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БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК ОТ ВРЕМЕТО НА СВЕТИТЕ БРАТЯ
КИРИЛ И МЕТОДИЙ ДО НАШИ ДНИ

Акад. Михаил Виденов,
Българска академия на науките

Най-старата наша институция – Българската 
академия на науките – и през тази година спазва 
традицията тържествено да отбележи празника на 
светите братя Константин (Кирил) и Методий. За 
разлика от други години, когато основният доклад 
обхваща само факти от живота на славянските 
първоучители, сега вниманието ни ще бъде насочено 
и към развоя на българския език,  към който те имат 
особени заслуги, защото са първосъздатели на 
книжовната му форма.

Преди да минем по хребетите на историята, най-
напред трябва мислено да се пренесем в епохата 
на втората половина на IX в. и да си представим 
тогавашна Европа със стремежите на големите 
държави за влияние и надмощие. Особена сила и 
значение има християнската църква. Положението в 
Средна Европа е драматично. Немското духовенство 
се е настанило навсякъде в религиозния култ и води 
службите на латински, а проповедите – на немски. 
Това е силна заплаха за суверенитета на малките 
славянски княжества: за населението латинският е 
неразбираем, а проповедите водят до понемчване. 
От историята ни е известно, че на тази тенденция се 
противопоставя моравският княз Ростислав. Той се 
обръща към византийския император с молба да му 
проводи проповедници, които да водят службите 
на славянски език и да подготвят моравски 
свещеници. Така изгрява звездата на братята 
Константин и Методий, които в 861 г. се отправят за 
Моравия. По-младият брат – Константин Философ 
– е високообразована личност, завършил прочутата 
Магнаурска школа в Цариград и останал на 
преподавателска работа в нея. Зад гърба си вече има 
две напълно успешни църковно-дипломатически 
мисии при хазарите и сарацините. Писателски 
дар е показал и по-големият брат Методий, който 
също е високообразован за своето време. Запознати 
с искането на княз Ростислав преди да тръгнат за 
Средна Европа, двамата братя пристъпват към 
продължителна упорита подготвителна работа.

Какви са историческите реалности, спомагащи 
осъшествяването на моравската мисия? 
1. Двамата братя са от Солун, населен по онова 

време предимно от  българско славянско 
население, част от славянската маса, която 
изгражда  намиращата се на север българска 

държава.
2. Двамата братя произхождат от смесено 

семейство: бащата (Леон) е високопоставен в 
държавната йерархия грък, но майката (Мария) 
е българка. Синовете още от люлката говорят 
двата езика като родни.

3. По това време – IХ в. – вече е завършило 
разселението на славяните. Те са напуснали 
праславянската родина в Прибалтика и са 
изградили обединения в Средна, Източна 
и Южна Европа. Вече близо двеста години  
съществува Дунавска България. На базата на 
племенните диалекти са се обособили отделните 
славянски езици. Обособен е и българският 
език. Доказателство за това е развитието на 
праславянските съгласкови съчетания *tj, *dj, 
*kt и *gt  в шт, жд (свещ, межда), което не се 
среща в нито един друг славянски език.

4. Въпреки обособяването, по онова време 
отделните славянски езици са близки помежду 
си до такава степен, че всички славяни са можели 
да се разбират, като всеки говори  на своя език.

5. Диалектните различия вътре в отделните 
славянски страни все още са били незначителни.

Пред мисията обаче има и сериозни препятствия:
1. Всички славянски езици са безписмени. Както 

впоследствие твърди Черноризец Храбър, в 
България се използва гръцкото писмо, но това 
създава големи неудобства.

2. Липсват богослужебни книги на славянски език.
3. Религиозната догма забранява в църквата да 

се слави Бог на друг език освен на гръцки, 
латински и еврейски, т.е. на езиците, на които е 
бил написан ироничният надпис на разпятието 
на Исус.
Двамата братя най-напред пристъпват към 

създаване на нова графична система, която по 
дипломатически съображения трябва да не повтаря 
знаците нито на гръцкото, нито на латинското 
писмо. Водещата фигура в това дело е Константин. 
Братята създават известната ни след това глаголица. 
Художниците в новите времена ги рисуват с разгънат 
свитък, на който са дадени буквите на по-късната 
кирилица: това е исторически невярно. Кирилицата 
възниква след смъртта на двамата братя, наречена 
е в чест на св. Кирил, т.е. Константин Философ, 
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и авторството ѝ се свързва с дейността на техния 
ученик св. Климент Охридски. Кирилската азбука 
по своята същност копира главните гръцки букви 
и върви по прокарания път от глаголицата. Заема 
от нея знаци, които липсват в гръцката писмена 
система, напр. ж, ч, ш, носовките, еровете и др. 
Глаголицата е по-трудна за изписване, обаче е 
напълно оригинално, ново и съвършено писмо, 
дело на изключително подготвени филолози, 
които в хаоса от стотиците звукове на устната 
българославянска реч установяват фонемите – 
гласни и съгласни, като създават за тях букви. За 
онова време именно това е истински научен подвиг. 
Вярно е, че глаголицата е просъществувала кратко, 
но на нея са направени преводите от гръцки език 
от двамата братя, направени са след това стотици 
преписи за деловата църковна работа. По силата 
на случайностите една малка част са достигнали 
до нас (около 12 паметника). Между другото, в 
някои райони на Западните Балкани тази азбука 
се употребява чак до XVIII в. За съжаление не се е 
запазил нито един ръкопис автограф, т.е. оригинално 
написан от двамата братя: разполагаме само с 
по-късни преписи и сме приели да ги наричаме 
глаголически паметници. Още нещо трябва да 
подчертаем: преписите се правят дословно, защото 
оригиналите са осветени от папата и са обявени за 
свещени, т.е. за lingua sacra.

Истински подвиг е и преводът на богослужеб-
ните книги. Гръцкият книжовен църковен език 
отразява сложни и абстрактни текстове, докато 
солунският български език е диалект, предназначен 
за ограничената битова сфера. На братята им се 
налага да станат първосъздатели на книжовна 
норма и това е съпроводено с много трудности. 
Създават нова лексика, калкират, а където се налага 
– заемат гръцкия термин. Братята не са обикновени 
преводачи от един език на друг, а гениални творци 
на български книжовен стандарт. Това също трябва 
да се определи като филологически подвиг.

Тук ще отворим дума за названието на 
Кирило-Методиевия език. Има дискусия. През 
втората половина на  XIX в. филологията и респ. 
славистиката се намират в изключителен разцвет. 
Европейските университети и преди всичко – 
немските и австрийските, обединяват авторитетни 
учени, които се занимават с кирилометодиевистика. 
Там езикът е наричан старославянски или 
староцърковнославянски, т.е. не се подчертава 
българският му етнически произход, а се акцентува 
върху функцията му. Пръв немският славист А. 
Шлайхер, като отчита научните доказателства, го 
нарича старобългарски. Задълбочена аргументация 

и обосновка на този научно издържан термин 
малко по-късно прави Аугуст Лескин, също 
немски професор, със своята книга Handbuch 
der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache, 
Ваймар, 1871 (а след това още 7 издания). После 
той издава и Граматика със същия термин за езика. 
Въпреки очевидните научни доказателства в 
останалите славянски страни и до днес се използва 
неточното название старославянски език. Нашите 
първи професори езиковеди Л. Милетич, Б. Цонев, 
Ал. Т.-Балан, като немски и чешки възпитаници, 
утвърждават в нашата филология термина 
старобългарски. Ако не се употреби това название, 
нашата история се ощетява значително, защото не 
се подчертава, че българският е първият писмен 
(книжовен) славянски език.

В обстановка на непрекъсната борба с немското 
духовенство двамата братя работят в Моравия 
по изпълнение на своята мисия. Наклеветени, че 
проповядват на славянски език и нарушават една 
от църковните догми, през 867 г. те се озовават 
във Венеция, където са принудени да водят тежък 
диспут с догматиците триезичници. Тук се проявява 
с пълна сила убедителността и красноречието на 
Константин Философ. Основният му аргумент 
е, че Бог дарява с благата си еднакво всички 
народи, а това им дава право да го славят на своите 
езици. В горещата полемика със защитниците на 
триезичната догма Константин излиза победител и 
старобългарският става четвъртият свещен език. 
Това е житейски подвиг с риск на живота, защото 
от историята ни е известно как сурово църквата 
наказва еретиците.

След Венеция двамата братя отиват в Рим, където 
издействат от папата да освети славянските книги 
и да ръкоположи групата ученици, които водят 
със себе си. Всички получават духовни санове: 
Константин получава висш монашески чин и името 
Кирил. Тук той заболява тежко и през 869 г. умира. 
Борбата за славянско просвещение ляга върху 
плещите на Методий. Дейността му продължава в 
Панония. Немските духовници намират повод да 
го хвърлят в тъмница, но по настояване на папата 
е освободен и назначен за моравски архиепископ. 
Там работи до смъртта си през 885 г. и подготвя 
много последователи. Двамата братя след смъртта 
им са канонизирани за светци и това е основание 
последователите им да им напишат жития, т.е. 
биографии. Сега са обявени за патрони на Европа.

Двамата братя не са само преводачи, а създават 
и свои оригинални произведения. Св. Кирил е 
автор на молитви в стихотворна форма, на беседи, 
на съчинения във връзка с откриването на мощите 
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на св. Климент Римски, както и на съчинението 
Написание за правата вяра. Надарен книжовник 
е и св. Методий: той превежда от гръцки на 
старобългарски Кириловите диспути, пълния текст 
на Библията, Номоканона и Патерика, създава химн 
(канон) в чест на св. Димитър Солунски.

Немското духовенство подлага на жестоки 
репресии учениците на двамата братя и ги прогонва 
от Средна Европа. Част от тях начело с Климент, 
Наум и Ангеларий през 886 г. успяват да се доберат 
до България. Тук преди 22 години, т.е. в 864 г., княз 
Борис със слово и меч е покръстил българите с 
византийски свещеници. Това е отприщило гръцкото 
влияние, защото църковните служби се водят на 
гръцки. В битката за българско богослужение 
веднага са включени Кирило-Методиевите 
ученици. На историческата сцена се появява 
и високообразованият княз Симеон (по-късно 
през 917 г. след успешна битка с византийците е 
провъзгласен за цар на българи и гърци), който през 
893 г. постановява, че българският (от наше днешно 
гледище: старобългарският) език за България е със 
статут и на църковен, и на държавен: просветеният 
монарх записва името си и на културния фронт.

С няколко изречения тук в най-общ вид ще 
характеризираме старобългарския език. Той е 
имал 11 гласни (според някои изследователи – 15), 
от които две са носови. За сравнение: съвременният 
български език има само 6 гласни фонеми. Думите 
не са завършвали на съгласна, произнасяли са се 
крайните ерове. При имената има окончания за 7 
падежа. Освен това е имал  три числа (единствено, 
множествено и двойствено). Глаголите са имали 
инфинитивни и супинни форми. Това е бил особено 
мелодичен език, който сравнително добре се запазва 
до падането на България под византийско робство. 
Тук само за илюстрация на казаното ще приведем 
началото на първия български филологически 
трактат За буквите на Черноризец Храбър, писан 
през Х в.: Прэжде ¹бо словэне не имэах© кънигъ нъ 
чрьтами и рэзами чьтаах© и гатаах© погане с©щи. 
През Първото царство се създава цяла писателска 
армия: Константин Преславски, Наум Преславски, 
Черноризец Храбър, Климент Охридски,  Презвитер 
Козма и др. С право историците наричат Х в. Златен 
век на българската култура. Изследователите на 
епохата допускат, че под псевдонима Черноризец 
Храбър се крие самият цар Симеон. Трактатът е 
гореща защита на делото на светите братя Кирил и 
Методий.

През 1018 г. България пада под византийско 
робство и следват близо два века, през които 
поробителят с особена ревност иска да унищожи 

преди всичко завоеванията, осъществени чрез 
старобългарския език. Веднага църковните служби 
преминават на гръцки език и се водят от гръцки 
свещеници. Българските духовници са подложени 
на гонение.

През 988 г. по молба на княз Владимир български 
свещеници покръстват руските славяни в Киевска 
Рус и пренасят там преписи на богослужебни 
книги. Така старобългарският език става църковен 
и за руската църква. По-късно той оказва силно 
влияние при оформянето на руския книжовен 
език. С течение на времето във фонетичната му 
структура прониква руско влияние: голямата 
носовка се произнася като [у], малката носовка – 
като [я], а големият ер – като [о]. Тази русифицирана 
редакция на старобългарския език днес се нарича 
църковнославянски език и се използва в църквите 
с източно православно вероизповедание, вкл. 
и в молитвите към Бога в българската църква. 
Църковнославянският език се връща и прониква 
в България през турското робство като основен 
фактор при възраждането на православните 
храмове след погромите на поробителите.

Сега да се върнем във втората половина на XIV в. 
В Търново начело с Патриарх Евтимий процъфтява 
Търновската книжовна школа. Тук творят Киприан, 
Григорий Цамблак, Константин Костенечки, 
Йоасаф Бдински и др. В историята на българската 
книжовност Евтимий се записва с опит да внесе ред 
в правописа на преписите на богослужебните книги. 
Говоримият език след прекараното византийско 
робство вече се е отдалечил значително от Кирило-
Методиевите оригинали и под негово влияние 
преписвачите допускат отклонения въпреки 
сакралността им. Благодарение на тези отклонения 
сега кирилометодиевистите възстановяват отчасти 
как е изглеждал говоримият език по това време. 
Патриарх Евтимий не е предвидил появата на нашите 
съвременни изследователи и воюва за спазване на 
оригиналния (сакралния) език чрез правописна 
реформа за придържане към оригиналите.

През 1393 г. Търново пада под турска власт, а през 
1396 г. е поробена цяла България, разделена преди 
това на три царства. Патриарх Евтимий е поруган и 
заточен в Малко Търново (Странджа), по-първите 
хора на столицата са избити. Известна част от 
българската интелигенция търси закрила в Румъния. 
Там те като грамотни хора намират радушен прием 
в канцелариите на безписмените местни банове: 
водят сметките и деловата кореспонденция. Пишат, 
разбира се, на езика, който владеят – българския. 
Така се натрупват купища от ръкописи, които днес 
наричаме влахобългарски грамоти. Те са безценен 
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източник за характера на българския език през XIV 
и XV в. Тук само ще споменем, че кирилицата е 
официална азбука на православна Румъния чак до 
1861 г., когато с декрет е сменена от латиницата.

На фона на Кирило-Методиевия език и на 
останалите днешни славянски езици българският 
език изглежда доста екзотично. Това е последица 
от историческата съдба на народа ни: (1) 
византийското робство, довело до силно влияние 
на гръцкия език, (2) влияние оказват и езиците на 
нахлулите многочислени маси от чужди племена 
(кумани, печенези, татари и др.) и  (3) най-вече 
– малко по-късно – от билингвизма по време на 
продължителното турско робство. И още нещо. 
В границите на обширната Османската империя 
стават възможни контакти между румънци, 
албанци, гърци и българи, съпровождани от активен 
билингвизъм. В лингвистиката с основание се 
говори, че между езиците на тези народи възниква 
един своеобразен балкански езиков съюз, защото си 
оказват взаимно влияние. С усилията на поколения 
лингвисти особеностите на езиците в този съюз са 
подробно проучени, макар че времето на турското 
робство е тъмна епоха за хуманитаристиката. След 
всички превратности на съдбата днес твърдим, че 
българският език е и славянски, и балкански.

Интересно е за нас и тук ще изброим основните 
черти, за  които се смята, че  езикът ни ги е придобил 
на балканска почва и сега чрез тях контрастира на 
славянските езици. Самите езикови процеси не са 
добре документирани, но са налице последствията:
1. Развой към аналитизъм на именната система, 

т.е. загубват се падежните окончания. 
Синтактичната роля се предава с предложни 
конструкции. Смята се, че подтикът е дошъл 
под влияние на гръцкия език, но там процесът 
не е така последователен, както се е получило в 
нашия език. Падежни форми се пазят частично 
при местоименията. В диалектите обаче има 
множество падежни остатъци.

2. Поява на членна форма за маркиране на 
определеността при имената на базата на 
постпозицията на показателните местоимения. 
Днес в книжовния език функционира една форма, 
получена на базата на стб. местоимение тъ, но 
в родопските диалекти (отчасти и в Трънско) 
функционират три вида членни морфеми, срв. 
жената, женана, женаса (съответно за обща 
определеност, за отдалеченост и за близост). 
Приема се, че членуването в нашия език е дошло 
като следствие от контакта и билингвизма с 
румънския език.

3. Изчезват инфинитивните и супинните форми от 

глаголната система и се заменят с конструкции  
да + сегашно време на съответния глагол.

4. Бъдеще време се образува с помощта на 
частицата ще, която е получена на базата на 
старобългарския глагол хотэти със значение 
„искам“.

5. Удвояване на допълнението, за да се 
различават субектът и обектът в изречението 
след изчезването на падежните окончания. В 
българското езикознание някои автори смятат, че 
това явление  е типично българско (Л. Милетич).

6. Образуване на сравнителна и превъзходна степен 
аналитично с помощта на частиците по- и най-.

7. Силно усложнена темпорална система при 
глаголите: наличие на 9 глаголни времена в 
изявително наклонение.

8.  Под влияние на турския език и като последица 
от вековния билингвизъм българската глаголна 
система развива форми за преизказване, 
т.е. за предаване на глаголното действие 
несвидетелски. Това е станало на базата на 
перфекта, но чувството за свидетелство и респ. 
за несвидетелство е внушено от турския език.

9. Във всички балкански езици има множество 
турски лексикални заемки в битовата сфера. 
Смята се, че в книжовния ни език техният брой 
е около 1800. Една част от тях ги схващаме 
като чужди, но друга част така са се враснали 
в езика ни, че чуждото потекло не им личи, срв. 
чак, чорап, чаршаф, юрган и т.н. В българските 
диалекти броят на турцизмите е значително по-
голям.
По време на петвековното турско робство в 

българското езиково землище настъпва голямо 
диалектно членение: в края на XIX и първата 
половина на ХХ в., когато възниква и разцъфтява 
диалектологията, учените наброяват около 50 
диалектни групи. Много или малко е това, може да 
се види от сравнението, че в огромната територия 
на руския език има само 3 диалектни групи. Тук 
говорим за диалектите, защото през тъмните векове 
на робството, когато България е само държава на 
духа, те са действителният език на нашия народ. 
Църковнославянският е затворен в тесните граници 
на религиозния култ, а в цели райони и там е 
изместен напълно от гръцкия.

Ще отворим една скоба за гръцкия език. 
Още при покоряването на Балканите от турците 
гърците успяват да си извоюват привилегията 
да представляват пред Високата порта цялото 
християнско население в империята. С това 
разрешение те се настаняват в църковните 
служби, а през XVIII в. развиват гъста система от 
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елиногречески училища: на гръцки език обучават 
на светски науки подрастващите. В тези школа, 
открити в редица български градове, с охота се 
приемат на обучение и българчета и чрез тях се 
насажда елински дух. Възпитаници от българска 
страна са едни от най-изтъкнатите ни възрожденци: 
д-р Н. Пиколо, д-р П. Берон,  д-р Ив. Селимински, 
В. Априлов, Г.С. Раковски, С. Доброплодни, д-р Ив. 
Богоров, Ив. Добровски, Ив. Момчилов, Р. Попович, 
Д. Миладинов, Гр. Пърличев и мн. др. Ако по-
внимателно прочетем История славяноболгарска 
на Паисий Хилендарски, ще установим, че той 
е написал страстния си позив главно срещу 
гръкоманството от онова време. Османското 
управление е потурчвало чрез насилствена смяна 
на вярата, чрез обрязване, чалми и фереджета, но 
недалновидно е забранявало на българчетата да се 
учат в турските училища: като всички диктатори 
и поробители турците са се страхували от 
просветения българин, макар че чрез турския език 
е можело по-лесно да се промие националното му 
съзнание, отколкото с ятаган и бесилки.

Изключително внимание и по отношение на 
езика заслужава нашето национално Възраждане. 
Като неотменна част от борбата за национална 
свобода и за независима църква се поставя и 
въпросът за единен национален език.

Вече споменахме Паисиевата история, но следва 
да обърнем внимание не само на пламенното ѝ 
съдържание, но и на езика ѝ. Има две мнения по 
този въпрос: (1) че това е църковнославянски 
език с народни елементи, които авторът нарочно 
е търсил, и (2) че това е народен език с нарочни 
църковнославянски стилистични конструкции, за 
да изглежда стилът му по-научен. Истината е друга. 
Единственият общ авторитетен за онова време език 
е църковнославянският. Тъй като всичко останало 
са били териториално ограничени  диалекти, само 
на него възрожденецът е можел да напише своя 
позив, но го е владеел в такъв несъвършен вид, 
за което се извинява изрично още в началото на 
своето съчинение (срв. „простим болгаром просто 
и написах“). Вероятно такова е било нивото на 
владеене  на църковнославянския и от другите 
монаси в Хилендарския манастир.

През втората и третата четвърт на XIX в. 
възрожденските идеи завладяват българския 
интелектуален елит и един от основните проблеми 
е обликът на общия представителен език. Нашите 
условия са специфични: (1) липсва българска 
държава; (2) липсва изявена градска доминанта, 
за да се използва езика ѝ и да се кодифицира като 
национален (такава е била практиката в повечето 

европейски страни); (3) старобългарският (нашите 
възрожденци са приемали църковнославянския като 
Кирило-Методиев език) през вековете значително 
се е отдалечил от актуалния език на българското 
население. В интерес на истината ще кажем, че се 
чуват гласове за въвеждане на Кирило-Методиевия 
език чрез църковнославянската му форма, но това 
е толкова трудно, че е повече идея, отколкото 
реално предложение. Друга идея, на пръв поглед 
демократична, е да се направи една полидиалектна 
основа, като се вземат отделни елементи от 
различните български диалекти. И тази идея за 
езиково строителство е неосъществима. 

Книжовният ни език в последна сметка отразява 
речта в нашия Североизток, където на практика 
протича духовното ни Възраждане. Това става по 
естествен път чрез практиката на просветените 
съсловия на градовете. Пръв автор на такова 
съчинение е д-р Петър Берон с прочутия си 
Буквар с различни поучения, 1824 г., известен 
повече като Рибен буквар. След него идеята се 
поема от авторите на първите граматики Неофит 
Рилски, Ив. Момчилов и др., но тя набира сили и 
побеждава чрез творчеството на писателите и 
поетите П. Р. Славейков, Л. Каравелов, Хр. Ботев, 
Ил. Блъсков, Д. Чинтулов, В. Друмев и т.н. По този 
начин Освобождението ни заварва със сравнително 
единен официален език, използван за художествени 
и публицистични нужди. Под сурдинка са поставени 
ориентализмите и е отворена вратата за руско и 
западноевропейско влияние. В това отношение 
за историята е оставил име д-р Ив. Богоров като 
страстен борец срещу чуждата  лексика в езика ни 
чрез съчиняване на нови думи. От многобройните 
му предложения място са намерили думите часовник 
и вестник, но народът гледа на родолюбивото 
му дело доста скептично и за да окарикатури 
делото му, измисля и му приписва авторството на 
смехотворното съчетание драсни-пални-клечица 
вм. арабската дума кибрит.

Веднага след Освобождението възниква 
необходимост от държавен език с основната 
за него военна, съдебна и административно-
канцеларска лексика. На помощ идва руският език, 
а чрез Балан – и чешкият, като това е удобство, 
защото са славянски и съставките им са прозрачни 
за българите. Българският език и до днес пази 
значителна част от русизмите, заети по онова време.

За  българската  наука  са съществени 
десетилетията между двете световни войни, 
когато нахлуват научни термини, заемани от 
западноевропейската наука. Езиковеди като 
академиците Ал. Т.-Балан и Ст. Младенов 
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водят горещи битки срещу чуждата лексика и 
са особено непримирими в случаите, когато със 
същото значение имаме българска дума. Тук ще 
приведа само един пример, взет от заглавието на 
езикова бележка, излязла изпод перото на акад. 
Ст. Младенов и публикувана в редактираното от 
него и Ст. Попвасилев списание Родна реч. В една 
статия на български архитект именитият езиковед 
открива думата орнирам „украсявам“ и заглавието 
на унищожителната бележка гласи: латинско-
немско-българско маймунски глагол! Въпреки 
гневните протести на езиковедите българският език 
приема значителен брой интернационализми и по 
този начин създава българския научен стил. Между 
другото, чужда по произход лексика активно 
прониква и днес в езика ни и буди различни емоции 
сред нашата интелигенция, която се възмущава 
с мотива на акад. Ст. Младенов: имаме си наши 
думи, а заемаме! Дебело ще подчертаем, че няма 
такъв европейски книжовен език, в който да не са 
навлизали и да не навлизат чужди думи, защото 
чрез тях се постига друга стилистика. Връх в това 
отношение е английският език, в който около 30 % 
от думите са от чужд произход. Въпрос на култура 
е обаче умението къде и кога да се включват в 
речта. Изкуството за публично говорене не е дадено 
всекиму!

Сега съвсем накратко ще споделим някои мисли 
за облика на българския език през последните 2–3 
десетилетия. С обяснителна цел ще посочим, че в 
годините след Втората световна война до 1989 г. 
бе създаден особен партийно-публицистичен 
стил, който беше абстрактен, неизразителен и 
некомуникативен. Лингвистите бяха установили, 
че в него липсва необходимият процент глаголност. 

Нарекоха го антиезик и дървен език. Целта на 
говорещите и пишещите беше да не се казва нищо 
конкретно, но да се говори и да се привеждат 
цитати. Събитията след 1989 г. решително 
го отхвърлиха и дадоха път на разговорния 
интелигентски стил, който печелеше аудитория 
на ораторите. Установили сме, че това се постига 
(1) чрез реанимиране и активиране на няколко 
десетки ориенталски (по-точно: турски) думи; 
(2) чрез употреба на общоизвестни жаргонизми; 
(3) чрез допускане на някои евфемистични 
цинизми и т.н. Този нов публичен стил има много 
привърженици сред по-младите и още толкова 
отрицатели сред по-възрастните. Общо обаче е 
мнението, че българският език се е покварил. Това 
е несправедливо обвинение към най-българското 
явление: не се е покварил езикът ни, а е ниска 
културата на публично говорещите, на хората 
под прожекторите, които сякаш са абонирани за 
микрофоните на масмедиите. Атакуват ни с речта 
си сноби, които нямат какво да ни кажат, но са 
приели говоренето за свой занаят. И като нямат 
какво да ни кажат, прибягват към неясните чужди 
думи, за да ахнем и да си кажем като Вазовия герой: 
Много чело, много знае!

Една е истината: българският език е най-
съвършеното нещо, което е създал и съхранил 
българинът! И освен нароилите се съвременни 
празнодумци и вулгаризатори има и многобройни 
истински майстори на словото: именно това пази 
българщината! А делото на светите братя Кирил 
и Методий, поставило началото на книжовния ни 
език, служил на народ, преживял 7 века робство, 
без да го загуби, е безсмъртно!

ThE BUlgArIAN lANgUAgE from ThE TImE of SAINTS CyrIl ANd mEThodIUS 
UNTIl TodAy
michail Videnov
Abstract
The great philosopher of antiquity Aristotle whose 2400th  anniversary  mankind notes this year has left a huge 
legacy of  systematized knowledge in all areas of science. In this  article are reviewed hiscontributions to the organ-
ization of education  and research in that era, which today can serve  as a model in the management of intellectual 
activity of people:  teaching methods, communication between teachers and students,  involvement of students in 
research, highlighting  the importance of free time for creativity and more.
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Представяме на вниманието на читателите на 
сп. „Наука” факсимиле на статията „11 май”, 
публикувана на 15 май 1872 г. в сп. „Читалище” – 
едно от най-популярните български общокултурни 
възрожденски издания. Списанието излиза в пет 

11 МАЙ
годишнини от 1870 до 1885 г. под редакцията на 
изтъкнати журналисти и обществени дейци. То има 
изключителни заслуги в българското образование и 
в пробуждането на народа ни. *

9

* Публикувано на сайта на Столична библиотека: 
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„EURAXESS – Researchers in Motion”

•  EURAXESS Jobs – Работа и финансиране

•  EURAXESS Services –  Информация и съдействие

•  EURAXESS Rights – Права и правни норми

•  EURAXESS Links – Връзки и коопериране

http://ec.europa.eu/euraxess 

EURAXESS Services Bulgaria

http://euraxess.bg/
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Аристотел (384–322 г. пр.н.е.) е може би най-
титулуваният учен за всички времена. Наричат 
го „Александър Македонски на древногръцката 
философия“, „Хегел на древния свят“, „най-
универсалният ум сред гърците“ и др. В същото 
време не са малко и „упреците“ към него – за редица 
неправилни обяснения, но главно за това, че е 
затормозил развитието на науката през следващите 
хилядолетия. А всъщност затова са виновни онези 
негови „последователи“, за които е било много по-
лесно и изгодно да използват авторитета на учения, 
вместо доказателства при търсене на истината. 
Такива винаги е имало. И моето поколение израсна 
в атмосферата на преклонение пред вождове и 
„корифеи“, наложено от препълнени с техни цитати 
учебници.

Аристотел е велик син на велика епоха. Тази 
епоха започва с блестящия век на Перикъл (490–
423 г. пр.н.е.), истинският „век на гениите“. На 
основата на икономическо и политическо господство 
в античния свят Атина – „цветето“ на Елада, 
както я наричал самият Перикъл, се превърнала 
в „обиталище на мъдростта“. Епохата издигнала 
духовните сили на гръцкия народ, което се отразило 
на изкуството и на различните области на знанието. 
Тогава били създадени архитектурни и скулптурни 
шедьоври, запечатани в паметта на Историята като 
„Чудеса на света“: Партенона и Пропилена, Одеона, 
величествените статуи на Фидий и др. В театрите 
били поставяни трагедиите на Есхил, Софокъл 
и Еврипид, комедиите на Аристофан. Перикъл 
отпускал средства не само за благоустройство на 
домовете и пътищата (на днешен език „саниране“ 
и „асфалтиране“); той учредил специален фонд 
„теорикон“, за да могат малоимотните атиняни да 
посещават театрите.

На арената на обществения и научен живот в 
Атина се появил забележителен философ – Сократ 
(469–399 г. пр.н.е.), „факелът на древния свят“. Той 
създал научния метод на познанието, послужил 
като основа на философското учение на Платон 
и много други последователи. След смъртта на 
Сократ Платон (427–347 г.пр.н.е.) създава своята 
прочута „Академия“. В тази школа се е обучавал 
в продължение на 20 години Аристотел, който по-
късно създава своята философска школа „Ликейон“.

Както се вижда, Аристотел е едно от звената в 
интелектуалната верига на Древна Гърция: Сократ 
– Платон – Аристотел. Тези учени са продукт 
на една епоха, която се характеризира с мощен 
подем на интелектуалната дейност. Това е епохата 
на възникване на античната наука, предизвикала 

революция в мисленето на хората [1, 2].
Рационалното използване на може би 

единственото „природно богатство“ на страната 
– огромното ѝ крайбрежие, осигурило развитието 
на търговията и експанзията на гръцката политика 
и икономика в Древния свят. А и този свят имало 
какво да даде на гърците – натрупан огромен 
емпиричен материал и догадки за устройството на 
Вселената. Обхващащ сведения за различни области 
на естествознанието, този материал трябвало да 
бъде систематизиран и обобщен. Това било във 
възможностите на Аристотел, получил блестяща 
подготовка в школата на Платон. По образния език 
на един техен по-късен следовник – Исак Нютон, 
Аристотел „виждал“ много по-далече от своите 
съвременници, защото бил „стъпил на раменете“  
на великаните от Древността.

Действително в гения на Аристотел сякаш бил 
съсредоточен целият философски опит на Елада. 
Той е оставил над 1000 съчинения в най-различни 
области: политика, етика и естетика, логика, 
риторика и теория на познанието, метафизика и 
най-вече в натурфилософията – обширната наука 
за Природата. След Аристотел всички тези области 
били обособени като самостоятелни науки.

Не е в моите компетенции да правя обзор на 
научните приноси на Аристотел в назованите 
области. Ще се огранича с малък коментар за 
действията на учения в посочената в заглавието на 
статията област. И днес има какво да заимстваме 
от действията на древните философи. Те са ни 
оставили велики примери за управление на 
интелектуалната дейност на хората.

Тази дейност била организирана чрез 
философските школи, чиито характеристики е 
полезно да се помнят. Обща форма на обучението 
при всички школи, разбира се, с отенъци, внасяни от 
техните ръководители, била беседата – устен обмен 
на информация. Древните учители предпочитали 
динамичните форми на обучение. В противовес на 
днешните увлечения по използването на научно- 
технически средства, те били категорично против 
използването на неодушевени посредници.

Сократ споделял, че предпочитал да „пише 
в сърцата на хората“, т.е. чрез живото слово 
да въздейства върху мисленето и емоциите на 
слушателите. Освен това, в хода на беседите 
имало възможност чрез диалога между учител и 

Проф. д.ф.н. Никола Балабанов,
ПУ „Паисий Хилендарски”

АРИСТОТЕЛ КАТО УЧИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР НА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНА ДЕЙНОСТ 

(ПО СЛУЧАЙ 2400 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ)
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обучавани да се въздейства и върху самия източник 
на информация. Диалогът бил форма на общуване, 
която позволява да се води спор и да се решават 
спорни въпроси. На основата на тази форма се 
появило понятието „диалектика“ – изкуството да се 
води спор.

Както споменахме, след  смъртта на Сократ 
неговият ученик Платон създава научна школа, която 
заради името на местността, където се провеждало 
обучението, била наречена „Академия“. Подобно 
на своя учител и Платон използвал в преподаването 
устната беседа и диалога. За него диалогът 
представлявал преди всичко умението да се задават 
въпроси и да се отговаря на тях. От тогава започнали 
да наричат „диалектик“ човек, който умее да задава 
въпроси и да отговаря.

Години по-късно Аристотел създава своя научна 
школа (през 334 г. пр.н.е.), която по традиция приела 
наименованието на местността – Ликей. Аристотел 
приспособил гимназионът, основан от Перикъл за 
обучение в гимнастически игри, за своите цели. Той 
заменил беседите с лекции. Лекциите си изнасял 
предимно по време на разходка по сенчестите алеи 
на Ликея, съпроводен от своите ученици. Затова 
започнали да наричат школата перипатетическа (от 
„перипатос“ – разходка), а учениците – перипатеци. 
Някои обясняват този начин на преподаване с 
„хигиенни съображения“.

Представяте ли си, уважаеми колеги – 
съвременници, как биха се удивили древните 
учители, ако можеха да станат свидетели на днешния 
начин на обучение: събрани в едно помещение 
десетки, дори стотици ученици или студенти, 
които на всеки 45 минути прекъсват обучението 
си по дадена дисциплина, за да преминат след 
малко на друга; всеки ден по 3, 4, 5 различни уроци 
и преподаватели. Занятията в древните школи 
били провеждани на блоковия принцип – няколко 
седмици или месеци за една учебна дисциплина 
(да не говорим, че днес не малко колеги гледат 
повечето време към видеостената, отколкото към 
своите слушатели).

Организаторският талант на Аристотел се 
проявявал и в разнообразната практическа дейност, 
която той възлагал на своите ученици. Те били 
въвлечени в събирането и систематизирането 
на материали във всички отрасли на знанието. 
Изследователската дейност на учениците била част 
от тяхното обучение. От друга страна, с тази дейност 
те помагали на своя учител, който разполагал с 
огромен по обем и по качество материал, залегнал в 
неговите съчинения.

Когато говорим за учителя Аристотел, не бива 
да забравяме неговия най-знаменит ученик – 
Александър Македонски. По покана на македонския 
цар Филип ІІ Аристотел в продължение на три 
години се занимавал с обучението и възпитанието 
на неговия син Александър. Факт, който говори за 

успешното обучение на Александър Македонски, 
е широко разгърнатата събирателна дейност, 
извършвана от неговата армия при походите на 
Изток.

Историците разказват, че щабът на Александър 
Македонски е изпращал на Аристотел множество 
най-различни сведения за завоюваните страни 
– за техния релеф и климат, за растителния и 
животинския свят. При събирането на тези сведения 
са били включени хиляди войници. Известно 
е също, че войските са били съпровождани от 
учени, главно естествоизпитатели. Някои от тях 
са били инициатори на подробни изследвания 
на крайбрежията на Каспийско море. Може да се 
каже, че изследователската дейност е била част от 
завоевателната политика на великия пълководец.

Справедливо е да назовем имената и на други 
ученици на Аристотел, продължили неговите 
традиции в обучението: на първо място, Теофраст, 
и още Евдем, Аристоксен, Дикеарх, Стратон и др. 
Пряк приемник на школата на перипатетиците е 
Теофраст (372–287 г. пр.н.е.) – автор на 18 книги за 
история на философията от Талес до Аристотел (за 
съжаление, неоцелели до нас).

Интересна е още една особеност на обучението, 
провеждано от Аристотел. Според равнището на 
подготовката на своите слушатели, той ги разделял 
в две групи. В предобедните часове се занимавал 
с по-напредналите ученици и разглеждал с тях по-
значими и трудни проблеми. Това е т.нар. езотерична 
форма, предназначена само за посветените в 
науката, за напредналите. През следобедните 
часове се обучавали начинаещите слушатели – 
чрез екзотеричната форма, по-достъпна форма на 
изложение [1].

Същия подход Аристотел пренесъл и в стила 
на своите съчинения. За широкия кръг читатели 
той използвал екзотеричната форма на изложение, 
за по-напредналите – езотеричната. По думите на 
Цицерон първият тип съчинения били написани 
на прекрасен литературен език и представлявали 
„златен поток на красноречие“, а останалите били 
сухо изложени.

Заслужава още веднъж да споменем ученика 
на Аристотел – Александър Македонски, известен 
като създател на най-голямата монархия в 
древността. Историята на културата ще го запомни 
с една неповторима по заряд оценка за своя учител: 
Аз уважавам Аристотел наравно със своя баща. 
На баща си дължа живота си, а всичко, което му 
придава цена – дължа на Аристотел.

Уважението към учителя е още нещо 
ценно, което древните са ни завещали, едно от 
изискванията в моралния кодекс на културния 
човек и на всеки човек дори. Отличителна черта на 
школите от древността е огромният авторитет на 
учителя и уважението към него. Платон така се е 
възхищавал от своя учител Сократ, че го въвел като 
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главен персонаж в своите философски съчинения, 
като му приписвал дори свои собствени мисли.

В Питагорейската школа (VI в. пр.н.е.) учениците 
се отзовавали за учението на Питагор като за „слова 
на бога“ и като най-висш авторитет се ползвало 
цитирането на неговото мнение с изтъкването: 
„Така каза самият Той!“

Аристотел също уважавал своя учител Платон, 
наричал го „умът на своята школа“. Но това уважение 
не било израз на раболепие и безпрекословно 
приемане на всички негови идеи. По много въпроси 
той се разграничавал от учителя си и заемал друго, 
понякога противоречиво становище. Не случайно в 
картината на великия Рафаело „Атинската школа“ 
Платон посочва с ръката си небето, а Аристотел – 
Земята. Така символично е показана разликата във 
философските възгледи на двамата мъдреци.

Безсмъртни са останали думите на Аристотел: 
Платон ми е приятел, но истината ми е по-
скъпа.  За съжаление, неговите последователи и 
тълкуватели не са притежавали това качество – 
да търсят преди всичко истината, независимо от 
мнението на авторитетите, творили преди тях. Не са 
малко и днес интелектуалците, които предпочитат 
да се крият зад авторитета на силните на деня.

Аристотел ни е оставил още един полезен съвет 
– за значението на свободното време.

Според него, науката е продукт на свободното 
време: Науката се е появила в онези места, където 
хората имали свободно време. Математическото 
изкуство е възникнало преди всичко в Египет, 
защото там на класата на жреците е било 
предоставено свободно време. („Метафизика“)

Тъй като „свободното време“ е един от големите 
дефицити на съвременния учен, ще си позволя да 
продължа разсъжденията на Аристотел по този 
въпрос, привличайки още авторитетни мнения по 
него. (Ах, тези авторитети!)

Още Сократ е възхвалявал свободното време 
като най-прекрасното имане, разглеждал го като 
върховно благо. Много по-късно А. Шопенхауер е 
обобщил: Великаните на духа от всички епохи са 
ценили най-високо свободното време. Оглеждайки 
историята на културата, видният индийски 
поет и философ Рабиндранат Тагор е преценил: 
Всички най-добри плодове на цивилизацията са 
отглеждани в полето на свободното време.

В нашето наситено с бурни политически и 
обществени събития ежедневие времеядството 
добива все по-застрашителни размери. Една от 
големите опасности, които заплашват учените 
и науката, е загубата на свободното време като 
условие за спокойна и полезна научна дейност.

Свободното време не трябва да се разглежда 
като „освободено“ от всякакви дейности време, 
като време за „нищонеправене“, за мързелуване. 
За деловия човек, за учения, това е време за 
разтоварване на мозъка от ежедневните мисли 

подобно на хранителното разтоварване по време 
на религиозните „пости“. Милиони хора използват 
свободното време за спортуване, за туризъм, 
за странични занимания, които им доставят 
удоволствие – т.нар. „хоби“.

Като физик съм склонен да разглеждам 
свободното време като своеобразен „мисловен 
вакуум“. Той е зареден с енергия, готова при 
подходящи условия да се освободи под формата на 
мисли и идеи, които в „работно време“ не се появяват. 
Така и физическият вакуум (не техническият) при 
подходящи условия ражда веществени частици.

Много от идеите в науката се раждат не на 
бюрото и не над листовете хартия, а на съвършено 
друго място и време. Такива случаи в историята на 
физиката има много. Разказите за откритието на 
Архимед във ваната, на Нютон – „под ябълката“, на 
Паули – в театъра, са се превърнали в легенда, но 
те, дори да са измислени, отразяват именно ролята 
на свободното време в науката. Като обяснение 
на всички тези случаи са подходящи думите на 
самия Нютон: „Много мислех върху това.“ – казал 
той, когато го попитали как е стигнал до Закона 
за всеобщото привличане. Както често се оказва, 
откритието става не когато си зает с тези мисли, а 
когато си разтоварен от тях, т.е. в свободното време.

В заключение нека пак се върнем към 
„наследството“ на Аристотел. Той е оставил 
огромно количество сведения и разсъждения 
за най-различни явления във всички области на 
знанието. Не всичко от неговите учения е вярно. 
Той, например, не е приемал идеите за атомите и 
пустотата, развивал е геоцентрични космологически 
схващания и т.н. Не бива да забравяме обаче някои 
неща: първо – неговите идеи, изводи и оценки са 
продукт на античната наука, на съзерцателния 
стадий от развитието на науката; второ – според 
специалистите, много от достигналите до нас 
откъси от съчиненията му имат твърде малко общо 
с оригиналите.

Характерните за Аристотел пластичност 
на мисълта и неопределеност на понятията са 
„изгубени“ от неговите средновековни тълкуватели. 
Там, където той е предположил нещо с израза 
„може би“, догматиците са отстранили колебанията 
и не е останала следа от „невероятната сладост 
и богатство на речта“, характерни за Аристотел 
(думи на Цицерон). Ето какво още пишат 
специалисти, запознати с оригиналите на великия 
философ: Когато четем Аристотел, се усеща, 
че той разговаря с цяла аудитория, старае се да 
обясни всяка подробност и съвсем не произнася 
категорични съждения. Неговата реч е наситена с 
всякакъв род предположения, догадки, с изследване 
на неясното, с установяване на вероятността 
за един или друг аргумент, с повторение на вече 
казаното и с разяснения.“ [3].

Тези разкрития приближават образа на живелия 
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преди 2400 години Аристотел до личността на 
съвременния учен. Те му придават чертите на 
добросъвестно търсещ истината изследовател, на 
когото не са чужди съмненията и догадките. На 
мястото на канонизирания през вековете философ 
изпъква образа на истински мъдрец, който и днес 
може да бъде пример за голям учител, организатор 
и ръководител на интелектуалната дейност в 
обществото.
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АВАРИЯТА В ЧЕРНОБИЛ – 30 ГОДИНИ ПО-КЪСНО 
Проф. д.х.н. Ивелин Кулев,

Факултет по химия и фармация, 
СУ „Св. Климент Охридски“

Вместо въведение 
Аварията в четвъртия блок на Чернобилската 

ядрена електроцентрала е най-тежката в цялата 
история на ядрената енергетика (Фигура 1). Исто-
рията на ядрената енергетика, разбира се, започва 
с откритието на Ото Хан и Фриц Щрасман, които 
установяват, че урановите ядра се делят на две поч-
ти равни части, когато биват облъчени с бавни не-
утрони [1]. Първото приложение от това откритие 
обаче бе хвърлената от САЩ над Хирошима атомна 
бомба. Няколко дни след това я последва бомба-
та над Нагасаки. Тези бомби не бяха участието на 
„мирния атом“ за благото на човечеството, тъй като 
сееха смърт и ужас сред японското население, а от-
критието на Хан и Щрасман нямаше предвид това. 

Може би затова за участието на „мирния атом“ 
трябва да се започне с построяването и пускането в 
действие на първата в света атомна електроцентрала 
в тогавашния СССР – 27 юни 1954 г. Нейната 
мощност е само 5.106 W, т.е. 5 млн. вата (МW) и 
е построена недалеч от Москва, в град Обнинск. 
До скоро (до април 2002 г.) тази електростанция 
работеше и произвеждаше електрически ток за 
населението. След това бяха построени голям 
брой ядрени реактори в много страни по света, 
които произвеждат водна пара, въртяща турбините, 
произвеждащи електроенергия. Към днешна дата 

Фигура 1. Снимка на ядрения реактор на четвърти 
блок на Чернобилската АЕЦ след аварията

в света работят 438 енергетични ядрени реактора, 
които произвеждат електрически ток. Това 
означава, че днес 11% от общото производство 
на електроенергия в света се дължи на ядрената 
енергия (до неотдавна бяха 17%). Тези ядрени 
реактори са разположени в 31 страни, сред които 
е и България. Към тях следва да бъдат добавени 
още известен брой ядрени реактори, които са 
монтирани на кораби и подводници (около 400 на 
брой). Към това число трябва да бъдат прибавени и 
изследователските ядрени реактори – 246 на брой в 
момента, които работят в 56 страни по света. Сред 
тях обаче не е България! Следва да се има предвид, 
че 500 от изследователските ядрени реактори са в 
позиция на напълно спрени, като някои от тях са вече 
и остарели и очакват пълното си разграждане. Това 
вероятно е пълният списък на ядрените реактори 
към момента в света, тъй като техният брой започна 
да намалява. 

Една от водещите страни в света в строителството 
на ядрени реактори – Германия, се отказа от 
използване на ядрената енергия за производство 
на електроенергия. През 2022 г. последният 
ядрен реактор в Германия за производство на 
електроенергия следва да прекрати дейността си. В 
бъдеще като източник на електроенергия Германия 
ще разчита на т.нар. възобновяеми източници 
на електрически ток: вятърни генератори, 
фотоволтаични източници на електричен ток, 
биологични и други източници на електричен ток. 

За аварията в Чернобил 
Случилото се на 26 април 1986 г. с четвъртия 

блок на Чернобилската АЕЦ в Украйна, тогава все 
още в границите на СССР, действително надминава 
всички случили се преди и след това аварии с ядре-
ни реактори. Разрушението (Фигура 1) имаше взри-
вен характер, при което реакторът е напълно разру-
шен и в околното пространство са изхвърлени голя-
ма част от намиращите се в реактора радиоактивни 
вещества. В основата си тази авария е резултат от 
неспазване на предписанията за експлоатация на 
ядрения реактор от страна на екипа от работещи в 
този момент [2], както и от вложените в реактори-
те от този тип (РБМК) конструктивни недостатъци. 
Една от многото причини за аварията е отлагане на 
плануваното изпробване на системите за захранва-
не на реактора с електроенергия. Това изследване е 
трябвало да бъде проведено от дневната смяна, но 
отлагането прехвърля тази рутинна за всеки реактор 
операция върху смяната по обслужване на реактора 
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през нощта. Тук може би трябва да бъде отбеляза-
но, че този вид реактори (РБМК) е предназначен 
за добиване на плутоний, необходим за съветските 
атомни бомби, и попътно е развит за граждански 
цели и добив на електрическа енергия. Това са така 
наречените „графитови реактори“, т.е. реактори, в 
които като забавител на получените в резултат на 
деленето на ядрата на уран-235 бързи неутрони 
(2,3–2,5 МеV), се използва графит. Охлаждането на 
реактора се осъществява с обикновена вода, а гра-
фитът е материал, който забавя ефективно бързите 
неутрони, до т.нар. „топлинни неутрони“, т.е. неу-
трони с енергия от 0,025 еV. 

Другата възможност е забавителят да бъде тежка 
вода, т.е вода, в която в молекулата на водата водо-
родът е заместен с деутерий. Разбира се, подходяща 
е и обикновената вода. В последния случай обаче е 
необходимо уранът да бъде обогатен до съдържа-
ния от около 4 % уран-235. (В момента съдържа-
нието на уран-235 в природната изотопна смес на 
урана е 0,72 %.) 

Следва да се има предвид, че ядрените реакто-
ри в Козлодуйската електроцентрала са от т.нар. 
водно-водни реактори (WWR). При тях като забави-
тел на неутроните се използва обикновената вода, 
която същевременно служи и за охладител. Това ще 
рече, че при отсъствие на водата като забавител яд-
реното делене се прекратява, което не се случва с 
графитовите реактори. 

Съветският тип реактори – РБМК, се характери-
зират с положителен паров коефициент на реактив-
ност (безразмерна величина, с която се характери-
зира поведението на верижната реакция на делене в 
активната зона на ядрения реактор). Същевременно 
реактивността зависи от количеството на регулира-
щите пръти в активната зона, както и от наличието 
на т.нар. „малки активни зони“ в реактора РБМК. 
При това регулиращите пръти, които са изградени 
от бор с връх от графит, се спускат изключително 
бавно в активната зона (необходими са 18-20 s, за 
да бъдат спуснати напълно). Всичко това прави из-
ключително трудно управлението на такъв реактор 
при смяна на режима. Това ще рече, че при преход-
ни режими, т.е. при повишаване на мощността до 
постигане на максималната мощност или при опити 
да бъде намалена мощността на работещ реактор, 
реактивността на реактора може да нарастне много 
бързо, за което следва да се вземат бързи и адекват-
ни мерки.

И така, аварията започва по време на тестване на 
системите на четвъртия ядрен реактор в Чернобил, 
който се намира на 3 km от град Припят, на 18 km 
от град Чернобил, а до административната граница 
с Беларус разстоянието е само 16 km (Фигура 3). 
Разстоянието до Киев е 110 km в посока юг от 
реактора. Реакторът е напълно разрушен. Плочата, 
покриваща реактора и тежаща 1000  тона, е изхвърлена 
и в природната среда са освободени между 5 и 30 % 

от наличните в реактора радиоактивни вещества – 
изотопи на урана, на плутония (0,003.1018 Bq), на 
йод-131 (1,8.1018 Bq), на цезий-137 (0,085.1018 Bq), 
на стронций-90 и на редица други радионуклиди. 
Сумарната активност на радиоактивните вещества, 
изхвърлени в околната среда, възлиза на около 
14.1018 Bq. Различните радиоактивни материали са 
разнесени в голяма част от територията на Европа. 
Това е количество, което представлява около 0,01 
от количеството, изхвърлено по време на ядрените 
опити в атмосферата през 50-те и 60-те години на 
ХХ век, но сега това са предимно дългоживеещи 
радионуклиди. Тези опити са провеждани от САЩ 
и СССР, които са двете водещи ядрени сили в света.

Взривът в Чернобилския реактор е причинен от 
разлагане на водата от високата температура, съще-
ствуваща в активната зона на ядрения реактор, и 
образуване на взривоопасната смес от кислород и 
водород. (Никакъв ядрен реактор не е възможно да 
се взриви подобно на атомна бомба!)

За овладяване на аварията и последствията от 
нея са използвани около 600 000 човека, като цената 
е огромна. По оценки тя възлиза на 18 млрд. рубли! 
(Една съветска рубла е равна на 0,987412 g злато, 
въпреки че такава обмяна е била невъзможна.) От 
взрива и часове след него загиват 31 човека! В пър-
вите 3 месеца от аварията други 237 човека прежи-
вяват тежестите на лъчевата болест в нейните раз-
лични степени. За 134 човека обаче това страдание 
е твърде тежко. В следващите 15 години 80 човека 
напускат преждевременно нашия свят вследствие 
на радиоактивните лъчения, погълнати по време на 
аварията. Броят на пострадалите от аварията хора е 
трудно да бъде уточнен. На следващия ден от ава-
рията са евакуирани повече от 115 000 човека, а до 
2000 г. техният брой надхвърля 300 000 човека. Това 
са хора от зоните в Украйна, Русия и Беларус, които 
са замърсени от радионуклиди и активността в тях 
е от порядъка на 555000 Bq/m2 (Фигура 2). Съглас-
но данните, 60 % от изхвърлените от ядрения реак-
тор радионуклиди са попаднали върху територията 
на Беларус. За разлика от бомбардировките над Хи-
рошима и Нагасаги, взривът на реактора в Черно-
бил наподобава по-скоро на „мръсна бомба”. Това 
означава, че основният поразяващ фактор от взри-
ва е замърсяването с радионуклиди, като на кон-
таминиране са подложени повече от 200 000 km2. 
Най-сериозно са пострадали северните района на 
Украйна, около 70 % от територията на Белорус и 
две области на Русия [3]. 

Хората, заети непосредствено с ликвидиране 
на последствията от аварията в ІV-я реактор на 
Чернобилската АЕЦ, са получили дози от порядъка 
на 100 mSv (единицата за измерване на погълнато 
радиоактивно лъчение е сиверт – Sv), въпреки 
че в някои случаи погълнатата доза достига до 
500 Sv. Такава доза от природните източници на 
лъчение (всяко живо същество на Земята получава 
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2,3–2,4 mSv/годишно), се получава в рамките на 
около 50 години!) За повече от 16 000 жители, 
които са евакуирани през 1986 г. от родните си 
места, получават доза, която надхвърля 50 mSv, а 
за около 6000 човека тази доза достига 100 mSv. 
Дозите, получени в годините след катастрофата, се 
оценяват на 10 до 50 mSv.

По данни на Световната организация за здраво-
опазване до 2005 г. в резултат на аварията в Чер-
нобилската АЕЦ са загинали около 4000 човека. 
Същевременно руски източници съобщават, че за 
времето, изминало от аварията в Чернобил, дози, 
по-високи от 100 mSv, са получили около 60 000 чо-
века. За последните 20 години от тази група, поради 
различни причини, са починали 5000 човека. 

Общият брой на смъртните случаи от левкемия 
в резултат на облъчването в Украйна, Беларус и Ру-
сия се оценява на 470 случая за всичките 7,1 млн. 
души, живеещи в засегнатите райони. Това показва, 
че не е възможно да бъдат отделени тези 470 слу-
чая от всичките заболели от левкемия и завършили 

трагично живота си 25 000 човека. От хората, които 
участват директно в ликвидиране на последствията 
от аварията в Чернобил, се очакват 200 човека да 
заболеят от левкемия! 

За 7-те милиона жители на засегнатите от 
аварията райони моделът предвижда 6600 човека, 
които ще завършат преждевременно живота си в 
резултат на заболявания от ракови образования в 
следващите 60 години (30 вече са отминали). Как 
обаче тези 6600 човека да бъдат отделени от 870 000 
случая на рак сред жителите на пострадалите 
райони?

Особено положение заемат туморите на щи-
товидната жлеза. Причината е в способността на 
жлезата да поема йод от храната и водата на чо-
века, а сред изотопната смес на изхвърлените от 
горящия реактор радиоактивни вещества, йод-131 
е с най-висока активност. В периода 1990–1998 г. 
са регистрирани повече от 4000 случая на ракови 
заболявания на щитовидната жлеза. Това са сред 
жители, които към момента на аварията са били 

Фигура 2. Карта на района на Чернобил и засегнатите най-близки до него земи с 137Cs.
 – забранена зона – повече от 1480-3700.103 Bq.m-2 137Cs

– постоянно контролирана зона – между 555-1480.103 Bq.m-2 137Cs

 – периодично контролирана зона – между 185-555.103 103 Bq.m-2 137Cs

 –  неназована зона – между 37-185.103 103 Bq.m-2 137Cs

 – < 37.103 Bq m-2 137Cs
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на възраст под 15 години. Като се отчита сравни-
телно голямата рядкост на подобни заболявания у 
децата, това се счита за резултат от облъчването и 
поемането на йод-131 по време на аварията. Броят 
на починалите до 2005 година е 15. Причината е в 
сравнително доброто лечение на този вид нови об-
разования. Във всеки случай децата, които по време 
на аварията са били на възраст до 4 годинки, трябва 
да бъдат постоянно под лекарско наблюдение. Това 
са общо около 50 000 души.

Същевременно се съобщава, че в Полша броят на 
заболелите от ракови образования на щитовидната 
жлеза е 9,0 %, докато в Минск това са 9,3 %, но в 
САЩ – 13 %, в Япония – 28 %, а във Финландия – 
35,6 % [4, 5]. 

За европейските страни този риск се оценява на 
около 1000 случая на рак на щитовидната жлеза и 
още около 4000 случая на заболявания, свързани с 
развитието на нови образувания. Това означава, че 
около 0,01 % от всички случаи на такива заболява-
ния в Европа са причинени от аварията в Чернобил.

Някои изследвания показват нарастване на слу-
чаите на левкемия, както сред хората, заети непо-
средствено с ликвидиране на последствията от ава-
рията, така и сред хора от населението. Трябва да се 
спомене това, че тези наблюдения често са проти-
воречиви и статистически недостоверни. 

Може би си заслужава да бъде отбелязан и фактът, 
че в Украйна и Беларус се наблюдава нарастване на 
патологиите. Наред с това се отбелязва нарастване 
и на синдрома на Даун. Наблюдава се както 
повишаване на катарактата, така и на сърдечно-
съдовите заболявания, както и общо понижаване на 
имунитета.

И все пак трябва да се спомене и саркофагът, 
който е построен около реактора в Чернобилската 
АЕЦ. Саркофагът съдържа около 200 тона от облъ-
ченото ядрено гориво, свежо ядрено гориво и смес 

от други материали в различни форми (Фигура 3). 
Общата активност на тези материали се оценява на 
7.1017 Bq от дългоживеещи радионуклиди. Започна-
лото разрушаване на саркофага и опасността, която 

Фигура 3. Снимка на ІV-я блок на Чернобилската 
АЕЦ с построения през 2003 г. саркофаг

Фигура 4. Проект на новия „саркофаг“ на 
Чернобилската ядрена електроцентрала, който 

ще бъде изграден в следващите години.

крие, е трудно предвидима. Ето защо е подготвен 
нов проект за саркофаг (Фигура 4), чието постро-
яване ще бъде осъществено в следващите години. 
Той е по-висок от статуята на свободата в Ню Йорк 
и по-голям от футболно игрище. Цената на новия 
саркофаг възлиза на 800 000 000 US долара. На-
края, по заповед на президента на Украйна в края 

на 2000 г. бе прекратена работата на Чернобилската 
АЕЦ.

Аварията в Чернобил и България 
За късмет на България в първите дни след 

аварита в Чернобил изхвърлените от ядрения 
реактор радионуклиди са отнасяха в северна и 
северозападна посока. Най-тежко извън Украйна и 
Белорусия са засегнати страните на Скандинавския 
полуостров и отделни области от Централна Европа. 
На 30 април срещу 01 май 1986 г. обаче вятърът се 
обръща и на Първи май след обяд започва първото 
нахлуване на радиоактивност и в България. На 
02.05.1986 г. във всички проби, набирани тогава от 
системата на Главното управление по хидрология 
и метеорология при БАН, е регистрирано силно 
повишение на радиоактивността [8]. То надхвърля от 
няколкостотин до няколко хиляди пъти обичайните 
стойности. След първите измервания дежурната 
в лабораторията в София уведомява Щаба на 
Гражданска отбрана. Това е първата информация за 
радиоактивно замърсяване в България от аварията с 
реактора в Чернобил.

Върху територията на България се утаяват око-
ло 1,5-3,5 kg ядрено гориво или около една хилядна 
от горивото, изхвърлено извън 20-километровата 
зона на реактора. Това означава, че около 630 200 g 
йод-131, рутений-103, рутений-106, барий-140, це-
зий-137, цезий-134 и други радионуклиди попадат 
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върху земята на България. При това са налични два 
максимума – на 01 май и на 09 май 1986 г. 

Най-елементарни мерки за намаляване на въз-
действието на радиоактивността в България биха 
спестили много от проблемите, които възникнаха 
след аварията в Чернобил:

а) всички трябваше на поемат хапче, съдържащо 
калиев йодид; 

б) децата не трябваше да играят в пясъчниците;
в) не следваше да се консумира мляко, особено 

кисело, а млякото трябваше да се преработва на 
сирене;

г) не трябваше да се чисти с прахосмукачка, а 
само с мокър парцал;

д) месото следваше да се накисва във вода преди 
употреба; 

е) улиците следваше да се мият редовно. 
В България обаче никой не беше спазил тези 

елементарни правила, поради желанието на пра-
вителството да се запази репутацията на СССР. 
Несвоевременната и лишената от всяка друга оцен-
ка официална информация за катастрофата с реак-
тора на Чернобилската АЕЦ породи множество не-
верни интерпретации. Няколко дни след аварията 
в Чернобил зам.-министърът на здравеопазването 
Любомир Шиндеров заяви по телевизията, че за 
България няма опасност! (През 1991 г. български-
ят независим съд осъди г-н Шиндеров на 2 години 
затвор). Григор Стоичков (зам.министър-председа-
тел) от българския независим съд получи присъда 
от 3 години лишаване от свобода. Присъдата беше 
произнесена заради това, че двамата са нарушили 
правилата за радиационна безопасност, заблужда-
вайки българското гражданство за размера на опас-
ността от радиоактивно заразяване! Само те ли?

В дните между първи и десети май 1986 г., кога-
то в България нахлува радиоактивността от Черно-
бил, радиоактивността на атмосферния въздух е в 
рамките на 30 до 160 Bq m-3 [9]. 

Поради твърде краткия период на полуразпадане 
на йод-131, в България бе регистрирано 
присъствието му в някои хранителни продукти и 
обекти от околната среда по време на измерванията 
на неговото съдържание по време на аварията в 
Чернобил. Например в краве мляко стойностите 
за йод-131 достигат 1110 Bq/l, като за максимални 
стойности се отбелязват 2100 Bq/l [8, 10]. По това 
време за овчето мляко от някои райони на страната 
са измерени стойности, достигащи до 35 700 Bq/l, 
докато съдържанието на цезий-134 в краве мляко от 
Софийския район достига до 310 Bq/l. 

Въз основа на измерванията е изготвена кар-
та на България с разпределение на активност-
та на цезий-134 и цезий-137. От нея се вижда, че 
максимумът в отлагането на цезий-137 дости-
га до 81 800 Bq/m-2, а осредненото количество е 
30 400 Bq/m-2. 

Концентрациите на цезий-137 във водите на 
р. Дунав днес са толкова ниски, че не е възможно 

да се определят чрез използване на проби от 20 до 
40 литра, а е необходимо да бъдат вземани проби от 
100 до 200 литра. Все пак са регистрирани нива от 
0,1 до 1 mBq/l, които, съпоставяйки ги с нивата от 
1972–1974, т.е. преди пускане на реактора в Козло-
дуй, са от 4 до 10 пъти по-ниски [11, 238].

Вследствие на аварията в Чернобил количество-
то на цезий-137 в Черно море възлиза на около 20 
пъти повече от измерванията преди Чернобил – 
15 Bq/m3 до 340 Bq/m3, докато океанската вода за 
100 литра има активност от 142 Bq/m2 [4–7].

По случай 10 години от аварията в Чернобил на 
симпозиума през април 1996 г. във Виена е изнесен 
доклад за поражениета, понесени от България. Спо-
ред него общото средно индивидуално облъчване 
през първата година е оценено на 0,79 mSv, а за це-
лия живот – 0,95 mSv (ефективна доза). Приноси-
те на трите основни фактора – външно облъчване, 
вътрешно от йод-131 и вътрешно от цезий-137 и 
цезий-134, са почти изравнени. При децата общото 
облъчване е с около 35 % по-високо, отколкото при 
възрастните.

Дозата, която е получена от населението на 
България в резултат на аварията в Чернобил, 
възлиза на около 0,8–0,9 mSv, т.е. на около една 
трета от дозата, която се получава от естествения 
радиационен фон. 

Това много ли е или е незначително? 
При такова замърсяване с радионуклиди, 

което превишава фоновата стойност с около една 
трета, е трудно да се правят някакви оценки за 
заболеваемост на населението! Резултатът обаче 
е слух, в който всеки смъртен случай в периода 
след аварията в Чернобил се приписва на него. 
Това е особено валидно за младите хора, които са 
напуснали преждевременно нашия свят. Може би 
в противовес на това трябва да кажа, че оценката 
за ефекта от замърсяването с радионуклиди от 
Чернобилската АЕЦ е твърде преувеличена. При 
население от малко повече от 7 млн. човека важат 
законите за големите числа и с достоверност 
може да се предвиди приблизителният брой на 
заболяванията в България. Знаят се колко са, но 
не могат да се кажат точно кои са! Като се знае, че 
рискът за възникване на злокачествено заболяване 
от такава ниска доза (0,9 mSv) е приблизително 
равна на риска за злокачествено заболяване 
вследствие на изпушването на около една трета 
от цигара, е трудно да се предвиди общият брой 
на пострадалите. Eто защо индивидуалният 
риск е пренебрежимо малък! Прогнозираните 
късни стохастични ефекти – заболяванията от рак 
възлизат общо на 470 случая, от които случаите на 
фатален рак, т.е. такива, които завършват с летален 
край, са 363. При това се очаква те да се проявят 
през период, равен на средната продължителност на 
живота на едно поколение. Като се има предвид, че 
понастоящем в България случаите на фатален рак 
са около 16 000 годишно, то вероятните 363 случая, 

25



СВЕТОВНИ АВАРИИ

НАУКА – кн. 3/2016,том XXVI
Издание на Съюза на учените в България

индуцирани вследствие на замърсяването от 
Чернобил, е твърде трудно да бъдат статистически 
изявени. 

В резултат от липсата на своевременна инфор-
мация и каквито и да са мерки за предпазване на 
населението на България от радиоактивността на 
Чернобилската АЕЦ, се разви втори ефект от тази 
радиоактивност. Това бе наличието на цезий-137 в 
консумираното месо в България през пролетта на 
1987 г. Съветите, дадени от хората, които се бяха 
посветили на изследване на действието на послед-
ствията от радиоактивността, не бяха взети пред-
вид. Правителството на България не последва тези 
съвети, а те бяха съвсем прости: 

1. Трябваше да не се дава сено от първата косит-
ба на тревата на животните, предвидени да бъдат 
заколени през 1987 г.

2. На тези животни беше необходимо към храна-
та да се дава допълнително и известно количество 
зеолити. (Такова количество има във всяка живот-
новъдна ферма и беше необходимо просто живот-
новъдите да добавят по една лопата зеолити към 
храната на животните).

3. Необходимо беше да се пренесе сено от Се-
верна България, която бе пострадала значително 
по-малко от радиоактивността, в Южна България.

Всичко това гарантираше липсата на поява на 
втори максимум в радиоактивността на месото, кон-
сумирано от населението. Тези мерки обаче не бяха 
въведени! В резултат на това, въпреки че страната 
се намираше на ХІ-то място по количество на ра-
дионуклиди, попаднали върху нейната територия, 
българите се оказаха на първо място по количество 
на радионуклидите, съдържащо се в техните тела!

И така, аварията в Чернобилската АЕЦ намира 
известно отражение и в България. То не съответ-
ства на онова, което се описва в множество статии, 
публикувани на страниците на редица вестници и 
списания, но поведението на тогавашното прави-
телство трудно може да бъде оправдано. И в бъдеще 
ще очакваме някои от нашите близки да се разде-
лят със света, който ние обитаваме, но не трябва да 
приписваме всяка подобна раздяла със случилото 
се в Чернобил! Въпреки това, аварията с Чернобил-
ската АЕЦ ще си остане най-тежката в историята на 
ядрената енергетика, която се е случила по пътя за 
овладяване на силата на атомното ядро. Да се надя-
ваме, че това няма да се случи повече!
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THE ACCIDENT IN CHERNOBYL – 30 YEARS AFTER
Ivelin Kuleff
Abstract
In the present paper is presented some of the reason of the accident happened in Chernobyl. It is also given some 
explanation of different concept in the reactor building. There are presented also the results of different illness 
causal from the accident in Chernobyl. There is presented also the situation in Bulgaria and the misbehaviour of the 
government in that time.
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И ТЕХНОЛОГИИ – БАН В ПРОЕКТА „EXOMARS“
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доц. д-р Росица Колева, гл. ас. Борислав Томов, 
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Институт за космически изследвания и технологии при БАН

1. Източници на космическа радиация 
Източниците на йонизираща радиация в около-

земното пространство (ОП) са галактическите кос-
мични лъчи (ГКЛ), слънчевите енергийни частици 
(СЕЧ) и радиационните пояси на Земята (РПЗ). 
Извън защитата на земната атмосфера и магнитно 
поле ГКЛ и СЕЧ са двата източника на радиация, 
които представляват опасност за хората и имат 
значение за планиране на космическите полети.

ГКЛ се ускоряват извън Слънчевата систе-
ма в ударните вълни, създадени след взривове на 
свръхнови звезди в нашата галактика и извън нея, 
движат се със скорост, близка до тази на светлината, 
и имат изотропно разпределение по ъгли близо до 
Земята. ГКЛ са с енергии на частиците до ~1016  еV. 
Те са преобладаващо атомни ядра на елементите 
от водород до желязо (~90 % протони, ~7 % хели-
еви ядра, и др.) [1]. ГКЛ имат висока проникваща 
способност, която затруднява тяхното екраниране.

СЕЧ възникват при изхвърляния на маса (ИМ) 
от активните райони в короната (К) на Слънцето 
(КИМ). КИМ се разпространяват в междупланет-
ното пространство заедно с включеното в тях маг-
нитно поле. Преходната област между нормалната 
секторна магнитна структура на междупланетното 
пространство и включеното в КИМ магнитно поле 
ускорява частиците и по съвременните теории е 
основната причина за пораждането на СЕЧ [2]. 

ГКЛ с енергии под 10 GeV/n и СЕЧ са моду-
лирани от слънчевата активност, като интензи-
тетът на СЕЧ е във фаза, а на ГКЛ – в антифаза с 
максимумите на цикъла на слънчева активност.

РПЗ са постоянен източник на радиация в ОП. 
Те се формират в магнитното поле на Земята, кое-
то „захваща“ от ГКЛ, СЕЧ, магнитосферата и ат-
мосферата ускорени заредени частици. Има 2 ра-
диационни пояса: вътрешен и външен. Вътреш-
ният пояс е „населен“ главно с високоенергийни 
протони, а външният – с електрони. В областта на 
Южноатлантическия океан се формира широка об-
ласт с минимум на напрегнатостта на магнитното 
поле, известна като Южноатлантическа магнитна 
аномалия (ЮАМА). В нея потокът протони от въ-
трешния радиационен пояс формира район с по-
вишена радиация, която е опасна за екипажите на 

космическите станции и електрониката на спътни-
ците на височини над 400 km. Затова Международ-
ната космическа станция (МКС) се поддържа на 
височина под 420 km от повърхността на Земята. 

Получените данни от приборите от типа 
„Люлин“ позволиха по експериментален път да 
се определи профилът на дозата космическа ра-
диация от повърхността на Земята до окололунна 
орбита зад защита с дебелина от около 1 mm алу-
миний. На Фигура 1 се вижда, че потокът и дозата 
от ГКЛ започват да нарастват от височина 1,5 km 
[3]. На височината на полетите на гражданските 
самолети (11,9 km) дозата се увеличава 20-30 пъти 
в сравнение с тази в усреднения, естествен радиа-
ционен фон на морско ниво от около 0,1 микрогрей 
на час (µGy h-1) и достига 2-3 µGy h-1. В максиму-
ма на Пфотцер на височина 19 km дозата е 4 µGy 
h-1. На височината на МКС дозата във вътрешния 
радиационен пояс достига 20000-кратно увеличе-
ние спрямо тази на повърхността. В максимума 
на вътрешния пояс дозата е 400000 пъти по-голя-
ма, а във външния пояс 500 000 пъти по-голяма 
от тази на повърхността. В свободното космиче-
ско пространство, над 70 000 km дозата намалява 
и в минимум на слънчевата активност има сред-
на стойност от около 140 пъти по-голяма от тази 
на повърхността на Земята. На повърхността на 
Марс намалява и е средно около 90 пъти по-го-
ляма от средната на повърхността на Земята [4].

За да оценим приспособеността на човека към 
радиационните условия, трябва да отбележим, че 
в някои области, като например в иранския град 
Рамсар на брега на Каспийско море, хората живе-
ят от много поколения при естествен фон от около 
30 µGy h-1. Проведените с тях цитогенетични из-
следвания не показват значителни разлики спрямо 
хората, които живеят при нормален радиационен 
фон (http://ww.nuceng.ca/refer/radiation/Ramsar.pdf). 

Понастоящем американската (NASA) и руската 
(Роскосмос) космическа агенция имат свои специа-
лизирани звена и провеждат постоянен мониторинг 
на радиационната обстановка в ОП за оперативни 
цели, като същевременно се осъществяват и редица 
научни проекти в тази област. 

Перспективата за развитие на космонавтиката е 
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свързана с орбиталните космически станции, по-
строяването на постоянни бази на Луната и изслед-
вания на повърхността на Марс. Радиационният 
риск за екипажите е лимитиращ за всяка от избро-
ените мисии, защото дозата радиация само от ГКЛ 
при бъдещ полет до Марс е на горната граница на 
пределно допустимата норма, а дозата от СЕЧ, из-
вън атмосферата и магнитосферата на Земята, може 
да застраши здравето на екипажите и дори да дос-
тигне летални стойности [5].

2. Кратка историческа справка за дозимет-
ричните изследвания в ИКИТ– БАН

Дозиметричните прибори с название „Люлин” 
се разработват в БАН от 1986 г., когато във 
връзка с научната програма на втория български 
космонавт Ал. Александров беше оценена 
необходимостта от създаването на преносими 
дозиметри за изучаване на разпределението на 
радиационното поле на борда на станцията „Мир“ 
с цел по-добра радиационна защита на екипажите. 

Първият „Люлин” [6] е разработен съвместно 
с Института по медико-биологични проблеми 
(ИМБП–РАН), Москва, Русия, и работи успешно на 
станцията „Мир” от 1988 до 1994 г. Преносимият 
детекторен блок (Фигура 2) на прибора позволи 
за пръв път да се изследва разпределението на 
дозата в различните модули на станцията и да 
се намерят оптимални решения за екипажа.

Спектрометричната система „Liulin-Е094“ [7] 
вече включва в състава си четири преносими 256 
канални спектрометъра – дозиметъра и е в съста-
ва на експеримента „Дозиметрично картографи-
ране” на Европейската космическа агенция (ESA). 
Тя работи на американския лабораторен модул на 
Международната космическа станция (МКС) през 
2001 г. Изключително плодотворен е съвместният 
анализ на данните от „Liulin-Е094“ с учени от из-

Фигура 1. Вариации на дозата, потока и специфичната доза за височини от 0.1 до 250000 km от повърхността на 
Земята. (Данните са получени при експерименти с различни „Люлин“и на самолети, балони и спътници.)

Фигура 2. Външен вид на прибора „Люлин“. Блокът 
детектор е в горната част на фигурата
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следователския център на NASA Ленгли в Хамп-
тон, Вирджиния, САЩ, които разработват модели 
на радиационното поле на станцията [8], включи-
телно и верификацията на най-новите модели на 
NASA – AE9/AP9/SPM [9]. 

Приборът „Люлин-5“ [10] е най-дълго работи-
лият на МКС от 2007 до 2015 г. Приборите R3DE/R/
R2 работиха дългосрочно на МКС през 2008-2009, 
2009-2010 и 2014-2016 в състава на платформите 
на ESA EXPOSE – E/R/R2 (Фигура 3) [11]. Сега на 
МКС приборът „Люлин-МКС” е част от служебна-
та система на руския модул. 

Като резултат от спечелен международен кон-
курс на Индийската космическа агенция в периода 
октомври 2008 – септември 2009 на индийския 
спътник на Луната Chandrayaan-1 работи приборът 
от серията „Люлин” – RADOM. 

Спечелените конкурси на ESA съвместно с уни-
верситета в Ерланген, Германия и дългосрочното 
сътрудничество с ИМБП – РАН позволиха на уче-
ните от БАН да участват не само в изследванията на 
МКС, но и в серия от експерименти на спътниците 
„Фотон“-М2/М3 в 2005 и 2007 г. и на спътниците 
„БИОН-М №1“ – 2013 г. и „Фотон-М №1“ – 2014 г. 

Общият брой на проведените експерименти на 
космически апарати [12] от 1988 до 2016 г е 12. 
Поради проблеми с ракетите носители не се осъ-
ществиха експериментите с „Люлините“ на спът-
ниците „Марс-96“ в 1996 г., „Фотон“-М1 2001 г. и 
„Фобос-Грунд“ в 2011 г.

Съгласно директива на ЕС от 1999 г. екипажите 
на самолетите са радиационно застрашени от дози-
те радиация от галактически и слънчев произход. 
В изпълнение на директивата и като приложение 
на разработените за космоса прибори в ИКИТ – 
БАН са разработени серия от прибори [12], които 

се използват на самолети и балони в атмосферата 
на Земята. Прибори от типа „Люлин“ се използват  
от учени в Япония, САЩ, Германия [13], Франция, 
Канада, Испания, Австралия, Корея [14], Чехия 
(http://hroch.ujf.cas.cz/~aircraft/) и др. за измерване 
и анализ на дозите, които получават екипажите и 
за сравнение и валидиране на теоретичните моде-
ли. Последен пример за това приложение е експе-
риментът на NASA – RAD-X на стратосферен ба-
лон на 25 септември 2015 г., на който летя и получи 
успешно данни и прибор от типа „Люлин“ (http://
science.larc.nasa.gov/radx/about-instruments.html). 
Данни от най-дълго работилият (от 2005 г.) на върха 
„Юнгфрау“ в швейцарските Алпи „Люлин“ могат 
да се видят на следния линк: http://130.92.231.184/, 
който работи и сега.

3. Проект ExoMars 
Въпросът, дали някога е съществувал живот на 

Марс, е един от най-интригуващите съвременни 
научни въпроси. За да изследват това, ESA и Руска-
та държавна корпорация „Роскосмос“ разработиха 

съвместния проект ExoMars за изследване на ат-
мосферата и повърхността на Марс. 

Проектът ExoMars се осъществява на два етапа: 
спътник за изследване на малките газови съставящи 
в атмосферата на Марс (ExoMars – trace gas orbiter 
(TGO) и на десантен (технологически) модул EDM 
(Schiaparelli „Скиапарели“) през 2016 г., и на мар-
соход и  платформа с научни апаратури за изслед-
вания на повърхността на Марс през 2018 г. (http://
exploration.esa.int/mars/46124-mission-overview/).

Научната апаратурата на орбиталната станция 
TGO (Фигура 4) включва: комплекс за изследване 
на състава на атмосферата и климата; спектрометри 
за откриване и изследване на малки газови приме-
си – метан и следи от други газове в атмосферата 
с концентрация под 1% (водни пари, азотни окиси, 
ацетилен) с възможен биологичен или геоложки 

Фигура 3. Външен вид на платформата EXPOSE-R2. 
Приборът R3DR2 е разположен в горният ляв ъгъл на 
платформата. (Фотографията е направена от руския 
космонавт Г. Падалка на 15 август 2015 г. (Picture 

credit of ESA/RKA)

Фигура 4. Орбиталната станция ExoMars-TGO. 
Дискът в дясната част на фигурата е десантният 

модул EDM
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произход; неутронен детектор ФРЕНД за събиране 
на данни за наличие на воден лед под повърхност-
та на планетата до 1 m дълбочина. Част от него е  
българо-руският дозиметър „Люлин-МО“ (Фигу-
ра 5) за изследване на радиационните условия по 
пътя до Марс и в орбита около Марс. На спътни-
ка ще се намира и камера с висока разрешителна 
способност за картографиране на повърхността и 
търсене на подходящи за кацане места (http://www.
planetary-department-iki.ru/projects/current/exomars/
exomars.html). Апаратурите на борда на TGO имат 
многократно по-висока чувствителност и раздели-
телна способност в сравнение с използваните при 
предишни мисии към Марс. Две от научните апара-
тури на TGO са руски, две са на ESA.

Спускаемият апарат EDM има главно техноло-
гични цели за тестване на ключови технологии за 
кацане върху Марс, които ще бъдат използвани при 
следващи мисии към планетата. Навлизането, за-
бавянето в атмосферата и кацането на EDM ще се 
осъществи в автоматичен режим.

TGO, EDM и марсоходът се разработват от ESA, 
а научната платформа за повърхността на Марс е 
руска. Изстрелването на 2-те мисии през 2016 и 
2018 г е с руски ракети „Протон-М“ и ускорителни 
блокове „Бриз-М“. 

На 14.03.2016 г. от космодрума Байконур с ра-
кета “Протон-М“ бяха изстреляни в Космоса 
спътникът TGO и десантният модул EDM (http://
exploration.esa.int/mars/57612-exomars-2016-launch-
catch-up-on-launch-day-events/). Пътуването на TGO 
до Марс ще продължи до октомври 2016 г., когато 3 
дни преди достигане до атмосферата на Марс ще се 
осъществи отделянето на EDM от TGO и кацането 
на EDM на Марс. След това TGO ще влезе в сил-
но изтеглена елиптична орбита около Марс с по-
степенно намаление на височината и установяване 

в кръгова орбита на височина около 400 km. През 
декември 2017 г. ще започне т.нар. „Научна фаза“ 
на TGO за около 5 години. Теглото на TGO е 4332 
kg (вкл.112 kg научни апаратури и 600 kg EDM). 
Най-важните задачи на TGO са: а) научни изслед-
вания от кръгова орбита с височина около 400 km; 
б) да достави EDM до Марс и при приближаване до 
планетата да го насочи за навлизане в атмосферата 
и кацане в предварително определения район и до 
момента на кацане на EDM да комуникира с него; 
в) да осъществява комуникациите между марсохода 
и научната платформа на ExoMars 2018 със Земята.

3.1. История на участието на ИКИТ – БАН в 
проекта ExoMars
• През 2012 г. беше договорено съвместното 

участие на ESA и Русия в проекта ExoMars.
• През 2012 г. в ИКИТ–БАН беше получена 

покана от директора на Института за космически 
изследвания на Руската академия на науките 
(ИКИ – РАН) акад. Лев Зельони за участие в 
проекта ExoMars с дозиметрични апаратури, 
част от руските неутронни детектори на ExoMars 
2016 и 2018, които се създават в ИКИ-РАН. 
Беше сключен 3-странен договор за съвместни 
радиационни изследвания в рамките на проекта 
ExoMars между ИКИТ – БАН, ИКИ – РАН и 
Института за медико-биологични изследвания 
на РАН (ИМБП – РАН).

• През 2013 – 2015 г. 3 различни модела на 
дозиметрите са разработени и произведени в 
ИКИТ – БАН. Финансирането на разработката 
на дозиметрите Люлин-МО за ФРЕНД е от ИКИ 
– РАН. 

• През 2014–2015 г. са проведени физическите 
калибровки на дозиметрите в Москва и Дубна от 
учени от ИМБП – РАН и ИКИ – РАН. Данните 
са анализирани съвместно от български и 
руски учени. През 2015–2016 г. са проведени 
предполетните изпитания на Люлин-МО в 
София, ИКИ – Москва, TAS – Кан – Франция и 
на Байконур. 
3.2. Научни задачи на експериментите „Люлин-

MO“ и „Люлин-MЛ“ на борда на TGO 2016 и 
научната платформа 2018 г. 

Това са и измервания на дозата космическа ра-
диация от галактически и слънчеви енергийни час-
тици по трасето на полета до Марс, в орбита около 
Марс и на повърхността на планетата на основните 
дозиметрични параметри и определяне на радиа-
ционните дози в електронните компоненти, както 
и дозите в човешкото тяло, които ще бъдат полу-
чени при бъдещи пилотирани полети. Данните от 
дозиметъра и неутронния детектор ще се използват 
за оценка на пълната доза от заредените частици и 
неутроните.
• Определяне на дневните и сезонни вариации на 

радиационните параметри в орбита около Марс 
и на повърхността му.

Фигура 5. Неутронният детектор ФРЕНД и 
дозиметърът „Люлин–МО“
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• Сравнение на резултатите от измерванията в ор-
бита около Марс и на повърхността му.

• Получаване на нови данни за усъвършенстване 
на съществуващите модели на радиационната 
обстановка в междупланетното пространство и 
на Марс и оценка на радиационния риск за еки-
пажите на бъдещи пилотирани полети.
3.3. Описание на дозиметъра „Люлин-МО“
Приборът „Люлин-MO“ е по-ново развитие на 

дозиметричните телескопи на частици „Люлин-5“ 
и „Люлин-Фобос“ [10, 15-17]. Люлин-MO [18] съ-
държа две двойки дозиметрични телескопи D1 и 

D2, и D3 и D4, подредени в две перпендикулярни 
посоки. Функционалната схема на прибора е пока-
зана на Фигура 6. Всяка двойка телескопи се състои 
от два полупроводникови детектора с дебелина 300 
микрона и площ от 2 cm2. Основните измервани па-
раметри са амплитудите на импулсите на напреже-
нието след предусилвателите CSA1-CSA4, които са 
пропорционални на депозираната енергия от части-
ците или фотоните, преминаващи през тях, и съот-
ветно на дозата. Тези амплитуди се дигитализират 
и организират в 256 канални спектри на депозира-
ната енергия за всеки един от детекторите. Работата 
на прибора се управлява от микроконтролер. Разме-
рите на дозиметъра са 160х100х45 mm, а масата е 
0.7 кg (Фигура 7). Приборът „Люлин-MO“ измерва 
следните параметри:

а) мощността на погълнатата доза в две пер-
пендикулярни направления в диапазона 0.5x10-7-
0,1 Gy h-1 с разрешение по време от 1 минута; б) 
плътността на потока частици в две перпендику-
лярни направления в диапазона 0-10000 сm2 s-1 с 
разрешение по време от 1 минута; в) спектърът на 
енергоотделянето в силиция на детекторите в две 
перпендикулярни направления в диапазона 80 keV-
180 MeV с разрешение от 1 час; г) спектърът на 
линейно поглъщане на енергията (ЛПЕ) във вода 
в две перпендикулярни направления в диапазона 
0.15-395 keV µ-1 с разрешение от 1 час.

Заключение
Наскоро публикуваният обзор на приборите от 

типа „Люлин“ и на научните резултати, получени 

с тях [12], дава най-пълна представа за постигна-
тото от колектива на секцията по „Слънчево-земна 
физика“ на ИКИТ – БАН за последните 30 години. 

Сега секцията работи по следните бъдещи кос-
мически проекти:

а) в сътрудничество с ИКИ – РАС, Русия се раз-
работва приборът „Люлин-MЛ“ за научната плат-
форма на повърхността на Марс по втория етап на 
проекта ExoMars;

б) в сътрудничество с Университета в Ерланген, 
Германия и ИМБП – РАС, Русия, ИКИТ – БАН ще 
участва в експеримента на спътника „БИОН-М” № 
2 с прибора Р3Д-Б3 в 2020 г.; 

в) 2 прибора от типа „Люлин-AФ“ се разработ-
ват за изследователски проект „Матрьошка–III“ с 
участници от Германия, Япония, Полша, Унгария, 
Русия и България за изучаване на динамиката на 
натрупване на космическа радиация в тъканно-ек-
вивалентен фантом в Руския сегмент на МКС;

г) в сътрудничество ИМБП – РАС и „НПО – 
Енергия“, Русия, се разработва служебната дози-
метрична система „Люлин-МКС-2“ за наблюдение 
на персоналната доза на членовете на екипажа в 
руския сегмент и извън МКС. Приоритетът на сис-
темата е върху динамиката на натрупване на дозата 
по време на излизане на членове на екипажа в от-
крития Космос. Подобни измервания не са правени 
досега от никоя от космическите агенции.

Анализът на първите данни, получени от дози-
метъра Люлин-МО, показват, че той функционира 
нормално във всички предвидени режими на рабо-
та. Получени са данни за радиационните условия в 
междупланетното пространство на разстояние око-
ло 7,5 млн. km от Земята. Средната измерена доза 
от галактичните космически лъчи е 15 микрогрея в 
час, средният поток частици е 2,9 cm2/s.
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PARTICIPATION OF THE SPACE RESEARCH AND TEHNOLOGIES INSTITUTE-BAS  IN THE
PROJECT EXOMARS
Tsvetan Dachev, Jordanka Semkova, Rositsa Koleva, Borislav Tomov, Yuri Matviichuk, Plamen Dimitrov, 
Stefan Malchev, Nikolai Bankov
Abstract
The paper is dedicated to the Bulgarian participation in the ExoMars project mutually developed between the European Space 
Agency and the Russian Roscosmos-State-Corporation. The first part of the paper overviews the different sources of space 
radiation as galactic cosmic rays (GCR), solar energetic particles (SEP) and trapped radiation in the Earth radiation belts. In the 
second part are remembered some of the most important former space projects of the SRTI. In the third part is described the 
two different stages of the ExoMars project: The 2016 mission (launched in space on 14 March 2016) is composed of the Trace 
Gas Orbiter (TGO) and an Entry, Descent and landing demonstrator Module (EDM), known as Schiaparelli. The 2020 mission 
includes a rover that will carry a drill and a suite of instruments dedicated to exobiology and geochemistry research. The Fine 
Resolution Neutron Detector (FREND) instrument was proposed by Roscosmos and will measure thermal, epithermal and high 
energy neutrons with energies ranging up to 10 MeV, whose variations are an excellent signature of hydrogen bearing elements 
presence in the regolith at up to 1 meter depth. The FREND’s dosimeter module (specified as Liulin-MO particle telescope) 
provides measurements of the dose and the flux of charged particles every minute and measurements of the energy deposited 
and the linear energy transfer spectra every hour. This will provide information for the radiation environment on the orbit around 
Mars. The „Liulin-MO“ device contains two pairs dosimetry telescopes, arranged in two perpendicular directions. Each pair of 
telescopes comprises two semiconductor detectors with a thickness of 300 microns and an area of 2 cm2. The main measured 
parameter is the amplitude of the pulse after the preamplifier, generated by a particle or a photon partially or fully crossing the 
detector. The amplitude of the pulses is proportional to the energy deposited in the detector and to the dose, respectively. These 
amplitudes are digitized and organized in a 256-channel deposited energy spectrum. Operation of the device is controlled by 
a microcontroller. The dimensions of the dosimeter are 160x100x45 mm, and weight is 0.7 kg. The analysis of the first data 
received after 5th of April 2016 from the Liulin-MO dosimeter, show that it functions normally provided in all operating modes. 
Obtained data on radiological conditions in interplanetary space at a distance of about 7.5 million km from Earth show the 
following values: The average measured dose of galactic cosmic rays is 15 mickrogrey per hour; The average particle flux is 
2,9 particles per square centimeter per second. These values close coincide with similar measurements performed on American 
satellites. The last part of the paper lists the future space missions, in which the team from the Solar-Terrestrial Physics section 
of SRTI will participate.
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За да обсъждаме състоянието на научната кри-
тика, няма да са излишни две предварителни уточ-
нения. По-напред следва да признаем, че когато ще 
се вниква и аналитично ще се оценява нечие зани-
мание, е необходима абсолютна искреност. И ос-
вен това, чрез интелектуалните си усилия критикът 
трябва да определи дали е постигнато ново знание. 
Да прецени доколко са верни извежданите зависи-
мости и възможно ли е тяхното по-скорошно или 
по-далечно приложение в практиката. 

Следователно, за оценяването са недопустими 
личните взаимоотношения и така наричаните „не-
регламентирани контакти“. Спомням си как във вече 
далечните ми студентски години моят професор по 
театрална критика ни препоръчваше да страним от 
приятелство с актьори и режисьори. От висотата на 
огромния си творчески и житейски опит изтъкнати-
ят ленинградски критик Сергей Лвович Цимбал съ-
ветваше нас, бъдещите театроведи, че ще е добре да 
не ни подозират как сме раздали похвалите си зара-
ди лична дружба. Както и че не сме проявили стро-
гост към някого, понеже не е от нашия приятелски 
кръг… Като най-безспорен пример за такава сво-
бода е острата критика, на която е подложен Иван 
Радославов в рецензията за книгата му „Идеи и кри-
тика“, написана от неговия сродник Гео Милев. Ав-
торът и рецензентът са съпрузи на две сестри. Дали 
баджанаците са се събирали на семейни тържества, 
другарували ли са чрез общите си тъща и тъст, ние 
можем само да гадаем. Но няма съмнение: крити-
ката на истинския интелектуалец към човека, който 
е от същото поприще, е безпощадна. Критическите 
напъни са обявени за лоша услуга на инак хваления 
Теодор Траянов …

Задължително условие при научната критика е 
да не се робува на каквито и да било догми: нито 
на наложените под идеологически натиск, нито 
заради търсене на корпоративния „комфорт“. Ще 
посоча по-скорошен пример, как в извънстолично 
звено на СУБ оставиха без внимание мой сигнал 
за плагиатско посегателство върху тълкуването ми 
за Софoкловия шедьовър „Едип тиранинът“. Във 
формалния си отговор председателят се позоваваше 

на… обяснението от тяхната си, уличена в 
„литературно джебчийство“ съгражданка. Сигурно 
е по-удобно, ала не е научно, все пак!

Уви, както в живота изобщо, така и в научната 
сфера, желаното не винаги съвпада с действител-
ността. Твърде силно е изкушението да си облекча-
ваме задачата с имитиране не само при скалъпване 
на научна продукция, но и при оценяването на тези 
„резултати“. При това, още в тематичния кръг на из-
следваните проблеми се проявяват предпочитания 
към по-„печеливши“ области, към подвеждането на 
научен „фундамент“ за предпоставени резултати. 
Особено в хуманитарните науки, при които няма как 
да се настоява за експериментално потвърждение, 
конюнктурното съобразяване процъфтява, на поощ-
рение се радват единствено „желаните“ по идеоло-
гически умисъл изводи и интерпретации.

За такива нетворчески обвързаности свидетел-
ства руската писателка Олга Седакова в лекцията 
с показателно заглавие „Посредствеността като со-
циална опасност“ [1]. Ето нейната диагноза за със-
тоянието на хуманитаристиката: „В свободния свят 
културният и научен живот всъщност е подчинен на 
проектното и грантово финансиране: проектите се 
съставят по напълно конформистки начин. Щом не 
са посочени онези теми, които се смятат за актуал-
ни – най-вече гендерни, нещо там за телесното и от 
този род – то човек напразно ще се надява да полу-
чи субсидия или стипендия. Доста позната ни е тази 
техника, когато истинските ни интереси се замаски-
рат с онова, което се смята за „актуално“: у нас му се 
казваше „идейно издържано“ [1].

О. Седакова посочва тази зависимост преди по-
вече от десет години, но въпросният белег за несво-
бода в „свободния свят“ се проявява с все по-голяма 
сила. И ние, като „новопокръстени европейци“, об-
вързахме финансирането с предварителните изиск-
вания за онуй, което трябва да бъде потвърдено, а 
кое на свой ред е нужно да бъде отхвърлено и за-
клеймено с някаква дамга: „некреативно“, излишно, 
старомодно, примитивно и каквото още ви дойде 
наум. Пък и нали времената са трудни, благата – все 
по-ограничени за толкова разрасналите се апетити? 

НАУЧНАТА  КРИТИКА – ФИЛИПИКА, АПОЛОГЕТИКА  
ИЛИ РАЗМИСЪЛ?

Д-р Орлин Стефанов,
секция „Филологически науки“ към СУБ

Статията в рубриката е от Кръгла маса на тема:
СъСТояНИЕ НА КРИТИКАТА В НАУЧНАТА СфЕРА

( проблеми на оценяването и рецензирането),
организирана от Съюза на учените в България – Комисия по етика

(18 ноември 2015 г., Нова конферентна зала, СУ „Св. Климент Охридски“)
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С далечен прицел е обявена за тягостен анахрони-
зъм някогашната социална балансираност. Съответ-
но, средностатистическият интелектуалец внимава 
да не отпадане от влиятелните кръгове. Без чадъра и 
сплотеността на посредствеността, декласирането и 
на най-образования и надарен с качества учен е поч-
ти сигурно. С други думи, сред научната общност 
се е настанил рефлексът за озъртане: в каква посока 
веят „научните ветрове“, което – разбира се – няма 
нищо общо със същинската наука.

Навремето Хегел бе посочил при какви условия 
даден индивид може да се изяви като личност. И 
освен че трябва да е навършил пълнолетие, човек 
трябва да има лична собственост, да е имуществено 
осигурен. Чак тогава може да дойде ред и на „лукса“ 
свободно да възприемаш нещата със собствените 
сетива, а като заявиш критическата си позиция, да 
нямаш угризения на съвестта. Инак конформизмът е 
чужд на интелектуалното начало също толкова, кол-
кото е несъвместима с огъня водата. При конюнк-
турно оценяване хвалбата или отричането стъпват 
на фалшиви критерии и вместо истини се поднася 
науковидна схоластика. Веднъж „изпуснато от бу-
тилката“, поръчковото обезпечаване на „проекта“ 
чрез грантово финансиране повлиява и на конюнк-
турно оценяващата го критика. Тя схваща като своя 
задача потребността да се долови и чрез старателно 
духане да се „подсилва“ попътният вятър. 

Ще се спра на доста показателен пример за 
този вид „скачени съдове“. Напълно апологетично 
е описанието на един спектакъл по Софокловата 
„Антигона“, в който е извършено покушение срещу 
прославената класическа творба. В представителния 
сборник със статии „Symposion, или античност и 
хуманитаристика“ (издаден в чест на проф. Богдан 
Богданов през 2000 г. от издателство „Сонм“) е 
поместена статията на Доротея Табакова „Антигона 
в България. Нови прочити“ [2]. Режисьор е 
Маргарита Младенова, а театърът – „Сфумато“. 
И двете обстоятелства сочат със сигурност, че не 
се е минало без „грантова подкрепа“, но за мен 
апологията на хронистката е неубедителна:

„Преводните новаторства вървят ръка за ръка със 
сценичните: при постановката на „Сфумато“ пона-
чало отсъства търсене на „древен колорит“ и рес-
пект към сериозността на трагедията. Антигона на 
Маргарита Младенова е многолика и поради това 
безлична (изпълнява се от няколко актриси), инфан-
тилна до смехотворност и с патологично поведение. 
Преводач и режисьор са се улеснили взаимно в пре-
одоляването – или поне в проблематизирането – на 
клишетата“.

Трагедията, в която са намерили смъртта си общо 
шестима, а Креон едвам се спасява от възмездието 
на сина си с бягство, не трябвало да бъде сериозна? 
Момичето, което бива поругано в най-чистите му 
чувства от тиранина и което е обречено на гладна 
смърт в пещерата, а самò слага край на живота си, 
трябва да е психически неадекватно и да разсмива 

с вдетиненост? Та това е кощунство, което няма как 
да намира оправдание заради хипнозата от „нова-
торство“ и демонстративен отказ от „клишетата“.

Вместо несъгласие със „смехотворните“ приуми-
ци – умиление заради някакво псевдоноваторство. 
Да видим нещата при превода: „Новаторско е отно-
шението към тъканта на текста. Това е един превод, 
който не се бои (очевидно, „похвалното“ безстра-
шие не подлежи на обсъждане – О. Ст.) да бъде не-
разбираем, тромав, дори (идва ред и на неясна руска 
думичка, която също трябва да ни възторгне?) кос-
ноезичен“.

Не ще се учудя, ако покрай този страх от клишета 
ни се обяви, че е банално човек да се храни, да спи, 
да люби, да говори и… да търси смисъла на неща-
та. Значи снобокрацията се е прицелила да подмени 
значенията, щом след горното описание четем как е 
дискредитиран текстът на самия Софокъл: „Той (си-
реч, преводът на Н. Гочев и К. Мерджански – О. Ст.) 
предлага ново отношение към словото, подкрепено 
и от режисьорски находки: в спектакъла значещото 
слово е отпратено на заден план, за да стори място 
на удоволствието от звученето“.

А под линия Табакова посочва една от находки-
те, към която тя самата се била приобщила, получа-
вайки своята порция „положителни“ изживявания, а 
със сигурност и съответен дял от финансовия екви-
валент на „проекта“: „Авторката на този текст има-
ше удоволствието (!) да участва, макар и скромно, в 
една от идеите на М. Младенова за унищожаването 
на значещото слово, а именно: да обучи актьорите 
да произнасят част от текста на старогръцки език 
(…) словото още ехти, но вече нищо не значи“.

…Прочетох скандалните фрагменти на мои при-
ятели адвокати, които изказаха недоумението си: за 
решаването на съдбовен казус може да бъде опре-
деляща дори една-единствена запетая! А в творбата 
на Софокъл са представени разтърсващи събития, 
за които откриваме аналог в „Ромео и Жулиета“ 
на Шекспир. При Софокъл погиват: Мегарей, По-
линик, Етеокъл, Антигона, Хемон, Евридика; при 
Шекспир: Тибалт, Меркуцио, госпожа Монтеки, Па-
рис, Жулиета и Ромео. При това майката на Ромео 
издъхва от сърдечен удар само заради тревогата, че 
синът й е изгнаник, а Евридика се пробожда от ужас, 
че след като са принесли сина й Мегарей в жертва на 
Арей, е мъртъв и брат му Хемон. Затова се стига до 
разкаянието на Креон, че е „сгрешил умът му заблу-
ден“ и до неговото признание, че е „безчестен мъж“. 
Дали тъкмо тези възлови думи са избърборени на 
елински заради позьорското „новаторство“ или по-
ради желание да бъде разкрасена фигурата на владе-
теля, може само да се гадае? Но втората възможност 
е вероятна, ако е възприето за меродавно как Хегел 
представя позицията на Креон с положителна коно-
тация: изповядвал „светлото държавно начало“. До-
като според официозния придворен философ Анти-
гона е квалифицирана негативно: застъпвала „тъм-
ното, семейно начало“.
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И тук стигаме до главната особеност на такъв 
тип апологетични „анализи“. От потребността не-
пременно да се съчини похвален отзив биват отпри-
щени банални, ала заредени с доза „положителност“ 
общи приказки, варират се лишени от съдържание 
красиви епитети и декларативни емоции. Ето как 
във вече споменатата статия Гео Милев заклеймя-
ва бомбастичните писания: „Няма нищо по-лошо 
от общите фрази. Няма нищо по-неприятно от об-
щите фрази, които се наричат критика. Няма нищо 
по-престъпно от общите фрази, които се крият зад 
добри, приятелски намерения. (…) Нищо наистина 
не е повредило на Траянов толкова, колкото защити-
те на Ив. Радославов. Каква полза може да има поет 
от хвалебните критики на критик, който утре може 
да напише цяла гирлянда от хвалебствия за минис-
тър-председателя, който е днес на власт? Но тук 
вече се приближаваме към други въпроси – въпроси 
от морално-обществен характер, въпросите на вул-
гарното лакейство, с което винаги е изобилствала 
обществената действителност на една страна, роде-
на под съзвездието Парвеню…“ [3, с. 85–86].

Именно лакейство и парвенющина са ключовите 
думи при апологетичната „критика“, а за нейното 
съставяне не се пестят нито похватите на силогисти-
ката, нито загърбването на основни ценностни ори-
ентири. Безпринципно жонглиране със „субективно 
налагани предикати“ (ако ми се позволи това опре-
деление от логиката) откриваме при Светлозар Игов. 
В замислената като широка панорама „История на 
българската литература. 1978–1944“ той се стреми 
на всяка цена да похвали Пенчо Славейков заради 
уж естествения, задъхан, материален и веществен 
изказ. Да проследим „диалектиката“ на следното 
прехласване по речта на лайпцигския възпитаник: 
„Понякога – простете за грубия израз! – тя се усеща 
като храчка в лицето на противника. В този очаро-
вателно жив стил, чийто единствен предшественик 
и съперник е Ботевата публицистика – ту плющящ 
като каруцарски бич, ту ерудитски култивиран – е 
цялата натура на Славейков“ [4, с. 138–139]. 

Но как така? Хем е констатирано каруцарско гру-
биянство, за което се налага измолване на извине-
ние, хем това било очарователно, а отгоре на всичко 
е намесен за похвална аналогия великият Ботев… 
Ето тъй, покрай „задъханото“ подбиране на ком-
плименти се изпуска, че същият този Пенчо Сла-
вейков е писал в своя анонимна дописка от Лайпциг 
„Една книга върху Ботйова“ (в. „Знаме“, бр. 33 и 37 
от 20 авг. и 3 септ. 1897), че „Ботев не само не е ве-
лик, но едва ли може да се нарече и добър поет“. 
Тогава дали е украшение хваленият да прилича на 
оня, когото изрично отричал, макар именно той да е 
всепризнатият гений? А и освен това, колкото и да е 
рязък в публицистиката си Христо Ботев, той не си 
е позволявал да очарова когото и да било с каруцар-
ски маниери към противниците… .

Фактически, по отношение на Ботев е изречена 
завоалирана филипика, т.е.: изказване с отрицателен 

заряд, както е получила названието от Демостенови-
те речи срещу Филип критиката срещу дадена лич-
ност или явление. Горкият Христо Ботев! Не сти-
га, че Пенчо Славейков е вметнал злостния упрек 
за плагиатстване на знаменития куплет „Тоз, който 
падне…“ (имало го в някаква „френска песен“), но 
после сам посяга да джебчийства и пише в „Остро-
вът на блажените“: „Той, който в бой умре,/ той веч-
но ще живей“ [5]. И е прав известният ни критик 
Минко Николов да уподоби Пенчо на нарицателния 
със своята злост Зоил, чиято херостратовска „слава“ 
също ни е завещана от античността. Никола Геор-
гиев се опитва да изглади нашето възмущение от 
препоръките на Пенчо Славейков нещо в баладата 
за Хаджи Димитър да бъдело махнато, друго – раз-
местено. Той въвежда понятието „корективна кри-
тика“, ала тук е единствено уместно определението: 
злостна филипика. По същия начин ще наречем пре-
тенциите му към Захари Стоянов, че: „…Простоти-
ята ще го яде до живот навсякъде, и на писателския 
стол, дето той си бъхти умът с измисляне на овчар-
ски дивотии, и на председателския стол в Народното 
събрание, дето има да го зяпат по-големи и от него 
овци“ (пак там). 

Наистина, Св. Игов е прав в определенията си 
за Пенчо Славейков, но, за жалост, се е зачислил да 
бъде апологет на неговото не съвсем градивно дело. 
Колкото и да е на мода сред днешните „креативни“ 
литератори те да се прехласват по кръга „Мисъл“, 
време е да осъзнаем, че вместо проникновено ос-
мисляне на литературните процеси, в него са про-
карвани хвалби за хората от „своя“ лагер и са раз-
громявани противоположните „кръгове“. 

Но има и съвсем парадоксален „зоиловски“ сю-
жет, когато към второто издание на Яворовите „Сти-
хотворения“ Пенчо Славейков съчинява предговор, 
в който хем хвали поета, хем му вменява задачата 
да презира уподобените на „помирисващите се през 
девет баири животни“ български читатели. Като 
прокарва интересите на официозните си покровите-
ли (нали е трябвало да се „издължи“ за шестгодиш-
ното стипендиантство, което така и не е увенчано с 
диплома), Славейков заклеймява „състрадателната 
любов и тъгата за другите“ като „социалистически 
кошмар“. С тази лакейска спрямо властимащите по-
зиция ще си обясним и заемането на поста дирек-
тор на Народния театър. Няма как той да е получил 
това назначение без много внимателен подбор, щом 
като преди това Фердинанд се е разгневил за про-
валеното откриване на новата сграда. Като резултат 
университетът бива затворен за цели шест месеца, 
а избирането на Славейков е трябвало да гарантира 
решаването на проблема. Затуй можем да сме сигур-
ни, че и филипиките към литературните „събратя“, 
наставляването на „опасните“ творци, надсмиване-
то над „неудобните мотиви“ – всичко е част от поли-
тика, в която можем да видим предвестник на днеш-
ните „грантови проекти“.  

В рубриката на критическите филипики можем 
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да отнесем и стратегията на премълчаването. При 
нея също е решаващо озъртането какъв повей може 
да надуе платната на собствения интерес. Според 
мен, като пропуска да възпее в своята „Епопея на 
забравените“ делото и поезията на Христо Ботев, 
Иван Вазов търси реванш за посветения нему ку-
плет в сатирата „Защо не съм“. Но е много по-кова-
рен фактът, че в препоръчания като учебно пособие 
свой труд „Въведение в новата българска литерату-
ра“ Тончо Жечев изобщо не споменава „Епопеята“! 
В същото време маститият ерудит говори надълго 
и нашироко за „Трънкосливката“. Ще признаем, че 
това премълчаване е било в угода на онази полит-
коректност за премълчаване на турското робство, 
която се разгръща с пълна сила напоследък, а Т. Же-
чев е усетил това още в началото на 90-те години на 
миналия век?

На съставителски „премълчавания“ като форма 
за пренебрегване на важни авторски послания, и 
то при всепризнати класици, се натъкваме не само 
в учебните програми и пособия, а и в книги с пре-
тенции за научна добросъвестност. Така в издание 
на Лермонтов през шейсетте години на миналия век 
при „научния“ апарат е посочено, че към „Герой на 
нашето време“ е бил написан авторски предговор. 
Обаче страница и половина в малък формат и едър 
шрифт е изхвърлена от томчето. Така ни е „спесте-
но” недоумението на Михаил Юриевич, че първото 
издание на повестта му с реално грешния и все пак 
обаятелен Печорин е било предмет на бурни напад-
ки (т.е. на филипики – О. С.). А при това уж пре-
тенциозната публика си преглъща най-спокойно ро-
мантичните злодеи от масовата книжнина. И писа-
телят приканва да се спре със сладките сиропи, а да 
се търсят горчивите лекарства. Явно, директивната 
„естетика“ да се дават „художествени“ примери за 
подражание не е пожелала да допусне и косвеното ѝ 
оспорване чрез този съвсем кратък текст. 

Пак в тези застойни времена не е намерило 
място в избрани произведения на Вазов неговото 
изключително важно стихотворение „Защото си 
поет”. Сарказмът на патриарха на българската 
литература към радетелите за „чисто изкуство“ 
е убийствен, затова в свое открито писмо Гео 
Милев припомня на подпредседателя на Народното 
събрание Борис Вазов на какви съвети не се е 
покорявал великият му брат:

Казаха ми: – Ти нямаш право
да чувствуваш със глас висок,
мълчи, потай се величаво,
задушвай скръб ил гняв жесток.
Ти нямаш право дял да вземаш
в вълненьята на грешний свет:
всяк има мненье – ти да немаш,
защото си поет. 

Уви, заради това, че Гео Милев не се е „потайвал 
величаво“, а е „вземал дял в вълненьята на греш-
ний свят“, главорезите … прекъсват съвсем младия 

му живот. Кошмарна, удушаваща „филипика“ в по-
лицейските подземия. 

А тъй като в заглавието заявявам каква трябва 
да е алтернативата на апологиите и филипиките, 
ще кажа, че както похвалите, така и критицизмът 
трябва да са плод на оценката, която няма как да на-
правят самите оценявани. Само погледът отстрани 
помага да се обхване не просто готовия резултат, но 
и да се открие органиката в разгръщането на пър-
воначалния замисъл, да се посочат както успешни-
те импулси, така и заблуждаващите самомнения. 
Това, разбира се, няма как да стане без размисъл, 
без методология, която пък е несъвместима с „об-
щите фрази“. Като образец на такава взискателност 
мога да посоча статията на Гео Милев „Поезията на 
младите“ (1924), в която критикът извежда унищо-
жителната си диагноза: „Тая младежка литература 
не би имала смелост да съществува, ако българската 
литература – изпаднала днес в ръцете на литератур-
ни шарлатани – не бе изгубила оня престиж и авто-
ритет, който имаше преди десет години“ [3, с. 216]. 

Уви, и днес, в състоянието на всеобща общест-
вена ентропия хуманитарните науки са поразени от 
шарлатанство, с което се проправя път на епигони, 
компилатори и дори на плагиати, стига да е постиг-
ната „грантова“ осигуреност за техните „проекти“. 
А ако съпоставим съдбите на двамата толкова по-
лярни критици, каквито са сродените чрез женит-
би за две сестри Иван Радославов и Гео Милев, ще 
разберем колко е прав Томас Ман с констатацията 
от своята статия „Билзе и аз“ (1906), че „Действи-
телността предпочита да се обръщат към нея с вяли 
фрази; художествената (а ние ще добавим и крити-
ческата – О. Ст.) точност на изображението я докар-
ва до ярост“ [6, с. 4].  

…А Радославов надживява много и много „раз-
ярили“ действителността творци и критици. Когато 
напуска грешния свят чак през 1969 г., той е постиг-
нал патриаршеската възраст от 89 години! Няма що: 
достоен за удивление „рекорд“, който намира обяс-
нение не само с биологични фактори, все пак.
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SCIENTIFIC  CRITICISM – DIATRIBE,  APOLOGETICS  OR REFLECTION?
Orlin  Stefanov
Abstract
By default, the scientific criticism must be unbiased, and for being competent, it must detect the already proven 
truths, revealing the perspectives of the newly absorbed cognitions. Though, if those dictums express what is the 
“ideal”, in practice some of the contributions are either promoted or declined through dictatorship, meaning they 
are “ordered”. For the scientific communities what could be useful is the critical thinking, to position the observers 
into a neutral perspective and to lead them towards new thoughts, towards new truths, which might be even out of 
the scope of the author and the researched material.
Key words: Impartiality, objectivity, critical thinking. Hristo Botev, Zahari Stoyanov, Pencho Slaveykov, 
Geo Milev.

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”
ФАКУЛТЕТ „КОМАНДНО-ЩАБЕН”

СОФИЯ

за участие във военнонаучна конференция

„СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА ДИНАМИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И ПОДГОТОВКАТА 

В СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА”

 (22 и 23 юни 2016 г., Военна академия „Г. С. Раковски”, София)

НАУЧНИ СЕКЦИИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

Защита на населението при извънредни ситуации

За контакти: 02/92 26630; 02/92 26594; 02/92 26593

е-поща: fkksht@armf.bg

ПОКАНА

• Сухопътни войски

• Военновъздушни сили

• Военноморски сили

• Логистика

• Комуникационни и информационни системи

37



ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО

НАУКА – кн. 3/2016,том XXVI
Издание на Съюза на учените в България

Като кулминационна изява на българската нацио-
нална революция Априлското въстание през 1876 
година е органически свързано с цялостния възрож-
денски процес. То увенчава финалната развръзка на 
този процес като екстремално проявление на осво-
бодителните стремления. Неговата подготовка за-
почва практически още в зората на възрожденската 
епоха, за да премине през дълги и сложни перипе-
тии на ферментация и съзряване. Осъществяването 
му става възможно върху натрупаните материални 
и духовни постижения, които го обуславят и пред-
поставят. 

Стопанското развитие, демографският бум, учи-
лището, книжовността, културният напредък, бор-
бата за църковна независимост са мощните импул-
си на българската национална революция, довели 
до Априлското въстание. По същия начин въста-
нието е органически свързано с предшестващите го 
многобройни заговори и регионални бунтове, чрез 
които националната революция трупа постепенно 
боен и политически опит, усъвършенства органи-
зационните си форми, стратегически и тактически 
похвати, избистря своите идейни позиции, изпроб-
ва рефлексите на противника за противодействие, 
създава необходимата обществено-политическа 
нагласа у повече българи за самопожертвувателни 
действия.

Априлското въстание, подобно на всяко друго на-
ционалноосвободително въстание, е  преди всичко 
въоръжено действие, т.е. своеобразна война. Но съ-
щевременно то има ясно дефинирани политически 
измерения, защото чрез него се преследват опреде-
лени политически цели и намерения. Това означава, 
че при цялостната интерпретация на въстанието се 
налага спазването на уравновесен баланс между не-
говите военни и политически аспекти. Само тогава 
може да се постигне неговото адекватно възприема-
не и обективната му преценка. В противен случай, 
ако този баланс бъде нарушен и се акцентират при-
мерно само въоръжените му аспекти, както обикно-
вено се прави, образът на въстанието неизбежно се 
деформира. В историческата литература определе-
но доминират военните му изяви, а политическите 
или се подценяват, или се посочват като обективна 
последица, а не като предварително набелязана цел. 
Така се стига до неволно подценяване на въстание-
то, до неговото омаловажаване. Този нежелателен 
ефект се получава, защото тъкмо военната страна 
е слабата страна на въстанието. Абсурдно е дори 
да си представим, че е било възможно с допотоп-
ни пушки кремъклийки, със саморъчно направени 

патрони фишеци, с бутафорни черешови топчета и 
юнашки ентусиазъм да се разгроми Османската им-
перия. Срещу зле въоръжените български въстани-
ци султанската власт е в състояние да противопос-
тави 80-хилядна нередовна армия от башибозуци и 
черкези и около 10-хилядна редовна войска. Враже-
ските армейски части разполагат с модерно стрел-
ково оръжие, с пушки система „Шаспо“, „Шнай-
дер“ и „Хенри Мартини“, с артилерия „Круп“, с 
кавалерия и т.н. И по численост, и по качество, и 
по  количество на оръжието, и по бойно-тактиче-
ска опитност противникът разполага с абсолютно 
превъзходство. А нашето въстание като своеобраз-
на война се подчинява неминуемо на всички нейни 
правила и изисквания. От тази гледна точка обаче 
въстанието е предварително обречено и няма абсо-
лютно никакъв шанс за успех на бойното поле със 
силата на оръжието. На фона на тази печална, но 
безспорна констатация будят недоумения опитите 
на някои историци да изтъкват някакви причини за 
погрома на въстанието. Въпросът за причините на 
поражението му е сам по себе си абсурден, защото 
отговорът ни връща към известни и предопределе-
ни като даденост обективни обстоятелства – лошо 
и недостатъчно въоръжение, отбранителна такти-
ка, пропуски в организацията, липса на съгласува-
ност в действията на апостолите и други подобни. 
В случая най-нелепото е, че посочените преди това 
хвалебствия към организаторите във връзка с под-
готовката и осъществяването на въстанието извед-
нъж се превръщат в остри осъдителни упреци към 
тях,  когато стане дума за причините на провала. 
Пряко или косвено им се вменява „вината“, че били 
допуснали тактически и организационни грешки 
в подготовката и хода на въстанието, че не осигу-
рили достатъчно оръжие и други подобни. Нима, 
ако не бяха допуснати тези „грешки“ и организа-
ционни пропуски, всичко е щяло да бъде наред?! 
Предозирането на военните аспекти на въстанието 
неизбежно формира изопачена и твърде примитив-
на представа за него. Затова то изглежда понякога 
невзрачно, жалко и мижаво, като безсмислена аван-
тюра, причинила трагедията на хиляди невинни 
българи. За да се превъзмогне поне отчасти това тя-
гостно впечатление от военните неудачи на въста-
нието, в историческата литература се прави опит за 
компенсация чрез специален допълнителен акцент 
върху проявения героизъм от въстаниците, съчетан 
непременно с още един акцент върху страданията 
на населението от репресиите и чудовищните зло-
деяния на палачите.

ВОЕННИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА 
АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

Акад. Константин Косев,
Българска академия на науките
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Съзнателно подсиленият  емоционално патрио-
тичен мотив естествено тушира и коригира до из-
вестна степен печалната физиономия на Априлско-
то въстание като неудачна военна акция. Под въз-
действието на патетичната сантименталност въс-
танието наистина се възприема като нещо по-вну-
шително, ала главно в морален план, в смисъл на 
сакрално за народа ни събитие. Въпреки захароса-
ните подправки обаче, горчивият привкус на синд-
рома „българска работа“, сиреч „калпава работа“, 
продължава да се усеща.

Много по-автентична и достолепна би била пред-
ставата за Априлското въстание, ако се изясняват 
и неговите политически измерения. Тогава воен-
ните му неудачи не биха правили толкова силно 
впечатление. Те биха могли да се възприемат като 
нещо естествено и разбираемо с оглед конкретните 
исторически обстоятелства по онова време. Мно-
го по-важно значение би придобил фактът, че въ-
оръжените въстанически действия са имали добре 
премислена и обоснована рационална политическа 
цел. Както е известно, предварително начертаната 
стратегическа цел на въстанието не предвижда не-
пременно победа със силата на оръжието. Военните 
операции се планират върху основата на изискване-
то за колкото е възможно по-продължителни въоръ-
жени въстанически действия с участието на колкото 
е възможно повече хора във възможния най-широк 
териториален обхват. Това фактически означава, че 
евентуалното въоръжено поражение е предварител-
но очаквано  и влиза в сметките на стратегическия 
замисъл, който има за цел точно по този начин да 
постигне определен политически ефект. Реалните 
политически резултати са главния критерий за ця-
лостната му преценка.

Сравнително малко са националноосвободител-
ните въстания в новата европейска история, които 
биха могли да се похвалят с резултата, постигнат от 
нашето Априлско въстание. Известни са например 
злополучните въстания на поляците през 1831 и 
1863 г., на унгарците през 1848 г. и на много други, 
които въпреки сравнително силната им въоръжена 
изява не осъществяват своите цели. Такъв е случаят 
и с нашето Илинденско-Преображенско въстание 
през лятото на 1903 г. То по нищо не отстъпва на 
Априлското във военно отношение и дори го пре-
възхожда, но се оказва безперспективно в полити-
ческо отношение и завършва трагично.

Очевидно политическият успех на подобни въс-
тания не зависи само от тяхната военна интензив-
ност, а главно от начина, по който се вписват в „го-
лямата политика“ и международната политическа 
конюнктура. В този смисъл нашето Априлско въс-
тание има голям шанс. Неговата кауза е печеливша 
въпреки относително скромните му възможности 
за въоръжена  изява. То попада в зоната на мощен 
циклонален политически вихър над Централна Ев-
ропа в края на 60-те и началото на 70-те години на 

ХІХ в.,който силно въздейства върху политическия 
барометър на Балканския полуостров. Динамиката 
в международните отношения по това време е свър-
зана с напористата политика на Прусия за създава-
не на обединена германска държава в Централна 
Европа. Появата на обединена Германия и нейното 
утвърждаване като велика сила на международната 
арена разрушава антируската Кримска коалиция на 
Англия, Франция и Австрия, освобождава Русия от 
прангите на Парижкия мирен договор от 1856 г. и 
активизира нейната традиционна политика по  Из-
точния въпрос. Наложеното статукво от западните 
държави в Османската империя започва неудър-
жимо да се руши. Създалата се нова политическа 
конюнктура на международната арена изненадва-
що предлага  на българската освободителна кауза 
благоприятни възможности. Априлското въстание 
попада под въздействието на мощна двигателна 
тяга, която значително засилва и умножава неговия 
политически ефект.

Превъзходството на противника ясно се проявява 
в хода на бойните действия. По всички фронтове на 
въстанието сраженията са съвсем неравностойни. 
Това съответно предизвиква тягостно впечатление, 
а въстанието изглежда като някаква безсмислена и 
безнадеждна авантюра. Ала както се знае, военно-
то безсилие не означава непременно безнадежност. 
Понякога отчаяната дързост води до добри резулта-
ти. Това важи и за Априлското въстание. По силата 
на известни обективни обстоятелства военното му 
поражение мигновено се превръща в блестяща по-
литическа победа. „Лудите глави“ се оказват пра-
ви. С всичките си неудачи на бойното поле въста-
нието успява в края на краищата да постигне поли-
тическата си цел. Макар да губи неравните битки, 
то печели войната.

Въстанието продължава с относително голяма 
интензивност около един месец. То обхваща мно-
го райони на страната, а в него участват около 10 
хиляди въоръжени бойци. В някои области почти 
цялото население се включва във въстаническата 
стихия, особено  в началната му фаза. В такъв сми-
съл въстанието наистина придобива всенароден и 
масов характер като най-крупна въоръжена изява 
на българската национална революция. 

Въстанието е потушено с изключителна жесто-
кост. Над 30 хиляди мъже, жени и деца са избити, 
стотици хиляди хора са подложени на репресии, 
много селища са опожарени и ограбени. Извърше-
ните злодеяния издълбават огромна пропаст между 
българите и султанската власт. Като наблюдава пла-
мъците, обхванали българските селища от върхо-
вете на Средна гора, главният герой на въстанието 
Георги Бенковски възкликва : „Моята цел е постиг-
ната! В сърцето на тирана аз отворих такава люта 
рана, от която той никога не ще оздравее. А Русия – 
нека тя заповяда“. В същия дух преценява смисъла 
на въстанието и Тодор Каблешков: „Не в куршума 
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на кремъклийката се надявах, а в гърмежа ѝ, който 
трябваше да стигне до ушите на Европа, на братска 
Русия“.

Най-показателни в това отношение са изявлени-
ята на Цанко Дюстабанов пред  следствените  орга-
ни след въстанието: „Аз зная много добре“, заявява 
той, „че царството ви е голямо, че силата, войската 
и оръжието са във ваши ръце, че със сила не ще ви 
надвием; но аз зная още, че вие сте варвари и тира-
ни, че заради въстанието ще се нахвърлите върху 
невинни и мирни жители и ще извършите зверства. 
Нашата цел не е била да ви надвием със сила, а 
само да ви предизвикаме да направите зверствата, 
които вече премного направихте, и благодарение 
на които се компрометирахте пред целия образован 
свят. И тази наша цел е постигната вече. И тъй, ние 
ви победихме“. 

Априлското въстание разобличава пред целия 
свят варварския лик на султанската деспотична 
власт. Това дискредитира  политиката на онези 
държави, които покровителстват Османската им-
перия и прословутото статукво на Балканите. Чрез 
въстанието българският народ печели на своя стра-
на симпатиите на световната общественост, която 
остро осъжда султанския режим и неговите под-
дръжници. По този начин политическата криза в 
Османската империя още повече се задълбочава, 
а Източният въпрос се превръща до голяма степен 
в Български въпрос. Първата добра сетнина, която 
очакваше Левски от въстанието, се оказа постигна-
та – българската освободителна кауза успешно се 
интернационализира и става широко достояние в 
цяла Европа.

Силата на  Априлското въстание е главно в него-
вия изключителен международен отзвук. Общест-
веното мнение в почти всички европейски страни 
реагира по различни начини в дух на съпричаст-
ност към българската освободителна кауза, проявя-
ва състрадание към пострадалите от репресиите и 
остро порицава палачите на българския народ. Тези 
реакции са проникнати от чисто човешки христи-
янски добродетели в името на хуманизма и свобо-
дата.  Това е т. нар. мощен морален фактор, който  
мобилизира европейската общественост с оглед 
интернационализирането на българския въпрос в 
очакване за неотложното му политическо решение. 
В защита на българите издигат глас много светов-
но-известни личности, между които Ч. Дарвин и Ч. 
Дикенс от Англия, В. Юго от Франция, Дж. Гари-
балди от Италия, Я. Макгахан от САЩ, Л.Толстой, 
Ф. Достоевски, Ив. Тургенев от Русия и много дру-
ги културни дейци, държавници и общественици. 
Разпалването на моралния фактор чрез отзвука от 
въстанието е практически най-важният признак за 
превръщането на българския народ в реален поли-
тически субект на международната арена.

Моралният фактор притежава безспорно много 
големи възможности за въздействие, но същевре-

менно, както се знае, той не може да стори нищо 
от само себе си, ако не се превърне по някакъв на-
чин в политическа енергия. Само тогава, когато се 
превърне в политическа енергия, той може да по-
роди и стимулира конкретни политически действия 
от страна на съответните влиятелни и достатъчно 
заинтересовани политически субекти. Без подобна 
трансформация моралният фактор отслабва с тече-
ние на времето и постепенно заглъхва. За щастие 
тъкмо трансформацията на международния отзвука 
от Априлското въстание в политическа енергия му 
осигурява  успешен резултат. Превръщането на от-
звука в политическа енергия става главно в Англия, 
Германия и Русия –  великите сили, които играят  
ключова роля във финалната развръзка на източна-
та криза.

Отзвукът на въстанието в Англия е изненадващо 
голям. Английската общественост е добре инфор-
мирана за събитията в България, особено за репре-
сиите след въстанието. В цяла Англия се разгръща 
масова т. нар. пробългарска политическа кампания, 
организирана от опозиционната либерална партия 
на Уйлям Гладстон. Ала за разлика от чисто хума-
нитарните съображения на Дарвин и Дикенс, либе-
ралите на Гладстон използват рационално главно 
моралния ефект  от българския въпрос за свои чис-
то политически цели в борбата им за власт срещу 
консервативното правителство на Дизраели лорд 
Биконсфилд. Българският въпрос предлага на ан-
глийската опозиция  подходящи аргументи, които 
захранват тяхната пропаганда и стимулират поли-
тическата им активност. Така българската освобо-
дителна кауза намира неочаквано влиятелни поли-
тически съмишленици в Англия. Дори лидерът на 
опозицията У. Гладстон активно участва в пробъл-
гарската кампания. Известни са неговите брошури 
„Българските ужаси и Източния въпрос“ и „Уроци 
по клане“, които  добиват широка популярност сред 
английската общественост.

Априлското въстание е дело на радикално-
то направление в освободителното движение. Но 
практически то се превръща в мощен стимулатор 
за радикализация на цялото българско общество. 
Още в хода на въстанието и особено след неговия 
разгром в страната се забелязва растяща политиче-
ска активност, насочена в руслото на радикалните 
действия. Освободителното движение ангажира, 
мобилизира и обединява всички българи и ги пра-
ви съпричастни в по-нататъшния ход на събитията. 
Екстремалната ситуация, създадена от въстанието, 
увлича неусетно и конформистките политически 
групировки, които също се оказват въвлечени в ре-
волюционния порой. В започналата тотална война 
против Османската империя се включват и такива 
български институции като Българската екзархия, 
дейците от Добродетелна дружина, Българското 
книжовно дружество и други патриотични органи-
зации. В този смисъл движението придобива масов 
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общобългарски характер.
Още през лятото на 1876 г., непосредствено 

след въстанието, някои известни български дейци 
замислят и осъществяват една отговорна диплома-
тическа акция с цел да информират правителствата 
на великите европейски държави за положението 
в страната след въстанието, като изложат българ-
ските искания за политическа автономия на Бълга-
рия. С тази отговорна мисия са натоварени двамата 
български общественици Драган Цанков и Марко 
Балабанов. Мисията им е организирана със съдей-
ствието на българския екзарх Антим Първи и лиде-
ра на Добродетелна дружина Евлоги Георгиев. За 
нейното осъществяване помага и руският посланик 
в Цариград граф Н. Игнатиев. Двамата български 
пратеници са приети възторжено от привържени-
ците на английската  либерална партия и участват 
активно в организираните от нея многобройни ми-
тинги и публични събрания като  ефектна пропа-
гандна атракция на опозицията. Правителството на 
консерваторите в Лондон обаче отказва да приеме 
българските пратеници. Въпреки това може да се 
каже, че българската освободителна кауза постига 
сериозен успех в Англия. Пробългарската кампа-
ния прави българите политически субект, с който 
местните политици са принудени да се съобразяват. 
Мисията на българските пратеници е сякаш точно 
в духа на политическата стратегия на Априлското 
въстание като своеобразно нейно продължение. Ре-
зултатът е насърчаващ – традиционната английска 
позиция за запазване статуквото в Османската им-
перия е сериозно разколебана. Английският офи-
циален представител на Цариградската посланиче-
ска конференция маркиз Р. Солсбъри проявява из-
ненадваща склонност към отстъпки и компромиси 
по българския въпрос.

Отзвукът на Априлското въстание в Германия 
протича по друг начин, но с подобни резултати. 
Избухналият френско-германски конфликт през 
1872–1875 г. става средоточие на голямо напрежение 
в Европа. Вниманието на великите сили е насочено 
към френско-германската граница. Традиционните 
съперници по Източния въпрос – Русия,  Англия 
и Австро-Унгария, изненадващо се обединяват в 
защита на Франция, разтревожени от растящата 
мощ на обединена Германия. Възникналата 
опасност от коалиция срещу Германия принуждава 
германския канцлер Бисмарк да потърси ефикасно 
средство, за  да пренасочи вниманието на великите 
сили от бреговете на Рейн към Балканите. В това 
отношение той разчита главно на Източния въпрос, 
очаквайки с нетърпение неговото възпламеняване. 
Въстанията в Босна и Херцеговина  през лятото на 
1875 г. и особено Априлското въстание му предлагат 
чудесна възможност да постигне целта си. Вестта за 
българското въстание доставя огромно удоволствие 
на германския канцлер. Той го възприема като 
„истински дар от небесата“ и проявява изненадваща 
съпричастност към българската освободителна 

кауза. В публична реч пред Райхстага на 5 декември 
1876 г. княз Бисмарк категорично заявява, че след 
„кървавите злодеяния на черкезите в България за 
Османската империя  повече няма място в Европа“. 
Не случайно българските пратеници М. Балабанов 
и Др. Цанков се радват на радушен прием в Берлин. 
Бисмарк им е казал, че лично той и кайзерът дълбоко 
съчувствали на българския народ и били убедени, 
че този път Русия непременно ще извади меча, за 
да защити православните християни в Турция, 
а Германия, добавил той, като верен съюзник на 
Русия, щяла да ѝ помага.

Конкретният резултат от отзвука на въстанието 
в Германия е, че българската освободителна кауза 
става злободневна тема в международните дипло-
матически преговори. Германската дипломация 
обаче е категорично против мирното решение на 
българския въпрос. В Берлин предпочитат военната 
алтернатива и по всякакъв начин тласкат развръз-
ката на събитията в тази насока. Във връзка с това 
Бисмарк разчита на българите като надежден съюз-
ник, който най-много може да му бъде полезен, за 
да тласне Русия във война срещу Османската импе-
рия. В този смисъл българският народ се оказва ва-
жен политически субект на международната арена, 
а германската дипломация става практически дви-
гател на събитията в по-нататъшната  развръзка на 
източната криза.

По обясними причини отзвукът от въстанието в 
Русия е най-силен. Но тук трансформацията му в 
политическа енергия протича по твърде своеобра-
зен начин. В Англия отзвукът намира благоприятна 
среда и отзивчивост сред опозицията, в Германия, 
обратно – сред управляващите, а в самодържавна 
Русия, където няма опозиция, тъкмо отзвукът от 
въстанието предизвиква рязка поляризация на об-
щественото мнение в два лагера с остра конфрон-
тация помежду им. Поляризацията в становищата, 
която поражда българският въпрос в руското об-
щество, автоматически го превръща в политически 
дразнител със силно въздействие. Това съответно 
означава, че българският въпрос тук се проявява 
като безспорен политически субект.

Отзвукът от въстанието намира изключителна 
отзивчивост сред широки слоеве от руското обще-
ство, става злободневна тема за обсъждане. Бурни-
те реакции на съпричастност към съдбата на право-
славните братя – християни на Балканите, разтърс-
ва цялата страна, добива масов характер. Те са про-
никнати от най-искрени чувства на хуманност  и чо-
вешка солидарност. Хуманните мотиви в изявите на 
отзвука обаче и тук се използват от заинтересовани 
групировки като удобен аргумент за политически 
цели в името на определени интереси. Става дума 
за панславистките националистически групировки 
и част от висшия офицерски състав, които са про-
тив сдържаната политика на царското правителство 
и неговата пасивност по Източния въпрос. Практи-
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чески славянофилите се изявяват като своеобразна 
опозиция с големи възможности за влияние върху 
политиката на царското правителство. Възползвай-
ки се рационално от масовото обществено настрое-
ние в подкрепа на южните славяни, те настояват за 
незабавни активни настъпателни  действия срещу 
Османската империя в духа на някогашната тра-
диционна панславистка доктрина. Славянофилите 
имат съмишленици във всички сфери на руското 
общество, включително и по върховете на държав-
ната йерархия. Царицата Мария Александровна, 
например, участва активно в политическия живот 
на страната и проявява странно усърдие като акти-
вен привърженик на славянофилите. Любопитното 
е, че тъкмо тя – бившата германска принцеса,  под-
държа чрез брат си принц Александър Хесенски 
постоянни контакти с княз Бисмарк. По този повод 
известният руски историк М. П. Покровски пише: 
„Горчивата ирония на историята се състои в това, 
че славянофилите, без да съзнават, вървяха към 
своята цел, водени за носа от своя най-голям враг 
– Германия. На практика те наливаха вода в мел-
ницата на Бисмарк, който се стремеше всячески да 
обърне Русия с фронт на юг и за това беше готов 
да ѝ предостави цялото свое влияние... Но без по-
мощта на славянофилите той едва ли би постигнал 
такъв триумф“.

Няма съмнение, че споменатите влиятелни по-
литически субекти, особено тези в Русия и Герма-
ния, които проявяват съпричастност към българска-
та освободителна кауза и рационално се възползват 
от нея в името на собствените си интереси, практи-
чески  спомагат  съществено за политическия ус-
пех на Априлското въстание. Именно те осигуря-
ват така необходимата благоприятна международна 
конюнктура за изключително позитивния ефект от 
неговия отзвук в Европа.  

Априлското въстание предизвиква, както знаем, 
голяма тревога в Петербург и създава главоболия 
на Александър Втори, който се е зарекъл, че нико-
га няма да воюва срещу Османската империя. Цар-
ското правителство прави дори отчаяни опити да го 
предотврати, ала въстанието избухва и превръща 
Източния въпрос в Български въпрос. Руската ди-
пломация предприема цяла поредица от енергич-
ни дипломатически инициативи за спешно мирно 
уреждане на балканския конфликт. Всички нейни 
акции  обаче се провалят.  Едва към края на 1876 г., 
благодарение  на масовата пробългарска кампания 
в Англия, английският кабинет най-после откликва 
на поредното руско предложение  за мирни прего-
вори. В подготовката на  насрочената Цариград-
ската посланическа конференция за първи път се 
включват освен Англия и другите заинтересовани 
велики сили от т.нар. „Европейски концерт“. В този 
„концерт“ влизат още Австро-Унгария, Германия, 
Франция и Италия. Между пълномощниците на 

главните съперници маркиз Р. Солсбъри и граф Н. 
Игнатиев се стига изненадващо до предварително 
споразумение по всички основни въпроси и главно 
по българския въпрос. И двете страни проявяват го-
товност за отстъпки и компромиси. Игнатиев при-
ема безусловно всички предложения на английския 
пълномощник. Такива са указанията му от Петер-
бург. „Ако успеем да прокараме поне нашия ми-
нимум“, пише му руският канцлер княз Горчаков, 
„това ще бъде успех за нас, който ще ни избави от 
една военна кампания, рискована от политическа и 
материална гледна точка, която ще се отрази пагуб-
но на нашите финанси.... Ние предпочитаме мирно 
решение на въпроса и ще се поздравим, ако не ни 
се наложи една военна демонстрация.“ Игнатиев 
стриктно изпълнил дадените му указания. Така се 
стига до безпрецедентно единодушно решение на 
българския въпрос. А самото решение предвижда 
създаването на българска автономна  област, коя-
то обхваща почти цялата българска етническа те-
ритория в границите на Българската екзархия. По 
настояването на Солсбъри обаче и с подкрепата на 
австроунгарските пълномощници българската ав-
тономна област се разделя вертикално на две час-
ти – Източна с център Търново, и Западна – с цен-
тър София. Руският представител  приема  тяхното 
предложение. В Източната се включват санджаци-
те – Търновски, Русенски, Тулчански, Варненски, 
Сливенски и Пловдивски. В Западната – Софийски, 
Видински, Нишки, Скопски, Битолски и част от 
Серски санджак плюс каазите – Струмищка, Ве-
лешка, Тиквешка и Костурска.

Постигнато единодушно решение на великите 
сили в Цариград е крупно историческо постижение 
на българската национална революция. За първи 
път подобен най-авторитетен европейски между-
народен форум официално признава и легитимира 
българския народ като политически самостоятелна 
етническа общност с ясно очертани и безспорни 
етнически граници. Сбъдва се най-после призивът 
– прозрение на Христо Ботев от лятото на 1875 го-
дина: „сега е най-сгодното време“ чрез „незабавна“ 
и „отчаяна революция“ да вземем участие в съсип-
ването на Турция, ако искаме да не сме последни, а 
може би и забравени при решението на Восточния 
вопрос.“ И ето, че само година и половина по-късно 
благодарение на Априлското въстание тази страте-
гическа повеля на поета-революционер е постигна-
та – Българският въпрос не само присъства, а ста-
ва централна тема в дневния ред на Цариградска-
та посланическа конференция на великите сили и 
дори  изненадващо намира на нея така очакваното 
политическо  решение. Чрез Априлското въстание 
българската освободителна кауза постига своя оп-
тимум. От този момент над европейския небосклон 
все по-ярко ще проблясва  зората на третата българ-
ска държава – Княжество България.
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mIlITAry ANd PolITICAl dImENSIoNS of ThE APrIl UPrISINg
Konstantin Kossev
Abstract
April uprising is a kind of war. However it has a clear political purpose. This requires in its overall interpretation 
and evaluation to keep the balance between the military and the political dimensions.
In the historical literature dominate the military events which in some way misinterpret the results of the uprising 
showing it as unsuccessful adventure.
The article tries to make a balanced analysis between the military and the political aspects of the uprising. In this 
respect it points out that although losing against the superior force of the enemy in the unequal battles, the rebels 
achieve their political aim and actually they win in the declared on the Ottoman Empire.
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През 2014 г. се честват сто години от началото 
на Първата  световна война, един военен конфликт, 
който предопределя целия по-нататъшен ход 
на историята на ХХ век. Затова не е изненада, 
че продължава да има интерес от страна на 
историците към тези трагични събития, които 
преживяват народите на Европа през 1914–1918 
г. С тази публикация ще направим кратък преглед 
на събитията от Първата световна война в 
публикациите на Руската империя по онова време.

Без да дочакат края на военните действия, 
съвременници се опитват да запазят за бъдещото 
потомство спомена за войната. Трябва да се 
отбележи, че през 1914–1918 г. във воюващите 
страни започват да се появяват официални истории 
за текущата война. Изключение не прави и Русия. 
През 1915 г. в Москва започва да се публикува 
„История на Първата световна война“ [1], в 
предговора на която генерал-майор А. Шемански 
отбелязва необходимостта да се отразяват текущите 
събития: „Защото тогава, в съответствие с притока 
на нови усещания, няма  да се върнат чувствата, 
които придружават на войната... След края на 
войната интересът към нея ще охладнее и томовете 
на официалната история ще плашат читателите с 
дебелината си” [1, с.1]. Но след революцията, за 
разлика от други европейски страни, където на 
Първата световна война ще се посветят многотомни 
издания, в Съветска Русия така и не се появиха 
„томове“.

„Историята на Първата световна война“ е 
публикувана в три тома. В нея са поместени есета 
не само на военни и на общественици, но и на 
либерални учени. Това означава, че изданието е 
предназначено за образован читател.

Така в първия том на базата на достъпни 
източници авторите А. Шемански [1, т. 1, с. 175–
196] и В. Енгелман [1, т. 1, с. 197-220] анализират 
военната мощ на воюващите страни. Професор Н. 
Коломийцов разглежда икономическата ситуация 
в Германия преди войната [1, т. 1, с. 157–174]. 
Известният руски психиатър академик В. Бехтерев 
представя психологически портрет на германския 
кайзер Вилхелм II, разбира се, не в полза на 
последния [1, т. 1, с. 233–256]. Аналитично есе на 
икономическите промени, настъпили в Русия във 
връзка с войната, пише членът на Държавния съвет 
проф. И. Озеров [1, т.1, с. 37–156]. Той отбелязва 

зависимостта на местната индустрия от германския 
пазар, подчертавайки „тъжна ситуация“, при която 
Русия, доставяйки суровини, ги получава обратно 
под формата на готови промишлени изделия 
[1, т. 1, с. 45]. Ученият призовава за широка 
индустриализация, развитие на кооперациите, 
за да се предотврати предаването на водещите 
отбранителни компании на чуждестранни фирми. 
Материалът на И. Озеров е публикуван през същата 
година в отделен труд [2, с. 123].

Вторият том на това издание също се състои от 
есета от различни автори и осветява „славянския 
компонент“ в този конфликт [1, т. 2, с. 3–32]. В него 
се разглежда общият ход на военните операции 
на западните и източните фронтове през август и 
септември 1914 г. [1, т. 2, с. 161–190]. С патетичен 
тон са изобразени генералските достойнства на 
„лидерите на руската армия” [1, т. 2, с. 243–262]. 
Книгата завършва с есе от професор А. Пилипенко, 
който развенчава идеологията на пангерманизма, 
допринесъл за избухването на война [1, т. 2, с. 26–-
314]. В третия том се анализира ходът на военните 
действия през първата година на войната.

През 1915 г. в Петроград започва издаването на 
„Щрихи от Втората световна война по суша и по 
море“, редактирана от подполковник К. К. Шумской 
[3]. Есетата разглеждат силите и плановете на 
воюващите страни, сраженията във всичките театри 
на бойните действия.

Най-важните информационни източници, които 
отразяват събитията от тези години, са вестник 
„Руски хора с увреждания“ – официален орган 
на Министерството на войната, както и списание 
„Хроника на войната“. Така за три години са 
публикувани 132 „Хроники“, издавани до началото 
на 1917 г. от царския историк генерал Д. Дубенской 
[4]. Списанието публикува описания на военните 
действия, официални правителствени поръчки, 
съобщения на руския  върховен главнокомандващ, 
описание на пътувания на  императора с наследника 
си до армията, снимки и илюстрации на военни 
обекти. След Февруарската революция изданието 
престава да се публикува.

Популярна сред читателите е илюстрованата 
„Голямата война в образи и сцени“ (14 броя), на която 
сътрудничат водещите художници на бойни сцени: 
И. Владимиров, Н. Кравченко, В. Мазуровски, Н. 

СЪБИТИЯТА ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА В 
ПУБЛИКАЦИИТЕ НА РУСКАТА ИМПЕРИЯ (1914–1916)

Доц. д-р Владислав Пархоменко,
Николаевски национален университет

 „В.А. Сухомлински”, гр. Николаев – Украйна
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Самокиш, Н. Рьорих [5]. Със събитията от войната 
запознават и илюстрованите списания „Нива“, 
„Огънче“, „Родина“, „Зора“ и др.

Темата за участието на представители на 
царското семейство в Първата световна война също 
играе ключова роля в официалните публикации от 
онези години [6, с. 62, 187; 7, с. 32].

В своите публикации либералните учени 
историци П. Милюков [8, с. 49–62] и Е. Тарле [9, с. 
73–105] се опитват да докажат вината на германския 
милитаризъм за избухването на войната в Европа [8, 
с. 62]. Изразяват убедеността, че обединението на 
автократична Русия със западните парламентарни 
демокрации отварят перспективи за следвоенното 
прогресивно политическо развитие [9, с. 105]. 
Общественият деец адвокат С. Шелухин публикува 
брошура за немските колонисти в Украйна, които 
са обвинени в заграбването на земи и експлоатация 
на местното население [10, с. 83].

Според оценките на съвременниците за 
шест месеца  от началото на войната в Русия 
са публикувани около 600 книги с предимно 
шовинистично, пропагандно, „с евтина 
популярност“ съдържание, които са  предназначени 
за обикновени, неграмотни хора [11, с. 5]. В тях са 
изобразени в сатирична форма враговете, с патос се 
описват реални и въображаеми подвизи на руските 
войски. По този начин много автори описват 
пропагандната, митичната история за първия 
кавалер на орден „Свети Георги”, донския казак К. 
Крючков, който се отличил в битка с превъзхождаща 
по сила германска конница [12, с. 12; 13 с. 23; 14].

За патриотично влияние върху читателя се 
печатат материали за деца [15] и жени [16;  17, 
с. 112] – за доброволци, сражаващи се на фронта 
или заместващи мъжете по време на дейността им 
зад вражите линии. Така през 1916 г. се публикува 
брошура за героизма на медицинската сестра Р. 
Иванова, която вдигнала войниците от 105ти полк от 
Оренбург на нож и била наградена посмъртно, като 
изключение, с офицерския орден „Св. Георги“, 4-а 
степен [18].

След успешната победа на австро-унгарския 
фронт през 1916 г., спечелена от генерал 
А. Брусилов, в Одеса вижда бял свят и биографичен 
ескиз за изключителния командир на Югозападния 
фронт [19].

По време на войната във всички воюващи страни 
върви насърчаването на генерирано изображение на 
нечовешкия образ на врага и се експлоатира идеята 
за необходимостта от борба до пълна победа. Не 
прави изключение и Русия. През април 1915 г. 
под председателството на сенатора А. Кривцов е 
създадена специална комисия за разследване на 
нарушенията при водене на войната от държавите 
на Четворния съюз срещу Руската империя. Там 
са публикувани два тома писмени доказателства за 
жестокостта на враговете по отношение на ранените, 

военнопленниците, цивилните; използването на 
експлодиращи куршуми и токсични вещества 
[20]. Целта на тези публикации е да се предизвика 
в читателя чувство на омраза към врага, да се 
покаже на обществеността, че Германия и Австро-
Унгария систематично нарушават международните 
конвенции за водене на война [21, с. 14; 22, с. 55; 
23, с. 48;  24, с. 39].

Величината на Първата световна война води 
до създаване на многобройни благотворителни 
организации за помощ на ранените, бежанците, 
семействата на мобилизираните и т.н. Тези 
дружества също публикуват редовно отчети за 
дейността си. Като пример може да се представи 
публикацията на Комитета за помощ на бежанците, 
създаден през септември 1914 г. под патронажа на 
великата княгиня Татяна Николаевна, под чието 
попечителство са повече от 3 млн. души [25, с. 509].

По време на войната в Петроград започват да 
се появяват и есета за най-изявените офицери и 
войници от армията с описание на конкретните 
им военни подвизи [26, 27]. След края на войната 
се планира да се съберат и публикуват данни за 
офицерите, наградени с орден „Свети Георги“ през 
Първата световна война. Болшевишката революция 
през 1917 г. обаче прекъсва започнатата  работа.

По този начин материалите, които виждат 
бял свят в Руската империя през 1914–1916 г., по 
очевидни причини не са написани въз основа на 
архивни източници, а в повечето случаи – на данни 
от периодични издания от онези години и имат 
описателен, пропаганден характер.

Идеологическите компоненти на тези 
публикации са следните: 1) необходимостта да се 
бори „славянството“ срещу „германизма“; 
2) освобождаването на Европа от хегемонията на 
немския милитаризъм; 3) Русия трябва да излезе от 
войната „по-силна и съживена“.

През следващия етап (от 20-те години на ХХ в.) 
проучването на Първата световна война принадлежи 
на съветската историография, концептуалната 
основа на  която е ленинската оценка на войната 
изключително като „империалистическа“.
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В началото на 2017 г. ще се навършат 150 годи-
ни от основаването на Южнославянския пансион 
в гр. Николаев, едно уникално заведение, което се 
превърна в голям образователен център на българ-
ската младеж, а също и средище на българската 
култура в Южна Украйна през втората половина на 
ХІХ в. Общоизвестно e, че историята на пансиона 
е свързана непрекъснато с биографията на неговия 

основател и собственик Тодор Минков – български 
възрожденец, голям педагог и високообразован ад-
министратор на Руската империя от средата на ХІХ 
и началото на ХХ в. 

Южнославянския пансион завършват около 800 
подготвени младежи, една забележителна част от 
българската интелигенция. Възпитаници на панси-
она са активни участници в Априлското въстание и 

Освободителната война. Сред тях са Панайот Во-
лов, Михаил Греков, Яков Петкович, Атанас Узунов 
и други. В Николаев се учат класиците на българ-
ската литература Алеко Константинов и Георги 
Стаматов, академиците Антон Каблешков, Георги 
Кирков, Пенчо Райков, основателят на българската 
опера Константин Михайлов – Стоян, един от пър-
вите български хирурзи Георги Калатинов, един 

от основателите на българската военна медицина 
Стефан Бочаров и много други бележити лично-
сти. Тук средно образование получават бъдещите 
министри Петър Абрашев, Константин Никифоров, 
Петър Пешев, Теодор Теодоров, Димитър Тончев и 
още неколцина високопоставени държавни чинов-
ници. Имената на поне 50 възпитаници на пансиона 
влизат в българските и международните енцикло-

БЕЛЕЖИТИ ТРЕВНЕНЦИ – ВЪЗПИТАНИЦИ НА 
ЮЖНОСЛАВЯНСКИЯ ПАНСИОН В ГР. НИКОЛАЕВ

Доц. д-р Владимир Гамза,
Николаевски национален университет

 „В.А. Сухомлински”,  гр. Николаев – Украйна

Фотос 1. Тодор Минков (четвърти отляво надясно на ІІ ред) с пансионерите през 1882 г.

47



ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО

НАУКА – кн. 3/2016,том XXVI
Издание на Съюза на учените в България

педии. Пансионът служи и като временен подслон 
на български революционери, които спомагат за 
приближаването на Освобождението на България.

Историята на Южнославянския пансион включ-
ва два периода: основният 25-годишен в Николаев 
(от 1867 г. до 1892 г.) и белоруският (от 1894 г. до 
1906 г.) в Гродненската губерния, като подготвите-
лен клас за военни корпуси.

Първите балкански младежи се появяват в Нико-
лаев още през 1863 г. и се настаняват в пансиона на 
гимназията, където Тодор Минков е назначен като 
техен възпитател. Пансионът, заедно с гимназия-
та, се помещава в сградите на флотските екипажи 
(днес сгради на Регионалния музей в Николаев и 
Строителния колеж). След две години обаче Нико-
лаевският военен губернатор адмирал фон Глазе-
нап не вижда необходимост от съществуването на 
пансиона. Адмиралът не поддържа създаването на 
едно корпоративно, етническо учреждение. Него-
вата гледна точка съвпада с позицията на Минис-
терството на народното просвещение и той решава 
да затвори заведението. Тодор Минков не приема 
това решение и използвайки своите широки връзки 
с висшите сановници в Санкт-Петербург и Москва, 
започва борба за възстановяване на пансиона и ус-
пява. С  указ – „височайше повеление“ – на импера-
тора през 1867 г. се разрешава на Минков да учреди 
частен пансион за южните славяни към гимназията 
[1]. От това време „Минков е съдержател и гувер-
ньор на пансиона“ [2]. На практика тук се осъщест-
вява не само възпитание, а и определена учебна 

дейност – подготвителни упражнения с учениците.
Съставът на възпитаниците в Южнославянския 

пансион е мултиетничен. Там има руснаци, укра-
инци, молдовци, черногорци, сърби, гърци, чехи и 
дори православни араби. Абсолютното мнозинство 
(близо 80 процента от общия брой ученици) в пан-
сиона обаче са българи от различни градове и села в 
българските земи, а също от Цариград, Браила, Бу-

курещ, Галац, Тулча и Албания. В пансиона се учат 
деца и от българските колонии в Русия. Най-голе-
мият брой пансионери – 130 души – е регистриран 
през учебната 1879 – 1880 година. 

Благодарение на усилията на Тодор Минков в 
пансиона функционира библиотека, наброявала 
около 3400 тома на руски, български, сръбски език. 
Организирани са образцов хор, оркестър и учени-
чески театър. През първата половина на 80-те го-
дини възпитаниците издават ръкописно списание 
„Братски труд“ [3]. 

Финансирането на пансиона се осъществява от 
няколко източника: плащания от родителите; сти-
пендии, отпуснати чрез Министерството на народ-
ната просвета и Синода; приходи от спонсори. Из-
дръжка на един ученик е 250–300 рубли годишно, 
обаче в пансиона има и съвсем бедни деца, осво-
бодени изцяло или частично от заплащане. Завеж-
дащият пансиона полага грижи за възпитаниците 
и след завършването на тяхното обучение в Нико-
лаев, помага на завършилите пансиона да постъп-
ват в руски и европейски висши учебни заведения.

Като блестящ организатор, Тодор Минков ус-

Фотос 2. Възпитаници пред сградата на Южнославянския пансион
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пешно вгражда пансиона в комплекс, включващ две 
николаевски средни общообразователни заведения 
– местната гимназия и реалното училище, а на пър-
во време и основното градско, т.нар. „уездно“ учи-
лище.

Историята на Николаевската гимназия започва 
през 1862 г. Скоро гимназията се превръща в прес-
тижно средно учебно заведение. Освен класическо, 
то дава и педагогическо образование. С тази цел тук 

е организиран специален педагогически клас.
Реалното училище отваря врати през 1873 г. и е 

насочено към подготовката предимно на техниче-
ски кадри. Училището притежава солидна матери-
ално-техническа база, включваща освен класните 
стаи и лаборатории. Учениците в него, както и гим-
назистите, са поверени на висококвалифицирани 
преподаватели и наставници.

Николаевската гимназия и реалното училище са 
доста известни. Освен николаевци тук учат младе-
жи от Одеса, Херсон и други градове, а също и чуж-
денци. През лятото на 1874 г. учебните заведения са 
посетени от император Александър II и в памет на 
това събитие те започват да се наричат „Алексан-
дровски“.

Някои от балканските ученици имат нужда да 
учат на по-ниско ниво – в „уездното“ основно учи-
лище, което се открива през 1828 г. На младежи-
те, имащи по-слаби познания и неможещи да кан-
дидатстват направо в гимназията или в реалното 
училище, им се предлага да учат поне една година 
в това заведение. След доучването някои от тях са 

приети във втори и трети гимназиални или училищ-
ни класове. Тук, сред другите ученици, през 1871 г. 
учи Тодор Тотев, син  на прочутия войвода Филип 
Тотю.

Всичките николаевски учебни заведения са 
включени в състава на Одеския учебен окръг (през 
1835 г. в Руската империя са образувани общо 8 ок-
ръга).  Южнославянският пансион, макар и да не е 
пряко подчинен на чиновниците от просветата, на 

практика координира дейността си с тях, а Минков 
редовно кореспондира с ръководството на Минис-
терството и Одеския окръг.

Популярността на пансиона непрекъснато на-
раства. Родители от цяла България се стремят да 
изпратят децата си на обучение в прочутото заве-
дение на Тодор Минков. Грамотни и процъфтяващи 
тревненци също пращат своите момчета в Южна 
Украйна (по онова време Южна Русия). Преди да 
учат в Николаев, някои младежи завършват Габров-
ското училище.

За съжаление, няма как да се определи точният 
брой на тревненци, които учат в Николаев, защото 
в намерените списъци невинаги са посочени данни 
за месторождението и постоянното местоживеене 
на възпитаниците. Понякога се срещат сведения в 
спомените на пансионерите, че някои ученици са 
били тревненци.

На тревненците повече им харесва реалното учи-
лище, където, за разлика от гимназията, младежите, 
които са с добра предварителна подготовка, имат 
възможност да постъпват направо в трети клас, и то 

Фотос 3. Николаевска Александровска гимназия
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някои от тях без приемни изпити. Тъй като време-
то на обучението се намалява на две години, роди-
телите спестяват от разходите за образованието на 
децата си. Също така ги привлича и практическата 
насоченост на обучението. Известно е, че в края на 
70-те и началото на 80-те години на ХХ в. в реално-
то училище учат тревненците братята Лазар и Илия 
Видинлиеви и габровците с тревненски корен Ни-
кола и Еким Проданови. Малко по-късно, в периода 
между 1881–1886 г., в училището получават знания 
Богдан и Тихо Мустакови, които вероятно са род-
нина на Янко Мустаков, известният певец и ком-
позитор. Както и другите, получили основно обра-
зование българи, Тихо Мустаков е приет за обуче-
ние направо в трети клас. Освен това той получава 
пълна стипендия от Министерството на народната 
просвета и завършва най-горния – 7 клас, като по 
такъв начин има право да кандидатства директно 
в университета [4, л. 402, л. 404]. По-късно става 
окръжен лекар. Съдбата на  Богдан Мустаков след 
завършване на пансиона не е известна. Авторът 
на книгата за Южнославянския пансион, неговият 
възпитаник Петър Абрашев, посочва като ученик и 
тревненеца Шиваров, обаче без подробни сведения 
за този ученик  [5, с. 124].

Между възпитаниците в пансиона виждаме деца 
и от големи тревненски родове –трима братя Сла-
вейкови и Пенчо Райков. 

Известно е, че тревненец Петко Славейков е 
баща на общо осем деца, сред които са политиците 
Иван Славейков и Христо Славейков, публицистът 
Рачо Славейков и поетът Пенчо Славейков. Като 
деец от времето на Възраждането, Петко Славейков 
възпитава децата си в дух на любов към България и 
твърдо иска те да получат добро класическо образо-
вание в Русия, защото самият той се стреми да учи 
руски и да се отдалечава от гърците. Петко Славей-
ков изпраща едновременно синовете си Рачо, Райко 
и Христо на обучение в далечна Русия. Съгласно 
документите, намиращи се в Държавния архив на 
Николаевска област, през април 1875 г. братята Сла-
вейкови живеят в пансиона на Тодор Минков и учат 
в училището и гимназията [6, л. 42–43].

Най-големият от тях, шестнайсетгодишният 
Рачо, учи в реалното училище. Той е приет за обу-
чение направо в трети клас, защото преди това учи 
в Робърт колеж и по някои данни от български из-
точници го завършва през 1872 г. Рачо трупа знания 
заедно със Симеон Ванков, Петър Груев, Петър Ко-
рабаров, Константин Никифоров и други българи, 
станали впоследствие известни дейци. Според ста-
тистиката, през 1876 г. общият брой на учениците в 
реалното училище е 174 и около 30 от тях са южни 
славяни [7, л. 108].

На Рачо Славейков му харесват точните и при-
родните науки, а също задължителните военни 
занятия, които провежда директно с пансионери-
те техният възпитател и наставник Тодор Минков. 

Тъй като Минков придобива военен опит по време 
на Кримската война, той смята за важно момчетата 
да бъдат добре подготвени за военна служба. Всяка 
вечер възпитаниците маршируват с пушки на рамо 
в двора на пансиона, а след това играят на война. 
Придобитите в предварителната военна подготовка 
в реалното училище знания и навици позволяват на 
Рачо по-късно да учи във Военното кавалерийско 
училище в Елисаветград (дн. Кировоград) и в Офи-
церската кавалерийска школа в Санкт Петербург. В 
Николаевското реално училище той има възмож-
ност да изучава задълбочено предмети и с хумани-
тарна насоченост. Учебните програми предвиждат 
подробно запознаване с произведенията на Пуш-
кин, Лермонтов и други класици на руската лите-
ратура. Вероятно съчетаването на военно и хумани-
тарно образование, наред с други фактори, мотиви-
ра Рачо Славейков през по-късен период от живота 
си да пише статии и студии по военнополитически, 
военноисторически и литературни въпроси, а също 
и да превежда творби от руски поети.

От друга страна, по време на обучението Рачо е 
изправен пред сериозни проблеми и не го завършва. 
В началото на 1877 г. той подава молба за напус-
кане на пансиона [8, л.1]. След няколко месеца се 
записва като доброволец в Pуско-турската война от 
1877–1878 г.

Въпреки по-ранното напускане на училището, 
Рачо Славейков продължава да поддържа връзки с 
пансиона и неговия ръководител. През 1880 г., по 
време на пътуването си от Санкт Петербург до Ца-
риград и София, той наминава в Николаев, посеща-
ва заведението и общува с Минкови и със своите 
приятели пансионери.

По-малкият брат на Рачо – тринайсетгодишният 
Райко – по съвет на баща си се ориентира да учи 
в класическа насока и през 1874 г. е приет в под-
готвителното отделение на класическата гимназия. 
Тогава в отделението се подготвят основно деца 
от Балканите (общо 11 на брой), защото знаят сла-
бо руски [6, л. 42–43.]. Петко Славейков предрича 
бляскаво поетично бъдеще само на Райко. Момчето 
обаче е сполетяно от трагедия. По време на обуче-
нието си в гимназията то се разболява и умира [9]. 
Във връзка с тази трагедия трябва да се отбележи, 
че заболяването при пансионерите от Балканите се 
превръща в голям проблем. Въпреки че в пансиона, 
училището и гимназията постоянно работят щатни 
лекари, децата често боледуват. Този факт се обяс-
нява най-вече с доста контрастния континентален 
климат в Николаев. Тук лятото е много горещо и 
сухо, а през зимата духат силни и студени ветрове. 
Освен това в региона почти няма гори. За българ-
чета, свикнали да живеят при по-меки климатични 
условия и в планинско-гориста местност, пребива-
ването и адаптацията в Северното Черноморие се 
превръща в тежко изпитание.

След тревненското школо единайсетгодишният 
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Христо Славейков встъпва, заедно с Райко, в под-
готвителното отделение на класическата гимназия. 
Тогава в това заведение учат 344 ученици, между 
които 41 чужденци, от тях 32 – пансионери [7, л. 
120]. Христо завършва успешно Николаевската 
гимназия и следва право в Харковския универси-
тет. 

За съжаление, досега не съм намерил спомените 
на братята Славейкови за живота и обучението им 
в Николаев.

Има много повече документални материали за 
пребиваването в пансиона на тревненеца Пенчо 
Райков, един от основателите, дългогодишен и по-
четен председател на Българското химическо дру-
жество, патриарх на българската химическа наука. 
Благодарение на запазените в Научния архив на 
БАН негови писма до родителите му има възмож-
ност да се проследи живота на ученика в Николаев. 
За първи път съответният дял от неговата корес-
понденция е изследван от Тодорка Рашева и през 
1984 г. в Годишника на Hационалния политехни-
чески музей тя публикува статия, в която пише за 
архива на академик Пенчо Райков като източник за 
историята на образованието в Николаевското Алек-
сандровско реално училище [10]. През 2009 г. се 
публикува статия на И. Димитрова, където също се 
разглежда николаевския период в биографията на 
бележития учен [11].

Спомените на Пенчо съдържат детайлно опи-
сание на неговото почти двуседмично пътуване от 
Трявна до Николаев с железницата и с вапора (го-

лям кораб). Момчето разказва на родителите си за 
своите преживявания, когато в морето се вдигнала 
„много страшна буря с дъжд“ и описва подробно 
разходите си по време на пътуването. Пенчо пише 
за първата си среща с Тодор Минков, когато му пре-
дава метрическото си свидетелство, парите и изя-
вява желанието си да учи само в реалното училище 
[12, л. 2.].

Тъй като Пенчо Райков завършва успешно Га-
бровското училище и има основно образование, 

според решението на педагогическия съвет той е 
приет за обучение без приемни изпити направо в 
трети клас.

Какви проблеми вълнуват най-много малкият 
Пенчо в Николаев? Най-вече той, като и другите 
българчета, които никога не са били далеч от родна-
та къща, е изправен пред проблемите с психологич-
ната адаптация. Мислено той е в родната Трявна. 
За него е доста трудно да се интегрира в чуждото 
средище, защото е „отделен от всичко мило и дра-
го”. Той с нетърпение очаква отговорите на роди-
телите си и „барем едно слово“ от останалите мно-
гобройни роднини, а собственоръчното писмо на 
майка си сравнява с „брилянт, който го развеселява 
в най-тъжните минути“.

Пенчо често е разстроен, че не му стигат парите, 
изпращани от родителите му, и затова е принуден 
да живее „икономически“ и да ограничава своето 
развитие. Макар че баща му е успешен търговец и 
дори меценат, той е скъперник относно финансира-
нето на обучението на сина си. Момчето взема дреб-

Фотос 4. Николаевско Александровско реално училище (старата сграда) 
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ни заеми от Никола Проданов, моли Тодор Минков 
за отсрочка на плащането за обучението си и по-
някога не може да си купи дори най-необходими-
те дрехи, книги и ученически принадлежности. На 
него му е мъчно, „като почти всяка събота неговите 
другари отиват на театър“, а той „един като папу-
няк остава на стола и недей да мисли, че те отиват 
за удоволствие да гледат... представяни нарочно за 
учениците исторически събития... [12, л. 52]. Пен-
чо дава последните си пари, за да се фотографира 
заедно с всичките пансионери и след това изпраща 
снимката на родителите си. В писмата обаче ясно 
се усеща, че Пенчо е възпитан по традиционния се-
меен начин, защото винаги подчертава учтивото си 
отношение към баща си и неговите съвети, които 
цитира няколко пъти.

За Пенчо, както и за другите южнославянски 
ученици, голям проблем представлява климатична-
та адаптация. Всяка есен и зима той е настинал и 
се оплаква на родителите си от тукашния климат. 
В частност той пише: „Северния вятер ме докарва 
понякога до отчаяние, той е още по-лош отколко-
то в Дебели рът“ (населено място в община Елена) 
[12, л. 50]. 

Младият тревненец разбира, че трудностите в 
чужбина се преодоляват по-лесно, когато край него 
има сънародници. Той общува постоянно със свои-
те роднини –пансионери Никола и Еким Продано-
ви, а също и с Христо Славейков. В писмата си до 
родителите си често предава поздрави и от тях. В 
пансиона Пенчо другарува не само с тревненците, а 
и с габровците, които смята за земляци. В най-тес-
ни връзки е със синовете на известния габровския 
даскал Цвятко Недюв Самарджиев – Иван, Недю и 
Николай. Макар че Самарджиевите учат в друго ни-
колаевско учебно заведение – в гимназията, Пенчо 
дружи с тях сред стените на пансиона и по време на 
ваканциите [13, л. 7]. Тъй като Самарджиеви посе-
щават по-често родните места, Пенчо изпраща по 
тях писма до Трявна и получава от своите роднини 
отговори и крайно необходими неща.

В Николаев Пенчо се озовава почти в родна ре-
лигиозна атмосфера. Еднаквият православен кален-
дар и начинът на службите съдействат за неговото 
интегриране в църковния живот на училището, къ-
дето според правилата православните ученици за-
дължително се причестяват и празнуват религиоз-
ните празници (в училището има отделна църква за 
учениците и преподавателите).

Като цяло на Пенчо му харесват пансионерски-
ят живот и обучението в Николаев и той се чувства 
щастлив, защото „отиди в таквози едно училище“ 
[12, л. 1]. Юношата учи в мотивираща среда заедно 
с активни ученици – „реалисти“. По онова време 
училището се смята за елитно. През 1882 г. там учат 
296 души. Почти половина от тях – 139, са деца на 
дворяни и чиновници, 81 – от градското съсловие, 
а броят на чужденците е 66, сред които голямото 

мнозинство са пансионери [14, л. 18].
Пенчо полага големи усилия за овладяване на 

чужди езици и най-вече на руски. Момчето настой-
чиво моли родителите си да му изпратят пари да си 
купи речници. Както се вижда от неговите писма, 
той доста бързо постига отличен резултат в прак-
тическото изучаване на руския език. Вече в края на 
първата учебна година той пише отделни пожела-
ния и поздравления само на руски и то почти без да 
допуска грешки.

Пенчо обаче е изправен пред проблема с овла-
дяването на френския, макар че го е учил в Габров-
ското училище и според отчета за успехите владеел 
езика на добро ниво. В действителност неговото 
писмено и говоримо владеене на френския не отго-
варя на изискванията. В николаевските учебни за-
ведения чуждите езици като правило са преподава-
ни от техните носители. Благодарение на училищ-
ните преподаватели Лиу Жиню, а по-късно и Анри 
Тардан, момчето значително подобрява френския 
си. Пенчо учи немски език при статски съветник 
Роберт Генел и в края на обучението постига отли-
чен резултат по граматиката и лексиката, който му 
позволява да постъпи в Лайпцигския университет.

Сред задължителните дисциплини в реалното 
училище голямо място заемат рисуването и чертае-
нето. Учебната програма предвижда и практически 
занятия по моделиране в горните класове. Още в 
първите си писма Пенчо се оплаква на родителите 
си, че няма възможност да си купи необходимата 
дебела хартия. Момчето овладява навиците в рису-
ването благодарение на опитните учители, завър-
шили прочутото Строгановско централно училище 
в Москва, Аркадий Козаков и Владимир Заузе, а 
чертаенето на чертежи и основите на строител-
но изкуство изучава при морския офицер Павел 
Дмитриев [14, л. 19, л. 37].

Една от най-любимите дисциплини на Пенчо 
Райков е химията. Може би, защото училището 
притежава добра химична лаборатория. Този пред-
мет се преподава от колежанския кандидат-съвет-
ник Василий Куделин от Новорусийския универ-
ситет. Учениците изучават не само химия, а и хи-
мичните технологии. По време на практическите 
занятия те, под ръководство на учителя, провеждат 
опити и наблюдават химични реакции. Тук у Пенчо 
се пробужда дълбок интерес към химичната наука 
и се появява вътрешно желание да продължава ней-
ното изучаване след завършването на обучението 
си в Николаев. Той не съобщава на родителите си 
за своите намерения. По-скоро иска „да идва при 
батюви да му посъветват в какво училище да по-
стъпва“. Пенчо обаче определено пише на родите-
лите си, че не вижда своето бъдеще като учител. 
Той подчертава, че „някога учителите в България 
са били редкост, ... а сега, както казват, и под плет, 
и над плет“. От неговата гледна точка той няма да 
се чувства благонадеждно без висше образование 
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[12, л. 71].
Увереност в необходимостта да продължи обра-

зованието си дават на Пенчо успехите в обучението 
му. През 1881 г. му дават първите няколко награди: 
две книги, една картина и похвален лист. През след-
ващата година, по време на обучението си в пети 
клас, той става пръв ученик и е удостоен със запис-
ване на почетната дъска, а когато преминава в шес-
ти клас, получава три книги и един похвален лист.

Пенчо не преминава в най-горния седми клас 
на реалното училище и затова няма възможност 
директно да кандидатства в руските университети. 
Той заминава за Лайпциг, където изучава медицина 
и химия.

Според нашето мнение „пансионерската“ част 
от епистоларното наследство на Пенчо Райков има 
определена научна стойност. Изпълнени с инте-
ресни подробности и емоционални преживявания, 
неговите спомени от живота му в Николаев заслу-
жават да бъдат издадени като отделна книга, въз-
можно е и художествена.

Далеч не всичките архивни фондове са 
изследвани, поне в украинските и руските архиви, 
в които могат да се намерят сведения за юношите 
от Трявна, които учат в Южнославянския пансион. 
Изненади могат да дойдат и от българските архиви, 
свързани с Възраждането, или от частни колекции. 
Съвместни научни издирвания ще позволят по-
подробно да узнаем за живота и обучението на 
младите тревненци в Николаев.
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FAMOUS BULGARIANS FROM TRYAVNA – GRADUATES OF SOUTH SLAVIC 
BoArdINg SChool IN ToWN NIKolAEV
Vladimir Gamza
Abstract
The article deals with the famous natives of Tryavna, who studied at the famous South Slavic pension in Nikolaev 
during the Renaissance. Thanks to the efforts of the founder and owner of the boarding school of Todor Minkov, 
about 800 trained young men came out of there – there markable part of the Bulgarian intellectuals. Among them 
are well-known people from Tryavna: writer and military journalist Racho Slaveykov, his brother – a politician and 
a lawyer Christo and Patriarch of the Bulgarian chemical science academician Pencho Raykov. Trevnetsy studied 
in Nikolaev gymnasium and Nikolaev real school. The knowledge obtained in these institutions and education in 
the boarding school allowed them to make a successful career and contribute to the development of their country.

Keywords: trevnentsy, pension, gymnasium, specialized school, students, learning, adaptation.
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Историята на българското горско дело е пъстра 
и многолика. Тя прилича на недописана книга без 
начало и край. В нея са преплетени човешки съдби, 
които въпреки патината на времето светят с непод-
купния си морал, мъдрост и дела. Такава личност с 
възрожденски дух, един от строителите на съвре-
менното лесовъдство, е д-р Васил Николов Серафи-
мов.

Той е роден на 17.09.1906 г. в бунтовния Батак, 
под синьото небе на белоснежния родопски връх. 
Зорницата осветлява зелената сърма на Орфеевата 
планина, гордите смърчови исполини го омайват, 
запленяват и предопределят неговия жизнен път и 
съдба.

Гимназия завършва в гр. Пазарджик (1926), а 
висшето си образование по лесовъдство през 1930 
г. в Агрономо-лесовъдния факултет на Софийския 
държавен университет.

Първоначално е назначен за помощник-лесни-
чей в ревирното горско стопанство в местността 
Юндола, но още на следващата година (1931) го 
местят в Бюрото по измерване и уредба на горите 
по политически причини. Отново е на работа като 
асистент-лесничей и лесничей в Каратепе, Коваче-
вица, Чехльово, и уволнен повторно през 1937 г. 
Възстановен е на работа към горите в новоосвобо-
дените земи в Добро поле и Берово – Македония 
през 1941 г., откъдето е уволнен за активна антифа-
шистка дейност и защита на родните гори. В края 
на 1943 г. преминава в нелегалност, а по-късно ста-
ва партизанин в Първа софийска бригада и Разлож-
кия отряд.

Тези преследвания не сломяват младия лесовъд. 
Здрава опора на мира в отруденото родопско насе-
ление, особено внимателен е към онеправданите 
български мохамедани, подложени на невежество и 
презрение. Съвместно с други прогресивни лесовъ-
ди изгражда горски кооперации в родопските села 
и всячески ги подпомага. Висок, строен, с открито 
високо чело, черна коса, късо подстригани муста-
ци, усмихнат и приветлив, сърдечен и човечен, още 
с първия контакт всява респект и уважение. [1] 

В периода 1944–1950 г. инж. Серафимов заема 
най-отговорни длъжности в Централното горско 
ведомство: директор на горите (1944–1946; 1949–
1950), помощник-министър и подпредседател на 
„Управление горско стопанство” (1950–1953). Не-

говата професионална подготовка и познаване на 
горското дело са причина да не се съгласява с някои 
държавни решения, вредни за горския отрасъл. В 
началото на 50-те години възразява „... за водени-
те сечи в Беглишката гора, където възобновяването 
е несигурно, а растежът на засадените фиданки е 
много бавен. Настъпилите силни летни засушава-
ния довеждат до влошаване и промяна на здравния 
статус и състояние на 25000 декара гори в този ра-
йон в резултат на неправилна лесовъдска намеса. 
След изсичане на една трета от тези гори освобо-
дените площи ... стоят полуголи и приличат на гор-
ски пасища“. Тогава се появява и понятието „се-
рафимовщина, с което се квалифицира всеки опит 
за защита от прекомерно изсичане на горите. През 
1953 г. при обсъждане на проектоплана за ползва-
не на горите в Министерския съвет убедително и 
компетентно защитава горите, заявявайки, че това е 
престъпление, водещо до влошаване на дървесния 
ресурс и климата на страната. Това, което се изсича 
над прираста на горите, е жертва, заем от „бъдеще-
то, за който трябва да се води точна сметка“. След 
няколко месеца е дисциплинарно уволнен като пър-
ви заместник-председател на Управлението на гор-
ското стопанство.

Лесовъдът, честният ръководител, е принуден 
да стане приемчик на труда в Родопския район на 
фабрика „Фурнир“ – София – длъжност и заплата, 
равна на горски надзирател. За няколко месеца е и 
референт в „Студия за игрални филми“ – София.

През м. юли 1954 г. (след конкурс) постъпва като 
младши научен сътрудник в Института за гората – 
БАН.

Първите му изследвания са свързани с пробле-
мите на залесяването и създаване на полезащитни 
пояси. Проучва физиологията на някои горскодър-
весни видове и тяхната транспирация. От 1956 г. за-
почва работа върху задачи, разкриващи значението 
на хидрологичните процеси в горските насаждения.

В продължение на две години (1957–1958) рабо-
ти в стационара на Телермановското опитно лесни-
чейство на Института за гората при АН СССР. Съв-
местно с проф. А. А. Молчанов провежда наблюде-
ния и анализира възможностите на повърхностния 
отток, количеството на зимните и летните валежи, 
изпарението на растителната покривка, замръзва-
нето на почвата в гората и на открито, интензив-

ВАСИЛ СЕРАФИМОВ – ЛЕСОВЪД, РЪКОВОДИТЕЛ, УЧЕН
(110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ)

Проф. д.с.н. Христо Цаков,
директор на Институт за гората – БАН
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ността на снеготопенето. Това му позволява да ус-
танови баланса на влагата в почвата и динамиката 
на нейната влажност. В началото на 1960 г. успеш-
но защитава своите изследвания и му е присъдена 
научната степен „кандидат на селскостопанските 
науки“ за темата: „Хидроложката роля на дъбовите 
гори“ (1960).

Завръщайки се у нас, създава първия в Бълга-
рия хидрологичен стационар в Якорудското горско 
стопанство, в м. Лееве – с. Черна Места. Днес този 
действащ екологичен стационар носи неговото име.

По-късно, на основание решението на Бюрото на 
Президиума на Академията на селскостопанските 
науки от 1962 г., с цел укрепване на опитните бази 
на Института е командирован в Говедарци да окаже 
организационна помощ и проведе хидроложки про-
учвания в иглолистните гори на Северна Рила.

В тези далечни години той убедено защитава 
своето кредо: „хидрологическите и екологическите 
функции на горите са основни и определящи, а не 
добивът на дървесина“ [2].  На решаването на тези 
проблеми посвети последните години от живота си.

Научните му трудове и особено две от тях – „Хи-
дрологичната роля на иглолистните гори в Рила и 
Пирин“  [3] и „Хидрологичната роля на иглолист-
ните гори в някои райони на Рила“ [4], както и ти-
пологичните му проучвания и мероприятия за по-
вишаване продуктивността на горите, са основопо-
лагащи за българската горска хидрология.

За цялостната си дейност, макар и по-късно, е 
удостоен със званието „Заслужил лесовъд“.

В спомените си инж. Георги Стоев пише: „...Ва-
сил Серафимов беше човек с голям политически 
актив, демократичен, уважаван и обичан от колеги-
ята и населението, с което беше работил.“ [5].  Йор-

дан Чалъков  допълва: „... Серафимов беше истин-
ски хуманист. Дълбоко уважаваше всеки човек, за 
него нямаше „висши“ и „нисши“ горски служители. 
Упрекваха го в „християнщина” – Де да бяха пове-
че такива „християни“ [6]. Беше издигнал редица 
хора, които използваха някои негови слабости, за да 
издигнат себе си. Не можа да се опази от кариери-
стите и новите „патриоти“ – създателите на рево-
люционната „социалистическа“ свръхсеч.

Открит и честен в разговори и срещи, с дълбоко 
огорчение той си отиде неразбран, но с надежда за 
утрешния ден на българската гора и за по-справед-
лив свят.

На погребението му (1982) се стекоха лесовъди, 
негови съграждани-работници от Рила и Родопите, 
изказаха му почит и смирена благодарност.

Така завърши земния си път един титан, един 
скромен човек, достоен син на своето поколение.
Литература
1. Манолов, А. Гората  закрилница и кърмилница. 

Българска книжарница, 2003, с. 217–220.
2. Серафимов, В. Хидрологичната роля на 

дъбовите гори. Българска академия на науките, 
С. ЦНИИГ, 1962, с. 230.

3. Серафимов, В. Хидрологичната роля на 
иглолистните гори в Рила и Пирин, С., 1964. с. 
65.

4. Серафимов, В. Хидрологичната роля на 
иглолистните гори в някои райони на Рила, С., 
1974. с.186.

5. Стоев, Г. Път през гората, Земиздат, С., 1972. 
с.132–133. 

6. Чалъков, Й. Проклятието на гората, Арткомерс – 
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Списание „НАУКА” се публикува от началото на 2011 г. в сайта на НАЦИОНАЛНАТА 
МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ на адрес: 

http://www.bvu-bg.eu/nmvb/index.php?Clip=nauka 
Сайтът се поддържа от доц. д-р Галина Иванова от Русенския университет, на която редакцията изказва 
благодарност!
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На 18 май 2016 г. на церемония в Гербовата зала на 
„Дондуков“ 2 държавният глава  Росен Плевнелиев 
удостои проф. д-р Теньо Попминчев с Почетен 
знак на Президента на Република България „За 
изключителното му научно откритие със значим 
принос за развитието на науката, техниката 
и технологиите и за издигане репутацията на 
България в световен мащаб”.

Възпитаникът на Софийския университет 
Теньо Попминчев е създател на първия по рода си 
настолен рентгенов лазер, който позволява да се 
„надникне“ и в най-бързите природни процеси в 
сърцето на атома и да се използва за биологични, 
физически и други научни изследвания. 

„Постижението на проф. Попминчев реализира 
мечтата на много физици, работещи в най-
реномираните научни институти в целия свят. 
Доверявайки се на своята интуиция и на основата 
на теоретичните си изчисления, той успява да 
построи експериментален прототип, който няма 
аналог в световната практика“, заяви в словото си 
президентът Росен Плевнелиев. Той отбеляза, че 
откритието на проф. Попминчев е революционно и 
има потенциал да бъде използвано и в медицината 
в близко бъдеще. Очаква се то да даде мощен 
тласък в нанотехнологиите и в разработването 
на ново поколение уреди и апарати, в това число 
и на процесори и носители на данни, които ще 
са многократно по-бързи и миниатюрни. Големи 
технологични компании вече са проявили интерес 

към възможностите, които се откриват при 
прилагането на настолния рентгенов лазер. 

„С откритието си Вие утвърждавате високото 
реноме на българската наука и на българските 
изследователи в цял свят“, обърна се президентът 
към проф. Попминчев и изрази увереността си, че в 
негово лице българската нация разполага с един от 
най-високо квалифицираните млади учени, който 

ще продължи да работи активно с българските си 
колеги по приложение на откритието си. „Вярвам, 
че сътрудничеството на учените и държавата и 
последователното провеждане на „икономиката 
на знанието“ могат да гарантират икономически 
успехи, благодарение на които България да заеме 
своето място сред първите в Европа и света“, каза 
в заключение Президентът на Република България.

Роденият през 1977 г. в Казанлък Теньо 
Попминчев завършва Казанлъшката математическа 
гимназия. Преминава през уникалната за България 
и света школа по физика на Теодосий Теодосиев, 
за да стигне до международните олимпиади по 
физика в Пекин и Осло. Носител е на Национална 
диплома за отличен успех и за участие в 
олимпиадите по физика, химия, математика и 
философия.  Професионалната си кариера започва 
при друг възпитаник на Т. Теодосиев  –  доц. д-р 
Иван Бъчваров в Лабораторията по лазерна физика 
и приложения във Физическия факултет на нашата 
Алма матер. Защитава докторска дисертация в 
Института JILA към Колорадския университет 

ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОФ. Д-Р ТЕНьО ПОПМИНЧЕВ

Снимка: Прессекретариат на Президента на Република България
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в Боулдър, САЩ – световен лидер по атомна, 
молекулярна и оптична физика с четири Нобелови 
награди в областта за последното десетилетие. 

Проф. д-р Теньо Попминчев е автор и съавтор 
на статии в реномирани научни списания, които 
имат над 2700 цитирания. Идеята си за създаването 
на такъв тип рентгенов лазер защитава с патент 
още през 2008 г. Името на българина се появи 
в най-реномираните в света научни списания, 
както и в големите американски, канадски, руски, 
китайски, японски, европейски и австралийски 
научнопопулярни медии, след като в 2012 г.  световно 
известното авторитетно списание „Science“ 
публикува новината, че международен екип от 
физици, начело с българина Теньо Попминчев, е 
разработил първия по рода си настолен рентгенов 

лазер, както и негова разновидност по-късно през 
2015 г.

Проф. д-р Теньо Попминчев изказа благодарност 
на държавния глава Росен Плевнелиев за оказаната 
висока чест. Младият учен би се радвал да работи за 
създаването на Център по фотоника за нано- и био-
технологии в София. „Надявам се, че ще получим 
подкрепа от Физическия факултет на СУ и БАН. 
Ще се радвам и други млади български учени да се 
присъединят“ каза проф. д-р Теньо Попминчев. В 
словото си той отправи думи на признателност към 
хората, благодарение на които е тръгнал по пътя 
на научните предизвикателства и специално към 
Теодоси Теодосиев, в школата на когото започва 
пътят си в науката.

„Н.“

57

ОБЩИНА ВАРНА

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА

о р г а н и з и р а т

НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ

„Културното наследство на Варна” 
30 септември 2016 г.

Пленарна зала на Община Варна

ЦЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Представяне на широката общественост и научните среди в регионален, национален и 
международен мащаб на изследванията, свързани с варненската култура през вековете и 

нейната стойност за съвременната цивилизация.

С конференцията „Културното наследство на Варна” се открива инициативата „Месец 
на науката” - Варна 2016 на тема „Науката в служба на обществото - 2016”.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Съюз на учените – Варна

ул. “Васил Друмев” № 73

гр. Варна 9026

e-mail: zhelyazko_nikolov@abv.bg



ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

НАУКА – кн. 3/2016,том XXVI
Издание на Съюза на учените в България

Под мотото на мисълта на Питагор: „науката е 
любов към мъдростта и копнеж за постигане на 
истината” премина осмата официална церемония 
по връчването на наградите „Питагор“ 2016 за 
съществен принос в развитието на науката за 
периода 2013-2015 г. на учени, научни колективи 
и организации.  Основната цел е повишаване на 
престижа на научната кариера и на професията 
учен в обществения живот.

Церемонията, която се състоя на 19 май 2016 г. 
в хотел „Балкан“, беше открита от вицепремиера 
и министър на образованието и науката Меглена 
Кунева, която изрази увереност, че фразата: „И ний 
сме дали нещо  на света“ може да се изпълни с ново 
съдържание. В глобализирания свят, в който живе-
ем, се нуждаем от съвременни знания и технологии, 
за да бъдат преодолени нарастващите социални и 
икономически предизвикателства. Министър Куне-
ва заяви, че за намирането на  решения политиците 
трябва да се  осланят на науката и изрази надежда-
та си сред тазгодишните лауреати на най-високата 
българска награда за наука „да бъде и следващият 
нобелов лауреат.“ 

Преди да бъдат обявени наградите, бе предста-
вено авторитетното жури, съставено от носители на 
наградата „Питагор“ през 2015 г.: доцент д-р Милен 

Георгиев от  Института по микробиология при БАН 
– председател, и членове: доцент д-р Георги Йорда-
нов  от Факултета по химия и фармация на Софий-
ския университет; проф. д-р Доротей Гетов от Ин-
ститута за литература при БАН; проф. д.м.н. Галя 
Ангелова,  ръководител на секция „Лингвистично 
моделиране“ в Института по информационни и ко-
муникационни технологии на БАН; проф. д.фз.н. 
Стойчо Язаджиев от катедра „Теоретична физика” 
във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Ох-
ридски”; доц. д-р Нели Косева, директор на Инсти-
тута по полимери – БАН; доц. д-р Радка Кънева, 
ръководител на Молекулярен медицински център.

В тазгодишното издание на наградите за наука 
„Питагор“ въз основа на данните за наукометрич-
ните показатели – публикации и цитирания в пе-
риода 2013–2015 г., отразени в международните 
бази данни Web of Science и Scopus, а също и на 
цялостната оценка на научния принос на кандида-
тите, са били номинирани над 47 учени от висшите 
училища в страната и чужбина. Учредени са и три 
нови категории: награда за научен колектив с ус-
пешна експлоатация и комерсиализация на научни-
те резултати, награда за научна книга и награда за 
фирма с най-много инвестиции в научната дейност. 
Не са присъдени награди в категориите „Голяма 
награда за успешен ръководител на международни 
проекти“ и „Награда за научно-популярна книга за 
деца“. 

Вицепремиерът и министър на образованието и 
науката Меглена Кунева връчи ГОЛЯМАТА НА-
ГРАДА „ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС В РАЗВИ-
ТИЕТО НА НАУКАТА“, която бе възстановена  
тази година, на  двама изтъкнати учени: акад. Пе-
тър Кралчевски и чл.-кор. Елка Бакалова–Лазарова. 
Всеки от тях получи статуетка „Питагор” и парична 
награда по 5000 лв.

АКАД. ПЕТЪР КРАЛЧЕВСКИ работи в 
областта на физикохимията и науката за колоидите. 
Носител е на високи отличия от Софийския 
университет, БАН и МОН.  Зам.-председател 
е на европейска COST акция за приложение 
на колоидната химия в нанотехнологиите и 
секретар на „Европейското общество по колоиди 
и повърхности“. Автор е на 197 публикации, 

НАГРАДИТЕ „ПИТАГОР“ 2016 ЗА СЪщЕСТВЕН 
ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАУКАТА

Пенка Лазарова
отг. секретар на сп. „Наука“,

Весела Василева,
Дирекция „Наука“ – МОН
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намерили широк отзвук в международната научна 
литература. В периода 2013–2015 г. е ръководител 
на 14 индустриални проекта, чиито резултати 
са използвани за разработване на промишлени 
образци и продукти. Той има съществени и 
оригинални приноси към физикохимията на 
течните повърхности и мицеларните разтвори, 
както и към механиката и термодинамиката на 
изкривени междуфазови граници и мембрани с 
отчитане приноса от повърхностните моменти.

ЧЛ.-КОР. ЕЛКА БАКАЛОВА-ЛАЗАРОВА 
посвещава цялата си научна, преподавателска и об-
ществена дейност на изследванията в областта на 
средновековното византийско и българско изкуство, 
както и на опазването на паметниците на културата 
от съответния период. Автор е на 198 публикации, 
цитирани над 500 пъти в национални и междуна-
родни издания. Носител е на почетния знак на БАН 
„Марин Дринов“ за изключителен принос в разви-
тието на хуманитаристиката. Повече от 10 години 
е експерт на ИКОМОС към ЮНЕСКО и изпълнява 
мисии, свързани с включването на важни манасти-
ри в Листата на световното културно наследство. Тя 
има ярък принос в утвърждаването на модерни ме-
тодологични основи на българското медиевистично 
изкуствознание.

Председателят на БАН акад. Стефан 
Воденичаров връчи статуетка „Питагор“ и парична 
награда от 10 000 лв. на отличената в категорията 
ГОЛЯМА НАГРАДА „ПИТАГОР“ ЗА МЛАД 
УЧЕН гл. ас. д-р Антония Тончева и изрази радостта 
си, че младите учени от Академията продължават 
традициите на своите учители.

ГЛ. АС. Д-Р АНТОНИЯ ТОНЧЕВА разра-
ботва изследвания с приложна насоченост в 
Лаборатория „Биологично активни полимери” на 
Института по полимери – БАН. През последните 
три години научните ѝ изследвания са фокусирани 
върху получаването на микро- и нановлакнести 
материали от биологично съвместими и 
резорбируеми полимери за приложение в 
медицината и фармацията. Специализирала е в 
Лаборатория по полимерни и композитни материали 
в Университета Монс, Белгия, по програма BEWARE 
Fellowships Academia, съфинансирана от Хоризонт 
2020, програма Marie Skłodowska-Curie actions. В 
периода 2013-2015 г. има 9 научни публикации в 
международни издания с импакт фактор и цитирани 
повече от 90 пъти. Участва в редица национални и 
международни научни проекти и форуми с устни 
и постерни съобщения или като поканен водещ. 
Отличена е с наградата „Проф. Иван Шопов“ за 
изявен млад учен в областта на полимерите от 
Съюза на химиците в България. Д-р Тончева е член 
на колектив с ръководител чл.-кор. Илия Рашков, 
който през 2014 г. получи награда за създаване 

на ново поколение микро- и наноструктурни 
полимерни материали чрез развитие на авангардната 
технология „електроовлакняване“ в Конкурса за 
високи научни постижения на учени и колективи 
от БАН, посветен на 145-годишния юбилей на 
Академията. 

Ректорът на Минно-геоложкия университет 
„Св. Иван Рилски“ и  председател на Съвета на 
ректорите на висшите училища в България проф. 
д-р инж. Любен Тотев връчи наградата „ПИТАГОР“ 
ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В ОБЛАСТТА НА 
ПРИРОДНИТЕ И ИНЖЕНЕРНИТЕ НАУКИ НА 
ПРОФ. Д.Х.Н. ИНЖ. ВЛАДИМИР БОЖИНОВ, 
ръководител на катедра „Органичен синтез и 
горива” при Химикотехнологичния и металургичен 
университет, София. Научните му изследвания 
са насочени към функционални флуоресцентни 
съединения. Проф. Божинов провежда за първи път 
в България проучвания, свързани с възможността 
на молекулите да изпълняват логически операции 
в двоична система. Той има за периода 2013–2015 г. 
20 научни публикации в международни издания 
с висок импакт фактор, цитирани 838 пъти. През 
последните 3 години е начело на 5 проекта с 
национално и международно значение. През 2014 г. 
на Първата интернационална конференция за 
хромогенни и излъчващи материали в Португалия 
(1st International Caparika Conference on Chromogenic 
and Emissive Matherials,Caparika-Almada, Portugal) 
проф. Божинов и неговият екип са отличени с първа 
награда за най-добра работа.

Наградата „ПИТАГОР“ ЗА УТВЪРДЕН 
УЧЕН В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕТО И 
МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ беше връчена от 
проф. д.х.н. Венелин Енчев – председател на 
Съюза на учените в България, на проф. д.м.н. 
Ивайло Търнев и проф. д.х.н. Ирини Дойчинова. Те 
получиха плакети и парични награди по 2500 лв. 

ПРОФ. Д.М.Н. ИВАйЛО ТЪРНЕВ за първи 
път в света описва две нови наследствени болести 
– автозомнодоминантната спинална мускулна 
атрофия и нова форма на автозомнодоминантната  
„Cone-rod” дистрофия. Той създава и ръководи 
Експертния център по наследствени неврологични 
и метаболитни заболявания към Александровската 
болница в София. През последните три години 
установява сътрудничество с редица международни 
авторитетни научни институции и въвежда и 
осъществява селективни скринингови програми 
за редки болести. Създава българска школа по 
клинична неврогенетика и издига на европейско и 
световно равнище клиничната неврогенетика у нас. 
Той въвежда и утвърждава професията „Здравен 
медиатор“ в България и подготвя медицински 
кадри от ромската общност. В момента 195 здравни 
медиатори работят в над 110 общини под негово 
ръководство. Благодарение на организирани от 
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него подготвителни кандидатстудентски курсове 
и осигуряване на менторство 106 роми учат в 
медицински университети. За последните три 
години има 25 публикации в международни научни 
журнали с висок импакт фактор. Носител е на 
редица престижни награди, сред които „Златна 
монета Писменост“ на Съвета на Европейската 
научна и културна общност за значим принос към 
развитието на българската наука.

ПРОФ. Д.Х.Н. ИРИНИ ДОйЧИНОВА е 
преподавател по физикохимия и фармакокинети-
ка във Фармацевтичния факултет на Медицинския 
университет – София. Научните ѝ интереси са в об-
ласта на лекарствения дизайн, биоинформатиката и 
изчислителната химия и биология. За последните 
три години сред основните ѝ приноси са дизайнът 
на нови структури с активност против туберкулоза 
и болестта на Алцхаймер, както и дефинирането на 
основни структурни фрагменти и физикохимични 
свойства, влияещи върху разпределението и ели-
минирането на лекарствата. В периода 2013–2015 г. 
проф. Дойчинова има 21 научни публикации в чуж-
дестранни издания с висок импакт фактор. Съавтор 
е на два учебника и на две монографични пореди-
ци. Участва в редица национални и международ-
ни научни проекти и е част е от редколегиите на 6 
чуждестранни списания. През 2011 г. е отличена с 
награда „Златна Панацея“ за особени приноси при 
реализацията на преподаването, научноизследова-
телската и експертна дейност в медико-биологич-
ната област.

Заместник-министърът на образованието и на-
уката проф. Иван Димов връчи наградата „ПИ-
ТАГОР“ ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В ОБЛАСТТА НА 
ХУМАНИТАРНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ 
на ПРОФ. Д.Ф.Н. ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ от Ин-
ститута за изследване на обществото и знанието – 
БАН,  изпълнителен директор на борда на Между-
народната организация за процесуална философия 
и съосновател на Европейската организация за про-
цесуална философия. Той получи статуетка „Пита-
гор“ и парична награда от 5000 лв. 

Проф. Петров участва в редколегиите на 2 чуж-
дестранни научни списания. За последните три го-
дини основните му постижения са в областта на съ-
временната процесуална онтология и нейните при-
ложения. Публикациите му в периода 2013–2015 г. 
са първото цялостно изследване на процесуалната 
онтология в българската философска литература и 
сред едни от първите монографични изследвания в 
конкретната област на приложната процесуална он-
тология. Изследванията му са фокусирани в разви-
тие на теорията на динамичните и процесуално-ре-
лационните онтологии, във философския смисъл на 
понятието, както и върху приложението на тези он-
тологии в самата философия и в различни области 

на науката. 
Заместник-министърът на образованието и нау-

ката г-н Красимир Киряков  връчи наградата „ПИ-
ТАГОР“ ЗА НАУЧЕН КОЛЕКТИВ С УСПЕШНА 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ 
НА НАУЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ на КОЛЕКТИВ С 
РЪКОВОДИТЕЛ ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ НЕХРИ-
ЗОВ от Националния археологически институт с 
музей при БАН. Отличените получиха плакет и па-
рична награда в размер на 8000 лв. 

Колективът с ръководител доц. д-р Георги Не-
хризов разработва и успешно прилага проекта 
„Развитие на Археологическа карта на България 
и усъвършенстване на недеструктивните методи 
на изследване с помощта на Географски информа-
ционни системи“. Във връзка с възлагането на нови 
устройствени планове на общините в България въз-
никва необходимостта от предоставяне на актуална 
информация за местоположението и състоянието на 
археологическите обекти. От 2013 г. досега екипът 
на доц. Нехризов е изготвил справки за 103 общини, 
които включват подробна информация за повече от 
7000 археологически обекта, с което осигурява ус-
ловия за ефективно опазване, научно изследване и 
бъдеща социализация на археологическите обекти 
в България. Като резултат от този проект общините 
получават данни за локализация, граници, хроноло-
гическа и видова определеност на всички известни 
археологически обекти на тяхна територия.   

Наградата „ПИТАГОР“ в категория „НАУЧНА 
КНИГА“ – плакет и парична награда в размер на 
1000 лв. бе връчена от г-жа Златина Карова – ди-
ректор на Дирекция „Наука“ в МОН на ДОЦ. Д-Р 
АЛЕКСАНДЪР КУюМДЖИЕВ – автор на 
„Стенописите в главната църква на Рилския мана-
стир“, с обем от 720 страници, издадена през 2015 г. 
от Институт за изследване на изкуствата при БАН. 
Книгата е фундаментално научно изследване, в кое-
то за пръв път е представена историята на строежа 
и изписването на главната църква в Рилския мана-
стир. Проучени са много нови документални сведе-
ния, по които е възстановена цялостната картина на 
събитията, съпътствали издигането и изписването 
на най-представителния паметник на българското 
възрожденско изкуство. Книгата съдържа редица 
нови хипотези, свързани с манастирската история 
от по-ранните векове. Коригирани са много грешки 
и неточности, които са добили гражданственост и 
създават неточна представа за действителните съ-
бития в манастира през ХІХ в. Книгата е спечелила 
конкурси към Фонд „Научни изследвания“ на МОН 
и към програма „Помощ за книгата“ на Министер-
ство на културата.   

С наградата за ФИРМА С НАй-МНОГО ИН-
ВЕСТИЦИИ В НАУЧНАТА ДЕйНОСТ – плакет 
и 1000 лв., бе  отличена компанията  „КОМАК МЕ-
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ДИКАЛ“ ЕООД, учредена през 1997 г. от д-р Ми-
лен Врабевски, който е неин изпълнителен дирек-
тор.  Фирмата е специализирана договорна изсле-
дователска организация в областта на клиничните 
изследвания и иновации в медицината с покритие 
в 18 държави от Централна и Източна Европа и е 
участник в проект по „Хоризонт 2020“ – инициа-
тивата „Малки и средни предприятия”. Наградата 
бе връчена от г-жа Даниела Везиева, заместник-ми-
нистър на Министерството на икономиката. 

  
Вицепремиерът Миглена Кунева връчи  СПЕ-

ЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ЗНАЧИМ ПРИНОС НА 
БЪЛГАРСКИ УЧЕН, РАБОТЕЩ В ЧУЖБИНА 
– плакет и парична награда в размер на 5000 лв., 
на проф. д-р Теньо Попминчев за откритията му в 
областта на квантовата физика.   

ПРОФ. Д-Р ТЕНьО ПОПМИНЧЕВ е утвър-
ден и водещ експерт в областите на атосекундната 
квантова физика и екстремалната нелинейна опти-
ка. Открива и патентова нов режим за ефективно 
кохерентно преобразуване на ултравиолетова ла-
зерна светлина в атосекундна рентгенова светлина, 
публикуван през 2015 г. в авторитетното списание  
„Science“. През последните години е автор на 12 
статии, поместени в престижни международни на-
учни списания като „Nature Photonics“, „Physical 
Review Letters“, „PNAS“, като към момента на по-
даване документите за кандидатстване за награда-
та от общо 73 рецензирани статии има повече от 
2600 цитирания. В същия период има представени 
5 доклада на международни конференции, 2 висо-
коселективни конферентни презентации, 1 ключо-
ва – съществена за съвременните научни достиже-
ния презентация и 1 престижен пленарен доклад. 
Публикациите на проф. Попминчев в списание 
„Science“ са цитирани като една от основните мо-
тивации в проектопрограмите за разработване на 
източници на кохерентна рентгенова светлина от 
научни фондации и военни департаменти в САЩ и 
Европа (DARPA, MURI, NSSEFF). 

Проф. Попминчев, който оглавява научен екип в 
института JILA в щата Колорадо, сподели, че въл-
нението от връщането в България е по-голямо от 
вълнението при излизането на сцената. Той заяви, 
че би искал български учени и български екипи да 
работят с откритията му, както и че би се радвал да 
работи с български студенти и посвети наградата си 
на своя учител Теодоси Теодосиев и на преподава-
телите си във Физическия факултет на Софийския 
университет.   

Тази година за втори път се връчват награди за 
високи научни резултати от партньорите на Бъл-
гария в наукометрията – компанията ТОМСЪН 
РОйТЕРС и научното издателство ЕЛЗЕВИР.

Наградата за научна организация с най-висок 
брой научни резултати през изминалата година 
съгласно данните от Web of Science бе връчена на 
Софийския университет „Св. Климент Охрид-
ски“.

Издателството ЕЛЗЕВИР, което отчита броя 
публикации на научните организации съгласно 
данните в СКОПУС и проследява тенденцията на 
значително нарастване на този показател за послед-
ните 5 години, връчи наградата за най-успешен 
колектив на Химикотехнологичния и металур-
гичен университет – София.

Връчването на най-престижните награди за на-
ука у нас в навечерието на 24 май – празникът на 
българската просвета и култура, е акт на почит и 
признание за българските учени, но и на надежда 
– по думите на зам.-министър проф. Иван Димов – 
че  България има бъдеще. Да се надяваме, че сред 
носителите на наградите „Питагор“ е и следващият 
нобелов лауреат, както пожела в словото си при от-
криването на тържествената церемония министър 
Кунева!
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Председателят на Отделението по инженер-
ни науки на БАН академик В. Сгурев е роден на 
03.05.1936 г. в гр. Първомай. След завършване на 
гимназия през 1954 г.  следва в Санкт Петербург (то-
гава Ленинград), където през 1960 г. се дипломира 
като електроинженер. Първите си инженерни стъп-
ки прави  в областта на проектирането и експлоата-
цията на автоматизирани системи в добивната про-
мишленост. През 1964 г постъпва в докторантура 
(аспирантура) в Ленинградския електротехнически 
институт (ЛЕТИ). По време на докторантурата по-
сещава пълния курс на лекции по приложна матема-
тика в Ленинградския държавен университет. През 
1968 г. защитава дисертацията си за „кандидат на 
техническите науки“ (сега „доктор“) на тема „Из-
следване на методи за управление на железопътния 
транспорт в кариери“. През 1983 г. акад.  В. Сгу-
рев защитава в България дисертация за „доктор на 
техническите науки” на тема „Изследване на клас 
методи върху графи и марковски процеси за взема-
не на решения с линейни ограничения”.През 1989 
г. е избран за член- кореспондент, а през 1997 г. – за 
академик на БАН.

Акад. Сгурев има над 350 публикации, от кои-
то една трета в чужбина, 8 монографии, 10 глави 
в книги на чужди издателства. Той има  общо 20 
внедрени разработки, получил е 30 патента и ав-
торски свидетелства, както и голям брой награди от 
индустриални изложби и панаири. Бил е ръководи-
тел на 17 успешно защитили докторанти. У нас е 
чел лекции в НБУ, ТУ – София, МГУ и УНИБИТ, 
а в чужбина – в САЩ, Япония,  Унгария, Гърция, 
Чехия, Германия, Полша, Русия.       

От 1968 г. и досега акад. Сгурев работи в БАН. 
Бил е и.д. директор на най-голямата структура в 
БАН – Института по техническа кибернетика и ро-
ботика (1983–1990) и директор на Института по ин-
форматика (1990–1992).

Основните насоки на научните изследвания на 
акад В. Сгурев са в областите на теорията на гра-
фите и марковските потоци за вземане на решения, 
на математическата логика и изкуствения интелект.

В теорията на графите най-значителни са прино-
сите му в областта на мрежовите потоци. Дефини-
рал е  нови класове потоци, както и необходимите  и 
достатъчни условия за съществуването  и  оптимал-
ността им. Показано е, че определени класове дис-
кретни потоци върху графи са удобен инструмент 
за формално представяне и моделиране на сложни 

процедури в пропозиционалната логика. В работи-
те му са предложени  редица нови класове марков-
ски процеси за вземане на решения върху графи. 
Доказано е, че при линейни ограничения използ-
ването на смесени стратегии дава по-висок среден 
доход от чистите стратегии. Предложени са точни и 
приблизителни методи за  решаване на задачите за 
оптимални потоци, както и за намиране на субопти-
мални смесени  стратегии в изследваните  марков-
ски процеси за вземане на решения. В последните 
години акад. В. Сгурев  развива  ново направление в 
изследванията си – комплексна логика. Този  подход 
е насочен към решаване на логически уравнения в 
процедурите за вземане на решения в системи с из-
куствен интелект, което е невъзможно в рамките на 
класическата пропозиционална логика.

Акад. В. Сгурев е един от пионерите в  област-
та на изкуствения интелект  у нас.   В основата 
на изследванията си той поставя разработените 
от него потоково-мрежови модели в комбинация 
с оригинални методи за представяне на знания в 
тези структури. Той предлага да се използва модал-
на  логика за формализация на инженерни  знания, 
разработва методи за интерпретиране на логически 
извод  на базата на оптимизационни процедури. В 
последните години изследванията на акад. Сгурев 
са насочени в областта на интелигентни системи, 
включващи автономни агенти, статични и динамич-
ни онтологии,  формализиран минал опит. Получе-
ни са нови резултати  в областта на интелигентната 
роботика и диагностика, идентификация на атаки  
в компютърни мрежи. Тук трябва да се отнесат и 
работите му по някои по-общи, в това число фило-
софски аспекти на изкуствения интелект.

Научно-приложните разработки на акад. В. Сгу-
рев са значителни и представляват естествен завър-
шек на теоретичните му достижения. Той взема 
непосредствено участие в развитието на два висо-
котехнологични отрасъла у нас в близкото минало 
– производство на промишлени роботи и на персо-
нални компютри. Под негово ръководство и с пря-
ко негово участие е разработена първата българска 
микропроцесорна система за управление на проми-
шлен автотранспорт в реално време. Системата е 
патентована в САЩ, Канада, ФРГ и СССР.

Акад. В. Сгурев е инициатор и активен участник 
в организирането на две големи международни кон-
ференции от областта на изкуствения интелект – 
AIMSА и   „Intelligent systems“ на  IEEE. Той е член 
на редица международни организации в областта 

80-ГОДИШЕН ЮБИЛEЙ 
НА АКАДЕМИК ВАСИЛ СГУРЕВ

Акад. Минчо Хаджийски,
 Българска академия на науките
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на изкуствения интелект (ИИ): Американската асо-
циация по ИИ (АААІ) ; Европейския координацио-
нен комитет по ИИ (ЕССАІ) ; Международната ор-
ганизация по изследване на мозъка (ІВRО), Работна 
група по ИИ на ІFІР. Член е на Санкт Петербургска-
та инженерна академия. Членува в  международни-
те организации  IFDRS и  IFAC. Председател е на 
Българското дружество по разпознаване на образи 
(БДРО), на Дружеството по компютърна интели-
гентност на ІЕЕЕ (България). Член е на Съюза на 
учените в България. Акад. В. Сгурев  е основател 
и главен редактор на сп. „Техносфера“ и член на 
редакционните колегии на още пет списания, от 
които три  в чужбина. Бил е член на Президиума, 
на комисии и на Специализирани научни съвети на 
ВАК. Участвал е в работата на Националния фонд 
„Научни изследвания“.

Дългогодишната активна дейност на акад. Сгу-
рев в БАН включва задължения на научен секретар 
на  БАН, членство в Координационния и Издател-
ския съвет, ЦИК, Научни съвети на няколко ин-
ститута на БАН, експертни групи и комисии. Под 
негово ръководство бе разработено „Становище 
по проблеми на технологичното развитие на Бъл-
гария“, разпространено във всички основни дър-
жавни институции. Той систематично се занимава 
с проблемите на иновациите и многократно е бил 
лектор по тази тематика в изнесените центрове на 
БАН. Организатор е на интензивен диалог между 

БАН, ВУЗ, Българската стопанска камара и редица 
браншови организации.

Акад. В. Сгурев бе дългогодишен председател 
на Федерацията на научно-техническите съюзи 
(ФНТС) и съществено допринесе за издигане на 
авторитета на тази най-стара и най-масова профе-
сионално-творческа организация на инженерите в 
България. В последните години по негова иници-
атива и със значително лично участие бяха изда-
дени три книги, свързани с развитието на БАН и 
инженерството в България: „Академик Балевски – 
мъдрецът“, „Българското техническо дружество в 
архивните документи“ и „Генералът на снарядите“. 
Повече от 10 години акад. В. Сгурев е председател 
на Съюза по автоматика и информатика, който под 
негово ръководство се превърна в един от водещите 
съюзи в рамките на ФНТС.  . 

Акад В. Сгурев е носител на най-високото отли-
чие на Р. България – орден „Стара планина“ І ст., 
както и на ред други награди – орден „Кирил и Ме-
тодий“ І ст., три златни медала от Международния 
панаир в Пловдив, Златен медал от ВДНХ, награда 
на БАН и СУ „Св. Климент Охридски“ за техниче-
ски науки.

80-годишният юбилей на акад. В. Сгурев е чу-
десен повод да му пожелаем много здраве, сили 
и творчески успехи  в научната и обществено-по-
лезната му дейност!

 
„МЕСЕЦ НА НАУКАТА“ – ВАРНА 2016 
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СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ „АКАД. А. БАЛЕВСКИ“ – БАН 
организират 
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Жизнената среда се дели на естествена и изкуст-
вена. Естествената среда е даденост и ние няма как 
да я променим, докато изкуствената я създаваме 
ние, тя е плод на нашето творчество и замисъл, от 
което следва, че подлежи на регулиране, огранича-
ване или засилване на въздействието ѝ. 

В тази статия е направен преглед на известни 
теории във връзка с възприятието на интериорното 
пространство от човека, разгледан е „механизмът“ 
на възприятието  и общите точки в утвърдените те-
ории от миналото и днес.

Архитектурата е съставна част от изкуствената 
среда, изграждаща целия ни живот. Формите, из-
граждащи  пространство, в което живеем, ни при-
дружават непрекъснато във всеки един момент от 
нашето съществуване, но сме свикнали да ги въз-
приемаме като даденост. Средата, създадена от ар-
хитектурата, дискретно, но постоянно въздейства 
върху поведението на човека.

За актуалността на този проблем говори и фак- 
тът, че 90 % от информацията, получена от позната-
та архитектурна среда, не се осъзнава от нас напъл-
но,  а навлиза в подсъзнанието. 

Механизмът за възприятие на архитектурното 

пространство все още не е изяснен докрай и една от 
основните причини е, че това е много сложен и ком-
плексен процес. Изследванията в тази област могат 
да допринесат за подобряване на удобствата в жиз-
нената среда, повече позитивни емоции и по-добро 
качество на живот на хората.

Днес човек прекарва повече от 2/3 от живота си в 
затворени пространства сред архитектурни форми, 
които в повечето случаи следват традицията, без да 
отчитат личните предпочитания на хората, които 
обитават тази среда. Редица изследвания в областта 
на когнитивната психология и психологията на 
личността от средата на ХХ в. до днес дават известна 
основа на перспективата да бъдат изследвани 
човешките емоции през призмата на възприятията 
на форми в жизнената среда на човека. Разкриването 
на връзката формообразуване в жизнената среда на 
обитаваните пространства – емоционално значение, 
ще даде тласък на тенденции в интериорния дизайн, 
съобразени с вътрешните потребности на хората.

Съвременната жизнена среда, както жилищната, 
така и работната среда, но също и обществената ин-
фраструктурна среда претърпяват съществени про-
мени. Най-забележими са те в областта на „включ-
ването“ на информационните технологии като не-
разделен елемент на тази среда. Особено същест-
вени са промените, свързани със значението, което 
се отдава на природната среда, в която се извършва 
човешката дейност. Причина за това са както но-
вите условия на жизнената среда (намаляването на 
елемента на физически труд в редица професионал-
ни области, нарастване на техническите нововъве-
дения в сферата на бита и др.), така и значително-
то „натоварване”, което човешката дейност оказва 
върху природата.

Напълно естествено е тези обстоятелства да са 
съществен фактор за усложняването на практиче-
ската дизайнерска дейност, както и за увеличаване-
то на теоретичните изследвания в тази област, кои-
то имат за цел намирането на подходяща „основа“ 

ЧОВЕШКОТО ВЪЗПРИЯТИЕ НА 
АРХИТЕКТУРНОТО ВЪТРЕШНО ПРОСТРАНСТВО

Инж. Евелина Миткова – докторант,
катедра „Инженерен дизайн”, 
Машиностроителен факултет, 

Технически университет – София

Фигура 1.  Музей „Соломон Гугенхайм“, Манхатън, 
Ню Йорк
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за един или друг подход към дизайна.
Проектирането на жилища е ежедневно про-

меняща се „наука“, която би трябвало да се прави 
според нуждите и предпочитанията на човека, тя 
притежава силата чрез „хуманизиране“ на формите 
на пространство да подобри живота ни , като  ни по-
могне да се развиваме и да се чувстваме комфортно.

Възприятието е най-фундаменталният познава-
телен акт. Това е акт на избирателност, организация 
и транспозиция на структури от външния свят към 
вътрешния свят на човека [2]. Ние възприемаме жи-
лищната среда с помощта на усещания и възпри-
ятия, изразявайки своето отношение чрез емоции. 
Емоциите  са подтици към определено действие, 
мигновени команди за управление на живота, които 
еволюцията е заложила вътре в нас.

За да програмираме определена положителна 
реакция, е необходимо архитектурният интериорен 
образ да е носител на ново информационно посла-
ние.  

Жилищното пространство със своите много-
бройни компоненти дава неограничени възможнос-
ти за нови решения. Дори при абсолютно еднакви 
по форма и размери вътрешни пространства, ако е 
решен различно един компонент, се получава раз-
лично възприятие и следователно емоция. 

Човек изпитва определени емоции, провокирани  
едновременно от всички компоненти на интериор-
ното пространство. Ако  предадем на тези компо-
ненти определено „значение“ спрямо функционал-
ното предназначение на пространството, можем 
да създадем условия за хармоничното развитие на 
човека.

Едни от важните моменти при възприятието 
на формата и пространството в жилищната среда 
са главният акцент, центърът на композицията  и 
главните  и второстепенни оси на композицията. 
Центърът на композицията са няколко помещения, 
където протича основният функционален процес, 
за който е предназначено даденото пространство. 
Композиционните оси са направления, по които се 
организира движението към центъра на композици-
ята. Силно акцентираните пространствени оси про-
вокират човека да се придвижва по тях. 

Върху човека въздейства не само  простран-
ствената  форма, а самите средства за организация 
на тази форма. Към тях спадат композиционният 
център, главните композиционни оси, мащабът, 
ритъмът, пропорциите, симетрията, асиметрията, 
контрастът, нюансът, светлината, цветовете и гра-
павостта на повърхнините.

Центърът на композицията се явява кулмина-
ционен момент на възприятието.

По какъв начин ще въздействат средствата, зави-
си от психофизиологията на човека.

„Омащабяващите“ интериорни елементи като 
врати, прозорци, етажи от сградата, дървета от за-
обикалящата ни среда и др. създават в съзнанието 
ни представата за общия габарит на архитектурния 

обект. Така например, когато наблюдаваме една 
сграда  отдалече или върху цифров или хартиен 
носител, се получава косвено съотнасяне – т.е за 
височината ѝ съдим по това, колко пъти се нанася  
височината на съответния елемент [4].

Архитектурният мащаб се изразява в съпоставя-
нето на частите на пространството. В зависимост от 
предназначението на сградата се определя мащабът 
и системата за съотношение между частите. Имен-
но пространственият мащаб създава желаното впе-
чатление, което авторът е искал да предаде.

 Пространствена пропорция е съразмерност на 
частите, спазването на която оказва съществено 
влияние на проектирането на хармонично жилищ-
но пространство. Чрез изменението на пропор-
цията на частите на интериора можем да добием 
различно впечатление за пространството. По този 
начин можем да „изтеглим“ във височина ниското 
пространство, да разширим или смалим стените. 
Определено съотношение на частите спрямо ця-
лото премахват неприятното чувство за тежест над 
главата или емоционално напрежение, появило се 
при преминаване във вътрешното пространство на 
сградата.

Физиологичният процес на  човешкото възпри-
ятие на архитектурното вътрешно пространство се 
осъществява от органи, явяващи се анализатори 
за въприемане на целия клас сетивни дразнители. 
Анализаторите са пет вида:
• Осезателен – дава представа за качеството на по-

върхнините, дали са гладки или грапави. Много 
различни типове физически стимули причиня-
ват определени усещания в кожата, това са така 
наречените тактилни усещания.

• Слухов – отразяват се свойства на предметите, 
обектите, изграждащи пространството, чрез въз-
действие върху слуховия ни апарат. В този слу-
чай има значение качеството на акустиката.

• Обонятелен – основните дразнители за обоня-
нието са носещи се във въздуха молекули, които 
навлизат в носната ни кухина. Тук като пример 
може да посочим усещането на аромата на сте-
ните, материалите, изкуствените и естествени 
декоративни елементи и др.

• Опорно-двигателна система – чрез нея се полу-
чава усещане за положение на тялото, наречено 
още кинестетично усещане. При него  сетивните 
органи в ставите и в мускулите изпращат сиг-
нали към мозъка, които посочват позицията на 
ставите и степента на напрежение в мускулите. 
Рецепторите следят  позицията на крайниците 
при всекидневните дейности, които извършва-
ме. Към тях влизат дейности като сядане, повди-
гане, ходене [2].

• Зрителен –  възприятието на обема и дълбочи-
ната на формата се дължи на   бинокулярността 
на зрението или така нареченото бинокулярното 
разминаване. Бинокулярното разминаване идва 
от това, че очите ни се намират на разстояние 

65



ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

НАУКА – кн. 3/2016,том XXVI
Издание на Съюза на учените в България

едно от друго, получават се два образа върху 
ретината на всяко око, двата образа в мозъка се 
наслагват в един триизмерен образ, от което по-
лучаваме обемното възприятие на  пространство-
то. Така човек може да определи къде стои даден 
обект.
Ориентацията на човека в пространството е свър-

зана с телесната ни ос на симетрия. Този принцип на 
симетричност се пренася от човека  и върху органи-
зацията на жилищното пространство.

Симетрията – еднаквото разположение на равни 
части по отношение на ос на симетрия или равнина 
на симетрия, е едно от най-мощните средства за ор-
ганизация на пространствената форма. Симетрията 
не може да съществува без център или ос на симе-
трия, спрямо която се образува. Симетричната ситу-
ация изисква равномерно разположение на еквива-
лентни форми и пространства спрямо двете страни 
на разделителната  равнина, център или ос.

Основните видове симетрии, използвани в  
архитектурните композиции, са:
• Огледална симетрия – дефинира се чрез тран-

сформацията рефлексия или огледално отраже-
ние. При огледалната симетрия идентични или 
сходни елементи се разполагат равномерно от 
двете страни на оста на  симетрия, така че само 
една равнина може да раздели цялото на две 
идентични половини. Частен случаи на огледал-
ната симетрия е осева симетрия, която предста-
влява огледална симетрия относно права. Ако в 
равнината съществува права, спрямо която да-
дена форма остава непроменена, то тази форма 
е симетрична спрямо дадена ос. Огледалната 
симетрия е една от най-често срещаните в архи-
тектурните паметници, останали като културно 
наследство.

• Ротационна симетрия (радиална) е огледална си-
метрия относно точка. При този вид симетрия 
радиални еднакви елементи се разполагат така, 
че композицията може да се дели на равни поло-
вини от равнина, минаваща под произволен ъгъл 

спрямо централната точка или ос на симетрия.
• Транслационна симетрия – при нея се осъщест-

вява успоредно пренасяне на фигура в определе-
на посока и направление.
При комбиниране на огледална симетрия спря-

мо ос и транслация спрямо същата ос се получава 
„хлъзгаща“ симетрия.
• Спираловидна симетрия – задава се чрез 

трансформация, използваща спираловидни 
движения (Фигура 2).
В архитектурната композиция симетрията се из-

ползва за организация на формата и пространство-
то по няколко начина:
• Общата организация на съоръжението може да 

бъде решена симетрично (но така или иначе във 
всяка абсолютно симетрична композиция съ-
ществува асиметричен участък) (Фигура 3).

• Симетрично може да бъде само част от съоръ-
жението, около което се групират асиметрични 
форми и обеми. По този начин тази локална си-
метрия позволява  съоръжението да се приспо-

соби към особеностите на участъка или проек-
та. Строгата симетрия може да се приложи към 
по-значимите обеми или форми на композиция-
та [8].
Ефектът при възприятието на определена си-

Фигура 2. Симетрии, използвани в  архитектурните композиции

Фигура 3.  „Hotel de Beauvais“ – Париж, 1656 г.
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метрия се постига, ако симетричните елементи мо-
гат да бъдат обхванати от пръв поглед. Ако симет-
ричните елементи не могат да бъдат възприети от 
една зрителна точка или линия на наблюдение, то 
няма да е възможно да се улови композиционното 
единство, получено чрез този принцип за организа-
ция на пространството.

Прилагането на симетрията при проектирането 
на пространството е необходимо да бъде целесъо-
бразно. Симетричните форми могат да предизвикат 
величественост и строга подреденост, те могат да 
потиснат човека и да бъдат причина за дискомфорт. 
Строго симетричните пространства не са препоръ-
чителни, защото потискат човешкото развитие.

Асиметрията е противоположен на симетрията 
метод за организация на пространството и форма-
та. Основната цел на такава система е постигане на 
цялостност, както и при симетричните композиции, 
но с други средства. Еднаквостта на частите спрямо 
ос или равнина се замества тук от оптично равно-
весие. Възприятието на асиметричната композиция 
е по-сложно от симетричната. Асиметричната  ком-
позиция в жилищните пространства е динамична и 
винаги подлежи на изменения и трансформации.

Ритъмът е друго мощно композиционно сред-
ство, заложено в самата природа.  Той е отражение 
на закономерностите на реалния свят и е навлязъл 
във всички видове изкуства – едно от най-важните 
средства за организация на формата.

В жилищната среда усещането за ритъм се съз-
дава чрез редуване на  елементи в пространството, 
чрез интервали помежду им или чрез непрекъсна-
то изменение на свойствата на единната форма  Тук 
като пример могат да послужат спираловидните ин-
териорни елементи.

Научните изследвания в началото на XIX в.  са 
били свързани с изучаването на визуалните харак-
теристики на пространството и спецификата на 
визуалното им възприятие. Тогава  са направени и 
първите опити  да се установи закономерност при 
въздействието на правилните геометрични форми 
от пространството.

Въздействието на отделните форми върху човека 
са изследвали специалисти в областта на психологи-
ята като Г. Фехнер [3], В. Вундт [6].

Особен интерес към психофизичното въз-
действие на пространствените форми  имали архи-
тектите и проектантите, развиващи научна дейност 
в началото на 20-те години на  XX в. В своите на-
учни трудове изследователите непрекъснато анали-
зират  формата, обръщайки  се към спецификата на 
възприятието на пространствените обеми. 

В периода от 1920–1940 г. психологът Л.С. Ви-
готски изучава психологичното въздействие на про-
изведенията на изкуството чрез обективно-анали-
тичния метод, вземайки в предвид самото произве-
дение, а не зрителя или автора. Той разглежда  всяко 
произведение като система от провокатори, които са 
съзнателно и умишлено организирани, за да предиз-

викат естетическа реакция [1].
По същото време изследователи от висшите ху-

дожествено-технически учебни заведения в Моск- 
ва, и по-специално в психо-техническата  лабора-
тория на Ленинградския художествено-технически 
институт (ВХУТЕИН) като Н. Ладовски [6], пов-
дигат въпроса за създаване на архитектура, която 
да има ново емоционално въздействие, чиито еле-
менти да имат освен функционална обоснованост и 
„убедителна“ форма.

Там са извършени  аналитични изследвания на 

отделни, изолирани по изкуствен начин елементи 
като равнина, пространство, обем от художестве-
ната форма  и резултатите от тези изследвания се 
прилагали към проектираните обекти на изкуство-
то. Ладовски предлага да има самостоятелна дис-
циплина, която да изучава композиционните зако-
номерности на базата на психофизиологията на 
възприятието. Според Ладовски формообразува-
нето трябва да се съобразява преди всичко с пси-
хофизиологическите особености на човешкото въз-
приятие. Чрез средствата на психофизиологията са 
се правили опити да се намерят рационални основи 
на формообразуването, да се рационализира самият 
процес на възприятие на архитектурната форма. 

През тридесетте години на XX в. изследовате-
лите залагат повече на визията на проектираните 
обекти, на оптичните илюзии, извършват целена-
сочени опити за въздействия посредством компо-
зиционните средства. Архитектурната композиция  
се  разглежда във връзка с възприятието на архи-
тектурните обекти от гледна точка на дистанцията 
на наблюдателя, перспективните съкращения, дви-
жението на зрителя и зрителните точки.

„Мащабността“ в архитектурата и простран-
ството като проблем се засяга през петдесетте го-
дини на  XX в. Ю. Короев и М. Федоров извеждат 
зависимостта на  разминаванията, които се получа-
ват при проектирането и впоследствие възприятие-

Фигура 4. Уред за из-
следване на  простран-
ствените свойства на 
формата, проектиран от 
Н. Ладовски, 1927
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то  на реалните  архитектурни съоръжения, техните 
размери, пропорции, съотношения. 

В периода от 1970 до 1990 г. при съвместна ра-
бота  на психолози  и проектанти с художествено и 
архитектурно образование бяха проведени интерес-
ни изследвания, свързани със зрителното възприя-
тие  на визуални композиции от различни форми. Б. 
Грановская, И.Я. Березная, П.А. Кудин, Б. Ф Ломов, 
А.А. Микин  разработиха композиционни принци-
пи, до които се достига посредством различни ком-
позиционни средства.

Разглеждайки и изследвайки темата за влияние-
то на архитектурните форми, трябва да споменем 
и за изследванията на В. Филин – родоначалник на 
научното направление видеоекология. Видеоеколо-
гията представлява наука за красотата и визуалната 
среда. Неговото учение е свързано с изследвания на 
физиологията на окото, самия процес виждане, дви-
жението на окото и явлението сакад. Сакадичните 
движения  на окото насочват централните ямки на 
ретината към обекта, който е интересен за зрителна-
та система. Сакадите са израз на рефлексни двига-
телни реакции, които се задействат при попадане на 
зрителния обект в периферните части на зрителното 
поле, получава се стоп кадър, фиксиране, при което 
окото си почива.

В хода на проведените експерименти, свързани с 
възприятието на околната среда от човека, В. Филин 
говори за това, че „човешкото око не обича“ сгради-
те да завършват с хоризонтални линии, защото при 
наличието на такива линии няма къде да се получи  
„стоп кадър“. Рязката хоризонтална линия създава 
рязка граница между небето и сградата, което пречи 
на сливането й с небето. В. Филин коментира също, 
че „човешкото око не обича“ правите ъгли, незави-
симо дали линиите са хоризонтални или вертикал-
ни, по-вероятно е окото да се спре върху остър или 
тъп ъгъл, отколкото върху прав [9].

В. Михайленко, изследвайки  криволинейните 
очертания в природата и архитектурата, изказва 
следното мнение за тях: „На хората им харесват 
кривите линии, поради тази причина те са станали 
част от много сгради, помещения и декорите им. 
Една от причините, обясняваща този факт, е, че жи-
вата природа е съставена от тези плавни закръглени 
контури.“ Едни от най-интересните изследвания, 
разглеждащи архитектурата от гледна точка на се-
миотиката и архитектурните послания  на симво-
лическо, знаково и образно равнище, са направени 
от А. Барабанов. Л. Чертов споменава за визуални 
кодове, от които зависи осмислянето на простран-
ството от субекта [7].

 Възприятието е цялостното отражение на пред-
метите, ситуациите и явленията, възникващи при 
непосредствено въздействие на физически дразни-
тели на рецепторните  органи. Казано по друг на-
чин, за разлика от усещанията, даващи отражение 
на отделни свойства на предмети и явления, възпри-
ятието дава отражение на обект от реалния свят за-

едно със всички негови свойства. Това става посред-
ством синтез от усещания, като се взима в предвид  
предходния опит на субекта, т.е при възприятие са 
задействани паметта и мисленето. „Цялостност на 
възприятието“ е едно от най-важните му свойства. 
Друго такова свойство е „предметността“ – въз-
приемането на обекти и явления не под формата на 
група от несвързани едно с друго усещания, а под 
формата на отделни предмети.

Наблюдаваните образи винаги  имат определено 
смислово значение. Едно от съществените свой-
ства на възприятието е „избирателността“. Това е 
психологичен процес, в който по всяко едно време 
във всеки един момент човек възприема само един 
предмет или определена група от такива  за сметка 
на останалите предмети от реалния свят, които са 
фон на нашето възприятие, но не се отразяват в на-
шето съзнание.

Най-големите открития относно възприятието са 
били осъществени по време на  на школата, свър-
зана с направлението гещалт психология, където 
основната проблематика, по която са работели пси-
холозите, била свързана с идеята за цялостност и 
цялостен подход при възприятието.

Противоположно на теориите на  гещалт психо-
логията за възприятието, приблизително по същото 
време – през 1913 г., се ражда теорията на бихейви-
ористите. Според тях съществува само елементарна 
сензорна функция, свеждаща психическите явле-
ния до телесни реакции на организма на стимулите 
от външната среда, изключвайки съзнанието като 
предмет на психологията. Те изследват причинните 
зависимости, смятайки, че единствената причина 
за човешки акт са физическите събития, които въз-
действат върху неговите сетивни органи като драз-
нители, предизвикващи неговите реакции. Според 
бихейвиористите, знанията, получени от психоло-
гията, трябва да служат за контролиране на поведе-
нието на хората. 

Гещалт психологията внася своя принос в нау-
ката психология, като изменя разбирането за съз-
нанието, доказвайки, че анализът на съзнанието 
трябва да се съсредоточи не върху отделните еле-
менти, а върху цялостните психически образи. Още 
с появата си гещалт психологията оказва силно и 
трайно въздействие върху осмислянето на редица 
теоретични постановки във всички изкуства, в т.ч. 
архитектурата и дизайна. Според представителите 
на гещалт психологията, когато сензорните елемен-
ти се обединяват, те образуват нова структура. Макс 
Вертхаймер, Курт Кóфка, Волфганг Кьолер форми-
рат в гешталт психологията закони за възприятие, 
като едни от най-важните са:
• Законът за „фигурата и фона“ или „законът за 

отношенията“, според който зрителното поле се 
дели на фигура и фон. Според закона, ние никога 
не виждаме само фигури, а виждаме динамич-
ните „фигура – фон – връзки“. Ние се стремим 
да организираме нашето възприятие по такъв 
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начин, че да виждаме обекта и фона отзад. Фигу-
рата се възприема по-ясно от фона.

• Законът за допълването до цялостност или на 
транспозицията, съгласно който непълните кон-
фигурации се доизграждат при възприятие до 
пълни конфигурации. Той отразява тенденцията 
за завършване на фигурата така, че да се получи 
пълната форма.

• Законът за групирането е не по-малко свързан с 
композицията, където въвеждането на хармония 
или йерархия на елементите става именно с пър-
востепенния акт на групирането [2].
За първи път за тези свойства  на възприятието 

споменава А. Гилдебранд в труда си „Проблемите на 
формата  в изобразителното изкуство“ през 1893 г., 
акцентирайки върху тези  с избирателност при въз-
приятието на архитектурните обекти. За цялостното 
отражение на предмета като резултат от възприяти-
ето трябва да се извлекат съществените признаци от 
несъществените в съвкупността от  въздействащи 
такива. Следва етапът на възприятието с обедине-
нието на тази група съществени признаци в едно 
смислено обосновано цяло.

Следващият етап е на съпоставянето на възпри-
етия комплекс от признаци с предишните знания за 
предполагаемия предмет. Основавайки се на тези 
признаци на възприемания предмет, човек изграж-
да хипотеза за предмета, който стои пред него. Ако 
тази съпоставка съвпада с входящата информация, 
то предметът е разпознат и започва процесът на въз-
приятие, класифициране към определена категория. 
Ако информацията, която постъпва, противоречи на 
хипотезата, продължава търсенето на нужното ре-
шение,  докато субектът не „разпознае“ предмета и 
не го отнесе към съответната категория. Категория-
та е съвкупност от признаци, спрямо които обекти-
те се групират като еквивалентни [10]. Отнасянето 
на предмет при неговото възприятие към определе-
на категория позволява човек да излезе извън рам-
ките на непосредствено възприеманите свойства на 
предмета и да предскаже други, още невъзприети 
свойства на даден обект.

 Американският психолог Джеръм Брунер смя-
та, че „възприятието е процес на категоризация, при 
която организмът осъществява логически извод, от-
насяйки сигналите към определени категории, като 
в много от случаите  този процес е неосъзнат. Как-
то един обект може да принадлежи към различни 
категории, категориите, към които се отнасят въз-
приеманите обекти, не са изолирани едни от други 
[3, с. 23].

При изучаването на възприятието на вътрешното 
жилищно пространство  е необходимо да се подхо-
ди към него като към единно цяло, имащо различни 
по важност за възприятие признаци. Възприятието 
на вътрешното пространство е цялостно, когато се 
акцентира върху определени основни признаци, по-
средством които категоризираме пространството в 
определения стил. Например признаци като заобле-

ни, флорални, камшиковидни криви, наситеност с 
детайли и цвят, прилагането на скъпи материали, 
асиметрични форми, в съзнанието на зрителя съз-
дават категорията „ Ар нуво“. При възприятието на 
пространството неговите основни признаци: цвят, 
форма, вид на контурната линия, наситеност с еле-
менти, могат да се разглеждат като символи – знаци, 
образи, разширявайки значението на категорията 
„стил“ [5]. Ако значението на основните елементи, 
вече е добре познато и изучено поотделно, то съче-
танието им не е само сума от значения на основните 
елементи. Освен това при комбинация на елемен-
тите признаците могат да променят значението си.

Значението на пространствените елементи и на 
пространството като цяло зависи и от социално- 
културното положение, в което се разглежда. Въ-
трешната и външна архитектура са отражение на 
световната култура, икономическата, политическа-
та, и историческа ситуация. През XX в. бяха про-
ведени многобройни изследвания, свързани с въз-
приятието на архитектурните обекти. Но повечето 
от тях нямаха общо с възприятието на жилищните 
пространства, тъй като анализираха  само възприя-
тието на отделни части от архитектурния обект.

Съвременните теории за процесите на възпри-
ятието произлизат от двете противоположни пси-
хологични теории на гещалт и на бихевиористите. 
Променят се и схващанията за композицията и ней-
ните елементи като инструменти за манипулиране 
на човешкото поведение.

Изследователите в тази област в днешно време, 
оценявайки силните страни на двете теории, ги син-
тезират. По този начин се признава значението на 
образа като пространствено кодирана представа за 
жизнения опит на организма. Образът е субективен 
феномен, отражение на действителността, много-
мерно, многокатегориално представящ действител-
ността в човешкото съзнание [2].

Теорията за пространственото възприятие се 
явява и като един от най-актуалните проблеми, из-
следвани в междудисциплинарния синтез на фено-
менологиите и съвременните когнитивни  науки. 
Един съществен въпрос си остава недоизяснен: как 
нашето съзнание възприема един или друг модел на 
пространството? Разбирането на принципа на въз-
приятие става още по-належащ, имайки предвид 
развитието на науката и техниката, благодарение 
на които ни заобикаля не само природната, но и из-
куствено създадена „реалност“.

Ето и някои основни черти, доближаващи отми-
налите концепции в когнитивните теории с тези в 
съвременните когнитивни науки:

1. Общ е механизмът за получаване и обработка 
на пространствената информация. 

2. Информационният поток от сигнали, получен 
от външни дразнители, достига до сензорите на ма-
трицата, въздействайки върху определени неврони, 
възпроизвеждайки се  под формата на простран-
ствена ориентация. 
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3. От гледна точка на неврофизиологията прос-
транственият модел е резултат  от физическата об-
работка на информацията от мозъка.

Въпросът, който остава нерешен, е в кой момент 
се извършва преходът  от физическия процес към 
пространственото моделиране и образното мисле-
не. Необходимо е да се изследва механизмът на 
пространственото моделиране и възприятие поради 
факта, че емпирично е определено, че в основата на 
тези механизми има общи принципи като начина на 
обработка на  пространствена информация чрез де-
кодиране на външни сигнали.

По този начин човек, конструирайки простран-
ството, изхожда от когнитивно пространствено-сен-
зорните способности, помагащи за построяване на 
обектите вътре в пространствените модели. Тук 
освен зрителното възприятие съществена роля има 
също така и пространствената ориентация посред-
ством анализаторите. Резултатите от функцията на 
анализаторите служат за фундамент за изграждане 
на поведенчески стратегии. Разбирането на тези 
стратегии ще помогне да се доловят закономерно-
стите на системното поведение при решаване на 
пространствените задачи [11].

Като обобщение можем да кажем, че в основата 
на пространственото възприятие е функциониране-
то на вестибуларния ни апарат, бинокулярното зре-
ние и законите на структурното възприятие, описа-
ни от гешталт психолозите. И не на последно мяс-
то, предходният опит, който съществено въздейства 
върху възприятието за дълбочина. 

По-задълбоченото изучаване на смисловите зна-
чения на отделните основни елементи от простран-
ството ще отговори на въпроси, свързани със спе-
цификата на възприятие на жилищното простран-
ство. По този начин ще е възможно да се проектират 
пространства, имащи за цел да предадат определено 
положително влияние върху човека. Това ще даде 
възможност да се построят помещения с индивиду-
ален характер, така че тези обеми да са в завършен 
вид за човека, за когото са изграждани.

В православните и католически храмове всич-
ките архитектурни и художествени средства са под-
чинени на идеята да създават чувство за тържест-
веност, приповдигнатост. Всичките декоративни 
елементи, подредбата им, куполът, насочените на-
горе колони, създават чувство на извисеност. Това е 

едно от  многото доказателства, че архитектурният 
замисъл може да влияе върху психическото ни със-
тояние. Проектантите на жилищните пространства 
трябва добре да бъдат запознати с психологията на 
възприятие на формата.

При организиране на пространството е необхо-
димо да се възприеме еднозначно съдържанието  
и структурата на пространството, което да съот-
ветства на основния замисъл. Пространството се 
изгражда от обеми и форми, които ни въздействат 
емоционално. Образите и преплетените в тях сим-
воли имат най-разнообразни значения, каквито са 
разнообразни и емоционалните им въздействия 
върху нас.

Напоследък произведенията на архитектурното 
изкуство разчупват границите и догмите, останали 
като наследство от изминали исторически епохи. 
Свидетели сме на уникални архитектурни произ-
ведения  с оригинални композиционни решения, 
целящи да имат рационална обосновка, съчетавай-
ки в себе си различни стилове и похвати при  из-
ползване на разнообразни иновативни  материали. 
Цялата тази неограниченост и свобода обаче крие 
и негативни последици за човека като потребител 
на тези пространства, ако те бъдат проектирани без 
спазване на аспектите, свързани със спецификата на 
възприятието и въздействието им.
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hUmAN PErCEPTIoN of ArChITECTUrAl INTErIor SPACE
Evelina Mitkova
Abstract
Detailed study of the meanings of the various basic elements of  interior space, will answer questions related to 
the specifics of perception of living space. Thereby, this will allow to design spaces that convey a definite positive 
impact on people. 
We will have the opportunity to build rooms with individual character, so these spaces have finished only in the 
presence of people for which they are built. The space is constructed of shapes that affect us emotionally. The sym-
bols that are  intertwined in interior space  have diverse  meanings as are diverse  their emotional effects on people.
All this boundlessness and freedom in modern architectural works, however,may have  negative consequences for 
us,  if they are designed without complying with aspects related to the specifics of perception.

70



ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

НАУКА – кн.3/2016,том XXVI
Издание на Съюза на учените в България

От 26 до 28 април 2016 г. в София се проведе 
поредното издание на Националния конкурс „Мла-
ди таланти“ за разработки на млади учени от 14 до 
21 години. Домакин за втори път бе Институтът по 
математика и информатика на Българската академия 
на науките, а организатор – Министерството на об-
разованието и науката. 

Проектите бяха оценени и класирани от жури в 
състав: доц. д-р Албена Йорданова – Медицински 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, доц. д-р 
Алексей Стоев – Институт по космически изследва-
ния и технологии към БАН, Орлин Кузов – дирекция 
„ИКТ в образованието“ към МОН, Никола Карава-
силев – Физически факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски“, Десислава Абаджиева – Институт по 
биология и имунология на размножаването към 
БАН, Боряна Кадмонова – изпълнителен директор 
на фондация „Еврика“, Весела Василева – Дирек-
ция „Наука“ към МОН и Стоян Велев – Факултет 
по математика и информатика към СУ „Св. Климент 
Охридски“. Председател на журито бе доц. д-р Емил 
Колев от Института по математика и информатика 
към БАН. 

За участие бяха подадени 30 предложения за 
проекти, като до защита журито допусна 27 от тях. 
Както вече стана традиция, сред представените про-
екти силно доминираха тези от областите математи-
ка и информационни технологии. Сред участниците 
имаше и такива, които се явяват за пореден път на 
конкурса и някои от тях дори са участвали в Евро-
пейски конкурс за млади учени и други подобни 
международни състезания.

След изминаването на двата състезателни дни на 
28 април в Националния археологически музей се 
проведе и церемонията по закриването на конкур-
са. Поздравителна реч към младите учени и техните 
научни ръководители изнесе заместник-министър 
Иван Димов, който припомни, че МОН вече 18 годи-
ни организира и провежда конкурса „Млади талан-
ти“. В нея той каза, че основен приоритет на МОН 
е да стимулира младите хора с интерес към природ-
ните науки да развиват своя потенциал още в ранна 
възраст. Той спомена, че е от изключително значе-
ние именно тези млади хора да бъдат привлечени да 
останат тук в България, вкл. и през ефективно из-
ползване на структурните фондове. Най-хубавото е, 
че финалистите от този конкурс стават и носители 
на награди от Европейския конкурс, отбеляза той. 
Тримата финалистите в конкурса получават и па-
рична награда по 1500 лв. на проект.

След официалните приветствия бяха връчени и 
наградите на отличените от журито проекти. Класи-

раните на първите три места разработки получават 
правото да участват в Европейски конкурс за мла-
ди учени (EUCYS), който ще се проведе през месец 
септември в Брюксел. 

Автор на един от проектите, класирани за EU-
CYS, е ученичката Пресиана Маринова от ХІ клас в 
МГ „Баба Тонка“, гр. Русе. Заглавието на проекта ѝ 
е Наличие на нулеви суми в подмножества. В своята 
разработка Пресиана разглежда вектори с фиксира-
на дължина, чиято сума да е равна на 0. Най-основ-
ният принос в проекта е подобряването на теорема,  
която задава условието в едно векторно простран-
ство да се съдържа нетривиална тройка вектори, 
които се сумират до 0. Тя има амбиции да се зани-
мава професионално с наука. Научната разработка 
на Пресиана е поредният пробив, който български 
млад учен прави в областта на алгебрата и крайните 
полета, като с нея на практика се подобрява същест-
вуваща теорема. Очаква се проектът да придобие и 
международна известност.

Друг от проектите, които ще вземат участие на 
конкурса в Брюксел, е озаглавен Tracking system, а 
негов автор е дванадесетокласникът Виктор Даков 
от ОМГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив. Раз-
работката представлява мобилно приложение, кое-
то може да се използва от водачи на туристически 
групи в планината за подобряване безопасността 
по време на екскурзии. С него може да се проследи 
точното местоположение на всеки един член на да-
дена група, а също така започва да се издава звуков 
сигнал, ако някой се отдалечи на някакво предвари-
телно зададено разстояние от водача и може да се 
провери точната локация на другия на картата.

Третият проект, който ще представя страната ни 
на EUCYS, e Интелигентно земеделие – дело на 
двама автори, Иван Иванов и Василен Цветков от 
варненската Математическа гимназия „Д-р Петър 
Берон“. Те са разработили web-базирана система 
за мониторинг и управление на земеделски площи, 
както и на цветни градини и декоративни растения в 
закрити помещения. С него на практика човек може 
да се грижи през телефона си за растенията си вкъ-
щи, докато е на почивка. 

Три проекта получиха правото да представят 
страната ни на Световното младежко научно из-
ложение EXPO Science Europe, което ще се про-
веде от 9 до 15 юли 2016 г. в гр. Тулуза, Франция. 
Участието на България в това събитие се осъщест-
вява с подкрепата на фондация „Еврика“ – един-
ствената българска организация, пълноправен член 
на MILSET – международна младежка организация 
с нестопанска цел, органзираща различни научни и 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ 2016
Никола Каравасилев,

Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“,
член на журито на конкурса „Млади таланти“
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научно-технологични мероприятия: панаири, изло-
жения, лагери и т.н.

Единият от българските проекти, които ще бъдат 
представени в Тулуза, е озаглавен Автоматизиран 
пчелин. Негови автори са Димитър Гугов и Мартин 
Иванов от ПГЕЕ „Константин Фотинов“, гр. Бургас. 
Те са разработили система от сензори, базирана на 
платката Arduino, с чиято помощ всеки пчелар може 
да следи какви са условията в кошерите му (влаж-
ност на въздуха, температура и т.н.). Основната цел 
е пчеларите да бъдат улеснени чрез автоматизиране 
на труда им.

Вторият проект, който ще вземе участие в EXPO 
Science Europe, е ArduWrite: машинна автоматиза-
ция на персонализиран ръкописен текст, като негов 
автор е Звездин Бесарабов от НПМГ „Акад. Любо-
мир Чакалов“. Това е приложение, чрез което потре-
бителят  може да създава шрифтове от ръкописен 
текст, съответстващ на неговия почерк. Основната 
му цел е да се постигне машинно изписване на ръ-
кописен текст.

Третият проект, който ще бъде представен във 
Франция през юни, е Автономен робот, подпомаган 
с жестов контрол, с автор Иван Даниелов Иванов 
от Американския колеж в София. Авторът е създал 
приложение, с помощта на което потребителят може 
да командва движенията на един робот чрез ръката 
си. За целта, ползвателят трябва да носи специална 
ръкавица.

Журито присъди и две поощрителни награди по 
1000 лв., предоставени от МОН, на два проекта. 

Първият от тях е проектът Върху функция на раз-
пределение, свързана с процеса на Бернули с автор 
Мирослав Генов Маринов от ОМГ „Акад. Кирил 
Попов“, гр. Пловдив. Проектът разглежда функция, 
свързана със случайното генериране на число в дво-
ична бройна система в следствие на „безкрайно” 
хвърляне на монета. Функцията е интересна по-ско-
ро от конструктивна гледна точка, понеже за ата-
куването на производната ѝ се използват интерес-
ни методи от анализа. Намират се и връзки с други 
по-необичайни функции.

Другият отличен с тая награда проект бе озагла-
вен Вероятности за оцеляване в труел  с автор Таня 
Оцетарова отново  от ОМГ „Акад. Кирил Попов“. 
В разработката си Таня разглежда вероятността за 
оцеляване в труел (битка, в която участват не двама, 
а трима участника). Като едно продължение на своя 
проект тя вижда възможността да направи изслед-
ване на битки с повече от трима. Според Таня, про-
ектът ѝ може да намери приложение в икономиката, 
където често се случва две или повече компании да 
разпределят пазара на някаква стока.

Бяха връчени и няколко награди, предоставени  
от спонсорите на конкурса. 

Наградата на Хюлет Пакард (лаптоп) получи ав-
торът на проекта Домино покрития и линейно-реку-
рентни редици – Цветелина Карамфилова от СОУ 
„Петко Славейков“, гр. Кърджали. В този проект 

се извежда формула, с която може да се пресметне 
броя на домино покритията на решетка, съставена 
от правоъгълници.

Българо-американската комисия за образовате-
лен обмен „Фулбрайт“ предостави ваучер за покуп-
ка на техника за  проект Интелигентно земеделие, 
с автор Ивелин Стоянов от ПГ по КТС, гр. Правец. 
Разработката представлява система за дистанционен 
мониторинг на различни важни параметри в една зе-
меделска градина, базираща се на платката Arduino .

Езиков курс, но този път предоставен от Британ-
ски съвет България, бе връчен на Станислав Георги-
ев и Вяра Иванова от СМГ „Паисий Хилендарски“, 
гр. София за проекта им около една екстремална за-
дача. Той е продължение на разработката на двамата 
автори от миналата година, като сега те продължа-
ват своите изследвания върху функциите, изразява-
щи суми на разстояния от точка до трите страни на 
един триъгълник, но взети с различни тегла.

Българската асоциация за информационни и ко-
муникационни технологии (БАИТ) награди с таблет 
проекта Симулация на екосистема върху тороидал-
на решетка с три вида организми, чиито автор е 
ученичката Паолина Гаджулова от ОМГ „Акад. Ки-
рил Попов“, гр. Пловдив.

Председателят на журито и ръководител на Уче-
ническия институт по математика и информатика 
(УчИМИ), доц. д-р Емил Колев връчи и две покани 
за участие в лятната школа на института. Една от 
тях отиде при авторите на проекта Home Assistant 
– модули и ИТ приложение за лесно и достъпно мо-
дифициране на дома в smart home – Тихомир Галов 
и Пламен Динев от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, гр. 
Габрово. Това е приложение, чиято основна идея е 
домакинските уреди да се управляват дистанционно 
– през интернет. Вторият проект, който получи на-
града от  УчИМИ, е озаглавен Сигурни многостран-
ни изчисления с цел получаване на случайна стой-
ност, а негов автор е Василен Цветков от МГ „Д-р 
Петър Берон“, Варна. Разработката представлява 
алгоритъм за получаване на N случайни числа, гене-
рирани на база N псевдослучайни стойности. 

Компания „Мусала Софт“ връчи предметни на-
гради на всички участници в конкурса, а учениците 
от Професионална гимназия „Велизар Пеев“ изне-
надаха участниците и гостите с прекрасен коктейл.

В заключение можем да кажем, че нивото на про-
ектите тази година бе наистина добро. Доволни сме 
от факта, че виждаме как някои от тях търпят раз-
витие с течение на годините. Не можем да не отбле-
жим и факта, че повечето разработки са в области-
те математика, информатика и ИКТ, поради което 
приканваме учениците с интересни идеи в другите 
природо-математически области да бъдат активни и 
смели да участват в нашия конкурс. Поздравяваме 
победителите, а на тези, които ще се представят на 
международни изложения и конкурси, пожелаваме 
успех!
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Човечеството като цяло представлява една съв-
сем малка, можем да кажем дори незначителна точ-
ка във Вселената и нейната йерархия на световете. 
Но то притежава една много важна особеност – ин-
телекта. С него и чрез него то изгражда своя специ-
фичен свят и управлява до известна степен своето 
битие, маркира своето бъдеще. Съсредоточено в 
тази своя активност, то най-често не мисли за и не 
осъзнава значението на изобилието от светове над 
него и под него. И понякога забравя, че в същност е 
зависимо от тях. Хората се занимават с по-конкрет-
ните си цели и задачи и това е вероятно логично. Но 
това едва ли им дава право да забравят и игнорират 
отражението, което тези светове имат върху светоу-
сещането им и начина им на мислене и респективно 
върху изгражданите от човешкия род обществени 
структури и специфични цивилизации. Цялата чо-
вешка история показва и доказва това. Земните жи-
тели не са нещо уникално в заобикалящия ни свят, 
те са свързани и зависими от него. 

Светът около нас е съставен от множество све-
тове, по-големи или по-малки, по-сложни или  
по-прости. И всеки от тях има свои особености, 
своя история, свое начало и край. Това означава 
и свое специфично развитие, което е неизменна 
част от общата еволюция на световете. В своето 
огромно разнообразие те имат някаква вътрешна 
обвързаност и взаимозависимост, своеобразно съ-
подчинение. И различна подреденост във времето 
и пространството, различна дълговечност. Както 
и своебразна йерархия. Трудно можем да сравним 
продължителността на  живота на една звезда на-
пример и краткото мигновение на съществуването 
на една земна цивилизация – те са несъизмерими. 
Но всеки от тях дава своя отпечатък на света наоко-
ло – сега, в миналото, а защо не и в бъдещето. Въз-
можно е такава една представа за заобикалящия ни 
свят да е от полза за опознаването и разбирането му. 
Трудно е да си представим дори колко необятна и 
всеобхватна е богатата палитра на световете извън 
Слънчевата ни система, която сега познаваме малко 
повече и се дивим на нейните все още непознати  
или вече открехнати тайни. И нещо повече – през 
последните десетилетия се натрупаха знания, които 
показаха, че възгледът на Аристотел, давал насоки 
на мисленето повече от 2000 години, според който 
небесата са царство на хармонията и равновесието, 
се оказва неправ. Днес редица открития в областта 
на астрономията ясно показват, че живеем в една 
бурна и динамична Вселена, среда на бурно проти-
чащи процеси и взаимодействия, на едромащабни 
структури. И задачата ни да опознаем световете 
става все по-сложна и по-трудна.

Поставя се въпросът, ще можем ли и ще успе-
ем ли да насочим мисленето си в един по-широк 
обхват, който да ни позволи да проникнем в досе-
га непознатото? Човечеството има какво да нау-
чи, придобивайки знания за световете наоколо, да 
намери по-ясно смисъла на своето съществуване 
и да открие своето скромно място в тази огромна 
и загадъчна Вселена. Така ще се обогати с повече 
мъдрост! Тя ще му бъде особено необходима  при 
разширяването на представата за заобикалящия го 
криещ много загадки и новости необятен свят. Не-
обходима ще е и за изграждане на собственото му 
бъдеще на планетата Земя. 

Един от най-интригуващите въпроси в това, 
което знаем за множеството светове, е дали някъде 
в някакво кътче от заобикалящата ни Вселена съ-
ществуват някакви форми на живот, поне такъв, ка-
къвто познанията ни за земните  живи системи поз-
воляват да го съзрем. Съвременната наука активно 
търси отговора на този въпрос. Това, което посочва 
получената до сега информация, говори за възмож-
ността да съществува живот на много места в кос-
мическото пространство. Приема се, че преходът от 
нежива към жива материя би могъл да се случи на 
много места при подходящи за това условия в ми-
налото, сега или в перспектива. А не се изключва 
и възможността за пренасяне на градивни блокове 
на живота посредством звездния прах, кометите и 
метеоритите между различните небесни тела. Ас-
трономите набелязаха вече т.нар. „обитаеми зони“ 
в които вероятността за това събитие е най-голяма. 
Това, разбира се, е във все пак ограничения периме-
тър, до който сме могли да проникнем в безкрая от 
светове наоколо.

Много и интересни са данните, получени при 
многобройните космически  мисии, които ни дават 
по-точни характеристики на съответната планетар-
на среда. С упорството и нетърпеливите очаквания 
на някогашните златотърсачи се търсят „знаци“ и 
„указания“ за процеси, които напомнят жизнена 
дейност. Изследователите вървят по своя труден, но 
вълнуващ и пълен с предизвикателства път към на-
учните факти и хипотези. Вероятно новите знания 
за извънземния живот ще помогнат да разберем по-
добре и земния, както и да вникнем по-дълбоко в 
самата същност на явлението живот. Все още не мо-
жем да кажем, че живите форми на нашата планета 
са ни допуснали до своите най-съкровени тайни. 
Въпреки че знаем твърде много за тях, за тяхното 
разнообразие и еволюция. Постепенно се отварят 
нови страници и внасят нещо ново в представите 
ни. 

В последните десетилетия много нова информа-

ЧОВЕЧЕСТВОТО И СВЕТОВЕТЕ НАОКОЛО
Проф. д.б.н. Нина Бакърджиева,

почетен член на СУБ
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ция за параметрите на земния живот ни донесе от-
криването на света на екстремофилните организми. 
Те бяха намерени, описани и проучени на места 
от земното кълбо, за които не се предполагаше да 
бъдат ниша за живот поради суровите според нас 
условия на микросредата в тях. Но ето, че тях ги 
има! Сред тях може да са някои от най-древните 
обитатели на планетата, но по-важното е, че те още 
един път ни посочват неизчерпаемата гъвкавост и 
многообразие на живота.  Вероятно е те да ни по-
могнат в търсенето на живи форми на планети с 
твърде сурови планетарни среди. Проблемът обаче 
е, че ние още не сме в състояние да посочим коя 
е разграничителната линия между живото и нежи-
вото, с какво се характеризира тя. А тя е толкова 
необходима при откриването на живот някъде в 
космическото пространство, което може да разкрие 
огромно многообразие от живи форми, които тряб-
ва да бъдат разпознати от нас, дори и да са различни 
от земните. То е много по-голямо и по-вероятно за 
примитивните живи системи.

Наричаме човека най-висшето стъпало на ево-
люцията на живота на нашата планета, но дали той 
ще докаже, че е така! Но безспорно появата на инте-
лекта е ново стъпало, с нови и още по-разнообразни 
проявления на една форма на живот, появила се на 
Земята. Защото той се съчетава с друго измерение 
на човешката същност. Това е душевността, разкри-
ваща богата гама на емоционални изяви – от нега-
тивните до най-творческите. Силата на познанието 
е това, което разкрива нови хоризонти пред нашето 
мислене и разширява и обогатява виждането и раз-
бирането на човечеството за заобикалящия ни свят. 
А усетът за красотата му и великолепните природ-
ни творения създава и оформя богатата душевност. 
Това са нещата, които движат човешката история 
и обществения прогрес. Именно това ни прави 
човеци. С устрема към знанието, към творческото 
съзидание, с полета на мисълта. Но не са малко и 
негативите на човешкото поведение, които трудно 
се преодоляват. Наричаме ги останки на произхо-
да, от предците в средата на животинското царство. 
Но дали е така? Приемственост наистина има, но 
май човекът ги е усъвършенствал  и им е предал 
нова специфика, намерил е нови доста разнообраз-
ни механизми, които използва при реализацията на 
своите отрицателни прояви. При него са по-сложни 
подбудите за такава  дейност, често несъвместими с 
етичните норми на човешкото общество. 

Що се касае до основателното ни любопитство 
и интерес към интелигентните форми на живот из-
вън Земята, към евентуалните извънземни интели-
гентни обитатели на космическото пространство, 
откриването им ще бъде по-трудно, защото съ-
ществуването им едва ли може да бъде много често 
срещано явление. Защото появата им е свързана с 
напреднала фаза на еволюцията и формирането на 
значително сложни системи. Но това не означава, 

че те не съществуват и затова следва да бъдат тър-
сени. Наличието им на нашата планета е достатъч-
на предпоставка за това по научната логика. Но  е 
възможно именно те да ни предоставят нови непо-
дозирани аспекти и хоризонти на интелектуалната 
еманация в еволюцията на космическите светове. 

 Тук, на планетата Земя, историята на човечест-
вото е съпроводена от появата и развитието на ма-
териални и духовни ценности, чиято съвкупност 
носи характерни черти, обусловени от времето и 
мястото на тяхното съществуване в нашия земен 
свят.   Разкриването на тайните на древните изчез-
нали цивилизации не е само любопитно знание. 
Сведенията за живота на хората тогава, за техния 
бит и главно за натрупаните им знания, за това как 
са гледали на заобикалящия ги свят, което е опреде-
лило техните традиции и вярвания, са извор на зна-
ние за нас. За това какво сме научили и с какво сме 
обогатили представите си за него. И без съмнение 
помага да разберем по-добре себе си, съвременното 
общество,  накъде сме се запътили и как осмисляме 
своето съществуване на планетата Земя. Понякога 
стигаме до учудващата мисъл, че мисловният  кръ-
гозор на жителите на древните културни средища е 
бил твърде богат. Понякога се удивляваме на техни-
те познания и умения. За много от сътвореното от 
тях все още нямаме отговор как е било постигнато, 
което дава повод за различни предположения. И все 
по-интересно става да надничаме в миналото. Не 
само от любопитство, но и за да разберем  корени-
те си, да почерпим сили от знанията и уменията на 
предшествениците си, да скъсаме с представата, че 
преди нас всичко е било по-примитивно и че съвре-
менното човечество е изградило най-съвършения 
свят. Наистина има неща, в които сме постигнали 
много, научното знание е достигнало в редица сфе-
ри значим напредък  и нови върхове в разкриването 
на картината на света.

Но истина е и че още не сме разгадали много от 
тайните, оставени ни в наследство от нашите вещи 
предшественици. Защото те са изградили учудва-
щи  по своите конструкции и замисъл средища на 
стари цивилизации. Част от тях в съвременността 
ни са станали туристически атракции, посещават 
се от значителен брой хора, но колко от тях дейст-
вително се задълбочават и осмислят онова посла-
ние, което са ни оставали някогашните обитатели 
на планетата! Оставеното свидетелства за високо 
ниво на познанието, на материалната култура, за 
една висока и богата сфера на духовността. Не ви-
наги можем да кажем кои са били хората, градили 
и населявали тези удивителни културни центрове, 
както и къде са се преселили и защо са ги оста-
вили. Това са били своеобразни оазиси на висока 
цивилизационна култура в общата среда на населя-
ващото планетата човечество. Наследството, кое-
то откриваме там, ни поставя редица въпроси, на 
които все още не намираме съответните отговори. 

74



РАЗМИСЛИ НА УЧЕНИЯ

НАУКА – кн. 3/2016,том XXVI
Издание на Съюза на учените в България

Буди удивление прецизността в конструкциите на 
египетските пирамиди, включила в себе си астро-
номически и математически знания. Както и да го 
разбираме, в тях има освен конкретна за миналото 
задача, която все още не е изяснена, така и послание 
за идните поколения. А те все още не го разбират 
напълно. Удивление будят и разкритите не съвсем 
отдавна руини на изоставен явно град Нан Мадол. 
Не случайно е наречен „Тихоокеанската Венеция“.  
Представлява ансамбъл от 100 острова, свързани 
с канали в оригинална и явно планирана компози-
ция. Най-впечатляващото е, че това са изкуствени 
острови, построени от големи  базалтови колони, 
пренесени от немалко разстояние. Това е направено 
през 13-14 век, нещо, което в съвременния ни свят 
се счита за върхово постижение на строителната 
технология и архитектурната мисъл. Не знаем кои 
са строителите на този град, защо са го направили 
точно така и какво е станало с тях.  Но следите го-
ворят за високо развито общество, разполагащо със 
знания и умения, които се доближават съществено 
и в известна степен съответстват на съвременни на-
учни и технологични решения. Знаем немалко и за 
древната цивилизация на маите, оставили ни също 
прекрасни шедьоври на строителството в своите 
древни градове. Но противоречивата същност на 
човешката природа във всички времена съпътства 
историческото развитие. Например как ще обясним 
факта, че маите, които притежават дълбоки позна-
ния и умения,  са правили и човешки жертвоприно-
шения в своите храмове. Така е изисквала тяхната 
религия.  Но остава въпросът, как са се съчетали в 
тяхната духовна сфера силата на познанието за све-
та и  вероятно някаква по-примитивна нравствена 
категория (дали?), подвластна на религиозна дог-
ма. Логично ли е да се допусне, че евентуалните 
им извънземни учители, както се мисли от някои 
съвременни изследователи, са могли да изискват 
подобни ритуали. Но нима това противоречие на 
човешката същност не съзираме и днес. Свидетели 
сме на високите постижения на научното познание, 
на разширяване кръгозора на научното мислене и 
представите ни за света, в който съществуваме. Ед-
новременно с това са налице и сериозни техноло-
гични решения, осигуряващи битието на земните 
обитатели, създадени са уреди и апарати,  които 
позволяват на човека да проникне и в някои кътчета 
на космическото пространство. И постигнатото ни 
изумява и поражда мисли за мястото на човечество-
то в този необятен свят. Но заедно с тази успешна 
творческа, съзидателна мисия,  хората и сега стра-
дат от нестихващите военни агресии в различни 
части на земното кълбо, от засилващите се прояви 
на масов и индивидуален тероризъм, основан в по-
вечето случаи  на идейни и религиозни основания, 
но и на безсмислено отрицание на изконните чо-
вешки ценности. Историята на народите, населя-
вали Земята, недвусмислено показва това. Жестоки 
войни в името на властнически амбиции за господ-

ство на племе или народ, за завоюване на нови те-
ритории, за налагане на една или друга доктрина 
за обществено устройство. Животът на милиони 
обикновени хора не е значел нищо, те са хвърляни 
в битки за някого или за нещо,  най-често непод-
властни на своите разбирания, желания и мечти.  За 
съжаление и броят на загиналите хора в резултат на 
това е много по-голям от този при ритуалните жерт-
воприношения. Но не само това, по пътя си, а дори 
и при кратки набези войските са вършели жестоко 
опустошаване на земите по пътя им. Унищожава-
ни са селища, имущество, земеделска продукция, 
материални блага, сътворени от хората. Битките са 
пораждали жестокост в борбата за оцеляване (и не 
само те), която човечеството трудно преодолява.

Една по-конкретна представа как са живели оби-
тателите на древните градове се получава от про-
учванията върху останалите и до днес благодаре-
ние на природните стихии запечатани спомени от 
съществуващите високо развити селища като на-
пример Херкулан и Помпей. Вулканичната пепел и 
лава, стоварили се върху тях, са запечатали за поко-
ленията картината на живота, там. Наскоро бяха на-
мерени и постройките на цял  квартал от византий-
ски град, потопени в морето край древната крепост 
Акра на южното ни Черноморие. Там предизвика-
ният от нашествието на аварите през VІ век огро-
мен пожар също е довел до съхраняването на много 
постройки и домакински вещи в добре запазен вид. 
От това, което археолозите разказват, се остава с 
впечатлението, че преди толкова минали столетия 
хората са живели с една доста висока битова култу-
ра. Ползвали са удобствата на добре благоустроени  
селища. Не са били затворени и изолирани от света, 
имали са контакт с далечни и близки страни, както 
личи от намерените предмети, които са използвали 
в ежедневието си. И тогава са имали стремежа към 
удобен и в някои случаи луксозен живот, който е 
присъщ и на съвременните хора. Но не са успели да 
се защитят от природните стихии и ужасите на вой-
ните. И днес ние не сме господари на природата, 
както си мислеха, а и сега мислят някои хора, нито 
можем да спрем многостранната  човешка агресия 
върху околната среда. Тя съпътства цялата история 
на човечеството. Дано поне успеем да я ограничим. 

Намерените добре запазени сгради и, казано 
съвременно, инфраструктура на древния Ангкор в 
Камбоджа също разказват за високо развита циви-
лизация. Интересното тук е, че нейните създатели 
са успешо приложили много ценен подход, осигу-
ряващ нейното развитие и преживяване. Централно 
място са отделили на водата, система от канали и 
водоеми са осигурявали  нормални условия на жи-
вот и висока битова култура, но и просперитета на 
населяващото общество. Търсим отговора на ин-
тригуващия въпрос, защо всичко това е останало в 
далечното минало. Какви трудности не са могли да 
преодолеят жителите на този селищен комплекс с 
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големината на Ню Йорк? Къде са отишли  и защо са 
ни оставили само археологически чудеса и своите 
древни тайни? 

Много може да се разсъждава за  създадените 
в миналото подземни градове. По какви планове, 
с какви материали, за каква цел. Поразява описа-
нието на намерената в Кападокия постройка под зе-
мята, достигаща значителна дълбочина и констру-
ирана на 18 етажа с материали, различни от тези, 
използвани в съвременното строителство. Разказва 
се  за разнообразни помещения с различно пред-
назначение, които биха могли да осигурят битов 
комфорт на значителен брой хора (до 50 000) за не-
малък период от време. И всичките 18 етажа са оси-
гурени с ефективна вентилационна уредба. Всичко 
това е направено през VІІ–VІІІ в. Едно от предпо-
ложенията за предназначението на постройката е да 
запази живота на значителна част от населението от 
опустошителните набези и битки между племена и 
народи по тези места, които са се водели непрекъс-
нато. Но остава не съвсем изяснен въпросът,  каква 
е била действителната мотивировка на създателите 
и строителите преди толкова столетия. А не знаем 
дори дали тази внушителна постройка е била наис-
тина населявана.  Ясно е обаче, че предшествени-
ците ни са могли да я замислят и направят. В полза 
на човешкия род. И в случая понякога викаме на 
помощ идеята за намеса на извънземни, но дори и 
тогава  остават загадките и въпросите за смисъла и 
значението на направеното.

Можем да се питаме защо толкова малко е оста-
нало от великолепния свят, който Александър Ве-
лики е намерил в своя завоевателски път на терито-
рията на днешен Афганистан. Следи от високо раз-
вита стара цивилизация по поречието на река Окс 
(сега Аму-Даря) сочат уменията на хората, живели 
там, да изграждат градове и да живеят в тях с една 
висока битова, духовна и държавническа култура. 
Този свят е бил не само великолепен, но и твърде 
различен от този на Александър и е съществувал 
много преди идването на неговите войски. Леген-
ди се разказват за красивия град Бактра, в който са 
били съсредоточени несметни източни съкровища. 
А жителите явно са имали усет към красотата, съз-
давали са я, сътворявали са я, събирали са всичко, 
което я създава. И са я вмъквали в своя собствен 
свят. Всичко това Александър е оценил, не го е раз-
рушил, а го е присъединил към своето време и свят. 
Но ето че някога по-късно, не е ясно по какви при-
чини, тази високо развита цивилизация запада и ни 
оставя само руини, които обаче силно интригуват 
изследователите, които искат да разчетат миналото 
и посланието, което то ни оставя. Някои историци 
свързват Бактра (Балх) с една от най-старите дър-
жави на българите, съществувала край бреговете 
на река Окс по същото време и вероятно на същото 
място. Дали нашите отколешни предци са създали 
общност на високо развита цивилизация, остава от-

крит въпрос. Дано това е така, защото все нещо от 
своите ценности и култура може да са ни оставили. 
Засега имаме само следите от едно славно минало, 
заличено от времето, без да знаем причините за 
това. Какво от него се е запазило през хилядолетия-
та при преселенията на хората в земи на запад и на 
юг и полагане на основите на нови държави и обще-
ства, е трудно да се каже. Историята на човечество-
то е мъдра и показателна, разказва за съзидателната 
сила на човека, както и за неговата рушителна мощ, 
за сложните му взаимоотношения с природните яв-
ления и закони. А те и до ден днешен са в основата 
на всичко, което хората вършат в името на прогреса 
на човешкото общество въз основа на своите позна-
ния, но често надценяват възможностите си. И до 
днес не винаги хората успяват да намерят пътя за 
оптималното равновесие между своите чисто чо-
вешки цели и опазването на природната среда. Все 
пак човекът не е овластен да променя природните 
закони, те съществуват извън него, милиарди годи-
ни преди него и следват своите си прояви, без да 
се съобразяват с човешкия свят, който е само един 
очарователен и своеобразен природен феномен. 

Отделният  човек, средният жител на планетата, 
осъзнава малко светове наоколо си. Във всекиднев-
ния живот той даже не мисли за тях. Той обитава 
своя си мъничък свят, сведен най-често до личните 
потребности в широк смисъл на думата. Другите 
светове са нещо странично, за тях се замисля само, 
когато се наложи. За него звездното небе е краси-
во, донякъде тайнствено, по-често предизвикващо 
красиви емоции. Но какво крие  то в дълбините си, 
остава скрито от нашите мисли в ежедневната ни 
суета. Остава скрит за болшинството от хората и 
невидимият, но съпровождащ ни постоянно свят на 
микроорганизмите. Той е както вътре в нас, така и в 
заобикалящата ни среда и играе много важна роля 
в живота както на отделния индивид, така и изобщо 
за обществото и неговата среда на обитание. При-
мерите от историята са много. 

Хората живеят в общество, което се гради и 
включва многобройните взаимозависимости на 
индивидуалните човешки светове и е съставено от 
тяхната съвкупност. Те могат да бъдат и в повече-
то случаи са извор на малки или големи вътреш-
ни конфликти. Това са конфликти между различни 
обществени групи, между народи и етноси, често с 
тежки последици за хората и съществуващите ци-
вилизации. Те оставят своите белези върху хода на 
историята. Обратната страна на нещата се състои в 
намирането на правилния път за координирането на 
съвместимостите по начин, който ги прави фактор 
на прогреса. И тука е ролята на държавните мъже по 
света, които могат и трябва да работят  за намиране 
на оптималното равновесие в обществото, което ще 
допринесе за неговото развитие и усъвършенства-
не. В това отношение има да се преодоляват редица 
съществени проблеми, между които неблагоприят-
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ното съотношение  между необразованите и с ниска 
компетентност обществени групи и тези, носители 
на знанието и моженето. Общо взето, първата група 
преобладава. И нейните представители имат своите 
високи претенции за един добър жизнен стандарт, 
вероятно основателни от гледна точка на това, че 
са индивиди от вида човек. Явно се налага човеш-
кото общество да съумее да намери вярното място 
на отделните групи в обществото с различни нива 
на компетентност в създаването на материалните 
блага за неговия просперитет. Струва ми се, че това 
е било централен проблем за политолози, икономи-

сти, стратези, политици и т.н. в различните типове 
общества, които историята на човечеството позна-
ва.

Човечеството е намерило своето място на гос-
топриемната планета Земя – една малка точка в 
огромното множество светове във Вселената. Като 
знае това, то няма да допусне да бъде обхванато от 
измамното усещане за някакво превъзходство. Дос-
татъчно е да успее да намери ключа към равновеси-
ето си в йерархията на световете, където да устрои 
своето настояще и бъдеще.

mANKINd ANd ThE WorldS AroUNd IT
Nina Bakardjieva
Abstract
Planet Earth Mankind live astride a multitude of close and faraway worlds; existing among them thanks to the 
cognitive power of its intellect. People in their daily lives perceive only a tiny fraction of those worlds: only the ones 
that are key to their very existence. However, there are many intangible dependencies of the under- and overlying 
worlds that have an impact on people as well as on the societies and civilizations created by them both in the past 
and future. The legacy of mankind presents irrefutable evidence to that conclusion. Knowledge about close and 
faraway worlds, about the mysteries of ancient civilizations can help mankind find its humble place in that huge and 
subtle Universe. And also help it find its way to creating its own future on Planet Earth.

77



IN MEMORIAM

НАУКА – кн. 3/2016,том XXVI
Издание на Съюза на учените в България

На 9 март 2016 г. ни напусна завинаги изтъкна-
тият наш учен професор д-р Мария Манолова.

 Проф. д-р Мария Манолова е родена на 5 август 
1934 г. в гр. София. След завършване на висшето си 
образование в Юридическия факултет на Софий-
ския университет защитава успешно дисертация и 
през 1969 г. получава научната степен „Кандидат 
на юридическите науки“ (сега „доктор по право“). 
През 1971 г. започва работа като научен сътрудник 
II степен в Института за правни науки при БАН. От 
1979 г. е старши научен сътрудник II степен, а от 
1990 г. – старши научен сътрудник I степен  (профе-
сор) в същия институт. 

Проф. Мария Манолова е специалист по Ис-
тория на държавата и правото и по-специално по 
изграждане и развитие на институциите на Третата 
българска държава (1878–1944). Тя е автор на голям 
брой научни публикации, в т.ч. на четиринадесет 
монографии и един учебник за студенти-юристи: 
„История на държавата и правото. Третата българ-
ска държава 1878–1944 г.“, който има две издания 
– през 1994 и 2001 г. Най-важните ѝ изследвания 
са посветени на институциите на Третата българска 
държава, на Търновската конституция, на конститу-
ционното устройство на Източна Румелия, на пар-
ламентаризма в България, на международноправ-
ното положение на българската държава и обявява-
нето на независимостта през 1908 г., на обичайното 
право и пр.

Монографията на проф. Манолова „Парламен-
таризмът в България – 1879–1894“ (изд. на БАН, С., 
1989,  235 с.) бе удостоена с наградата за обществе-
ни науки за 1990 г. на Президиума на БАН и Ака-
демичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“, 
а монографията ѝ „Парламентарното управление 
в България 1894–1912“ (Акад. изд. „Проф. Марин 
Дринов” и изд. къща „СИЕЛА“, С., 2000, 213 с.) – с 
грамота за високи научни постижения в областта на 
обществените науки в конкурса на Съюза на учени-
те в България за 2002 г. Сред последните трудове 
на проф. Манолова са: „Импийчмънт при парла-
ментарния принцип на министерската отговорност 
според Търновската конституция“ (изд. къща „СИ-
ЕЛА“, С., 1999, 52 с.), „Нормотворческата дейност 
на Временното руско управление в България (1877–
1879)“ (изд. къща „СИЕЛА”, С., 2003, 208 с.), „Ев-
ропеизация на Третата българска държава. Консти-
туционноправни аспекти“ (изд. Фенея, С., 2007, 
87 с.), „Търновската конституция. Увод, коментар, 
анализ на измененията и научна редакция от проф. 
д-р Мария Манолова“ (изд. Фенея, С., 2009, 122 с.) 
и юбилейното издание „Създаване на Търновската 

конституция“ (изд. СИБИ, С., 2014, 287 с.) – по слу-
чай135-тата годишнина от създаването на първата 
българска конституция.

Заедно с научноизследователската си работа 
проф. Мария Манолова осъществява преподавател-
ска дейност, която започва през 1967 г. Тя  подготвя 
и изнася  лекционния курс по История на българ-
ската държава и право в Юридическия факултет на 
Софийския университет, във ВИПОНД, в Юриди-
ческия факултет на Университета за национално и 
световно стопанство и в Правно-историческия фа-
култет на Югозападния университет „Неофит Рил-
ски” в гр. Благоевград.

Проф. Мария Манолова бе член на Научния 
съвет на Института за правни науки при БАН и 
на Специализирания съвет по правни науки при 
Висшата атестационна комисия. В периода 1991–
1995 г. тя ръководи Секцията по история и теория 
на правото в Института за правни науки при БАН. 
Била е член на Общото събрание на БАН, на 
Научната комисия по обществени науки при ВАК 
и на Научно-експертна комисия на Националния 
фонд „Научни изследвания“.

Проф.  Манолова активно участва в дейността 
на Съюза на учените в България, чийто член бе 
от 1975 г. Тя бе член на ръководството на секция 
„Правни науки“ при СУБ, а след 1990 г. – нейн 
председател в продължение на два последовател-
ни мандата. С усета на историк проф. Манолова 
грижовно подреди и съхрани архива на секцията и 
съдейства за неговото официално предаване в Цен-
тралния държавен архив през 2004 г. От 1990 до 
1998 г. проф. Манолова бе член на Изпълнителното 
бюро и на Управителния съвет на СУБ, а в периода 
1998– 2002 г. – председател на Комисията по етика 
на съюза. През 1996 г. проф. Мария Манолова бе 
наградена с почетния знак на СУБ, а през 2008 г. бе 
удостоена със званието „Почетен член на СУБ“ за 
дългогодишна ползотворна съюзна дейност и зна-
чими научни постижения. 

Проф. Манолова беше член на Международното 
дружество „Жан Боден“ за сравнителна история на 
институциите и правото, на Румънската асоциация 
по сравнителна история на правото, на Междуна-
родната комисия за история на националните съ-
брания.

Проф. Манолова ще остане завинаги в спомени-
те ни с любовта си към историческите български 
достижения, с принципната си научна позиция, с 
непримиримостта си към недостатъците на време-
то, в което тя живя, и с почтеността си!

Професор д-р Мария Манолова (1934–2016)

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ПАМЕТ НА ПРОФЕСОР ДОКТОР МАРИЯ МАНОЛОВА!
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
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 Сево Явашчев.
 Военно-историческо 

наследство:  духов- 
ният живот в българ- 
ската армия 1878–
1945 г. С., За буквите, 
2015, 488 с. с таблици 
и схеми, 1 СD.

 В периода 1878–1945 г. 
българската армия е един 
от основните елементи 
не само в българския 
политически живот, но 
е и важен фактор за со-
циализация, на преми-
наващите през редовете 
ѝ военнослужещи, както 
и за светогледно форми-
ране на обществото, за 

развитието на идейния и културния живот. Това обяснява 
и значението на темата, избрана от Сево Явашчев.

Авторът следва  два изследователски ракурса. На пър-
во място, той разглежда една слабо популярна и откъслеч-
но изследвана тема от историята на българската армия: 
културната дейност в нейните редове и нейните допирни 
точки с културата. Същевременно, дейността на армията 
до 1945 г., т.е. в рамките на един исторически обособен 
и завършен период, е интерпретирана като предмет на 
културно-историческото наследство. Това позволява на-
пример да се представят такива дейности като военно-об-
разователната дейност в армията, издателската дейност и 
периодичния печат, библиотечното дело. Специално вни-
мание е отделено на военномузейното дело и архивното 
дело в редовете на войската. Не е подминато и баталното 
изкуство, както и ролята на военните институции за не-
говото поощрение и развитие. Отделна глава представя 
военните оркестри и техните прояви, които надхвърлят 
по значението си далеч рамките на армията. Включена е 
и темата за военните паметници и гробове. В книгата са 
намерили място и такива допълнителни аспекти като вза-
имоотношенията църква и войска, както и за значението 
на традициите, символите и ритуалите. Разработено вър-
ху богат и разнообразен фактографски материал, изслед-
ването очертава както връзките между различни  форми 
на културата и изкуствата и войската, така и значението, 
което войската като институция има за развитие на отдел-
ни творчески направления. Многобройни примери раз-
криват тази двойна връзка – от една страна, отвореността 
на войската към различни форми на културата и културни 
прояви, и от друга – нейното значение като елемент в на-
ционалните културни процеси.

Авторът е систематизирал огромен материал, който е 
изложил ясно, последователно и с умело изведени акцен-
ти. Изложението може да се разглежда като една обща ис-
тория на културната дейност в армията. Редом с това те-
мите са така структурирани, че позволяват тази дейност 
да се разглежда и като форма на военното културно на-
следство. Това придава на изложението определена прак-
тическа насоченост, разчупва рамките на монографичния 
подход и превръща текста в своеобразен наръчник, и би 
могло да се допълни, и своеобразно учебно помагало. 
Приложеният компактдиск онагледява много удачно из-
ложението.

Изследването е съществен принос към фактологичното 
представяне на историята на българската култура 
в периода от създаването на модерната българска 
държавност до края на Втората световна война.

Николай Поппетров,
секция „История“ към СУБ

Стела Ташева.
Проблеми и тен- 

денции на българска-
та архитектурна гра-
фика през ХХ век. Ин-
ститут за изследване 
на изкуствата, София, 
2014, 174 с.

Настоящата монография 
на доц. д-р арх. Стела 
Ташева от Сектор „Архи-
тектура”, ИИИзк – БАН, е 
първа по рода си научна 
разработка, която просле-
дява развитието на гра-
фичния език в България в 
периода XX в. – началото 
на XXI в. Тя системати-

зира и класифицира натрупаните до момента в България 
публични графични данни, факторите, с които са обвърза-
ни, формите на представяне и употреба, както и значими 
архитекти и източници. Извършен е задълбочен анализ 
в исторически и регионален контекст, като са отчетени 
и професионалните и авторски стилови характеристики.  
Важно е да се знае, че в настоящата книга архитектурна-
та графика се изследва като комуникация, а не като худо-
жествен артефакт.

Книгата се състои от увод, три глави, заключение и 
приложения. В първа глава „Проблеми на контекста“ са 
въведени и обяснени използваните в разработката терми-
ни. Авторът е използвал собствено параметризиране на 
основни термини като „вариантна скица“, „архитектурна 
скица“, „архитектурна рисунка“ и „архитектурен чертеж”. 
Широките граници на видовете архитектурна графика   я 
разделят на няколко възможни форми на запис на данни, 
които Ташева нарича „модалности“. За по- изчерпателна 
типология авторът допълва деветте най-прилагани модал-
ности с тридесет и пет подвида, наречени в настоящата 
разработка „подмодалности“. Така разделени във вер-
бален, визуален и тактилен канал подмодалностите са 
типологична основа за представянето, анализирането и 
охарактеризирането на графичния език на архитектурата, 
представена в монографията.

Втората глава „Проблеми на съдържанието“ просле-
дява стиловите посоки в развитието на графичния език 
в два периода –  началото на XX в. (1897–1942) и през 
втората половина на XX в. (1942–1989). От първия пери-
од са представени важни, наречени от автора „ключови“, 
графични представяния в търсене на специфични изразни 
елементи. 

Лично за мен като архитект и учен представляваше 
интерес както да видя непознати архивни архитектурни 
материали, така и да проследя коментарите на автора в 
аналитичното им представяне. Впечатли ме разделянето 
на избраните архитектурни графики по неизползвани от 
други изследователи принципи, а така видни и логични 
при съпоставката на графичния изказ на различни автори 
и съответните стилови предпочитания.

Така Ташева стига до заключението, че графиките в 
периода 1897–1942 г. могат да се разделят на две. Пър-
вите са съобразени с определени тенденции, следващи 
архитектурния стил, а вторите са индивидуални търсе-
ния с характерен авторски почерк. В следващия период 
– 1942–1989 г., независимо от интензивното развитие на 
графичния език, могат да бъдат очертани отново две по-
соки – на авторски и художествени модификации и три 
стилистични потока –  модернистичен, национален, со-
циалистически.

В третата глава „Проблеми на разпространението и 
съхранението“ авторът изследва виртуалното разпростра-
нение, пазарът и публиките на архитектурната графика в 
края на XX в. и началото на XXI в. Подробно са представе-
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ни професионални и виртуални архитектурни общности. 
Отделено е специално внимание на CAD средствата като 
нов и силен катализатор на промяна в изказа, както и на 
интернет достъпа като ново обширно поле за обмяна, по-
лучаване и класифициране на архитектурната графика. 
Във втората част на трета глава е изследвана концепцията 
за съществуване на свободен пазар на архитектурни идеи 
и графичния език като основен преносител.

Основните научни приноси на разработката са: апро-
биране на показатели за систематизация и изследване на 
разнородната архитектурна информация чрез системата 
от модалности и подмодалности; създаване на цялостна 
картина на динамиката на архитектурната графика по от-
ношение на нормативните ограничения, авторските при-
носи и стилистичните влияния; определяне на тенден-
циите и насоките в архитектурната графика в България 
през XX в. При навлизането на новите технологии към 
днешна дата и преобразуването на традицията в областта 
е особено ценен анализът на различните функции и роли 
на архитектурната графика, нейните изразни възможнос-
ти и форми на употреба.

Казаното до тук потвърждава полезността и иноватив-
ността в разглеждането на малко изследваната в Бълга-
рия проблематика, свързана с архитектурната графика в 
периода XX–началото на XXI в., а това от – своя страна, 
поставя еднозначна положителна оценка на самата моно-
графия и нейния автор.

Доц. д-р арх. Мария Давчева, 
сектор „Архитектура”, ИИИзк – БАН

Деян Белчев.
 Плевенският 

край през погледа на 
чужди пътешестве-
ници (ХV–ХІХ в.). Изд.
„Фабер”, В.Търново, 
2015,  200 с

В книгата на Деян Белчев 
„Плевенският край през 
погледа на чужди пъте-
шественици (ХV–ХІХ в). 
са представени  известни 
и неизвестни сведения 
за този край, обхващащ 
голям период от време и 
затова представлява не-
съмнен интерес за любо-
знателни читатели и крае-

веди.
Деян Белчев  е член на Дружество „Краезнание“ – 

Плевен и на Съюза на учените в България – клон Пле-
вен. Автор и съавтор е на редица книги, между които 
„Занимателна история на България“ (1994), „Занимател-
на история на стария свят“ (1998), „Усмивката на Клио“, 
„Предания и легенди за В. Левски в Плевенския край“ 
(2007), „Училищно краезнание“ и др. Новата му книга, 
както подсказва и самото заглавие, отразява мястото на 
Плевенския край в чуждите пътеписи.

Книгата е разделена на 8 глави, като в първите 
две авторът представя развитието на Плевенския 
край до ХІV в., когато вече става обект на интереса 
на западноевропейските пътешественици. Подробно 
е осветлен въпросът за падането на този край под 
османска власт, като информацията се опира на 
последните проучвания в тази област. От трета глава 
започва представянето на пътеписите, засягащи региона. 
Още в уводната част авторът очертава маршрутите на 
пътешествениците, като представя карта и уточнява, че 
се използват предимно старите пътища,  наследени от 
римляните. Предпочитан маршрут, свързван с този край, 
е Дунавският път и пътуването по реката за по-голяма 
сигурност. 

От трета част започва хронологичното представяне на 
пътеписи, хроники и други свидетелства, засягащи Пле-
венския край и точно трета глава засяга едно от най-го-
лемите събития от края на ХІV век, арена на която е този 
край – Никополската битка от 1396 г.  Прави впечатление, 
че е използвана изключително богата сбирка от извори: 
„Пътепис“ на Ханс Шилбергер, сведенията на маршал 
Жан дьо Менгр Бусико, „Унгарска хроника на Йоан Туро-
ци“, Антонио де Бонфини, Марко Гуацо, Мехмед Нешри, 
„Сборник от разни писма на султаните“  на Ферудин бей, 
родни извори и мн. др. Още тук се очертава значението на 
крайдунавския град, станал по стечение на обстоятелства-
та последна българска столица на Иван Шишман и където 
предната година (1395) българският владетел загубва жи-
вота и царството си, а градът става седалище на санджак. 
Правдиво и изчерпателно са представени събитията, пред-
шестващи битката и след това, като сериозно внимание е 
обърнато на описанието на селищата и населението. След-
ващата глава проследява похода на Владислав ІІІ Ягело 
през българските земи през 1444 г. и опустошителните по-
следствия от това върху този край. Данни  са почерпени от 
„Хрониката на Калимах“, от Андреас де Палацио, Михаил 
Бехайм, Валери дьо Ваврен, Ханс Дершвам, „Писание за 
верските битки на султан Мурад, син на Мехмед хан“ и 
др. ХVІ–ХVІІІ в. са осветлени чрез пътеписите на  Ханс 
Дерешвам, Георг Рагузиуми, Габор Батори, Томаш Бор-
шош, Янош Комароми, Георг Кристоф фон Найчиц, Хад-
жи Калфа, Евлия Челеби и др. Вниманието на пътешест-
вениците вече е привлечено от природата, бита и нравите 
на населението. Особено изчерпателни в това отношение 
са Евлия Челеби, последван от  Келемен Микеле и капи-
тан Шад, Луи Огюст, Феликс Божур и др., които предлагат  
интересна информация в подробните си бележки и скици. 

Шеста глава ни запознава с пътеписи от ХІХ в., които 
са най-многобройни. От втората половина на ХVІІІ в. на-
сетне започва да се използва т.нар. Траянов път.  Тук е от-
делено внимание на арменските пътешестевеници Хугас 
Инджеджиян и Степанос Кюдер Агонц, на френските Ами 
Буе и Гийом Лежан, на австроунгарския пътешественик 
Феликс Каниц и др. Най-обширна е информацията от Ами 
Буе, Лежан и Ф. Каниц. Те  отразяват и първите описания 
на старините от този край – предимно останките от Ескус, 
Никопол и Садовския манастир, Кайлъка. Феликс Каниц 
почти не е пропуснал селище в областта, което да не е 
било предмет на неговото изследване. Картината на живо-
та в Плевен и региона е допълнена от сведенията, които са 
оставили д-р Риан,  Х. Ф. Херберт, В. Немирович-Данчен-
ко и др. за  състоянието на Плевен и околностите в навече-
рието и по време на Освободителната война (1877–1878) 
и така се очертава една панорама на динамичния живот в 
този край през споменатото време. 

Последните две глави са тематични: „Поминък на на-
селението от Плевенския край според пътеписите. Търго-
вия и занаяти“ и  „Сведения за паметници от античността 
в Плевенския край в чуждите пътеписи“. Те са свързани с 
другите, но обособяването им  в отделни части позволява 
по-подробно да се разкрие бита на населението, основна-
та им дейност, осигуряваща препитание и същевременно 
се набляга на значението на този край като основен дос-
тавчик на хранителни продукти за империята: жито, овче 
месо и лой, животински кожи, масло, мед, восък и т.н. 

Книгата  на Деян Белчев има своите съществени при-
носи, защото е  първа по рода си и осветлява етапи от ис-
торията на този край, които доскоро се смятаха за „тъмни 
петна“. Авторът се опира на над 230  монографии и ста-
тии, свързани с темата, предлага информация от над 50 
пътешественици и хроники, в които открива и представя 
данни за изложението си, като най-много са изворите за 
гр. Никопол, следван от гр. Плевен, но  тук има сведения 
и за още петдесетина селища в областта. Книгата е с пре-
красно полиграфическо изпълнение,  богато илюстрирана 
с 52 карти, схеми и графики, които хвърлят допълнителна 
светлина и я правят  полезно четиво за широк кръг чита-
тели.

Секция „Военна история”, 
СУБ – клон Плевен
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