e:mail: librarysm_ash@ abv.bg 

тел. за справки:0301 6 25 24  вътр.27 



 

Из „ПО ВИСИНИТЕ НА ОРФЕЯ” 
НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ 

 
Малката наша дружина от трима човека върви изпърво по хубавата 

долина на Черна река, дето са наредени, близо едно до друго, трите най-

големи села на Ахъчелебийска околия: Устово – Райково  ( първо Долно, 

после Горно) – Пашмакли ( също Долно и Горно). Тъй че цялата тая 

долина, дълга десет километра, изглежда като едно голямо селище, 

пръснато покрай зелени крайречни ливади от двете страни на реката. 

Стигаме Пашмакли, началния предел на тая долина. Едно алпийско 

село, което е населено повече с червендалести и здрави хора и което 

напомня, че оттук нагоре започва планинската дивост и величие. 

 Ето Турлата – група скали, които са се надвесили над него, сякаш да 

го запазят от люти северни бури и студове. Те биха отдавна затъмнили със 

своята красота славата на скалите от Искърския пролом, ако и тук идеха 

чужденци да им се любуват. Това са дружина остро възправени сиви скали, 

които са се събрали близо една до друга, да образуват сякаш подножие на 

най-високата – „Невястата”, която е застанала над тях стройна и опасна. 

Девойка някога била грабната насила и отведена в къщата на насилника 

мъж. Но три дни само е търпяло тая неволя гордото чедо на планината. А 

на четвъртия изкачило тая скала, комай недостъпна, за сетен път хвърлило 

прощален поглед към „белия” свят и свидния живот и полетяло надолу. А 

по-нагоре, високо над Турлата, е върха Караманджа, още по- красиво 

съчетание от скали и борови гори. 

 На запад от Пашмакли се възправя висока и стръмна стена, която 

отдавна мами моето въображение: какъв ли свят закрива тя? И – аз видях 

тоя свят, наистина вълшебен и тайнствен: планината се е събрала и 

надигнала тук да отдели и затвори  най-дивния кът тъдева – Дьовленския 

край. А отсам тая стена бучи Черна река, пенливо къдрава и буйна, 

пресечена тук и там с големи бели камъни... Тя е наистина черна и по - 

страшна в сравнение със своята по-малка сестра, игрива и засмяна, с 

бистри и светли- бели- води. А над реката, край селото, е водопада, от 

чиято висока скала някогашния тукашен владетел Салих ага е бесил 

провинените  и после отрязвал въжето. 

 

 

 

 

 

 

Първа група VIII- IX  клас 



 

 

Из “ВИСИНИТЕ НА РОДОПА” 
НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ 

 
Рожен е известен със събора, който става тук всяка година на Св. Пантелей (27 

юли стар стил)… 

Създаде го настойчивата нужда на забегналите, законно и незаконно, от робската 

страна българи да се виждат със своите близки, които бяха останали вътре, или 

по-лесно да ги вземат със себе си. Тогава, по споразумение между турски и 

български власти, границата бе свободна за три дни. И тъй Рожен стана 

благословено място, дето заробените можеха да си въздъхнат волно. 

От ранно утро започваше да се точи върволица народ от всички български села 

на Ахъчелебийско, изкупнели да видят своите близки между ония, които се бяха 

стекли от далечни села и градове на Южна България. И широката поляна, по 

която се червенееха постлани местни кичени халища и шалове, по която бяха 

пръснати на паша мулета и коне, дето свиреха гайди и се пееха песни, срещаше 

очи, готови по-скоро да плачат, отколкото да се смеят и да се радват. 

Но едва се намерили род с рода, близък с близък, едва разменили първи думи, 

едва изтрили първи сълзи, и денят си отиваше сред залисия. Идваше вечер, 

планинска, свежа, ясна и омайна. Отиваха си българите от свободните села 

отсам по домовете. Ала ония , които бяха били дълъг път до тук, не можеха да 

мислят тъй бърже да напуснат обетованото място. Събираха се те по-близо, на 

групи, около големи огньове, сядаха на братска вечеря, а после, дълго 

набираната тъга от несретни дни, намираше изход в песни, свирни и хора. 

Трапезата още не е дигната, бъклицата, ако не е вече празна, обикаля и 

провикват се по нетърпеливите:   

Яжте и пийте, йолдашлар, 

                                                        и добра дума  думайте, 

 с добром да са запомним  

            на тая земя чужденска. 

                                                        Чужда е земя притъжна, 

                                                        както е майка мащеха… 

И редят се нататък залегнали дълбоко в душата думи и мелодии, изпърво тежки 

и провлечени като плач, отпосле, когато хорото се е вече завъртяло, весели 

скокливи. Тям приглася „шарена” гайда, без която по тия места не става веселба 

и която не е писклива като шопската, а издълбоко поема и прави да ечи гората. 

И на сърцата отлекваше, утеха и покой облъхваше душите. 

Полунощ е превалила, близо са зори, огньовете мъждеят, повечето от зборяните 

са заспали къс, но ободрителен планински сън.  А младия месец грее се тъй ясен 

и светъл, тъмните елови гори така вълшебно отсичат върше на сребърната му 

светлина, че не ти се ще да спиш. И чуваш, как някой самотник излива в песен 

жалбата на своята копнееща душа… 

 

Втора група  X- XII клас 


