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Ще прегърнем всяка идея, 
която служи на отечеството

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

Годината започна  под знака на празнична 140-годишнина
от освобождението на България. Стотици български истори-
ци, общественици, журналисти и културни деятели с ентуси-
азъм възродиха истината, патоса, героизма и саможертвата
на българските опълченци и руските военни по време на Руско-
турската война, 1977-1978г. Празникът беше помрачен от
нелепите думи на поканения руски патриарх, който унизи
българския президент, а чрез него и българския народ  с поучи-
телни слова и потропвания по масата как трябва да се държи
и да благодари вечно на руския освободител, без да включва  в

своята реч приноса и на други чуждестранни участници, отдали живота си
в тази война. Със своите думи руският патриарх  потъпка  християнското
поведение, отстъпи от християнския морал на първосвещенник, отметна се
от думите си  на летище София за признателост към средновековната
българска държава,  дала писменост и проправила пътя на християнството-
то в Русия. Неговите заключителни  слова оттекнаха широко в руската
преса, в която се изсипаха неблагоприлични и обидни квалификация за “небла-
годарния” български народ. Президентът  остана безмълвен и смутен, и не
защити достойнството на избралия го народ  и на свободна, независима
България с протестна нота до руското правителство. Голяма част от наро-
да /без лишените от сетива за българска чест/ остана омерзен  от високо-
мерната и арогантна постъпка на високопоставения руски свещенослужи-
тел, отражение на продължаващата руска завоевателна политика в
България с други средства. И това се случва 140 години след Освобождението!
Какво е било в първите години?

Вярно  на своя замисъл списанието продължава да отразява исторически
събития и живота  на велики българи, достойни за своя народ, посветили
живота си за политическото освобождение и духовно възраждане на България.
Христо Ботев, овековечен в българската памет  като еманация на творчески
гений, саможертвеност в името на свободата и трагична съдба,  отново ще
привлече  читателя с все още неразкрити истини за неговата гибел.

Списанието фокусира върху неразрешени проблеми на нашето общество,
свързани с образованието, икономиката и здравеопазването, и представя
вижданията на авторите за възможния изход от тях.

Читателят ще намери богата  информация за българския пътепис като
позабравен жанр в изкуството, за българската музика и живопис.

И разбира се ще прочете  най-важното от разнообразната дейност на
БАНИ и  на нейните неуморни радетели за българщината.

Главен редактор:
Акад. Маргарита Каменова
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Превенция на йод-дефицитните 
заболявания - основен приоритет 

на здравеопазването

Акад. проф. д-р Боян Лозанов

Академик на Българската академия на науките и изкуствата
Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

Йод-дефицитните заболявания са глобален меди-
ко-социален проблем, засягащ и България, която  е
част от Балканския ендемичен регион. Енде -
мичните райони на страната  обхващат 1/3 от
територията º с население над 4 милиона души.
След въвеждане на задължителната профилактика
с йодирана сол в края на 60-те години честотата
на ендемичната гуша  се е снижила няколкократно,
при липса на нови случаи с ендемичен кретенизъм.
Същата е нараснала в началото на 80-те години до
23%, главно поради занижен контрол. Това наложи
приемане на нова Национална програма през 1994 г.,
съобразена с утвърдените международни изисква-

ния за универсална и задължителна профилактика
на цялото население. В резултат на това до 2003 г.
ендемията бе ликвидирана и  гушавостта при деца-
та до 10 г. възраст е  снижена под 5%. Приемането
на България в Европейския съюз  и свободният
пазар  с йодсъдържащи продукти  поставят нови
предизвикателства, които стават обект на съгла-
сувани решения и  регламент от отговорните орга-
ни на ЕС и съответните държави.

Ключови думи: йод-дефицитни заболявания,
ендемичен регион, ендемична гуша, профилактика с
йодирана сол

Р Е З ю М Е

Iodine deficiency disorders are a global medical and
social problem affecting Bulgaria which is a part of the
Balkan endemic region. Endemic areas of the country
cover 1/3 of its territory with a population of over 4 mil-
lion people. Following the introduction of mandatory
iodized salt prophylaxis in the late 1960s the incidence of
endemic goiter has declined several times with the
absence of new cases of endemic cretinism. The goiter
incidence grew to 23% in the early 1980s mainly due to
poor systemic control. This necessitated the reception of
a new National Program in 1994 in line with the estab-
lished international requirements for universal and

mandatory prevention of the entire population. As a
result, IDD were eradicated until 2003 when the goiter
incidence in children under 10 years of age were reduced
to less than 5%. The accession of Bulgaria to the
European Union and the free market of iodine-contain-
ing products pose new challenges which are the subject
to coordinated decisions and regulation by the responsi-
ble authorities of EU and countries concerned.

Key words: Iodine deficiency disorders, еndemic
areas, endemic goiter, iodized salt prophylaxis

The prevention of iodine deficiеncy 
disorders - the main priority of healthcare

Acad. prof. Boyan Lozanov

Academician of the Bulgarian Academy of Sciences and Arts
Acibadem City Clinic Tokuda Hospital

A B S T R A C T
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Акад. Б. Лозанов. Превенция на йод-дефицитните заболявания...

ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2018

Йод-дефицитните заболявания /ЙДЗ/ са група
болести и нарушения в развитието, които са
обусловени от намален прием на йод, имат ендеми-
чен характер вследствие екзогенен йоден дефицит
и могат да бъдат предотвратени чрез адекватен и
системен йоден прием (1). Тяхна видима  проява е
ендемичната гуша, но от най-голямо значение са
нарушенията в нервно-психическото и  физическо-
то развитие на децата и  подрастващите, също и
репродуктивните функции при лица в половозряла
възраст /стерилитет, спонтанни аборти,
мъртвораждания, генетични малформации/.
Характерът и тежестта  на  нарушенията зави-
сят от степента на  йодния дефицит, продължи-
телността на въздействието му и възрастта, осо-
бено пренаталния период от развитието /бремен-
ността/.  В най-леките случаи могат да липсват
видими прояви, но интелектуалното развитие  и
възможностите за реализация  на засегнатите
остават непълноценни и трайни. 

Йодният дефицит е световен екологичен про-
блем, засягащ всички континенти, главно планин-
ските и някои приморски територии с общ брой на
население над 2 милиарда души. По данни на СЗО за
1994 г, разпределението на случаите с ЙДЗ в глоба-
лен мащаб е  както следва: кретенизъм -  1-10%;
ендемична гуша и хипотиреоидизъм - 5-30% ; инте-
лектуално, физическо и полово изоставане /субкли-
нични форми/ - 30-70%. Процентът на засегнатите
лица е най-висок в Африка, южна Америка и Азия
/особено в Хималаите и Памир/.  Европейският кон-
тинент също е засегнат, с болестност към 2004 г
14,8%  -  97 милиона души (2,3).

Йод-дефицитните заболявания са гео-екологичен
проблем и за България, която е част от Балканския
ендемичен район. Йод-дефицитните планински
полупланински райони на страната представля-
ват около 1/3 от територията º с население над 4
милиона, от тях около 2 мил. в Столицата и приле-
жащите селища /Фиг. 1/. Проучванията на акаде-
мик Иван Пенчев и сътрудници през 1956 г. са пока-
зали заболеваемост от ендемична гуша в същите
райони от 55.9% и ендемичен кретенизъм - 1 до 3.5%
в отделни селища (4). На това основание през 1958 г.
е въведена задължителна  профилактика с йодирана
готварска сол на цялото население в същите рай-
они, както и допълнителна такава на рисковите
групи /деца и бременни/. В резултат на това
болестността от ендемична гуша намалява до 12%
през 1974 г, без регистрирани нови случаи на ендеми-
чен кретенизъм.

В края на 80-те години болестността в ендемич-
ните райони нараства до 23,3%, главно за сметка
на нискостепенните дифузни струми. Същата е
била двукратно по- висока при жените /29,3% срещу
14% при мъжете/, с възрастов пик в края на трета-
та декада от живота. Основният фактор, довел до
това неблагоприятно развитие, е била неадекват-

н а

спрямо йодния дефицит в рисковите групи и неси-
стемно контролирана йодна профилактика (5,6). 

Във връзка с това, в началото на 90-те години бе
разработена нова Национална стратегия, съобра-
зена с приетите международни изисквания, която
бе одобрена  и приета с ПМС през 1994 (7).
Основният принцип на същата е  универсална и
задължителна за населението  в цялата страна
профилактика с йодирана сол, при нов стандарт -
йодирана с калиев йодат 28 - 55 мг/кг сол,  осигуря-
ващ по-висока стабилност и трайност на продук-
та в сравнение с използвания преди калиев йодид.
Предвиденото съдържание на йода е съобразено с
необходимата средна дневна консумация на гот-
варска сол за домакински цели /5 - 6 гр дневно/,
както и с редуцираното йодно съдържание на съща-
та за срок на годност от производството /12 месе-
ца/. 

Националната програма разпорежда също: а/
използване на йодирана сол  в индустрията  при
производство на храни; б/ използването º в  храни-
те  на домашни животни, осигуряващи  мляко и
месо като основни хранителни продукти за задово-
ляване на йодните нужди при човека;  в/ контрол
върху качеството, вноса и търговията с йодирана
сол; г/ системен мониторинг върху основните
параметри, характеризиращи йодния и тиреоид-
ния статус на населението /средно веднаж на 4
години/. Основен критерий е определяне екскреция-
та на йод с урината в популационни групи ученици
и бременни, съответстваща на утвърдените  меж-
дународние  стандарти - йодурия  между 100 и 200
mg/L  за  деца и възрастни, за бременните и кърмач-
ките  -  200 - 250 mg/L  (8,9). 

За 10 г. период след въвеждане на Националната
програма всички критерии бяха успешно постигна-
ти, включително намалена честота на ендемична-

Фиг. 1. Карта на йод-дефицитните райони в България
/И. Пенчев и сътр./ 
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та гуша /под 5% при децата между 7 и 10
г.възраст/, липса на лабораторни данни за наруше-
ния на тиреоидната функция и на клинични данни
относно психическото и физическото  развитие на
подрастващите. Тези резултати бяха обект на
щателна проверка и оценка от експертна група на
СЗО и УНИЦЕФ през 2005 г, като двете организации
официално обявиха България за страна, която е
ликвидирала ендемията от ЙДЗ към същия срок
(10,11). Последвалите до 2012 г. контролни проучва-
ниявърху йодния и тиреоидния статус на рискови-
те групи показаха устойчиви резултати, с тенден-
ция за леко намаление на йодурията при бременни-
те  до 160-170 mg/L  (12,13,14,15).

Като страна в Европейския съюз  през 2015 г.
България бе включена с двама свои експерти в
Консорциум по европейски проект “Euthyroid”,
чиято цел е хармонизиране на европейските програ-
ми за превенция на ЙДЗ на всички 28 страни от ЕС.
След 3 год. проучвания и дискусии по проблема е
изработена  Декларация, отнасяща се за всички
страни в ЕС, която ще бъде официализирана през
април 2018 г на заключително заседание на
Консорциума в Краков, Полша /“The Krakow
Declaration on Iodine. Tasks and Responsiblities for
Prevention Programs Targeting Iodine Deficiency
Disorders”/. Документът декларира следните
основни принципи: 

1/ Задължително и универсално използване на
йодирана сол в търговията, хранителната инду-
стрия и животновъдството като доказан и иконо-
мически най-изгоден метод за контрол и превенция
на ЙДЗ, превъзхождащ принципа за свободно предла-
гане на йодирана и нейодирана сол в търговската
мрежа. 

2/ Стандартът за йодиране на солта следва да
бъде съобразен с редица фактори, зависещи от кон-
кретните условия и резултатите от системен
мониторинг  на йодния статус при рисковите
групи, осъществяван в сътрудничество с научните
институции. Съществуващите различия в програ-
мите и методите за превенция на ЙДЗ в рамките
на ЕС в условията на глобална икономика  създават
възможности за прескачане на търговските барие-
ри при предлагане на нейодирани продукти на насе-
лението и подлежат на регулация от съответните
здравни и търговски институции в Европейския
съюз и отделните страни.

3/ Контрол върху изпълнение на програмите за
превенция на ЙДЗ от страна на отговорните
национални институции, включващ редовни пред-
ставителни епидемологични проучвания  на клинич-
ните и лабораторните показатели в представи-
телни групи от населението, провеждани от спе-
циалистите с цел достоверна оценка  на  ефектив-
носттта на програмите за превенция на ЙДЗ

4/ Активно участие и подкрепа от научните и
обществените организации, включващи  публични
информационни кампании

5/ Консултативни експертни съвети към прави-
телствените и здравните институции,  включващи
тиреоидолози, епидемиолози, здравни икономисти,
педиатри, гинеколози, нутриционисти, пациентски
организации и представители на индустрията.

Изброените по-горе изисквания ще гарантират
успешно изпълнение на програмите за  превенция
на йод-дефицитните заболявания в страните от
Европейския  Съюз. Декларацията на Консорциума
предстои да бъде разгледана и одобрена от
Европейския парламент в кратки срокове.

Acad. B. Lozanov. The prevention of iodine deficiеncy disorders ...
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Монографията “БОЛЕСТИ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА” с автори проф. д-р
Боян Лозанов , академик на БАНИ и д-р Лъчезар Б. Лозанов, член-наблюдател на
БАНИ  е първото самостоятелно ръководство в областта на тиреоидологиия-
та. То предоставя ценна информация за ендокринолози  и за широк кръг специа-
листи, занимаващи се с научно-изследователска и преподавателска дейност. В
монографията се разглеждат в съвременен аспект заболяванията на щито-
видната жлеза, които са най-честите ендокринни заболявания, и отражение-
то им върху отделните органи и системи. Разгледани са физиологията и пато-
логията на щитовидната жлеза, свързана с класическите познания за отдел-
ните клинични единици, и съвременните данни, включително експериментални
модели с фундаментално и практическо значение. Специално внимание  е отде-
лено на тиреоидните хормони и ролята им за развитието и функциите на
основните системи, механизмите и ролята им за клиничните изяви на тирео-
идните нарушения , базирани на богат клиничен и експериментален материал.
Очертани са  перспективите  на съвременната диагностика и лечение при

органните нарушения, свързани с тиреоидна дисфункция. Монографията цитира над 1000 литератур-
ни източници, повечето от последните 5-10 години.
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Витамин Д - класика и ренесанс

Акад. проф. д-р Добрин Свинаров

Академик на Българската академия на науките и изкуствата
Университетска болница „Александровска”

В човешкия организъм се срещат две основни
форми на витамин D: витамин D3 (холекалциферол)
и витамин D2 (ергокалциферол). Те се  метаболизи-
рат до 25-хидрокси витамин D и до 1,25-дихидрокси
витамин D (калцитриол). Основна метаболитно
активна форма е калцитриолът, осъществяващ
ендокринна и автокринна функция. Биологичните
действия на калцитриола се опосредстват от спе-
цифичен рецептор за витамин D (VDR), който се
експресира в почти всички видове клетки.
Установяването на широко разпространен вита-
мин D дефицит в света предопредели провеждане-
то на мащабни кампании за проучване на витамин
D статуса сред населението, редефиниране на пот-
ребността от витамин D и актуализиране на нор-
мите за препоръчителен дневен прием. Общоприет
маркер за определяне и контрол на витамин D ста-
туса в организма е неговата основна циркулираща
депо-форма в кръвта - 25-хидрокси витамин D.
Класическата представа за ролята на витамин D
се отнася до костно-мускулното и зъбното здраве.
Нови проучвания показват предпазното значение
на витамин Д при възпалителни (астма, пневмо-

ния, туберкулоза), автоимунни (множествена скле-
роза, диабет тип 1, ревматоиден артрит, систе-
мен лупус), сърдечно-съдови (хипертония, миокар-
ден инфаркт), психически (депресия, шизофрения,
циклофрения) и неопластични заболявания (рак на
белия дроб, на колона, простата, гърдата, оварии-
те, бъбреците, панкреаса и др). Статусът на
витамин D в организма се определя по концентра-
цията на 25-хидроксивитамин D като дефицит (<
25 nmol/L), недостатъчност (25 - 80 nmol/L), наси-
щане (достатъчност, референтна област, 80 - 200
nmol/L) и токсичност (> 380 nmol/L). Витамин D
би могъл да се окаже мощно средство в превантив-
ната медицина. Смята се, че предотвратяването
на неговия дефицит в детска и млада възраст може
да намали риска от развитието на хронични сър-
дечно-съдови, метаболитни, възпалителни, авто-
имунни и злокачествени заболявания в по-късните
етапи от човешкия живот.

Ключови думи: витамин D, калцитриол, вит. D
дефицит, вит. D недостатъчност, вит. D токсич-
ност

Р Е З ю М Е

There are two main forms of vitamin D in the
human organism: vitamin D3 (cholecalciferol) and its
plant analogue vitamin D2 (ergocalciferol). They are
metabolized to 25-hydroxyvitamin D and then to 1,25-
dihydroxyvitamin D (calcitriol). Calcitriol is the meta-
bolically active form with endocrine and autocrine
function. Biologic actions of calcitriol are mediated by
a specific vitamin D receptor (VDR), expressed in
almost all cell types. Vitamin D deficiency has been
shown to be spread worldwide, which urged the need
for assessment of vitamin D status among population,
and re-definition of the supplementation require-
ments. 25-hydroxyvitamin D is accepted to be the

most reliable indicator of vitamin D status as it is the
major vitamin D depot-form circulating in blood.
Therefore, determination and control of 25-hydroxyvi-
tamin D levels is used nowadays in medical laborato-
ries. Classic effects of vitamin D are related to bone,
muscle and teeth health. Newer studies clearly
demonstrate the preventive role of vitamin D in
inflammatory (asthma, pneumonia, tuberculosis),
autoimmune (multiple sclerosis, diabetes mellitus
type 1, rheumatoid arthritis, systemic lupus erythe-
matosus), psychiatric (schizophrenia, bipolar disor-
ders and depression), cardiovascular diseases (arteri-
al hypertonia, myocardial infarction), and cancer

Vitamin D - classic and renaissance
Acad. prof. Dobrin Svinarov

Academician of the Bulgarian Academy of Sciences and Arts
Alexandrovska Hospital
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(colon, prostate, breast, ovarian, renal, and pancreat-
ic). Vitamin D status in the human body is defined by
the concentration of 25-hydroxivitamin D as deficien-
cy (< 25 nmol/L), insufficiency (25 - 80 nmol/L), suf-
ficiency (80 - 200 nmol/L) and toxicity (> 380
nmol/L). Vitamin D could be a potent weapon of the
preventive medicine. It is believed that the prevention

of its deficiency in childhood and early adulthood will
reduce the risk for development of variety of chronic
conditions - cardiovascular, metabolic, inflammatory,
autoimmune, malignant, etc., in elder age.

Key words: vitamin D, calcitriol, Vitamin D defi-
ciency, Vitamin D deficiency, Vitamin D toxicity

Кратки исторически бележки
Приема се, че витамин D възниква в резултат на

фотосинтеза преди повече от 750 милиона години,
за да регулира калциевата хомеостаза на древните
организми в първичния океан. Така например фито-
планктонът е покрит с миниатюрни калциеви дис-
кове (коколити, от гр. lithos-камък), които са под
контрола на витамин D. Калциемичната роля на
витамина става особено изявена преди около 350
милиона години, когато първите гръбначни орга-
низми напускат богатата на калций водна среда и
се заселват на сушата. Така още в далечните пра-
исторически епохи на витамин D е “отредена” роля-
та на калциев регулатор, необходим за костния
метаболизъм. Едва в началото на миналия век се
разкрива неговата ключова роля в патогенезата на
рахита и започва масовото му прилагане за профи-
лактика и лечение на “английската болест”. Преди
около 30 години тази граница е премината с уста-
новяването, че 1,25(ОН)2D3 е в състояние да стиму-
лира промиелоцитите към диференциация в посока
моноцити. Малко по-късно става ясно, че
1,25(ОН)2D3 е в състояние да потисне растежа на
малигнени клетки и събужда надежда за ново про-
тивотуморно средство. Постепенно се натрупват
факти и за важната роля на витамин D в патогене-
зата на много съвременни заболявания - сърдечно-
съдови, захарен диабет и др. Химичната структура
на витамин D е изяснена през 1932 г. от Adolf
Windaus в Университета на Гьотинген, Германия.
Опирайки се на успеха на биохимиците, Georg
Bessau въвежда през 1939 г. профилактика на рахи-
та с витамин D при кърмачета. През 1968 г. екипът
на Hector De Luca в Уисконсин, САЩ, установява, че
депо формата на витамин D, 25-хидрокси-витамин
D3 (25ОНD3), се образува в черния дроб. Малко по-
късно учени от Кембридж, Англия, изясняват, че
(25ОН) се хидроксилира допълнително на 1-алфа
позиция в бъбреците (Fraser and Kodicek, 1970). Не
след дълго се уточнява, че този процес се извършва
от ензима 1-алфа хидроксилаза, локализиран в ренал-
ните проксимални тубулни клетки (1).

Биосинтез и метаболизъм на витамин D
Витамин D принадлежи към групата на мастно-

разтворимите витамини. Две са физиологично
активните му форми: витамин D2 (ергокалциферол)
с растителен произход и витамин D3 (холекалцифе-
рол) с животински произход. За бозайниците и чове-

ка холекалциферолът е биологично по-пълноценен.
Ергокалциферолът се образува под действие на UV-
лъчите в гъби, растения, безгръбначни и постъпва
в човешкия организъм с храната. В гръбначни орга-
низми, включително и в човека, витамин D3 се син-
тезира в кожата от холестероловия предшестве-
ник 7-дехидрохолестерол под действие на ултравио-
летовите лъчи. Количеството на синтезирания в
кожата витамин D зависи от продължителността
на експозицията, от типа кожа и от кожната
повърхност, изложена на облъчване. Смята се, че
излагането на горните и долните крайници за поло-
вин час дневно пет пъти в седмицата осигурява
достатъчно витамин D. Полуживотът на вита-
мин D2 и витамин D3 е 1-2 дни. Независимо дали е
постъпил с храната (като витамин D3 от живо-
тинска храна или витамин D2 от растителна
храна) или е ендогенно синтезиран, витамин D се
превръща в 25ОНD3 в черния дроб с помощта на
ензима 25-хидроксилаза (CYP2R1). Хидрок -
силирането в черния дроб е бавен процес (5-7 дни), а
плазменият полуживот на 25(ОН)D3 е относително
дълъг - средно около 15 дни. В циркулацията голяма
част от 25ОНD3 съществува като комплекс с вита-
мин D свързващ протеин (vitamin D binding protein,
DBP). DBP свързва с различен афинитет (здравина)
всички форми на витамин D, като най-здрава е
връзката с 25ОНD3. Проксималните тубулни клет-
ки на бъбреците активно усвояват 25ОНD3, който
чрез 1-алфа хидроксилаза (CYP27В1) се превръща в
1,25(ОН)2D3 (калцитриол). Тубулният ензим 1-алфа
хидроксилаза се регулира изключително от оста
калций-фосфор-паратхормон, а времето на полужи-
вот на неговия продукт, 1,25(ОН)2D3, е от 4 до 7
часа. Този ензим, отначало открит основно в бъбре-
ци, се оказва убиквитерно представен - намира се в
почти всички клетки. Калцитриолът се свързва  със
специфичен рецептор (vitamin D receptor, VDR) и
образуваният комплекс преминава в ядрото, къде-
то осъществява действието си. В бъбречните
тубули калцитриолът контролира собствената си
хомеостаза чрез супресия на 1-алфа хидроксилазата
и стимулиране на 24-хидроксилазата, водеща до
образуване на 24,25-дихидрокси холекалциферол, счи-
тан доскоро само за неактивен екскреторен про-
дукт. Крайният разграден продукт на 1,25(ОН)2D3 е
калцитроевата киселина, която се екскретира с
урината. Всъщност, метаболизмът е много по-сло-
жен и в оганизма се срещат повече от 50 стероида
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от групата на витамин Д. Само кожната фотохи-
мична реакция преминава през 15 междинни продук-
та! Фигура 1 представя основните етапи в синте-
за на витамин Д, активните и екскреторните му
продукти.

През последните 3-4 години се доказа, че 1-алфа
хидроксилаза, 25-хидроксилаза и 24-хидроксилаза  и
вътреклетъчен VDR  се откриват убиквитерно и
така всяка клетка на организма може да си осигури
необходимия калцитриол, при достатъчни нива на
холекалциферол в кръвта. 

Механизъм на действие на витамин D
Независимо къде се образува калцитриолът, за

да упражни своето физиологично действие, той се
свързва в прицелните си клетки с VDR. Мембранно
асоциираният и вътреклетъчният VDR имат раз-
личен афинитет към конформационните изомери
на 1,25(ОН)2D3: cis-формата се свързва с по-голям
афинитет към мембранния VDR и е отговорна за
бързите отговори, докато trans-изомерът се
свързва към вътреклетъчния VDR. Комплексът кал-
цитриол-VDR преминава от циотплазмата в
клетъчното ядро, свързва се в определени зони на
ДНК и управлява активността на транскрибция-
та. Физиологичните действия на калцитриола се
разделят на класически - хормонална регулация на
плазмените калций и фосфор, и некласически, убик-
витерни, автокринни въздействия върху клетъчна-
та  диференциация, пролиферация и апоптоза, чрез
които се повлияват функциите на имунната
система и редица болестни процеси. Ренално синте-
зираният калцитриол е хормон, регулиращ калцие-
вата обмяна и костната плътност чрез въздей-
ствие върху черва, кости, бъбреци и паращитовид-
ни жлези. Екстраренално синтезираният калцит-
риол се задържа в клетката (автокринна функция),
модулира експресията на 900 до 2000 прицелни гена
и така регулира процесите на клетъчна диферен-

циация, пролиферация и апоптоза. Некал -
циемичните ефекти на витамин D се означават
като плейотропни.

Фактори, определящи нуждите 
от витамин D
Независимо от това, че активната форма е

1,25(ОН)2D3, за оценка на витамин D статуса в
организма се използва плазменото ниво на 25ОНD3
по следните причини: първо, 25ОНD3 е форма с най-
дълъг полуживот и представлява депо (източник) за
клетките да синтезират необходимия си калцит-
риол и второ, серумният калцитриол е реналният
хормон с кратък полуживот, отговорен само за
част от ефектите на витамин D (регулация на кал-
циевата обмяна).

Няма консенсус по отношение на нивата на
25ОНD3, определящи витамин D статуса. Прието е
нива под 25 nmol/L (1 mg/L = 2.5 nmol/L) да се обо-
значават като витамин D дефицит, водещ до раз-
витие на рахит и остеомалация. Плазмени нива
между 25 и 80 nmol/L, се обозначават като витамин
D недостатъчност, като за поддържане на костна-
та обмяна са необходими нива от поне 80 nmol/L, а
за плейотропните ефекти на витамин D3 са необхо-
дими концентрации в диапазона 80-200 nmol/L,
означаван като насищане, достатъчност. (Hollis
2011, Vieth 2011, Pilz 2011). Субоптималните нива на
витамин D се свързват с патогенезата на редица
хронични заболявания като остеопороза, различни
неоплазми (колоректален, белодробен, бъбречен,
стомашен карцином, карцином на простата,
яйчници, хранопровод, панкреас, жлъчен мехур,
Хочкинов и Нехочкинов лимфом, белодробен рак и
др.), сърдечно-съдови болести, невромускулни дис-
функции, захарен диабет тип 1 и тип 2, възпали-
телни, автоимунни, психически и други заболява-
ния. За поддържане на оптимално здравословно
състояние и осъществяване на плейотропните
ефекти са необходими стойности в посочения диа-
пазон на насищане - 80-200 nmol/L. При това колко-
то по-високи са стойностите, толкова е по-висок
процентът на предпазване. Съвременният начин
на живот и навлизането на нови технологии в бита
на човека значително ограничават престоя му на
открито. От друга страна, във връзка с превенция-
та на кожния рак, широко се използват разнообраз-
ни слънцезащитни средства. Тези тенденции зася-
гат и България. Тъй като 80-90% от нуждите на
организма се набавят чрез биосинтез на витамин D
в кожата под въздействие на слънчевата светлина
и само до 10-20% - чрез храната, ограниченото изла-
гане на слънце определя значителен витамин D-
дефицит. Допълнителни причини за него са намален
синтез в кожата (тъмна кожа, слънцезащитни
средства, сезонно и географски детерминирана
дебелина на озоновия слой, недостиг на 7-дехидрохо-
лестерол при възрастни хора), намалена резорбция
в стомашно-чревния тракт (кистична фиброза,

Фигура 1. Основни етапи в синтеза на витамин Д,
неговите активни и екскреторни продукти. 
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цьолиакия, болест на Крон, стомашен байпас,
прием на секвестранти на жлъчните киселини),
затлъстяване (увеличено отлагане на ендогенно
синтезирания витамин D3 в подкожната мастна
тъкан), увеличен катаболизъм (прием на лекарст-
ва-индуктори), намален синтез на 25ОНD3 (черно-
дробна недостатъчност), увеличена загуба през
бъбреците (на комплекса витаминD/DBP при неф-
ротичен синдром), намален биосинтез на
1,25(ОН)2D3 (хронична бъбречна болест с дефицит
на 1-алфа-хидроксилаза), наследствени заболявания
(с дефекти във VDR и съответните сигнални про-
теини - витамин D резистентност), придобити
заболявания (първичен хиперпаратиреоидизъм,
хипертиреоидизъм, саркоидоза, туберкулоза, лим-
фоми), хранителен режим (дори и богатите на
витамин D храни - черен дроб от риба, рибено
масло, дива сьомга, японска дървесна гъба шийтаке
- не осигуряват достатъчен подвоз). 

Препоръчителен прием на витамин D
В последното десетилетие се натрупа огромно

количество информация, свързана не само с класиче-
ската роля на витамин D (поддържане на оптимал-
но костно здраве), а и с некласическите му ефекти
при сърдечно-съдови заболявания и хипертония,
ракови заболявания, захарен диабет и др. На базата
на натрупаните нови познания за витамин D в
края на 2010 г. е редефинирана потребността от
витамин D и са актуализирани нормите за пре-
поръчителен дневен прием на витамин D от
Института по Медицина към Националната ака-
демия на САЩ, валидни за Северна Америка (DRI,
2011). Този нормативен документ вероятно ще
намери широко приложение при разработване на
стандарти за здравословно хранене при различни
възрастови групи и физиологични състояния.
Повечето изследователи считат, че и актуализира-
ните официални норми на прием са ниски и препоръ-
чват по-агресивни схеми на хранително и медика-
ментозно заместване. През последните години
беше доказано, че за популацията в средните гео-
графски ширини суплеменация от 1000 IU/ден не е
достатъчна за достигане границата на насищане
от 80 nmol/L, суплеменация от 2000 до 4000 IU/ден е
по-вероятно да осигури концентрации в достигащи
80 nmol/L, суплементация от 5000 IU/ден не би дове-
ла до надвърляне на стойности от 150 nmol/L, а
суплементация от 10000 IU/ден осигурява леко над-
хвърляне на границата от 200 nmol/L. Следва специ-
ално да се подчертае,  че в някои страни, включи-
телно в САЩ, за горна граница на насищане се прие-
мат стойности от порядъка на 240-260 nmol/L
(Hollis 2011, Vieth 2011, Pilz 2011). 

Препоръки за контрол 
на витамин D статуса
Международна експертна комисия (Париж 2009

г.) препоръчва изследване за витамин D дефицит

при пациенти с висок риск от остеопороза;
възрастни пациенти; такива, претърпели скоро-
шен инцидент от падане; бременни жени; болни с
хронични бъбречни заболявания; трансплантирани
пациенти; пациенти на лечение, водещо до костна
загуба; индивиди със затлъстяване, диабет, хипер-
тония; пациенти с автоимунни заболявания или в
риск от такива; пациенти, започващи или провеж-
дащи кортикостероидна терапия; онкологично
болни на лечение с хормонални лекарства (особено
наложително при пременопаузни жени с рак на
гърдата, лекувани с аналози на гонадорелин или с
антиароматазна терапия, и при мъже с рак на про-
статата, провеждащи хормон-аблативна терапия.
Препоръчва се провеждане на ежедневна суплемен-
тация с витамин D3. Приложението на по-високи
дози веднъж седмично, веднъж месечно или на по-
голям интервал не е ефективно по отношение на
търсените плейотропни действия. В страни, къде-
то добавката е под формата на витамин D2, е
необходимо методът, с който се изследват серум-
ните нива, да може да измерва и двете форми на
25(ОН)D. Суплементиране с витамин D без предва-
рително определяне на нивото на 25ОНD3 се пре-
поръчва при лица с тъмна кожа, които не се изла-
гат на слънце, както и при здрави възрастни над 65
годишна възраст и хора с увреждания, настанени в
различни социални домове. При всички останали слу-
чаи се препоръчва предварително определяне на
базисно ниво на 25(ОН)D. Когато то е под 80 nmol/L
е необходимо суплементиране както е описано в
предходния раздел. Контролът на статуса се
извършва на три месеца. Ако при мониториране се
установят недостатъчно високи серумни нива,
ежедневната доза може да се увеличи, особено при
болни с малабсорбционни нарушения. 

Витамин D при остри 
и хронични заболявания
Много автори обясняват противовъзпалително-

то действие на витамин D чрез възможността му
да модулира растежа, диференциацията и функция-
та на имуномодулаторни клетки като макрофаги,
дендритни клетки, Т- и В-лимфоцити. Тези клетки
експресират както VDR, така и ензимите 25-хид-
роксилаза и 1-алфа хидроксилаза. Тази 1-алфа хидрок-
силаза, за разлика от бъбречната, се стимулира от
цитокини, но не и от PTH, и не се инхибира от висо-
ки нива на калцитриол в циркулацията (Hewison et
al, 2003). Полученият под действието на този ензим
активен витамин D (калцитриол) се свързва с VDR
в същите тези клетки, т. е. осъществява се авто-
и паракринна регулация. На ниво антиген-предста-
вящи клетки (напр. дендритни клетки) 1,25(ОН)2D3
инхибира продукцията на IL-12, както и експресия-
та по клетъчната мембрана на антигенни молеку-
ли от клас II на главния комплекс на хистосъвме-
стимостта и ко-стимулаторни молекули. Така
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чрез индиректни механизми се насочва превръщане-
то на прекурсорните Тh-клетки главно към Th-2
тип, а не към Th-1 тип. Освен това, 1,25(ОН)2D3
директно стимулира Th-2 клетките да секретират
Th-2-цитокини (IL-4, IL-5, IL-10) и инихибира секре-
цията на Th-1-цитокини (IL-2 и IFN-гама), както и
благоприятства индукцията на Т-регулаторните
клетки (CD4+CD25+ Т-клетки), продуциращи IL-10
и TGF-бета. Всички тези имуномодулаторни дей-
ствия на витамин D водят до протекция на тъка-
ните от агресивното действие на Th-1 и макрофа-
гите, като се развива автотолеранс.
Благоприятното имуномодулиращо действие на
витамин D се доказва при редица автоимунни забо-
лявания като ревматоиден артрит, системен
лупус еритематодес, тип 1 захарен диабет, син-
дром на раздразненото дебело черво и мултиплена
склероза. Едновременно с потискане на автоагре-
сията на имунната система и благоприятно
въздействие върху автоимунните болести вита-
мин Д играе съществена роля в борбата с вирусни-
те и бактериалните инфекции. Изяснени са моле-
кулните механизми на тези защитни процеси

(Фигура 2). Накратко, болестният микроорга-
низъм, атакуващ прицелната клетка, се посреща
от защитните (“тол” TLR2/1) рецептори на клетъ-
чната мембрана и това взаимодействие подава сиг-
нал на клетъчното ядро да синтезира витамин Д
рецепторен белтък (VDR)  и споменатите хидрок-
силази (Cyp 27B1), необходими за вътреклетъчно
производство на калцитриол. При достатъчно
холекалциферол и/или 25ОНD3 в кръвта, клетката
си произвежда необходимото количество калцит-
риол, който се свързва с VDR, този комплекс преми-
нава от цитоплазмата в ядрото и дерепресира
транскрибцията и синтеза на кателицидин
(Catheicidin - LL-37) и други белтъци, които унищо-
жават болестния микроорганизъм.  Счита се за
доказана и противораковата функция на витамин

Д чрез забавяне на дележа на туморните клетки,
заздравяване на адхезията между тях (блокиране
на метастазните процеси) и инхибиране на ангио-
генезата. Широкомащабни епидемиологични про-
учвания показват връзката между витамин Д ста-
туса и степента на протекция. Най-общо следва да
се подчертае, че за постигане на оптимални про-
тиворакови ефекти са необходими стойности в гор-
ната скала на насищане, обичайно над 130 - 170
nmol/L 25(ОН)Д. Доказана е и нефропротективната
функция на витамин Д за намаляване на протеин-
урията чрез  увеличена експресия на мегалин в
тубулите и потискане на ренин-ангиотензин-алдо-
стероновата ос. При ХБЗ намалява синтеза на кал-
цитриол в бъбреците и това е един ключов фактор
за развитие на вторичен хиперпаратироидизъм.
При съчетание с недостиг на витамин Д и спад на
25ОНD3 патологията се задълбочава още повече.
Накрая, при уремия намалява и синтеза на рецеп-
тора за витамин Д, което обуславя допълнително
влошаване. Едновременно със срива на класически-
те функции с напредъка на ХБЗ значимо намаляват
и плейотропните ефекти на витамин Д - отпадат
нефропротекцията, имунитета, противотумор-
ните му свойства, и затова поддържането на
оптимален витамин Д статус се счита за важен
елемент от грижата за пациенти с ХБЗ. Преди да
се пристъпи към суплементация с витамин Д или
негови аналози, следва да се документира степента
на дефицита, а след това - периодично (до 4 пъти
годишно) да се контролира статуса. При пациенти
с бъбречна трансплантация се установява благо-
приятно въздействие на витамин D върху имуносу-
пресивната терапия. Въпреки непрекъснатото
развитие и натрупване на нови данни, въпреки раз-
личията относно нивата, от които да се започне
суплементация и прицелните терапевтични нива,
следва ясно да се подчертае, че витамин Д има
сeриозен потенциал при ХБЗ. Смята се, че пред-
отвратяването на неговия дефицит, освен ефект
върху метаболитната костна болест,  може да
намали риска от възникване, да намали тежестта,
и да забави развитието на някои характерни за ХБЗ
възпалителни, метаболитни, автоимунни, сърдеч-
но-съдови и злокачествени заболявания.

Проучвания в България. 
Определянето на 25-OН Д се извършва с имунохи-

мични и хроматографски методи, чиито възможно-
сти и недостатъци следва добре да се знаят.
Дефинитивен метод за количествен анализ е теч-
ната хроматография с тройноквадруполна тандем
масспектрометрична детекция и изотопно раз-
реждане (ID-LC-MS/MS). Метод на този принцип е
въведен за рутинна употреба в нашата лаборато-
рия в УМБАЛ “Александровска” ЕАД, от началото на
2012 г., с натрупан сериозен опит в епидемиологич-
но-профилактични и клинични проучвания.

Фигура 2. Молекулни механизми 
антибактериалните ефекти на витамин Д.



l

15

Акад. Д. Свинаров. Витамин Д - класика и ренесанс

ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2018

Съвременните представи за витамин Д в здраве и
болест са обобщени в отделна монография (1).
Мащабно, представително епидемиологично про-
учване, проведено от екип, ръководен от А-М
Борисова, показва през зимния сезон за всички 2033
участници средна стойност (± ст. отклонение)
38.75 (±17.09) nmol/L и обхват 0.00-139.00 nmol/L.
Дефицит  (< 25 nmol/L) се установи при 21.5% от
изследваните, 54.0% от резултатите са в  област-
та 25.0-50.0 nmol/L (изразена недостатъчност),
23.0% - в областта 50.0-80.0 nmol/L (лека недо-
статъчност), и само 1.5% са в състояние на
достатъчност (насищане) - над 80.0 nmol/L.
Установи се значима сезонна и полова вариация,
както и зависимост на витамин Д статуса от
пола, възрастта, начина на живот, наднорменото
тегло и наличието на метаболитен  синдром (2-
4,6,12). Колектив от Александровска болница обобщи
значението на витамин Д при бъбречни заболява-
ния (5) и при 328 пациенти с бъбречна трансплан-
тация установи сериозен дефицит и недостатъ-
чност на витамин Д  и зависимост на статуса от
вида на имуносупресията - негативно влияние на
калциневриновите инхибитори циклоспорин А и
такролимус, и позитивно влияние на m-TOR инхиби-
торите сиролимус и еверолимус. Изводът е, че
оптимизацията на витамин Д статуса клинично
значимо благоприятства имуносупресивното лече-
ние и същевременно - понижава протеинурията (10,
13). В друго проучване с колектив от Варненския
медицински университет показваме влиянието на
витамин Д статуса при 296 пациенти с хепатит С
вирусна инфекция - установихме обратно пропор-
ционална връзка с вирусния товар, степента и про-
гресията на фиброзата и ефекта от лечението (7).
Описани са отнасянията на витамин Д при хронич-
на бъбречна болест, костни фрактури и ред други
състояния (9,11,14). Изследванията продължават.

Заключение 
Витамин D има сeриозен потенциал в преван-

тивната и клиничната медицина. Предотвра -

тяването на неговия дефицит в детска и млада
възраст и поддържането на оптимум през целия
живот може да намали риска от възникване, да
намали тежестта и да забави развитието на някои
възпалителни, метаболитни, автоимунни, сърдеч-
но-съдови и злокачествени заболявания, да подобри
стабилността на походката в третата възраст и
да намали общата смъртност. Поддържането на
оптимално насищане с витамин Д може да подобри
значимо терапевтичните резултати при редица
сериозни хронични болести. Терапевтичното прило-
жение на витамин D аналози касае по правило висо-
коспециализирани медицински дейности, насочени
към промяна на хода на тежки и напреднали боле-
сти. Профилактичното приложение на витамин D
засяга основите на предпазната медицина и следва
да се познава много добре от всички лекари.
Витамин D не е само средство за профилактика на
рахита в първата година от живота на човека.
Този стероид уникално свързва всеки човешки инди-
вид с космоса и има значение не само за костно-мус-
кулното здраве, а участва в регулацията и опти-
малното протичане на основни клетъчни процеси
като пролиферация, диференциация и апоптоза.
Така се повлиява функцията на имунната система
и редица болестни процеси. Повсеместният дефи-
цит на витамин D в човешката популация, в това
число - българската,  изисква характеризиране на
статуса на насищане, активно проследяване и
добре контролирана заместителна терапия. Няма
съмнение, че приемът на витамин D не следва да се
прекъсва след първата година от живота.
Постоянното поддържане на организма в състоя-
ние на насищане ще подобри здравословното
състояние и ще намали значимо риска от остри и
хронични възпалителни, автоимунни и дегенера-
тивни заболявания. Затова всеки лекар следва да
приема витамин D не просто като стандартна
хранителна добавка а като важен показател на
човешкото здраве, който трябва да се познава, про-
следява и привежда в прицелен оптимум, съобразно
възрастта и здравословното състояние на човека.   
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Проблемите на съвременното българско
общество се побират в гордиевия възел на българ-
ското образование. Като в омагьосан кръг повта-
ряме, че образованието е лошо, но и лошото
образование е причина за несгодите ни като дър-
жава и народ. Усъвършенстването на българско-
то образование е необходимост, която се налага
обективно от измененията в образователните
приоритети в национален, регионален и общнос-
тен, европейски план. Въпреки изцяло новото
законодателство в сферата на образованието,
прието след 1991 г., правната му уредба носи
белезите на просветната традиция от миналия
ХХ век, но и белезите от грешките на растежа
днес.

Правната уредба на образованието у нас е осо-
бено многобройна, противоречива, недокрай хар-
монизирана с правото на Европейския съюз, несъ-
образена с някои добри образователни практики
и, не на последно място, лишена от финансови и
правни гаранции за осъществяването си. Освен
конституционните разпоредби, посветени на
образованието, правната му уредба включва
осем устройствени закона и четиринадесет
закона за ратификация, три нормативни указа
от времето на Конституцията от 1971 г., 124
Постановления на Министерския съвет, 32
Правилника, 95 Наредби, 12 Инструкции, 17
Спогодби, 18 Програми за международно сътруд-
ничество в областта на образованието и мно-
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Осъзнаването на необходимостта от усъвър-
шенстване на българското образование е предпос-
тавка за извеждането на концепция с ясни параме-
три за постигането на ефективно управление на
обществото и държавата и  за добруването на бъл-
гарските граждани. Усъвършенстването на прав-
ната уредба на образованието, поставянето на
прагматични цeли, свързани с потребностите на

практиката, икономическите, политическите и

юридическите гаранции за контрол върху образова-

телните институции са основни цели на концеп-

цията.
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The awareness of the need to improve Bulgarian edu-
cation is a prerequisite for creating a concept with clear
parameters for achieving effective governance of the
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tees for control over education institutions are the pur-
pose of the concept.
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жество подзаконови актове. Към тази съвкуп-
ност следва да се добави Acqus Communautaire1.
Самият факт на съществуването на толкова
обемна правна уредба предпоставя недоброто º
познаване и нееднаквото и точното º прилагане.
Резултатите са налице. Достатъчно е да се ана-
лизира състоянието на училищното образование
и на трите регулирани професии - архитектура,
медицина и право, за да се разбере качеството на
управлението, на услугите и на пазара на труда.
Качеството на образованието е основен фактор
за миграцията, за бедността, корупцията, нес-
полуките на съдебната и административната
реформа и демографския срив.

Състоянието на българското образование днес
у нас може да се определи като незадоволително
поради:

- девалвацията на качеството на образ-
ователните услуги при недостатъчния брой
преподаватели, които отговарят на съвременни-
те образователни стандарти;

- непривлекателността на учителската про-
фесия поради ниското възнаграждение на
преподавателския труд;

- неадекватна материална база и слабо разви-
та система за собствено финанасиране на образ-
ователните институции;

- слабия контрол на държавните инсти-
туции върху поникналите многобройни частни
образователни институции във всички форми на
образованието;

- липса на знания за оценяване на дигитал-
ните предизвикателства пред учениците, сту-
дентите и преподавателите и слабото граж-
данско участие при оценката на образова-
нието.

Наред с това недоволството от качеството
на българското образование расте поради пови-
шените изисквания от потребителите на
образователни услуги и очевидното размина-
ване с представите за бърза и добра професионал-
на реализация на образованите българи.
Констатира се респективно необходимостта от
практическо, а не само на книга, привеждане на
образователния процес на всички просветни и
научни равнища в съответствие с европейските
стандарти. Самите европейски стандарти не
чакат да ги усвоим, те също се усъвършенстват.
Независимо от способността ни да разбираме и
прилагаме Болонския процес2, той вече се развива
към нови форми на образователно взаимодей-
ствие и развитие. Очакванията на българските
граждани са децата им да бъдат образовани от

професионално добре подготвени и мотивирани
преподаватели, за да се създадат конкурентнос-
пособни бъдещи специалисти и добри граждани на
страната, които да могат да живеят и работят
в нея.

В съответствие с очакванията на потреби-
телите на образователни услуги и на самите
участници в образователния процес, както и с
оглед на повишеното обществено внимание към
проблемите на образованието, отразени в Закона
за бюджета за 2018 г., българското образование
следва да се реформира в следните насоки:

- определяне на съвременни критерии за
подбор на преподавателския състав и прав-
ната форма на обвързването на преподава-
телите с училищата;

- актуализиране на учебните планове на
всички образователни равнища;

- намаляване на общата натовареност на
учебния процес за сметка на специализиране
и прагматизиране на учебните дисциплини
в съответсвие с дигиталните форми на
образование и проверка на знанията;

- инвестиране в създаването на съвремен-
на материална и техническа база в образ-
ователните институции.

Изискванията към българското образование и
към органите му за управление на централно и
местно равнище следва да се възприемат като
основен национален приоритет не само в полити-
ческите декларации в предизборните кампании, а
да се подкрепят с икономически, политически и
юридически гаранции. В условията на демографс-
ка криза държавата и обществените организации
следва да предприемат конкретни мерки за пре-
връщане на образованието от традиционна
историческа българска ценност в задача с ясни
параметри.

Така изведените насоки следва да се конкрети-
зират чрез следните дейности:

1. Обновяване на учебното съдържание
чрез обсъждане на положителния образователен
опит по включването на нови и практически дис-
циплини в учебния план и оптимизиране на хора-
риума на съществуващите задължителни дис-
циплини;

2. Преглед на учебниците и учебните помагала
от независим обществен съвет и изготвяне-
то на програма за обновяването и унифициране-
то на основните образователни курсове;

3. Усъвършестване на правната уредба в
сферата на конкурсите за нови учебници и
помагала, чрез въвеждането на стандартизира-

1Достигнатото равнище на правото на Европейския съюз

2Болонският процес предлага модел , разработен от Центъра по компетенции и публикуван в 1999 г. от Болонската декларация-
да установи система на кредити  /ETCTS/ въз основа на опита на  Humbold University Education school, предназначен за развитие
на експеримент изследване-обучение  с цел да се въведе практиката в обучението. ЕС(European Commission)(2005) Framework for
Qualification of the European High Education Area, Bologna Working Group on Qualification) Frameworks, Brissels
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ни процедури, публичност и прозрачност в подбо-
ра и ограничаването на предварителния финан-
сов ангажимент на участниците, с цел да се
намали ентропията на учебници на пазара;

4. Преосмисляне на целите на практи-
ческото обучение и ранното му обвързване
с потребители на специалисти;

5. Обвързване на следдипломното образование
/дистанционно, продължаващо и други алтерна-
тивни форми на обучение/ с Европейските образ-
ователни програми;

6. Подпомагане на своевременното професио-
нално ориентиране чрез ежегоден преглед на тен-
денциите на професионалния пазар на труда;

7. Създаване на специализирани отдели в
администрацията на учебните заведения за
връзки с работодателите и възможност за про-
фесионална специализация в рамките на обуче-
нието според интереса на работодателите;

8. Обвързване на учебните планове с про-
грамните схеми на обществените медии и
създаване на насърчителни фондове за медийна
подкрепа на образователната реформа;

9. Въвеждане на санкционни последици за
саботиране на образователната реформа
чрез култивиране на масово комерсиално съзна-
ние (4), псевдосвобода и незачитане на национал-
ните духовни ценности и държавните институ-
ции- особено актуално в контекста на обсъжда-
нето на Истанбулската конвенция;

10. Въвеждане на нови методи на препод-
аване, които да включват активно участие на
учениците и студентите във всички форми на
преподаване по подобие на Сократовия метод;
симулативни игри; изложение и дискусии на теми
on line;

11. Нови методи на оценяване чрез писмен
изпит или писмени заключителни работи,
включително on line;

12. Развиване на преподавателския персонал
към въвеждане на практически ориентирани кур-
сове /здравословен начин на живот, здравословен
секс, запознаване с антикорупционни и антите-
рористични практики, справяне с кризисните
ситуации, права на малцинствата, регио-
нално сътрудничество, свободно движение
на хора и капитали, защита на дигитални
права/ и курсове, насочени към третия сектор
/право на сдружаване, регионална култур-
на среда, визията за България, как да бъдем
добри граждани, родители, данъкоплатци,
правозащитна дейност/.

Следва да не се забравя, че макар и започнал,
процесът на обновление на българското образова-
ние не е сред най-популярните в професионални-
те среди, поради съпротивата на традиционни-
те форми на обучение и придържането към уста-
новени с годините учебни планове.

В българското висше образование се наблюда-
ва най-тежкото натрупване на задължителни
изисквания за получаване на държавна диплома и
практически се анулира възможността за избор
на дисциплини, поради особено високия хорариум
на задължителните дисциплини и отсъствието
на кадрови ресурс.

Следва да се добави и резистентността на
младата професионална общност, която е прена-
ситена с млади специалисти, еднакво неподгот-
вени за потребностите на обществото и еднакво
неконкуренти в образователната си израв-
неност. В тази среда е трудно да се предпри-
емат действия по европеизиране на образова-
нието без външна финансова подкрепа за
насърчаване на модерното разбиране за
приоритети в образователната страте-
гия. Липсата на работни места превръща млади-
те специалисти в съвременни роби на работода-
тели, които нарушават закона под прикритието
на корумпираната държавна и местна адми-
нистрация. Така веднага след университетската
скамейка младите специалисти не култивират
опит, а умение за оцеляване при изкривени усло-
вия на труд и отсъствието на държавна закрила.

Този извод неизбежно налага разсъждения за
публично-частно партньорство в сферата
на образованието, където приоритетно на
готовността за поемане на част от дър-
жавниете и общинските образователни
услуги от частния сектор следва да се съз-
дадат благоприятни условия и данъчни
облекчения. Правната уредба и практиката по
прилагане на публично-частното партньорство в
сферата на образованието у нас са безнадеждни.

Реализирането на концепцията за усъ-
вършенстване на българското образование
е продължителен процес, чието начало
обаче следва да се институционализира
чрез активност от органите на изпълни-
телната власт, както следва:

1. Санкция на Министерство на образование-
то и науката и Националната агенция по оценя-
ване и акредитация/НАОА/ и организиране на
дискусионни форуми, но не с традиционните
телевизионни експерти и експертите от без-
плодните работни групи, а с реални участници в
образователния процес;

2. Провеждане на дискусии по усъвършен-
стване на учебния план, а не затвърждаване на
образователната парадигма, без оглед на потреб-
ностите на работодателя;

3. Медийно отразяване в процеса на обсъж-
дане на промените и на резултатите от дейнос-
тите в специализираната периодика;

4. Информиране на професионалната
общност с цел увеличаване на обществения
ефект от промените чрез участие във форумите
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на неправителствени организации от образова-
телната сфера.

Не на последно място необходим е нов закон за
висшето образование, обвързан с добрата прак-
тика от приложението на законите в предходни-
те форми на образование и ... гражданско участие
(5). Питър Сенги счита, че съвременното управ-

ление трябва да е построено на способностите

на учещата се организация - тази, в която хора-

та системно се стремят да създадат своята

реалност, както и да я променят, когато това се

налага. Това поведение Питър Сенги нарича “пет-

ата дисциплина”.
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Българското историческо образование
в контекста на европейския 

интеграционен процес:
с национален облик и без космополитно

“очарование” 

Доц. Стоян Танев

Дописен член на Българската академия на науките и изкуствата
Катедра по история и археология, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Авторът на статията възприема, анализира и
утвърждава съвременната научнометодическа
мисъл и практика за преобладаващото преподаване
и изучаване на националната история в българския
образователен и възпитателен процес, предлагани
от експерти в Съвета на Европа. Европейската
концепция за обучението на учениците и студен-
тите по история се обуславя от наличието на
качествено нови явления в духовнокултурния
живот на европейските народи, нации и държави,
каквито са интеграцията и глобализацията. На
фона на тази обективна реалност и в съответст-
вие с препоръките на европейските експерти-
методици историческото познание би трябвало да
се използва за формиране на национално съзнание у
подрастващите поколения, да допринася за запаз-
ване на тяхната национална идентичност и за
истински прояви на толерантност и цивилизовано

гражданско поведение. От тази принципно важна
позиция е направена аргументирана критика на
историци-методисти в Министерство на образ-
ованието и науката, хуманитарни университети и
в частни образователни центрове. Според тях фун-
даменталната цел на обучението по история е да
се формира у българските ученици и студенти съз-
нанието, че те са преди всичко и повече граждани
на света, отколкото граждани на своята държава.
Заключителният извод на автора като научноме-
тодическа препоръка е: историческото образование
в Република България трябва да бъде с подчертано
изразен национален облик и без космополитно”оча-
рование”. 

Ключови думи: национално съзнание, патри-
отично чувство, гражданско поведение, толеран-
тност, хуманност.

Р Е З ю М Е

The author of this article perceives analyses and con-
firms the contemporary scientific methodological
thought and practice about the prevailing teaching and

study of the national history in the Bulgarian education-
al system as they were offered and used by experts in the
Council of Europe. The European concept about the his-
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torical education of pupils and students is based on the
presence of qualitatively new phenomena in the spiritu-
al and cultural life of European peoples, nations and
states such as integration and globalization. In the light
of this objective reality and in accordance with the rec-
ommendations of European methodologists historical
knowledge should be used to form national conscious-
ness in the growing generations, to contribute to the
preservation of their national identity and to the true
manifestations of tolerance and civilized behaviour. The
author makes a well-founded critique of historian-
methodologists in the Ministry of Education and
Science, in universities and in private educational cen-

tres from this principally important methodological and
methodological-didactical position. According to their
opinion the fundamental goal of the historical education
is to create in Bulgarian pupils and students the aware-
ness that they are above all citizens of the world rather
than citizens of their state. The final conclusion of the
author as a scientific methodological recommendation
is: the historical education in the Republic of Bulgaria
should be with a pronounced national image and with-
out cosmopolitan "charm". 

Key words: national consciousness, patriotic feel-
ing, civic behaviour, tolerance, humanity.        

Концепцията на Съвета на Европа за познава-
телните, социалните и хуманитарните функции
на историческото образование отрежда доминира-
що място на проблемите на националната иден-
тичност и на държавния суверенитет. Проблеми,
произтичащи от общото макар и създадено в раз-
лично историческо време наследство на европей-
ския континент. В контекста на това наследство
като историческа даденост, която присъства и в
нашето съвремие през XXI век, политическата и
социалната стабилност, националната сигурност
и междуетническият мир в България и на
Балканите, в Европа и в света са немислими без вза-
имно доверие и разбирателство, без разумно-мъдър
диалог и толерантност. Политиката на Съвета на
Европа е насочена към постигане на благородната
цел за мирен просперитет на всички народи, нации
и държави с многообразна и широко-мащабна
хуманна дейност, влючително и чрез историческо-
то образование. Затова при съставянето на учеб-
ните програми по история и нейното преподаване
в училища и университети е недопустимо и вредно
националната история да съдържа елементи и
рецидиви на национален нихилизъм или да бъде сино-
ним на националистическа история. Националната
история на всеки народ в Европа и в света не бива
да позволява национално обезличаване на народите
или да формира съзнание и чувства за национално,
етническо или расово превъзходство, т.е. да   не
допуска шовинизъм и нетолерантност в учебното
съдържание и в образователния процес.(15).

Европейската интеграция и глобализация са обе-
ктивни икономически, политически, социални и
духовно-културни процеси. Днес световната мрежа
на Интернет обгръща и поглъща предишния инфор-
мационно-комуникативен и културен суверенитет
на отделните национални държави и срива техния
етнокултурен вековен имунитет, поразявайки го с
вирусите на технологични и други примамливи
новости с неподозирани последици. Интеграционен
процес има и в системата на образованието.
Развитието на съвременна България в края на ХХ
век и в началото на ХХI век започва да се осъще-

ствява в условията на евроинтеграцията и глоба-
лизацията. Тези процеси намират отражение в
най-новата европейска и световна история, т.е.
осъществява се глобализация на историческата
наука.(12,15). Националната история на съвремен-
на България следва да се изяснява в контекста на
разширяващата се евроинтеграция и развиващата
се глобализация. Съветът на Европа обаче е против
налагането на един общ, унифициран вариант на
европейската история, макар че редица общи теми
се изучават в много страни. Това несъгласие е опо-
вестено публично въпреки напредналата фаза на
реалните интеграционни процеси в рамките на
Европейския икономически и политически съюз. По
силата на тази логика в Съвета на Европа, профе-
сионалната научно-експертна историческа мисъл в
България не би трябвало да допусне преждевремен-
ното написване и публикуване на общ и унифициран
вариант на балканската история и особено на
съвременната балканска история. Наличието на
исторически закъснял и триумфиращ нов национа-
лизъм на Балканите, който през ХХ век и началото
на ХХI век се проявява в агресивна, репресивна и аси-
милационна политика, ставащите дезинтегра-
ционни процеси в многонационални и еднонационал-
ни държави - всички тези преобладаващи негативни
явления и процеси затрудняват в максимална сте-
пен издаването на един общ и унифициран универси-
тетски или училищен учебник по балканска исто-
рия. Поради това важно обстоятелство в балкан-
ските държави и особено в България следва да се
акцентира все още и преди всичко на националната
история. Полезна е идеята на Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа да се изучава в
необходимия обем повече съвременна история
(национална и обща), за да се подготвят младите
хора в обединена Европа като съзнателни и доб-
росъвестни граждани на едно бъдещо цивилизовано
демократично общество. Европейската концепция
за обучението по история поставя пред учителите
по история като основна цел в учебния процес по
национална и обща история постигането на граж-
данско образование и възпитание, но при запазване
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на националната идентичност и етнокултурната
автентичност. Това е възможно само когато в
учебното съдържание по история се разкрива исто-
рическата истина и се защитават демократиче-
ските ценности и институции, човешките права и
толерантността, обществената солидарност и
плурализма; когато се развива критично мислене и
се преодоляват предубеждения, предрасъдъци и
остарели стереотипи, при свободно изказване на
лично мнение и признаване правото на "другия" да
има собствено мнение, с приемане на различията
между хората и на етнонационалното многообра-
зие, с действени прояви на гражданска съзнател-
ност, доблест и смелост.(15). 

Възприемайки правилната принципна позиция и
мъдрото внушение на научно-методическите екс-
перти на Съвета на Европа за приоритетното пре-
подаване и изучаване на националната история,
споделям реалистичното и прогностичното мисле-
не на професор д.ист.н. Андрей Пантев, бивш препо-
давател  по нова обща история в Историческия
факултет на Софийския университет и в други
български, европейски и американски университе-
ти, че съотношението между националната ни
история и чуждата история трябва да бъде под-
чертано в полза на националната ни история.
Според него образователните системи на Англия,
Франция, Германия, Италия и на други европейски
страни, нации и държави биха могли да си позволят
съотношение 40/60 в полза на общата история,
тъй като самите те са световна история. Затова
той, макар и професионално да е заинтересован от
преподаването на по-голям дял от новата обща
история в българските училища и университети,
предлага и настоява българската история да доми-
нира в учебната програма, в обучението по исто-
рия и в учебната литература. При уязвимото гео-
политическо място на България с нейната специ-
фична и влошена етнодемографска ситуация недо-
статъчното познаване на собствената ни исто-
рия несъмнено ще застрашава нашата национална
идентичност.(16,17). 

Споделям също и категоричното професионално
мнение на 182 учители по история в София за дей-
стващата през 1995 г. учебна програма по история
и за използваните тогава учебници по история,
изразено в резултатите от проведената с тях
анкета. Резултатите от анкетата са обобщени в
експертна оценка на Регионалния инспекторат по
образование в София. Основните им препоръки към
съдържанието на учебната програма се свеждат до
следното: първо, да се увеличи делът на българска-
та история в обучението на учениците от VII, VIII
и IХ клас в контекста на общия исторически про-
цес, като се запази концентричният принцип на
структуриране на учебното съдържание по българ-
ска история в отделните образователни степени  и
българската история се изучава в горния курс в

рамките на две учебни години; второ, да се
извършва своевременно актуализиране на учебната
програма в съответствие с  най-новите постиже-
ния на историческата наука, избягвайки всякакво
"кокетиране" с политическата конюнктура и нови-
те идеологически клишета; трето, в учебното
съдържание за Х-ХI клас българското развитие в
конкретното историческо време не е представено
равностойно. Например, за Българското възражда-
не не е достатъчен фактологическият материал,
за да се откроят изводи с акценти. По нова българ-
ска история е допусната тенденциозност в подбо-
ра и в коментара на емпирично-документалния
материал и е отделено  недостатъчно внимание на
българския национален въпрос и на съдбата на
българите извън нашето отечество. Всички анке-
тирани учители препоръчват и настояват българ-
ската "национална история да има водещо
място" (к.С.Т.) в образователно-възпитателния
процес, за да се формира националното самосъзна-
ние на учениците и осъществява тяхното патрио-
тично възпитание.(6,8).

Изтъкнатите мотиви, приведените аргумен-
ти, посочените факти и примери за държавностра-
тегическа и обществена необходимост от българ-
ско историческо образование с национален облик
нямат никакво значение за чиновническо-бюрокра-
тичната мисъл в Министерството на образоване-
то и науката.

С т р а н н о  е нежеланието на съответните
длъжности лица в това министерство да възприе-
мат професионално-компетентното мнение на
преобладаващата част от българските учени
историци и методици, на конкретните разумни
предложения на мнозинството от българските
учители по история, на настойчивото искане на
голям брой български интелектуалци - писатели и
поети, народопсихолози, социолози, юристи, журна-
листи, публицисти и други представители на
националното мислене и патриотичното слово в
България, на авторитетни български обществени-
ци да се промени съотношението на изучаваната
българска и чужда история от учениците в българ-
ското училище в полза на родната ни история.

П а р а д о к с а л н о   е негативното отношение
не само на висши служители в МОН, осъществява-
щи организацията и управлението на учебния про-
цес по история от позициите на националния нихи-
лизъм, но и на депутатите в Комисията по образо-
ванието и науката в българския парламент. Почти
всички министри на образованието и науката и
подчинените им в служебната иерархия висши
чиновници вече 28 години след 10 ноември 1989 г. не
осъзнават или пренебрегват познаватеалните
функции и възпитателното въздействие на българ-
ската история като наука и учебен предмет в
нашите университети и училища. Те подценяват
възможностите, които разкрива обучението на



l

24

Assoc. prof. S. Tanev. Bulgarian Historical Education...

ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2018

учениците по българска история за запазване на
родовата, етническата, социалната и национална-
та памет на българския народ, за формирането
върху тази основа на историческо национално
съзнание на младите български граждани като
необходима и много съществена съставка на обще-
ственото съзнание.

Ръководителите на просветното ведомство и
народните представители в Комисията по образо-
ванието и науката в парламента сякаш не знаят,
че във всички времена и във всички държави отече-
ствената национална история е изпълнявала,
изпълнява и ще изпълнява функцията и фундамен-
талното предназначение да бъде духовен учител и
наставник по родолюбие. Представителите на
изпълнителната и законодателната власт в
Република България, които регламентират, регули-
рат и ръководят развитието на духовнокултурни-
те процеси в съвременното българско общество, би
следвало да знаят /ако имат българско самосъзна-
ние!/, че главната и най-съществената цел на слож-
ната система на националното образование и
възпитание е формирането,  укрепването и разви-
тието на българското национално съзнание на мла-
дите поколения в България.

Истинското съдържание и реализацията на
това национално-патриотично съзнание се разкри-
ват и постигат чрез трайно чувство за национал-
на идентичност и принадлежност, отстояване
както на националното достойноство и самочув-
ствие, така и на националната гордост при вся-
какви обстоятелства; уважително отношение към
символите и знаците на българската духовност и
държавност; непоколебимо чувство за дълг и пре-
клонение пред отечеството; благороден стремеж
към запазване на националните идеали, добродете-
ли и ценности; активно отстояване на българска-
та идея и национална култура като основополагащ
принцип в политическия, обществения и личния
живот; постоянно противодействие при фалшифи-
циране на историческата истина за българската
нация и държава; непримиримост към хулите, кле-
ветите и действията, които унижават българска-
та национална чест; категорично отрицание на
политиката на национален нихилизъм и национален
шовинизъм;  възраждане на моралните образци  на
българския национален дух чрез познанието и спо-
мена за дълбоките корени на народностните тра-
диции и държавност; осъществяване на политика
на национален демократизъм и пр.(10).

А б с у р д н о   е безразличието на ръководния
управленски екип в МОН и на специалистите по
история в това министерство към бъдещето на
националното историческо образование, на обуче-
нието на учениците по българска история в българ-
ското училище през ХХI век. Липсва научнообоснова-
на стабилна концепция за доминиращото препода-
ване и изучаване на отечествената ни история  от

първи до дванадесети клас. Като "интелектуален"
продукт, "творчески-иновационен" резултат и
"професионално-дръзновена" прогностика от и на
"модерното" мислене на партийно оцветени и
назначени експерти във висши държавни институ-
ции в България и по-конкретно в МОН продължава и
в началото на двадесет и първото столетие омало-
важаването и подценяването на българската исто-
рия в качеството й на учебен предмет в българския
образователн процес. Тревожна е констататция-
та на професор д-р Тодор Мишев, преподавател по
методика на обучението по история в Софийския
университет "Св. Климент Охридски", че все още в
българското училище липсва баланс между отече-
ствената и световната история, между учебното
време за историческото образование и учебното
време за другите образователни предмети.
Фатално съдбовен проблем е очевидно недостатъ-
чното изучаване на българската история в седми,
осми, девети и десети клас. Голям брой от ученици-
те изобщо не учат история, защото са в специали-
зирани езикови паралелки. Родната ни история не
се изучава сериозно, задълбочено и системно някол-
ко години. В учебния материал за обща история тя
се вмества съвсем ограничено и има реално участие
с 5 - 10 процента. Нима не е абсурдно българските
ученици да учат подробно за присъствието и управ-
лението на англичаните в Индия, а да не знаят или
съвсем малко да знаят защо, кога, къде и как анг-
личаните са сражават с българските родове войски
по време на Първата и Втората световна война?
Нима не е абсурдно подробното изучаване в българ-
ското училище на безброй египетски фараони, на
десетки династии в Китай, на десетки правител-
ства във Франция, Германия или Англия, а да не се
преподава  на българските ученици повече учебна
информация за богатото културно-историческо
наследство на траките при наличието на нацио-
нална и световна наука тракология, за изключител-
но интересната и изпълнена със съдбовни истори-
чески превратности политическа, социално-иконо-
мическа и духовнокултурна история на българска-
та етнонационална общност като народ и обще-
ство от създаването на българската държава до
наши дни? Нима не е абсурдно лансираната вредна
идея да не се учи история в последния дванадесети
клас за хуманитарните гимназии и в тринадесети
клас за професионалните гимназии? Професор Т.
Мишев с основание поставя тези въпроси с неопро-
вержимата логика на посочените от него негатив-
ни реалности в образователния процес в българско-
то училище в своята статия "История срещу
историята." (14). 

Авторът на тази статия с подчертана убеди-
телност предлага полезна идея за оптимизиране на
учебния процес по история в българското училище.
Заслужава внимание неговото предложение да се
изучава българска история поне две години в
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завършващия цикъл на средното образование. Това
конкретно предложение е приемливо и от заложена-
та в него възможност историята на България да се
изучава по-задълбочено и с по-голям интерес от
всички кандидат-студенти, които се явяват на
конкурсен изпит по този учебен предмет за много
специалности в българските университети.
Разбира се, кандидат-студентският интерес към
която и да е учебна или научна литература е моти-
виран предимно от личните прагматични съобра-
жения за успешно и най-добро представяне на пола-
ганите изпити. Във всички случаи обаче би било нор-
мално и полезно учениците като кандидат-студен-
ти, които се подготвят за изпита по история на
България в университетите  и висшите училища,
да изучават тази учебна материя в последния клас
на българското училище.(14). Към обучението по
история в българското училище не е безразличен и
професор Пламен Митев, преподавател по история
на Българското възраждане в Историческия факул-
тет на Софийския университет. Според него в
българското общество думите  патриотизъм и
национализъм вече са натоварени с негативно
съдържание. В публично изявление той констати-
ра, че постепенно космополитизмът заема домини-
ращо място в обучението по история. “И сега
нашите деца, по думите му, знаят много повече за
това какво се е случило в Европа или Америка, но
много по-малко за онова, което се случило в
България. Тъжно е, но е факт!”.(13). Професор Георги
Бакалов, преподавател по история на Византия в
Софийския университет, с аналогични аргументи
предлага в единадесети и дванадесети  клас на
българското училище да се преподава и изучава
само българска история. Той преценява идеята да
се намаляват часовете по история като пълно
недомислие. По неговите думи няма друга европей-
ска страна “в която да има такова нихилистично
отношение към собствената история както в
България.” (2).

Националният нихилизъм на ръководните орга-
ни в МОН и на чиновниците експерти в него по
отношение на историческото образование в българ-
ското училище отново ескалира и достига невиж-
дан апогей през 2006 г. В поредната просветна
реформа е замислено учениците в VIII клас да изуча-
ват само чужди езици и да се обучават с компютри,
а историята като учебен предмет да не се препо-
дава и изучава в ХI и ХII клас. По този повод доцент
д-р Елка Дроснева, преподавател по историография
в Историческия факултет на Софийския универси-
тет, публично изрази своето възмущение във всеки-
дневния печат от липсата на професионален под-
ход у т. нар. експерти в МОН по проблемите на
българското историческо, в по-широк план и хума-
нитарно образование. Тя  предусеща опасността
от държавно-институционално посегателство
върху изучаването на отечествената ни история в

българското училище още през 1994 г. Тогава тя
писа за тази опасност в научно-методическото
списание “История” следното: “Естествено е -
вижда се от всички национални истории и днес, а е
така и в цялостната хилядолетна история на
историческото познание, всеки народ да се интере-
сува преди всичко от собственото си минало. Ето
защо крайно неубедителни /не поради "патриотор-
ски" причини) ми изглеждат намеренията българ-
ската история да се сведе до минимум в новите
учебни планове за училищното обучение по исто-
рия. Те не могат да бъдат защитени с никакви
сериозни научни критерии.” (9).

Беда за българското историческо образование
след 1989 г. до наши дни и занапред е наличието на
една категория университетски историци, които в
качеството им на изследователи и преподаватели
пренебрегват необходимостта то да има преобла-
даващо национално-патриотично съдържание. Те
са подвластни на новата многопартийна идеологи-
ческа конюнктура, на новата политическа митоло-
гия и на новия подражателен институционално-
бюрократичен субективизъм от висш порядък.
Особено голяма е отговорността на университет-
ските преподаватели по методика на обучението
по история в университетите, в които има лек-
ционни четения и семинари по история и по-кон-
кретно по българска история. Тази отговорност е
безспорна, тъй като в специалността История в
нейния педагогически профил професионалната
квалификация на учителите по история за нашите
училища и на преподавателите по история в
българските университети се осъществява чрез
учебния предмет Методика на обучението по
история. В сборника със статии на хабилитирани-
те праподаватели по методика на обучението по
история в Софийския университет професор д-р
Красимира Табакова и професор д-р Тодор Мишев,
озаглавен "Историческо образование",  двамата
автори изтъкват с основание, че времето от 1990
до към 1995 г. се характеризира с "радикални, при-
бързани и не винаги научно оправдани промени" в
българското историческо образование. В това пре-
ломно време някои историци от комунистически
апологети стават декомунизатори на историче-
ското образование с тоталното отрицание на
постигнатите успехи както в развитието на
българската историческа наука, така и в национал-
ното историческо образование в социалистическа
България. Тъкмо тези историци под външни влия-
ния преминават границата между българските
исторически обусловени национални идеали, ценно-
сти и интереси и наложения през годините на т.
нар. преход зловреден за съвременната българска
нация космополитизъм, чийто синоним през ХХI
век е глобализмът.(3,24).

Тяхната тревожна констатация съвпада и с
моето твърдение за посегателство върху българ-
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ското национално-историческо съзнание, чувство и
достойнство на ученици и студенти в нашите учи-
лища и университети чрез "научно"-методическото
изискване и внушение учителите по история да
формират у младите българи мислене и самочув-
ствие, че те са граждани на света (к.С.Т.)и на
своето отечество. През 1992 г. професор д-р (тогава
доцент д-р) Мария Радева публикува в списание
“История”, кн.1, с.21-24 статия със заглавие
"Методическото наследство в обучението по исто-
рия - бреме или опора в нормализацията на обуче-
нието". В тази статия тя изтъква, че професио-
налната и гражданската отговорност на днешни-
те български историци е огромна за "израстване-
то на младите българи като граждани на
света и на българското отечество". (к. С.Т.) В
такъв дух е нейното схващане, което тя изразява
публично с участието си в дискусия във връзка с
проведен симпозиум на Съвета на Европа в София
от 19 до 22 октомври 1994 г. на тема: "История,
демократични ценности и толерантност". В отго-
вор на въпрос на журналистката от в. Аз-Буки
Люба Фотева какво е съотношението между нацио-
налната и европейската история в различните
степени на българското училище доц. Мария Радева
отговаря: "У нас до VI клас се учи национална исто-
рия. Новото, което търсим, е как да  разширим
мястото на историята на балканските народи и
на Европа така, че нашата национална история да
се разглежда в контекста на европейската. В по-
горните класове авторите на учебниците методо-
логично се ориентират към паралелно изучаване на
национална и обща история, като общата има
водещо място." (к. С.Т.).(1). Подобна главна образо-
вателна и възпитателна цел на българското исто-
рическо образование е поставена в методическо
пособие т.е. книга за учителите по история, които
обучават учениците в шести клас на средното
общообразователно училище. В глава втора на това
пособие, "Историко-дидактически проблеми в урока
по история в шести клас", автор на която би тряб-
вало да бъде доцент М. Радева, е изтъкнато, че цен-
ностната ориентация на учениците в следващата
степен на средното общообразователно училище
"при една по-висока степен на интелектуал-
но равнище на юношите европейската иден-
тичност"   следва "да заеме предно място в
ценностната система на българските
граждани" (к. С.Т.).(20). "Защо "граждани на
света," когато можем да сме уважавани българи в
единна Европа? Толерентност - колкото щете! Но с
национално достойнство. И точен баланс на инте-
ресите" - ще възкликне с основание Станислав
Димитров, учител по история, роден в село Горна
Градешница, Пиринска Македония, син на бежанско
българско семейство от Егейска Македония.(7).  А
българският интелектуалец в Париж Цветан
Тодоров с дълбока мъдрост и патриотично прозре-

ние ще отправи към нас българите възглас: “Искам
да подчертая, че да се чувства човек европеец, не
означава, че трябва да се изличи  националната му
самоличност, аз съм убеден, че за българите най-
добрият начин да бъдат европейци е да си останат
българи.” (25).

Подобна нова цел е формулирана за учителите и
учениците по история в българските образовател-
ни и възпитателни институции и в увода на
научната монография на професор д-р Мария
Радева, публикувана през 2008 г. Имайки предвид
дейността на Съвета на Европа в областта на пре-
подаването на историята с акцент върху обуче-
нието по националната история във всяка европей-
ска държава, тя е принудена да преформулира
целта на обучението по история с изискването
младите хора да "осъзнават себе си като граждани
на своята страна, на Европа, на света".(22). Ако се
върнем още по-назад във времето и прочетем нейна
студия, публикувана през 1986 г. със заглавие
"Учебниците по българска история (1879-1900) и
възпитанието на национални чувства и национал-
но съзнание", ще установим възприетата и утвър-
ждавана от авторката точна и вярна констата-
ция, че "патриотизмът е главна идейна сила във
всички действащи учебници до началото на ХХ век".
Тези патриотични чувства определят умонастрое-
нията на младите български поколения и през след-
ващите десетилетия на ХХ век.(21). Двадесет и две
години по-късно, в 2008 г., проф. Мария Радева след
задълбочен методико-исторически анализ на
съдържанието на учебниците по българска исто-
рия за периода 1878 - 1944 г. с основание отбелязва,
че общите образователни и възпитателни ориен-
тации и стратегии на историческото образование
е за "култивиране на българска национална иден-
тичност". Тя изтъква още един многозначителен
факт: българската национална идея присъства
постоянно в българското историческо образование
в нашето училище през изминалите шест десети-
летия след 1878 г.(22).

Защо да не продължаваме тази позитивна
научна и методическа традиция в българското
историческо образование и през следващите десе-
тилетия на ХХI век?  Отстояваните от професор
Мария Радева възгледи за "равнопоставеност и рав-
нозначност на националната и европейската иден-
тичност в историческото съзнание на днешните и
бъдещите поколения на обединена Европа" както и
нейното твърдение за идентифицирането на цен-
ностните ориентации на обучението по история в
националните държави с ценностите на обединена
Европа се разминават със становището на научно-
методическата експертна мисъл на авторитетни
историци в Съвета на Европа за преобладаващо
място, водеща роля и по-голямо значение на отече-
ствената история в образователния и възпита-
телния процес на националните държави в
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Европейския съюз.(22). Тези препоръки и внушения
на проф. Мария Радева за равнопоставеност и рав-
нозначност на националната и европейската иден-
тичност в историческото съзнание  на сегашните
и следващите поколения на народите в обединена
Европа едва ли ще бъдат възприети както от пре-
подавателите по национална история, така и от
учениците и студентите в европейските и балкан-
ските държави в Европейския съюз, защото в тях-
ното историческо съзнание досега и занапред ще
преобладава и ще се проявява винаги националната
идентичност. 

Професор Мария Радева чете лекции по
Методика на обучението по история няколко десе-
тилетия в Софийския университет, за по-малко
време (1993-2004 г.) и в Шуменския университет,
работи по проекти на ФАР (1996-1998 г.) и на
Съвета на Европа (2000-2004 г.), участва в екипи за
изработване на учебни програми за училищното
историческо образование по "История и цивилиза-

ция", "Човекът и обществото". Тя е водещ автор на
учебника за трети клас "Човекът и обществото" и
на учебник със същото заглавие за учениците в
четвърти клас в българските училища.
Наименованието на този нов учебен предмет може
да се приеме без колебание и с одобрение от препо-
давателите по история и от учениците, които го
изучават, защото както всеки човек, така и всеки
народ имат своя история. При това всеки човек е
човек в своята история. Особено необходимо е да се
знае и никога да не се забравя, че "всеки народ е
народ в своята история". В този смисъл човекът и
обществото, народът винаги трябва да бъдат в
центъра на историческото изследване, преподава-
не и изучаване. Тази мъдра аксиома ни предлага в
своето интелектуално и прогностично мислене
академик Васил Гюзелев.(4). Тя намира концентри-
ран израз в наименованието на споменатия нов
учебник "Човекът и обществото". Този учебник с
неговото тематично съдържание, илюстрации за
нагледност на текста и въпроси към учениците за
размисъл и запомняне на уроците е предназначен за
ползване от учениците в трети и четвърти клас и
за техните преподаватели в българските училища.
Неговото използване досега в образователния про-
цес обаче предизвика публична дискусия сред профе-
сионалните историци и други български граждани в
средствата за масова информация и в социалните
мрежи в интернет пространството. В телевизио-
нен спор по БТВ един учител по история, Емил
Джасим, представяйки се за "модерен" историк от
"Център за образователни инициативи", заяви, че
"думата родина е натоварена с негативна конота-
ция", че в "България живеят много народи" и ние
българите сме един от тях. Това негово псевдонауч-
но и антибългарско твърдение си има своето обяс-
нение: той е програмен директор на неправител-
ствената организация "Център за образователни
инициативи", която се финансира от външни спон-
сори. В друга своя телевизионна изява той прави
либерално-волунтаристичното внушение учители-
те и учениците да не използват учебниците по
история, защото понастоящем има модерни сред-
ства за обучение. Сегашните учебни програми и
учебници по история позволяват и на други “модер-
ни” историци като Емил Джасим да формират у
българските ученици небългарско, а в някои случаи
и антибългарско,  мислене, поведение и действие в
духа на съвременния постмодернизъм и глобализъм.
Професор Мария Радева като водещ автор на учеб-
ника "Човекът и обществото" обяснява и защитава
разбирането, че децата в трети и четвърти клас
трябва да бъдат обучавани с ясен език в толерант-
ност и мултикултурност, а не в агресия и теро-
ризъм. Талантливата журналистка Велиана
Христова, която анализира компетентно пробле-
мите на българското образование вече няколко
десетилетия, в публикувана статия заяви, че
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"няма народ в Европа и в днешния свят, който да
зачерква героите и "митовете" си в угода на криво-
разбрана "толерантност" и "модерност". (26). В
споменатия учебник в текста за Априлското
въстание за Христо Ботев са отделени само две
изречения: "Четата на Христо Ботев от 200 въоръ-
жени мъже била разбита във Врачанския Балкан.
Поетът войвода загинал, но неговите стихове за
свободата на човека са живи и днес". Липсва снимка
на Христо Ботев. В друг учебник "Човекът и обще-
ството" за трети клас с автори Мария Радева,
Мария Манева и Милка Русинчовска-Мандова, изда-
ден през 2004 и 2008 г., има снимка на Христо Ботев.
За него в този учебник има три изречения с пропус-
ки и неточности: "В Румъния Христо Ботев под-
готвил чета. Тя слязла на брега (на коя река?) при
Козлодуй, но по пътя към Врачанския Балкан (по
пътя или в балкана?) била разбита. На 1 юни заги-
нал войводата". Кой е войводата и къде загива той?

В споменатия учебник са допуснати и други сла-
бости. Авторите на учебника пледират за толе-
рантно отношение на българската държава и на
преобладаващата българска национална общност
към етническите общности и групи в нашата обща
родина Република България. Те предлагат на учени-
ците лаконичен текст само за турците, арменци-
те, евреите и ромите. Другите етнически общно-
сти макар и с по-малка количествена характери-
стика - армъни (арумъни), власи, гагаузи, гърци,
каракачани, руснаци, татари, дори не са назовани
като етнически групи. Учебната информация за
турците в България не е научно достоверна. Според
авторите турците са общност, която се "формира
от смесването на различни общности". (23). Кои са
тези етнически общности? Няма отговор на този
въпрос. Научната истина за произхода на турците
в българските земи е разкрита в изследвания на
български учени, направени върху автентични
данни в архивни документални източници и други
извори. Сред турското население в съвременна
България има потомци на османски заселници от
Мала Азия. Има и друга преобладаваща турска общ-
ност по нашите земи, съставена от ислямизирано
местно население, сред което са и българите моха-
медани като наши сънародници в съвременна
България. Не са изяснени достатъчно причините за
изселването на българските турци и българите
мюсюлмани в Турция. Една от които е подвеждащо-
то влияние на външнополитическата пропаганда
на турската държава върху тях.

Разказът на авторите на учебника за арменци-
те и евреите в България като етнически групи е
съвсем кратък. Отбелязано е, че те имат голям
принос в българската култура, без да се посочват
имената на талантливи представители на тяхна-
та интелигенция и заслугите им за развитието на
българската наука, култура, литература и на
българското изкуство. Не е изтъкнато хуманното

и толерантното отношение на българския народ
към арменците и евреите, спасени от българската
демократична общественост: арменците в
България от османския геноцид и евреите в
България от хитлеристкия геноцид. Странно е, че
в учебника на М. Радева и М. Манева има кратка
информация за ромската общност в Европа, но
почти липсва текст за циганите (ромите) в
България при изобилие на научна литература за
тази голяма етническа общност в нашата държа-
ва. Не е обяснено, че създаването на тяхната инте-
лигенция става в условията на социализма през
втората половина на ХХ век. Липсва текст за пер-
соналното участие на нейни изтъкнати  предста-
вители в културния живот на съвременна
България.

Поради предявените изисквания към автора за
ограничен обем на статията в нея той не прави
научна критика на методологически, методико-
дидактически и фактологични слабости, пропуски и
неточности в споменатия учебник (“Човекът и
обществото”) и в друг учебник (“Свят и личност”)
за българските ученици в гимназиите. Пак поради
това обстоятелство авторът на тази статия не
отправя критичен взор и към най-новата учебна
програма, въз основа на която ще се пише нов учеб-
ник по “История и цивилизация” за Х клас. 

Допуснатите слабости в учебника "Човекът и
обществото," в други учебници по история на
България или свързани с българската история
съответстват на официалната държавна полити-
ка в Република България след 1989 г. Това е политика
на национален нихилизъм, на пренебрегване или
отричане на традиционни български национални и
духовнокултурни ценности. Тази политика е
неизбежно предизвикателство към национално-
патриотичното мислене на авторитетни българ-
ски професионални историци, журналисти, обще-
ственици и обикновенни български граждани - учи-
тели и родители, чиито деца изучават българска
история. Не остават безразлични към реалните
тревожни процеси на обезбългаряване на младото
българско поколение, към множеството случаи и
факти на духовна нищета в съвременното българ-
ско общество създадените и развиващи дейност
български научни, образователни, национално-пат-
риотични и социално-педагогически сдружения и
организационни структури. 

Изтъквайки необходимостта от приоритетно-
то начало на националната ни история в българ-
ското историческо образование на младото поколе-
ние и от нейното “научно” тълкуване в посочения
учебник "Човекът и обществото", това съвсем не
означава подценяване на другата не по-малко
важна и съществена потребност от знания на уче-
ниците за историческото развитие на Европа и на
света извън Европа през отминалите епохи и в
сегашното социално време. Като не приемам лише-
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ното от научно основание твърдение за едновре-
менното протичане на обективните икономически,
социални, политически, идейни и духовнокултурни
процеси в прогресираща модерна Европа и в изоста-
нала патриархална България особено до
Освобождението й от османски гнет, съвсем не
омаловажавам непреходната ценност на знанията
на българските ученици и граждани за европейския
исторически процес  и по световна история в по-
широк план. Същността и спецификата на българ-
ското историческо и съвременно развитие се
открояват само при съпоставянето им с разви-
тието на европейския исторически процес като
минало и настояще. Българската история, която
носи у себе си и дава на поколенията българи вели-
колепното своеобразие на етнонационалното исто-
рическо битие, която се вплита в обективно съще-
ствуващото различие на европейския духовнокул-
турен свят, но дава и усещане за привързаност към
прадеди, национални традиции, ценности и добро-
детели, следва да бъде вградена в европейското ни
бъдеще. При формирането на научнообоснована
национална, а не политическа партийно-конюнк-
турна концепция за целите и задачите на българ-
ското историческо образование и с нейното
непрекъснато прилагане в учебно-възпитателния
процес по история в българското училище ще се
извършва естествен процес на приобщаване на уче-
ниците в нашата страна към европейските и све-
товните общочовешки исторически ценно-
сти.(18,19).

В някои от досега действащите учебни програ-
ми и учебници по история прозира стремеж към
самоцелно използване на нов терминологичен апа-
рат, който отдалечава мисленето на учителите, а
чрез тяхното преподаване и на учениците, от
установената и утвърдената в научните изследва-
ния обективна историческа истина. Срещат се
"модерни" терминологични мъглявини и разлято-

сти, които ни отдалечават от непреходно ценно-
то в позитивно-традиционната българска истори-
ческа наука. Едва ли може да се оспорва аксиомата,
че новото учебно съдържание по национална и обща
история следва да бъде редуцирано научно позна-
ние, а то от своя страна да бъде резултат от дей-
ствително новите научни изследвания в областта
на българската и на световната историческа
наука. При всички случаи обаче съдържанието на
учебните програми, на учебниците и на учебните
помагала по история, както и съобразеното с тях
нейно преподаване от учителите и изучаване от
учениците, не бива да се свежда до опит за ново
поредно идеологическо и партийно-политическо
манипулативно формиране на новите български
поколения.

В досегашните нови учебни програми по история
е нарушено съотношението между българската
национална история и общата европейска и светов-
на история. Според мен те са несполучлив опит да
се обнови и преструктурира съдържанието на учеб-
ната материя по история, но при очевидно подце-
няване на национално-историческите стойности в
образователно-възпитателния процес в българско-
то училище.

Двадесет и първият век ще бъде век на европей-
зация на балканското и в частност на българското
историческо образование в смисъл на изследване,
преподаване, изучаване и популяризиране на българ-
ското историческо минало и съвременната ни
история в сравнителен план, т.е. във връзка с обща-
та европейска и световна история. Поради специ-
фиката на нашето историческо и съвременно раз-
витие като народ, държава и нация обаче истори-
ческото образование в Р България би следвало да
има подчертано изразен национален облик и сетне
да се допълва със знания върху европейската и све-
товната история.
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Нашата свобода не ни е дарена

Интервю с

акад. проф. Пламен Павлов
на Аделина Делийска

Проф. Павлов, в контекста на
съвремието ни изразът “отго-
ворност пред България” актуа-
лен ли е?

Да, в нашата страна, независимо
от всички деформации на т.нар. “пре-
ход”, все пак има обществени корек-
тиви. Ето, за най-актуалната тема
в момента - продажбата на ЧЕЗ,
истината излиза наяве. Независимо
от дефектите на българската демок-
рация, тя е факт.

Каква е историческата исти-
на за 3-ти март - вашият прочит?

Откакто стана национален празник, 3-ти
март е доста оспорвана дата в исторически
аспект. Комунистическият режим упорито
отказваше това да е националният ни празник.
Разбира се, че и критиците на тази теза имат
известни основания - че Сан Стефанският дого-
вор е предварителен, че реално не е влязъл в сила
и т.н. 

В крайна сметка обаче 3-ти март е заключи-
телният акорд на това, което започна през
април 1876 г., комитетската мрежа на Левски,
върху която стъпва Априлското въстание - без
това не е било възможно да се стигне до такова
развитие на Източния въпрос. 

Появата на България върху картата на света
след 500 години робство е най-видимият, най-без-
спорният резултат от това, което става на 19
февруари по стар стил и 3-ти март по нов. Това
е най-важното.

Идеята за обединена, целокупна България, се
превръща в своего рода национална доктрина за
поколения българи. В името на тази доктрина
става и Съединението и Независимостта, войни-
те за национално обединение. В някакъв смисъл
посланията за целокупна България са валидни до
днес, дори да не го съзнаваме.

Ние граничим със себе си и това не
е само една красива фраза. Имаме
своите задължения към нашите съна-
родници в чужбина и в този смисъл
посланието за обединението на наро-
да ни продължава да е актуално дори
в модерния 21 век

Около тази дата всяка година
се обострят всякакви “фили” и
“фоби”, какво бихте им казал?

В самото съзнание на българите
десетилетията след Освобождението
и до 9 септември 1944 г. 3-ти март е

национален знак. Нека да не забравяме, че
Сръбско-Българската война завършва с мир,
който е сключен на същата дата, има и други
аналогии в историята ни. Най-често на 3-ти
март се противопоставя или 6-ти или 22-ри сеп-
тември, съответно Съединението и
Независимостта. Нека да припомним, че строи-
телите на съвременна България, на първо място
Стефан Стамболов, водеха абсолютно независи-
ма политика както спрямо Османската империя,
така и срещу намесата на Русия. И
Съединението , и Независимостта, са важни, но
3-ти март ни връща на световната карта
Твърди се, че трябва да сме благодарни на Русия,
че не сме се освободили сами, че сме получили сво-
бодата си на тепсия и т.н. Това са едни мантри
и клишета, които решително трябва да бъдат
изоставени. 

Всичко това не е било възможно и без
личност като Васил Левски, затова ли
написахте книга за него?

Неслучайно я озаглавих “Левски: Другото име
на свободата”. Защото Българското революцион-
но движение без активизацията на българското
общество и неговата средна класа, интелиген-
цията не би могло въобще да се стигне до съби-
тията от 1877-1878 г.

Нашата свобода не ни е дарена от никого, не я дължим на
никой чужд народ. Националната идея на поколения българи,
българската мечта, са въплътени във връщането на
България върху картата на света на 3-ти март, каза в
интервю за “Фрог нюз” историкът акад. проф. Пламен Павлов 
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И Гърция, Сърбия, Румъния, реша-
ват своите политически проблеми с
намесата на великите сили и с военна-
та активност на Русия.

Тя не води войната от някакви
хуманни подбуди, а следва своите
геополитически интереси и най-
вече излаза на Черно море след
поражението в Кримската война.
Но пък интересите й съвпадат по
онова време с нашите. В това
отношение нищо не бива да ни
кара да подценяваме себе си.
Българското участие във войната
е масово, не е само Опълчението,
има доброволци, народни горски
чети, българско разузнаване.
Самият генерал Гурко признава, че опера-
цията, когато освобождава София, е
невъзможна без подкрепата на българите
при преодоляването на Балкана

Да не припомняме и издръжката на руската
армия и много други неща. Нашето участие дори
до някъде е било ограничавано от руското
командване, но е значимо и важно. 

Всички знаят и за броя на жертвите, за ужаси-
те в Карлово, Сопот, Стара Загора
и др. Нашата свобода не ни е дарена
от никого, не я дължим на никой
чужд народ. Националната идея на
поколения българи, българската
мечта са въплътени във връщането
на България върху картата на
света на 3-ти март.

Затова спокойно можем да казва-
ме, че Апостолът е и спасител,
освободител на България.
Активността на българското рево-
люционно освободително движение,
на българската екзархия са в осно-
вата на нашето освобождение и ние
не бива да подценяваме това.

В предходните войни понятието България изо-
бщо не се употребява в дипломатическия свят.
Това започва след Сан Стефанския мирен договор.
Само това е достатъчно, за да стане ясно, че
всички резерви към 3-ти март са пресилени и
несъществени.

Не ви ли плаши крайният национализъм,
който сякаш се разгоря в последните годи-
ни? Дори Адела Пеева направи нов филм по
тази тема, чиято премиера е тази вечер.

Гледах го предварително този филм, но го смя-
там за малко пресилен. Не бива от разни съще-
ствуващи групички от крайни инфантилни еле-
менти да се прави заключение и повод за патрио-
тичния профил в България. Особено пък да се пра-

вят директни политически
намеци. Впрочем, аз не нами-
рам разлика между патрио-
тизъм и национализъм.
Симеон Радев също не прави
тази отлика. Той казва, че
след Освобождението в
България има “русофили и
националисти”. Смятам, че
напоследък в България има
един просветен патрио-
тизъм и е крайно време това
да се разбере от нашите
политици. На знакови дати
хиляди българи в десетки
наши градове показват какво
мислят и чувстват. Според

мен това е знак, че българската нация започва да
връща своето национално достойнство и затова
не може да бъде подлагана на филски и фобски
послания. В 2018 година да се говори за русофили и
русофоби, простете, е абсурдно.

Обаче националното ни обединение къде
е? Нали то беше националната доктрина
на Сан Стефанския договор?

Националното обе-
динение в наши време-
на вече има съвсем
други измерения.

Ето, договорът с
Македония е крачка
напред, стига да не
остане само на хар-
тия. 

Не бива да забравя-
ме за нашите големи
общности в чужбина -
в Румъния,
Бесарабските българи
в Украйна и Молдова,
за нашите в Гърция и

др. Същностната философия на европейската
интеграция предполага точно това. 

Ние трябва да изискваме от политиците - от
нашите и от международните, най-малкото да
не пречат на такъв процес на сближение.

Български “патриоти” късат знамето на
Косово и го обявяват за “фалшива” държава,
макар България да е водила серия от войни, за да
спре сръбското проникване по Мораво-вардарска-
та долина.

А един професор русофил наскоро осъди
усилията за интегриране на Западните
Балкани в ЕС и НАТО. Това бил американски
план да се прекъсне влиянието на Русия,
Турция и Китай. Той дори не си направи

„Васил Левски пред турски съд“
Художник Калина Тасева
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труда да обясни какво лошо има в това за
България?

Комплексът: “какво сме ние българите без
Русия?” има своите дълбоки исторически основа-
ния.

Ние  като нация се нуждаем не от обяснение
на този комплекс, а от неговото преодоляване. 

Трябва да помним миналото, но трябва и да
планираме нашето бъдеще.

Руският патриарх не си изпусна нервите,
когато обяви, че си отива огорчен. 

Той не беше у нас, за да спечели сърцата и
душите на българите. 

Той дойде за да ни се накара, да ни напомни, че
сме предатели, да поиска от нас коленопреклонно
подчинение.

Така са се отнасяли към нас вече 140 години и
са виждали, че това не променя отношението на
много, ама много българи към Русия. Докато това
е така, нямаме причина да очакваме промяна в
руското отношение към нас.

Нещата може би ще се променят, когато пре-
станем да се терзаем и с голямо мнозинство
кажем на Русия: Не сме неблагодарни, но си имаме
свои планове.

„Бой за Шипка“ 
Художник Димитър Гюдженов
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В бр. 22 на вестник “Трета възраст” от 31 май
2017 г. бе публикуван един вълнуващ материал, оза-
главен “Сведение относно убийството на войводата
Христо Ботев”. В края на публикацията е означено:
“Преписал от препис: Р. Й. Лазаров, изпратено от
Славка и Стою Трендафилови, които са го съхранили
в семейния архив”.

Очаквахме, че изнесените в материала сведения
за трагичния край на безсмъртния войвода и поет
ще бъдат коментирани и обсъдени в нашите научни
и литературни среди, че ще бъде предизвикан дебат
за достоверността на изложените факти, че вещи
историци ще вземат отношение по този въпрос.
Поне досега не сме забелязали подобна реакция и
това безмълвие по отношение представените
обстоятелства около гибелта на Ботев ни изглежда
невероятно и необяснимо.

Затова ще си позволим отново да представим
вълнуващата публикация “Сведение относно
убийството на войводата Христо Ботев”:

“От Атанас Добревски, адвокат от гр. Велико
Търново, бивши директор на трудовата поземлена
собственост и главен секретар на Министерството
на вътрешните работи по време на управлението
на Александър Стамболийски и бивш народен пред-
ставител след 09.09.1944 г., относно убийството на
войводата Христо Ботев след сражението при
Милин камък, през 1876 г., предадено лично от Стоян
МОРЕВ, адвокат от Велико Търново, както са изло-
жени по-долу:

“Бях главен секретар на Министерството на
Вътрешните работи при титуляр министър
Александър Димитров през 1921-1922 г., по време на
земеделското управление на Александър Стам -
болийски. Една заран заведующият приемната при
министерството служител дойде в кабинета ми и
съобщи, че в приемната дошъл беловлас свещеник от
Врачанско, който искал да се срещне лично с минис-
търа по важна държавна работа. Наредих да го дове-
дат при мене, защото него ден Министър Димитров
беше заминал за имението си в Кюстендилско и при
такива случаи винаги съм го замествал в министер-
ството.

Доведоха при мене въпросния свещеник, който
заяви, че искал да повери лично на министъра нещо

много важно и поверително, което трябва да се
запише официално, за да послужи като доказател-
ство и напътствия за бъдещите поколения. Казах
му, министър Димитров е извън София в този
момент, че аз го замествам и каквото има да ми
съобщи, аз ще направя всичко вместо него, като
наредя казаното да бъде протоколирано и запазено в
архива на министерството. За целта наредих да
дойде при нас в кабинета един служител - протоко-
лист и свещеникът ни даде следните сведения,
които се протоколираха:

“От дълги години съм енорийски свещеник
в село Павелче до Враца. Преди известно
време, преди да почине мой енориаш, пожела
да се изповяда и получи от своя духовен баща
опрощение за греховете си. Той беше в доста
напреднала възраст, боледуващ и аз отидох в
дома му да извърша своя свещенически дълг.
Той ми изповяда, че още от турско време и
досега му тежал на душата голям грях, че
съвестта постоянно го измъчвала и чувству-
вайки края на своя живот, решил да си при-
знае една истина, за да умре след това спо-
койно.

Било през пролетта на 1876 г., когато тур-
ски аскер разбил около Милин камък четата
на войводата Христо Ботев. Притежавал
кошара и стадо овце на три километра от
селото. Имал и пастир, който се грижел за
добитъка. Нея вечер - каза той, при нас дойде
в кошарата непознат човек с черна брада,
представителен на вид, облечен в хубави
дрехи /военни/ и по всичко изглежда, че е вой-
вода. Каза ни, че е гладен и ранен, и поиска
подслон при нас в кошарата. Приех го, нахра-
них го и след като се разговорихме, той поис-
ка да си превърже раната и да си почине.
Когато той отвори чантата си, която носе-
ше през рамото си, за да вземе нещо за превър-
зване на раната си, видях в нея много златни
пари, които така ме поразиха, че аз изгубих
и ум, и дума. Тогава ми дойде една сатанин-
ска мисъл в душата, че ако взема тия пари,
ще бъда най-богатият човек на света.
Когато войводата, след като си превърза

За едно важно сведение относно 
гибелта на Христо Ботев

Акад. Валентин Стамов

Българска акдемия на науките и изкуствата
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раната, легна на одъра и заспа, реших с
помощта на моя пастир да го убия и да му
взема златните пари, което и направихме
същата нощ, като му разсякох главата със
секирата и прибрах всичкото злато, което
намерих в чантата му. Тялото на убития го
пренесохме с едно магаре и го хвърлихме в
пропастта на около километър от кошара-
та. Разбрах след това, като се освободихме
от турците, че съм убил един голям човек и
това угризение на съвестта не ми даде нито
ден спокойствие до ден-днешен.”

Накрая помоли да му дам опрощение, което аз
сторих като негов енорийски свещеник, като в нару-
шение на черковните правила за тайната на изпове-
данията и воден от искрено патриотично прозре-
ние, доверявам Ви една тайна, от най-голямо исто-
рическо значение за нашия народ и държава.“

След като се привърши с изказванията на свеще-
ника и той си замина, веднага влязох в телефонна
връзка с окръжния управител на Враца и според даде-
ните ни указания разпоредих той от своя страна да
нареди да се извърши незабавно най-щателна провер-
ка относно наличността на такава кошара до село
Павелче, собственика на същата, съществуванието
на пропаст близо до нея, издирване евентуални следи
от /скалата или нещо друго - не се чете в преписа/
или други веществени доказателства и пр., като за
резултата ми докладва своевременно.

От проверката, която е била възложена на
околийския началник и извършена заедно с
взвод конни стражари, се установило, според
както ни беше донесено след това, че наисти-
на такъв собственик и подобна кошара
съществува, че тя отстояла на три кило-
метра от селото, намерена е била и пропаст-
та близо до кошарата, направен бил опит да
бъде спуснат човек в нея, обаче се оказало, че
тя е бездънна, тъй като пуснатите в нея
големи камъни се чували до едно време при
падането си и пр., и че всяко слизане на човек
в нея било абсолютно невъзможно.

Резултатите от проверката ме убедиха в досто-
верността на дадените от свещеника сведения и
покойния му енориаш - убиец на славния и легендарен
български поет-революционер Христо Ботев.“

Запитах колегата Атанас Добревски защо всички
тия исторически факти от най-голямо значение за
всички ни не са ги направили достояние, на което
той ми отговори, че това би значело да се засенчи
славата и ореола на великия революционер, с които
той се ползва сред народа като герой, паднал в сра-
жението при Милин камък, пронизан в челото от
вражески куршум... Не ни ли стига освен това и веро-
ломството на други наши сънародници, които със
своето предателство станаха причина да бъдат
заловени или избити Левски и Бенковски!?

Тия са сведенията, които ми предаде и сподели с

мене колегата Атанас Добревски, за когото научих
преди известно време, че починал през 1971 г. във
Велико Търново.

Стоян МОРЕВ допълва изложеното с негови
бележки от 14.04.1972 г.:

“В допълнение на горните сведения добавям, че и
самият Никола Обретенов в своите спомени не е
намерил сили у себе си /кой знае по какви лични съоб-
ражения/ да признае позорната братоубийствена
смърт на своя другар по оръжие, при това и негов
войвода, както и по този случай извършената анке-
та и оглед на самото място при Милин камък от
специална комисия по издирване на истината за
смъртта на Христо Ботев, е изпаднал в много про-
тиворечия, което е накарало някои от членовете на
същата - военни представители, да останат на осо-
бено мнение относно съдбоносния исторически факт,
а именно, че Ботев не е могъл да бъде убит там под
Милин камък от турски аскер или башибозук.
Независимо от това, според дадените от Стоян
Заимов сведения, който е имал задължение да пос-
рещне четата на Ботев и да се присъедини със свои-
те хора от Враца към нея, се установява, че между
забучените на желязната ограда около турския
конак в града 15-20 глави на заловени и избити чет-
ници, не се намирала главата на Христо Ботев. Ако
действително той беше убит на Милин камък,
така както е твърдял Никола Обретенов, то само-
личността му като войвода без друго щеше да бъде
идентифицирана от турците поради носенето от
убития воевода униформа и други външни отличи-
телни знаци или предмети, които са го различавали
от четниците му и следователно главата му не
само щеше да бъде представена на оградата до тия
на неговите четници, но тя щеше да бъде разнасяна
навред из областта, така както е било сторено с
отрязаните глави на Бенковски и други заловени и
избити по онова време наши революционери”.

Наскоро по БНТ бе излъчен документален филм, в
който видни наши историци дискутираха извечната
тема за обстоятелствата, при които вероятно е
загинал Христо Ботев. Никой от тях не изказа кон-
кретно мнение, а повече се тълкуваха “спомените”
на Никола Обретенов и каква е вероятността в
онази тъмна доба Ботев да е жертва на вражески
куршум. Направените в по-ново време експерименти
доказват невъзможността в конкретните условия
на нощния Балкан с наличното у турците оръжие да
бъде уцелен смелият войвода. Бяха изказани стано-
вища, че навярно между четниците и Ботев е въз-
никнала разпра как да продължат при създалата се
безизходна ситуация. Допускаше се, че един от по-
емоционалните и несъгласни с решенията на предво-
дителя си четници е възможно да е прострелял
Ботев в момент на неовладяна ярост. Преди време
битуваше и сериозно съмнение, че самият
Обретенов е посегнал на войводата.
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Цитираната по-горе публика-
ция е повече от сериозно основа-
ние да приемем като достоверни
изложените сведения за гибелта
на великия поет и революционер.
Със съвременната техника и
налични съоръжения алпинисти и
експерти могат да проучат дъл-
бините на описаната пропаст,
където след повече от 140 години
едва ли са запазени някакви ске-
летни останки и други доказа-
телства за удостоверяване на
истинността на въпросната
изповед.

И все пак, тя е сериозно логич-
но обяснение за трагичната
гибел на Христо Ботев. И няма
нищо несъстоятелно в това - обществеността ни
да бъде запозната от родните историци с тези
документирани признания, което ни най-малко не би
накърнило героизма и подвига на поета-революцио-

нер. Неговото свято дело е
безсмъртно и осветляването
на правдината около трагич-
ната участ на героя е много
по-полезно, отколкото извеч-
ното съмнение, че Ботевите
другари и съратници са
извършили едно дълго измъч-
вало съзнанието ни престъп-
ление. Изповедта на злочес-
тия овчар е неотменимо
основание да приемем с облек-
чение, че предателството и
гибелта на Ботев не са при-
чинени от сговорната дру-
жина, която той повежда по
пътя на безсмъртието.

Затова нека бъде от тук
нататък една достойна просветителска мисия на
историци и публицисти, които вещо и убедително
могат да споделят неизвестните досега истини за
Ботев и неговото величаво дело.

Пейо Яворов
Из “Христо Ботйов”

Текстът се посвещава на 170 години от рождението на Христо
Ботев и 140 години от рождението на Пейо Яворов. 

Жив е той!...

Нека блести с чиновнишкия свой блясък чинов-
нишка България, - тя не ще помрачи яркото сияние
на ликът, обкръжен с ореол на вечна слава.

И нека тържествува! - Нека тържествува,
забравила оногова, комуто принадлежи днешния
час...

Онеправдан ли е той, - не принадлежат ли нему
вековете?

Един носител на трънен венец между венценос-
ците един апостол между апостолите, един светец
между светците...

Един образ за страстно обожание, една памет
за дълбоко благоговение, едно име за девиз на всяка
праведна борба...

Образът на един страдалец-поет, паметта на
един пламенен борец, името на един идеален човек!

Христо Ботйов.
Алтън-Калофер - Одеса - (Турско) -Румъния, - ето

съдбоносният път на Ботйова. Хайдушкия
Калоферски балкан - и смътните блянове на детска-
та душа за подзизи и слава; революционната мисъл
на угнетения север - и поривите на юношеското
сърце към себеотрицание и жертва; грозната дей-
ствителност под най-грозна тирания в света - и

копнението на самосъзналия се гражданин “за прав-
да и свобода”: ето непобедимата стихия, която
изхвърля Ботйова на чужди бряг.

Там - жалка мизерия и високи ламтежи, просеш-
ка мъка и царствени мечти, при никаква възмож-
ност титанически подеми, - един хаотичен безпо-
рядък...

И един висши порядък!
Защото има една огнена песен и една издигната

десница, защото има една мъжка дума и едно велико
дело, - една клетва и едно изпълнение, - едно начало
и един край.

Защото има един живот, от който времената
направиха една трагическа поема, дивно закръгле-
на...

Елегичното стенание на Коджа-Балкан е нейна
прелюдия, Русия и Румъния са нейни трогателни
перипетии, Веслец е нейн потресно патетичен
завършък.

И -жив е той, - в тая безсмъртна поема! И вся-
кога е негов празник.

Нека звъни църковният звон, нека тръби военна-
та тръба, нека блести с чиновнишкия свой блясък
чиновнишка България, - нека тържествува! Нека
тържествува, забравила оногова, комуто принадле-
жи днешния час...
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Въведение 
В съвременната епоха на изключитално висока

турбулентност”, придобиваща формата на
“Хибридна война”,  която папа Франциск обяви за
начало на Третата световна война, в междунаро-
ден план вървят и други изключително важни про-
цеси. Започналата относително самопроизволно
нова постиндустриална парадигма на обществено
възпроизводство започна да придобива все по сис-
темно-планомерен характер. Първи за това загово-
риха в САЩ. Джеръми Рифкин изрази тази нова
парадигма в книгата си “Третата Индустриална
революция. След това в Русия “впрегнаха” постин-
дустриалната парадигма в концепцията на
Кондратиев за дългите вълни. В Германия пристъ-
пиха към конкретна разработка - възприетата от
федералното правителство на Германия концеп-
ция, наречена Industrie 4.0 (IR4). За първи път кон-
цепцията IR4 бе обявена на панаира в Хановер
(Hannover Messe 2011) през 2011 г. На същия този
панаир се създава работна група от академични и
университетски лица,  мениджъри и специалисти
от практиката, оглавени от Siegfried Dais от
Robert Bosch GmbH и Henning Kagermann от
Германската академия за наука и инженерство и
висш изпълнителен ръководител на SAP AG.  

След това тръгнаха азиатските страни -
Япония излезе с модела “Общество 5.0” (社会 5.0),
Сингапур с концепцията “Smart Society”, а Тайланд
с идеята “Тайланд 4.0.” Не бива да се забравя и
Китай, чийто глобален проект “Един пояс-един
път” ( 一带一路), известен още като “Новият път
на коприната”, определено включва механизми за
развитие на постиндустриална парадигма. Сред
многото компоненти на този проект съществува
създаването на т.нар. “Информационен космически
коридор” като ядро на една нова постиндустриална
парадигма. Това, което се подчертава от мнозина
описващи задаващия се нов технологически начин
на производство е, че той се нуждае от нов тип
човешки фактор. Човешки фактор, в който твор-
ческият и иновативен потенциал, самомотивация-
та и самоуправлението са от ключово значение. 

На проведения от 23 до 26 януари 2018 г. 48-ми
ежегоден Световен икономически форум в Давос,
Швейцария за горепоменатата постиндустриална
парадигма официално бе закрепено наименованието

“Четвърта Индустриална революция”. Както бе
заявено на Давоския форум “Четвъртата
Индустриална революция” ще промени всичко около
нас и даже самите нас. С това заявление ще трябва
да се съгласим. Става ясно, че тази революция не
само е безалтернативна, но тя безспорно ще про-
мени бъдещите переспективи на  страни и народи,
баланса на силите в глобален план и картата на
света. 

В тази връзка ще подчертаем, че що се отнася
до нашата Родина, намираща се в условията на
тежка социо-демографска катастрофа, подсказва-
ща високовероятното изчезване на държавата
България и българския народ в едно обозримо бъде-
ще, въпросът за  преминаването на страната ни
на платформата на  “Четвъртата Индустриална
революция” е от ключово значение за това “Да
бъдем или да не бъдем!“

Ето защо темата “България и “Четвърта
Индустриална революция” е жизнено важна от
позицията на бъдещата ни съдба като уникален
цивилизационен, социо-културен, обществено-ико-
номически, технико-технологически и политически
феномен и геополитическа реалност. 

Обща характеристика 
на “Четвъртата Индустриална 
революция”/4ИР/

Първото, което ще се опитаме е да направим
кратка характеристика на “Четвъртата
Индустриална революция”. Същата може да бъде
описана със следните ключови термини:

• Качествен скок от индустриална към постин-
дустриална парадигма - 4ИР или “Четвъртата
индустриална революция” може да се опише като

“Четвъртата индустриална революция” 
и България

Акад. проф. д-р ист. Нако Стефанов

Българска академия на науките и изкуствата
Нов български университет
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набор от нови технологии, които свързват физичес-
кия, цифровия/дигиталния/ и биологичния свят и
оказват влияние върху всичко - икономика, техноло-
гия и обществото като цяло. Тази революция
включва "нововъзникващите технологични проби-
ви" в области като нова енергетика - горещ и сту-
ден термоядрен синтез, изкуствен интелект, робо-
тика, интернет на нещата, автономни превозни
средства, 3D печат, квантови компютри, нови
информационни технологии, биотехнологии  и нано-
технологии. Поради това е възможно да се каже, че
на платформата на 4IR човечеството навлиза в
постиндустриална парадигма;

• Добавящо/ДП/ срещу отнемащо производство
/Additive Manufacturing vs Subtractive
Manufacturing/ -  Производството се базира на
т.нар. “добавящо се производство”. Последното е
подходящо име, за да опише технологиите, които
изграждат триизмерни/3D/ обекти чрез добавяне
на слой върху материал, независимо дали материа-
лът е пластмаса, метал, бетон или един ден и
човешка тъкан. За този тип технологии е харак-
терно използването на компютър и софтуер за 3D
моделиране (Computer Aided Design или CAD),
машинно оборудване и материали за наслояване.
След като се създаде CAD скица, апаратурата-три-
изрения принтер чете данни от CAD файла и опред-
еля слоеве надолу или добавя последователни слоеве
течност, прах, листов материал или друг слой
върху слой, за да произведе 3D обект. Терминът ДП
обхваща много технологии, включително подгрупи
като 3D печат, Rapid Prototyping (RP), Директно
цифрово производство (DDM), производство на
пластове и производство на добавки. Това е доста
по-различно от т.нар. “отнемащо производство”,
характерно за индустриалната парадигма, къде-
то, например, ако се вземе заготовка, тя се реже,
пробива, стругова, шлифова и т.н., докато се получи
необходимото изделие;

• Нова енергетика - става дума преди всичко за
т.нар. “гореш” и “студен ядрен синтез”. Така напри-
мер оръжейната корпорация “Локхийд Мартин”,
заяви, че е направила пробив в разработката на
реактори за ядрен синтез (Compact Fusion Reactor -
CFR), които ще революционизират производството

на енергия на планетата Земя. Установката е дос-
татъчно малка, за да се побере на камион, локомо-
тив или самолет. Този реактор имитира нашето
Слънце при сливането на два водородни атома в
един атом на хелий. Така се  освобождава десет
пъти повече енергия в сравнение с досегашните
ядрени реактори, действащи на  принципа на ядре-
ния разпад.

Ръководителят на проекта Том Макгуайър
заяви пред Ройтерс, че неговият екип, т.нар.
"Skunk Works" на Lockheed, е решил да обяви публич-
но за пробива, за да привлече допълнителни пар-
тньори от индустрията и правителството, за да
подкрепят тяхната работа. Реактор работещ на
принципа на термоядрения синтез, означава ногра-
ничена прясна вода, безвъглеродна енергия за всички
градове, безядрени отпадъци, космически кораби,
които могат да стигнат до Марс в рамките на
един месец, кораби, които могат да останат на
море завинаги...

Свръхпроводими магнитни намотки вътре 
в компактния термоядрен реактор

Друго важно направление в развитие на новата
енергетика е разработката на реактори за студен
синтез. Енергийният катализатор, наричан още E-
Cat, се използва в реактора за студен синтез, създа-
ден от изобретателя Андреа Роси с подкрепата на
покойния физик Серхио Фогарди. Италианският
патент, минал формален, но не технически преглед,
описва апарата като "процес и оборудване за получа-
ване на екзотер-
мични реакции,
по-специално от
никел и водород".
Роси и Фозарджи
твърдят, че уст-
ройството рабо-
ти чрез вливане
на водород в прах
от никел, превръ-
щайки го в мед и
произвеждащ из -
лишната топли-
на. 
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•Нанотехнологията възниква в началото на 80-
те години на ХХ век. Представката нано в думата
нанотехнология означава една милиардна от метъ-
ра, т. е. 1 нанометър (nm). Обект на нанотехноло-
гията е изучаването и манипулирането на различ-
ни наноразмерни материали/наноматериали/. В
резултат на разликата в  мащаба повечето от
наноматериалите (полупроводници, метали и др.)
формират специфични физико-химични свойства,
които се различават от тези на същите материа-
ли при традиционната им употреба. Точно тези
различни свойства се  използват за създаване на
нови устройства, прибори, технологии, методи за
диагностика и лечение в медицината и други.
Нерядко нанотехнологиите са наричани “закрива-
щи технологии”, тъй като тяхното използване
може да доведе до рязко съкращаване или закриване
даже на цели отрасли, какъвто е примера с т.нар.
антикорозийни покрития с ципа от наноматария,
които правят възможност да се правят вечни изде-
лия, т.е. такива, които не корозират;

•Интернет на нещата (IoT) е мрежата от физи-
чески устройства, превозни средства, домакински
уреди и други елементи, с вградени електроника,
софтуер, сензори, задвижващи устройства и мре-
жова свързаност, които позволяват на тези обек-
ти да се свързват и обменят данни. Всяко нещо е
уникално идентифицируемо чрез вградената изчис-
лителна система, но е в състояние да взаимодей-
ства в рамките на съществуващата интернет
инфраструктура. Експертите смятат, че до 2020
г. ще се състои от около 30 милиарда обекта.
Интернетът на нещата позволява обектите да
бъдат разпознати или контролирани дистанцион-
но в съществуващата мрежова инфраструктура,
създавайки възможности за по-директна интегра-
ция на физическия свят в компютърно базирани
системи, което води до повишена ефективност,
точност и икономическа полза в допълнение към
намалената човешка намеса.

• Когато технологията се допълва със сензори и
изпълнителни механизми, технологията става
пример за по-общ клас кибер-физически системи,
включващ технологии като интелигентни мрежи,
виртуални електроцентрали, интелигентни домо-
ве, интелигентни транспортни средства и инте-
лигентни градове. "Нещата", в смисъл на IoT, могат
да се отнасят до голямо разнообразие от устрой-
ства, като импланти за сърдечно наблюдение, био-
пликационни транспондери на селскостопански
животни, камери за стрийминг на живи фуражи на
диви животни в крайбрежните води, автомобили с
вградени сензори, ДНК аналитични устройства за
наблюдение на околната среда / храна /, патогени
или устройства за работа на място, които пома-
гат на пожарникарите при операции по търсене и
спасяване. "Интернетът на нещата" представля-
ва  "неразривна комбинация от хардуер, софтуер,

данни и услуги". Тези устройства събират полезни
данни с помощта на различни съществуващи тех-
нологии и след това автономно предават данните
между други устройства. Терминът "интернет на
нещата" бе създаден от Кевин Аштън от Procter &
Gamble през 1999 г. 

• Изкуственият интелект (ИИ/AI/, известен
също като “машинен интелект” /MИ/) е интели-
гентността, показвана от машините, за разлика
от естествената интелигентност- ЕИ (NI), пока-
зана от хората и животните. В компютърната
наука изследванията на ИИ се дефинират като
изследване на "интелигентните агенти": всяко
устройство, което възприема околната среда и
предприема действия, които увеличават шансове-
те му за успех по достигане на някаква цел.
Терминът "изкуствен интелект" се прилага, кога-
то машината имитира "когнитивни" функции,
които хората свързват с друг човешки ум, като
"учене" и "разрешаване на проблеми". Цели на ИИ: 1.
Формиране на аргументи и  решаване на проблеми;
2. Представяне на знания; 3. Планиране; 4.
Обучение; 5. Езиков превод; 6. Възприятие; 7.
Движения и манипулиране; 8. Социална интелиген-
тност, т.е. използване за прогностика; 9.
Творчество; 10. Обща интелигентност;
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• Други;
Следва да се отбележи, че новата постиндус-

триална парадигма се нуждае, както вече се каза
от нов тип човешки фактор. Човешки фактор, в
който творческият и иновативният потенциал,
самомотивацията и самоуправлението са от клю-
чово значение. 

В същото време трябва да признаем, че такава
революция води до масови съкращения на хора,
заети с труд, ако се запази сегашната система на
социална организация на труда и трудови отноше-
ния. В тази връзка трябва да направим паралел с
предишни епохи. Например преди Индустриалната
революция над 80% от населението  е било заето в
селското стопанство.

Днес, поради механизацията и автоматизация-
та на селското стопанство в обществата с висока
производителност, заетите в селското стопан-
ство не са повече от 5-10% от населението. Когато
механизацията навлезе във вторичния сектор -
промишлеността, нивото на заетост в този сек-
тор спадна до 15-20% от общата заетост.

По-голямата част от заетите тогава "изтеко-
ха" в услугите, в третичния сектор. Т.е. досега
имаше "резервни варианти« - сектори, които
поемаха освободената работна сила. При новите
условия кибер-физическата автоматизация "обе-
щава" да освободи значителна част от трудовото
население даже в третичния сектор. Това ще създа-
де сериозни социални проблеми с многобройни, раз-
нообразни и дългосрочни последици за развитието
на човешкото общество от политическа, икономи-
ческа и културна гледна точка в случай, че се съхра-
ни досегашната социална организация на труда.

България пред предизвикателствата 
на 4ИР

Следва още от самото начало да отбележим, че
България посреща предизвикателството, свързано
с жизненоважната необходимост от смяна на
индустриалната с постиндустрална парадигма,
т.е. с нов технологически начин на възпроизводство
в изключително “лоша форма”. 

България в последните години на т.нар. “перест-
ройка” и особено след започването на т.нар. “преход
към демокрация и пазарна икономика” влезе в соци-
ално-икономическа, духовно-психологическа, а най-
вече в държавно-политическа, национална и култур-
но-цивилизационна криза. До днес тя не само не
излезе от тези кризи. Усилиха се такива компонен-
ти на тази комплексна криза като социо-демог-
рафската и социо-културната такива. 

Ако се ограничим само със социо-демографската
криза, ще трябва да подчертаем, че реалният сек-
тор на икономиката, явяващ се фундамент за раз-
витието на страната и народа, от година на годи-
на деградира и се смалява. Почти напълно изчезнаха

високите технологии в лицето на електронната
промишленост, както и редица други. От страна,
която влизаше в първите 30 държави в света по
иновационно развитие, по изследване на Световния
икономически форум, България е на 95 място от 139
страни, цитирано от бившия министъра на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма(МИЕТ) Трайчо Трайков[вж.
http://www.klassa.bg от 04/19/11]. Днес повече от
пет години по-късно нещата не само не са се подоб-
рили, но са се влошили. Да развиват се т.нар.
“информационни услуги”, но това е основно за смет-
ка на т.нар. “аутсорсинг”, което не създава доста-
тъчно условия за устойчива динамика за страна-
та. Даже относително високите темпове на рас-
теж между 3.5 и повече процента през последните
години са плод на фактори, свързани с днешната
турбулентна обстановка, т.е. те също подлежат
на силна флуктуация и неустойчивост. Да не гово-
рим, че те само по себе си не са достатъчни като
темп на догонващ растеж.

В незавидно състояние е и селското стопанство.
Немалка част от  селкостопанската земя пустее.
Ако през 1988 год. 67% от обработваемата земя се
полива, днес поливна е не повече от 3-5% от цялата
обработваема площ. Рязко намаля броят на домаш-
ните животни. Доминират т.нар. “едри арендато-
ри”, които по своята същност  представляват
неолатифундистки тип селкостопанско произ-
водство. В резултат България от значителен изно-
сител на селскостопанска и продукция на храни-
телно-вкусовата индустрия се превърна във вноси-
тел на такива продукти като месни и млечни про-
изведения, ябълки, круши, лук, картофи и други.

Форсираната деиндустриализация и деаграриза-
ция на стопанството на страната води до липса
на работни места, миграция и бедност. 2/3 от
общините в България се намират в депресивно със-
тояние. Измира и деградира демографски народът
български. За последните близо 30 години числе-
ността на населението в страната се е намалила
над 20%. 

В България се осъществяват различни схеми за
преразпределение и концентрация на капитала,
следван от неговия износ в чужбина. Банковият и
застрахователният сектор в значителната си
част са в ръцете на чужди капитали, като всяка
година значителната част от печалбата се изнася
от страната. 

В чужди ръце са по-голямата част от големите
корпорации в България. През последните две десе-
тилетия в България не се реализира нито един про-
ект на строителство на принципно ново голямо
промишлено предприятия, на нови електроцентра-
ли, на кораби. Пътната инфраструктура е в жалко
състояние. Според изследване на Световния иконо-
мически форум страната ни е на 135 място от 139
страни по качество на пътищата.  



l

41

Акад. Н. Стефанов. “Четвъртата индустриална революция” и България

ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2018

Несъмнено много е сложно да се създаде благо-
приятна икономическа среда в ситуация, когато
фирмите са потънали в дългове, при което просро-
чените вземания са над 10 милиарда лева.  Висока е
задлъжнялостта на държавата в резултат на взе-
тите през последните години заеми. Вследствие на
политиката на “Вашингтонския консенсус”, ориен-
тирана към самоотстраняване на държавата от
регулиране на икономиката, в последната са създа-
дени устойчиви механизми на саморазрушаване,
свързваща ресурсите в неефективни възпроиз-
водствени цикли на разпределение на националния
доход.Това е корупцията, сивият и “тъмният” сек-
тори, криминализацията на стопанския живот.
Подобно на ракови  образования, които създават
метастази, те не подлежат на терапевтично лече-
ние. За тях е нужна хирургическа намеса. 

Днес България се намира в “точка на бифурка-
ция”, в смисъл на кръстопът. От това в каква посо-
ка ще тръгне страната сега в близките години, ще
зависи бъдещето и десетилетия напред, включи-
телно ще зависи и отговора на въпроса ще я бъде ли
България в края на този век или тя ще изчезне от
картата на света. А това означава, ще успее ли
Родината ни да се интегрира достатъчно динамич-
но в новосъздаващата се глобална система на пос-
тиндустриално разделение на труда.

Двата базови сценарии за развитие 
на страната ни в обозримото бъдеще

Двата базови сценарии са: (1)Инерционен и (2)
Иновационен. Според нас Инерционният сценарий  е
с 80 до 95% вероятност за осъществяване през
решаващите 5 до 10 години. Съответно
Иновационният е с 5 до 20% вероятност за осъ-
ществяване. 

Инерционен сценарий
В условията на този сценарий България продъл-

жава да остава в рамките на неолибералните соци-
ално-икономически и политико-културни форми.
Съхранява линията на пасивно приспособяване на
държавата към задълбочаващата са социално-ико-
номическа депресия вместо рязка активизации на
нейната роля в иновационно-икономическата дина-
мика. Това е консервативен начин в смисъла на
това, че се консервира текущото положение. В рам-
ките на този сценарий са възможни крачки “встра-
ни” предвид “стопиране” на най-опасните за ста-
билността на обществото и стопанството проце-
си и подтискане на най-крайните прояви, но не и
нещо повече.

Ходът на събитията според траекторията на
инерционния сценарий означава, че развитието
окончателно ще възприеме анклавен характер с
нарастващо изоставане на депресивните региони и
архаизация на стопанството и бита на мнозин-
ството от населението. България като социално-

икономическо и културно-демографско простран-
ство ще продължи да се свива. Това навярно ще поз-
волява през близките 5-10 години едва-едва да се под-
държа държавност и елементарно възпроизводство
без надежди на възстановяване в дългосрочна пер-
спектива и с изключително негативна прогноза
след 2025-2030 г. за Родината ни като цяло.

Иновационен сценарий
При този сценарий ръководството на страната

трябва да конструира нови социални форми, адек-
ватни на предизвателствата на 4ИР и да  постави
нови цели, отговарящи на времето. Длъжно да
комуникира с обществото целите, ограниченията
и критериите, според които ще се осъществява
изборът на алтернативи в процеса на вземане на
решения. Това изисква качествено нови процедури:

• Диалог с обществото: «кръгла маса», изработ-
ваща националния “дневен ред”, предвиждащ преход
към  - Нов обществен договор с ясно определяне на
зоните на консенсус, на компромиси и стопиране на
радикално несъгласните:

• Инвентаризация на ресурсите, определяне на
динамиката на движение към описания в Договора
“образ на бъдещето”;

• Създаване на иновационна система за изграж-
дане на оптимални социални форми (организация на
потока от идеи, подбор на проектите и разпределе-
ние на ресурсите за реализация);

• Реорганизация на системата за интелектуал-
на поддръжка за вземане на решения в посока тър-
сене на иновационнен модел за развитие;

• Формиране и усъвършенстване на цялостната
иновационна структура и  функциониране в инова-
ционен режим.

При този сценарий ще бъде възможно да се гово-
ри за създаване на базирана на 4ИР иновационна
платформа за развитие. В този случай ще бъде въз-
можно не само да се съхрани и разшири социално-
икономическото и културно-демографско про-
странство на  България, но и да се формира дей-
ствително развитие, създаващо дългосрочни пер-
спективи за България и българскиая народ в бъдеще-
то.

Идеи за основни насоки и инструменти за внед-
ряване на 4ИР в България

Основни насоки: 
• Нано- и биотехнологии на основата на собст-

вена ресурсна база - българското селско стопан-
ство и хранително.вкусова промишленост, включи-
телно технологии за здравословно хранене и живот;

• Нова информационни технологии - България
като важен софтуерен център;

• “Интелигентно машиностроене”  - крайно
изделия като робокарно производство, БПЛА,
домашни роботи и други;

• Интелигентно селско стопанство;
• Хуманитарни технологии;
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Инструменти:
• Стимулиране на иновационни “стартап“-и;
• Формиране на иновационни научно-произ-

водствени комплекси към университети, институ-
ти на БАН и други;

• Създаване на държавна иновационна мрежова
структура, работеща чрез следните механизми:

o Държавен мониторинг на иновационните
процеси в страната и по света;

o Организирано от държавни органи иноваци-
онно прогнозиране на различни срокове в различни
области;

o Инвестиции от страна на специални инова-
ционни фондове към Банката за развитие  или час-
тично или напълно да се финансират от бюджета;

o Безплатно предаване на лицензи за стопан-
ско използване на изобретения, патентовани в хода
на изследвания, проведени с бюджетни средства;

• Дейност на финансирани чрез бюджета или по
смесен начин центрове за разпространение на ново-
въведенията, консултационни центрове, иноваци-
онни борси, изложби и панаири, информационни
издания;

• Държавна експертиза на иновационни проек-
ти;

• Закупуване от чужди страни и продажба в
чужбина на патенти и лицензии посредством дър-
жавни органи;

• Данъчна подкрепа чрез съкращаване на данъч-
ната база на печалби, осъществени чрез високотех-
нологични проекти, 

• Морална подкрепа чрез връчване на държавни
награди на водещи учени, даване на почетни звания,
пропаганда и рекламиране на тяхните постиже-
ния;

• Създаване на Агенция за иновационно разви-
тие; 

• Държавно-частна и държавно-обществена
инициатива.

Тук ще кажем няколко думи повече за Агенцията
за иновационно развитие, която в никакъв случай
не бива да става поредно йерархично-бюрократично
звено. Тя следва да представлява мрежова структу-
ра, работеща в следния режим: 

• Малка и гъвкава - работят само десетина про-
фесионалиста - командни лидери. Те работят на
проектен принцип с пълна отговорност за успеш-
ната реализация на проекта, който курират;

• Автономна и свободна от бюрократични

задръжки - дадени са пълномощия на командния
лидер за директно наемане на нужните сътрудни-
ци;

• “Плоска организация” - съществуват само две
йерахични нива - стратегически център и команди,
което позволява свободния обмен на информация и
комуникация;

• Команди и мрежи - при необходимост се създа-
ва команда от множество различни специалисти,
които пряко докладват на ръководителя на коман-
дата. В дадения случай се използва принципа на
“аутсорсинга”, т.е. използване на “външни ресурси”;

• Проектен подход на основата на предизвика-
телството - основно се работи на проектен подход
с ясни предизвикателни цели;

• “Микс” от свързани сътрудници, част от
които са университетски изследователи или пък
сътрудници на технологически фирми; 

• Приемане на провала и ориентация към рево-
люционни пробиви.

Заключение

Иновационният преход е времева и простран-
ствена точка, в която се концентрират не само
икономически променливи, но също така полити-
чески и геополитически, психологически, социо-кул-
турни и т.н. променливи. В дадения материал
естествено тези извъникономически променливи са
игнорирани. Нашата цел е икономически анализ. На
тази основа разработка на идеи за иновационен
преход като начин за проектиране на бъдещата
реалност.  

Решаваща роля за прогнозиране на бъдещата
реалност играе отсъствието или присъствието на
проектно мислене и действие. В дадения случай
това означава да се направи извод, че в чисто ико-
номически план се изисква активен подход, т.е. да
се действа изпреварващо. И тъй като в национал-
ното пространство държавата е най-мощната
легитимна организирана и организираща сила тя
трябва да действа “изпреварващо”. От този извод
следва и заключението за необходимостта от
смяна на текущата социално-икономическа систе-
ма на България като верен път за формиране на
отимистична перспектива за Родината ни. 
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Изчезва ли геокода на българската нация
и държава?

Акад. проф. д-р Георги Маринов

Българската академия на науките и изкуствата
Бургаски свободен университет

Без претенции за изчерпателност по проблема и
с колегиална толерантност към възможни различни
становища, взимам отношение към архиважни
въпроси, които все по-често припламват в обще-
ственото и научно пространство. Те са свързани с
въпроси като:

• има ли бъдеще българската държава и народ-
ност в една нова епоха на глобализиращ се свят, при
това по правила, налагани от глобалната и регионал-
на геополитика;

• какво сме научили и запазили до настоящия
исторически водораздел от развитието и еволюция-
та на българската нация, държава и духовност и
съобразяваме ли се със сентенцията - мъдрост: “ще
имаме ли бъдеще, ако не познаваме своето минало”;

• доколко отчитаме горчилката и славата на
историческия ни опит за настоящето и бъдещето
на българската държавност и нация;

• ще съумеем ли да се справим с новите предизви-
кателствата в 21 век и доколко ще се запазим като
държавна, духовна, конфесионална, културна и езико-
ва идентичност и пространство;

• имаме ли ресурси и какви са те да противодей-
стваме и въздействаме на околната обкръжаваща
геополитическа и геоикономическа среда или без-
условно се адаптираме към нея, зачерквайки безот-
говорно изконни и текущи национални и държавни
интереси.

И най-важният въпрос: каква ще е съдбата на
българския Гео Код?

Въвеждане в проблема

Заглавието е не просто реторично! През послед-
ните десетилетия не само демографската наука у
нас, но и в чужбина дава тревожна картина на демо-
графската ситуация на България и изключителни,
доведени до фатализъм прогнозни тенденции за сто-
пяването на българската нация. Анализаторите
вече имат един важен отговор на проблема - демо-
графската катастрофа не е изолирано явление от
цялостното състояние на българската държава,
държавност, общество, икономика и политика.
Направена е научна дисекция на демографската
ситуация с неизбежните рецепти за лечение. Тези
рецепти, подобно в ортодоксалната медицина,
целят някакво лечение на перфорираната “демограф-
ска язва”. Демографската диагноза не е нова.

България е на първо място по изчезване в света с 8.8
промила и няма как да се обърне тази тенденция.
Ние (българите) намаляваме с 8 души на час. Още
през 60-те години на миналия век изявени учени са
прогнозирали, че през 2050 г. българите в България ще
бъдат малцинство. Така че катастрофата е етно-
демографска! Това се потвърждава от всички послед-
ващи анализи и прогнози.  Българската държава и
народ са попаднали в капана на демографския колапс
и след броени десетилетия  няма да ги има, поне в
сегашната  етноструктура. Но въпросът е дали в
този капан се намира единствено демографският
въпрос? Не се ли оказва този капан социално - обще-
ствена метастаза на цял сложен комплекс от “рако-
ви заболявания” и на обществото, и на българската
държава. Защо един сравнително силен доскоро
държавен и обществен организъм като българската
нация е на прага на деградиране и тотално разпада-
не. Има и оптимисти, които смятат, че не за първи
път сме изправени пред дилемата от изчезване от
световната карта, но сме намирали изход да про-
дължим по спиралата на човешкото развитие. Но не
този въпрос е важен, да се делим на оптимисти и
песимисти и така да оценяваме “чашата на демо-
графската катастрофа” - оптимистично или песи-
мистично. По-добре е да бръкнем в раната, наречена
“съвременна българска трагедия”, от която пред-
стоящият демографският колапс е само един, наи-
стина фрагмент, но основополагащ темел на българ-
ската държавност. 

И ако трябва да заложим оптимизъм в бъдещето
на българската държава и нация е крайно наложи-
телно преди да пишем рецептите за спасяване,
които както досега попадат в кошчето за боклук на
политиците, т.е. без последствия, е по-добре да се
мобилизира националната енергия за връщане към
онези фундаменти на българската нация и
държавност, които не само са били основата за
просперитет на българската държава и народ, но са
ги спасявали в тежки “времена разделни”. Не иде реч
за механично връщане (слово и венцеславене), а за
отговорно преосмисляне на историческите ценно-
сти и опит на българския народ и държава, на слава-
та и периодите на падение на българската държав-
ност. Историческите аналогии не са вредни, напро-
тив много полезни, защото от тях биха могли да се
изведат съществени, да не кажем животоспасител-
ни изводи за настоящето и бъдещето на българска-
та нация и държава. 
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В една статия е трудно да се обхване и анализира
цялата сложност и аспекти на признаците и кон-
кретните прояви на болестта на българското обще-
ство и държава. Но се присъединяваме към мнение-
то, че е крайно наложително да се поставят откри-
то всички наболели и крайно опасни проблеми на
българската нация на масата на широки и
задълбочени дебати и дискусии. И не само и един-
ствено на научния фронт. При това не толкова от
аспект на диагностициране, което вече е факт, но
преди всичко като разкриване на фундаменталните
измерения на проблемите. Ако изпреварим малко
изводната част, констатацията е една: винаги
управляващите и властимащите са главни-
те виновници за българските исторически
катастрофи! Българинът никога не е приемал и
няма да приеме без съпротивление окончателно тра-
гична съдба. Винаги се е включвал “заспалият” по раз-
лични причини, закодиран от древни времена социо-
цивилизован рефлекс за самосъхранение. Той е здраво
бетониран от многовековна история на възходи и
падения, на самобитна цивилизована култура и език,
бит и манталитет, начин на мислене, саможертви
и предателства. Но това е презумцията, реалност-
та може да се окаже съвсем друга!

Сегашното младо поколение и следващите някол-
ко поколения са длъжни да намерят верния изход от
сегашната безперспективна и катастрофална
обреченост на българското бъдеще. Последните
няколко поколения могат само да им поднесат свои-
те извинения, че допуснаха отново съвременна без-
перспективност на българите. Представителите
на тези поколения са хванати в мъртвата хватка
на глобалната исторомелачка, в която се върти
макар и вече поизтъркана грамофонна плоча за
новият световен човек (в нов глобален ред) като фор-
мат на “еднотипен мобилен индивид”, който трябва
да се отърси от омаята на родния дом и да препуска
в глобалното пространство, освободен от веригите
на своя собствен и национален дух. Цената на тази
свобода е материалното благополучие с недотам
ясни измерения. И постоянно неофициално натрап-
ваното внушение, че родната земя в “новата глобал-
на обстановка” не е способна да го осигури. И бълга-
рите започнахме да го повтаряме като мантра!
Има ли неоспорими основания за това?

Доказателствата наистина са железни и неоспо-
рими. Не са нужни сложни анализи на икономически и
социални показатели. Нужно е само да се погледне в
огледалото на оптимизма и зад него:  отзад там
нещо едва, едва дими, тлее. В този ред на размисли
ние българите сме изправени пред една много опти-
мистична трагедия. Зависи кой и как я оценява!
Време, не повече от век, дори половин, е достатъчно
да изчезнат в бездната на глобалния свят не много-
то много богати и преобладаващо бедните българи,
но с възможности за невиждана досега регионална и
глобална мобилност. Това е почти единствения поло-

жителен резултат, който се посочва в социологиче-
ските проучвания. Мобилност на родната, но все
повече на чужда земя, където са намира някакво
материално благополучие. Духовната пустота се
заменя от мнимо материално самочувствие. И се
забравя, че един от фундаментите на българска-
та нация, който е спасявал в тежки времена бълга-
рите, е имено българската земя, отстоявана или
с военна бран или с духовна сила и мощ. Това ще
забрави новият мобилен българин! Вторият фун-
дамент е българският дух. Те са взаимосвързани,
като сиамски близнаци. Но е очевидно, че съвремен-
ната геополитическа “хирургия” разполага със супер
модерни политически технологии, което позволява
без особени усилия да се раздели духа от земята,
едновременно или едно след друго. И в двата случая,
един и същи резултат - изчезване на субекта или
превръщането му в безпомощен обект. Племенната,
национална, етническа, религиозна, културна и ези-
ковата идентичност губи обединяваща си функция
на компонентите на родовото наследство. Затова
националната идентичност се превръща в основен
обект и цел на изтънчени или брутално груби сред-
ства и механизми на агресия. Но такава агресия
рано или късно ражда мощна съпротива! Така стана
с опитите да се “демократизира” преждевременно
при това силово (а не еволюционно) мюсюлманската
ценностна система. Роди се “франкенщайнът” на 21
век - световният тероризъм!

Последните събития, които протичат в араб-
ския ареал и на Изток, а и нашият “преходен
период”, са доказателства за едно: третата светов-
на война не е предстояща, тя се води с различни
средства от няколко десетилетия. Времевият водо-
раздел е мнимият край на “студената война”.
Субектите, които я инспирираха, изобщо не са се и
мислили тя реално да бъде прекратена! А да бъде
продължена с нови средства и политически техноло-
гии. Студената война продължава, трансформирай-
ки се в “глобална гражданска война”! Защо граждан-
ска? Защото не се води между субекти - държави,
поединично или групирани както през Първата и
Втората световна войни. Целта е да се разбие родо-
вата и духовна монолитност на субекти, които по
различни критерии и признаци, формулирани от
други субекти, наричани суперсили или водещи в гло-
балната геополитика, се обявяват за спирачка било
то на обективни или измислени модели в развитие-
то на човечеството. И така, етноси срещу етноси,
граждански общества срещу граждански общества,
държавата срещу собствените си поданици, мюсюл-
мани срещу мюсюлмани, православни срещу право-
славни, католици срещу католици и протестанти,
юдеи срещу мюсюлмани и т.н. Богат избор! И нов
термин на войната - хибридна война! Зад него е
много удобно да се прикриват задкулисните цели на
войнстващите субекти.
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Младите българи  у нас и вече отлетелите на гур-
бет в чужбина трябва да осъзнаят реализма на случ-
ващото се в края на двадесети и началото на дваде-
сети и първи век. Как? Чрез максимално бързо
възрожденско просветление на тяхната закоди-
рана, но приспана родова памет. Нещо като
възрожденско събуждане след тежка историче-
ска кома. Но не разбирано като повтаряне на сухи
макар и значими исторически факти и светли дати,
повтаряни като мантри, а като просветление на
закодираната памет на съществуването на
българския род. Защото в тази памет се крие имен-
но същественото, което е вечно закодирано и
няма сила, която да го изтрие от нея. Но тази
памет може да бъде приспана, принизена, променена
(осъвременена). Това вече е напълно възможно!
Българското историческо подсъзнание трябва да се
събуди! Това е дилемата на България. Събуждане или
вечен сън, равен на вечен покой. Друга алтернатива
няма!

Характеристика на ГеоКода?

Първо, ще се опитаме да отговорим на въпроса
какво следва да се разбира под понятието ГеоКод?
Става въпрос за все още недокрай избистрена научна
теория относн кодираността на социумите и обще-
ствените организми като субекти. Поради тази
причина се възприема и изписването като термин
по горния начин, както и използването на съвремен-
ни понятия. В случая изразяваме нашето виждане по
въпроса.

Ако се даде ориентировъчно дефиниране на
същността (съдържанието) на ГеоКода, то би
изглеждало така: това е кодираната памет за
генезиса, развитието, еволюцията (прогрес,
регрес и деградиране) на един субект - било
то биологичен (индивидите) или обществен
(държава, нация, народ, етнос, религия и пр.) в
процеса на неговото историческото разви-
тие. Обхваща се миналото, настоящето и бъдеще-
то на жизнения цикъл на субекта. Формиращият се
или вече формиран устойчиво ГеоКод е основата,
върху която се гради духовната същност на субекта
и неговата историческа стратегическа насока на
развитие. В случая, когато става въпрос за субекти
като народ, нация и държава се има предвид нацио-
налният дух. Националният дух ражда големите
национални идеали, които, ако са добре изведени и
формулирани, се превръщат за дълго време в съще-
ствен елемент на националния ГеоКод и мощна дви-
жеща енергия за много поколения. 

ГеоКодът на субекти като държавата има три
основни фундамента.

а) Генетична памет на субекта в три аспек-
та:

• Сумарна памет (мъдрост) на субекта, която се
генерира от началото на  генезиса на субекта и про-

дължава  през следващите периоди на неговото раз-
витие.

• Историческа памет (наследствеността),
която се транслира през различните етапи на раз-
витие на субекта.

• Социокултурна памет, обусловена (преопреде-
лена) от родовата, етническа, религиозна, културна,
цивилизована, езикова и писмена идентичност на
субекта.

б) Геостратегическа визия за развитие и
позициране на субекта през отделни исторически
периоди и етапи на различните равнища. Печеливша
геостратегическата визия се базира на генерализи-
рания национален ГеоКод и неговата актуализация
към даден исторически преломен момент. Тя
задължително включва формиране на дългосрочни
стратегически интереси с извеждане на
приоритети, определяне на геополитически и гео-
икономически вектори към пространства, с които
ще комуникира активно, и разработване на полити-
чески и икономически стратегии и политики за
взаимодействие с околната среда на съответните
равнища: локално, субрегионално,  регионално и гло-
бално.

в) Генетичен механизъм за транслиране (пре-
насяне) на послания между поколенията на субекта.
Най-важни са посланията,  съдържащи се в родова-
та, етническа, религиозна памет, и традициите.
Последните са един от най-важните канали за пре-
нос на генетична памет, залегнала в ГеоКода. Не слу-
чайно те са най-честите обекти на външна духовна
агресия (например появата на чалгата в България).
Следват езика и писмеността като цел на такава
агресия!

В процеса на историческото развитие ГеоКодът
прави един субект - биологичен или обществено-
социален: държава, корпорация, НПО, жизнено спосо-
бен в заобикалящата го геополитическа, геоикономи-
ческа или природна среда. Често субектите, вкл. със
силен ГеоКод, губят своите исторически позиции под
действието на различни вътрешни и външни факто-
ри и деградират, дори изчезват от историческата
сцена. Най-често това е заслуга на управляващите
елити! Така са изчезнали не един субект: държави,
империи, цивилизации, етноси. Затова се търси
винаги оптимален геобаланс в обкръжаващата среда
за съществуването на субекта през отделните
етапи. Това се постига чрез включване на механиз-
мите за приемственост и актуализация на
ГеоКода. Неспазването на тези условия води до деба-
лансиране на ГеоКода на субекта с всички споменати
последствия. 

В практически аспект ГеоКодът се проектира
(моделира) чрез т.нар. “кодекси” за поведение на
субектите в обкръжаваща геосреда. Кодексите са
своеобразни закони (предписания) за поведение на
субектите. Те са писани и неписани. Неписаните
имат по-голямо значение, защото те са трайни,
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произтичат от паметите и трудно се променят,
носители са на паметите и традициите, на морал-
ните устои и етика на субекта. В най-добрия случай
се обогатяват внимателно в зависимост от новите
условия и фактори на развитие на субекта.
Неписаните кодекси се предават по генетич-
ния механизъм за транслиране на послания
между поколенията. Писаните кодекси (законо-
творчеството) могат да бъдат “натъкмявани” под
действието на вътрешни и външни фактори от гео-
политическо и геоикономическо естество. 

Затова жизненоважен за един субект е “кодът
за самосъхранение на субекта” като елемент
на генерализирания  Гео Код. От него произтича
“георефлексът за оцеляване”! Те са спасявали
много субекти от изчезване!

Не всички памети могат да бъдат пълни.
България е един от малкото субекти в историята
на човечеството, която е носител на всички аспек-
ти на паметта на ГеоКода. В генетичната памет в
голяма степен се крие отговорът на въпроса защо
някои субекти - държави са успешни в своето поли-
тическо и икономическо развитие, а други не. В даде-
ната по-горе дефиниция е дадена опцията за про-
грес, регрес, деградиране и изчезване на един субект.
Това е свързано именно с възможни флуктуации на
кода, ако не се спазват определени условия и не се
отразяват правилно вътрешни и външни фактори
за развитието на субекта. Принципните условия в
преломни исторически преходи са приемственост
на ГеоКода като цяло или на негови жизненоважни
елементи и актуализиране на ГеоКода, но не на
неговата интегрирана същност, а на отделни
елементи в зависимост от промените на околната
геополитическа и геоикономическа среда. Така се
постига приемлив и печеливш геобаланс на субекта.

ГеоКодът е даденост (след процеса на неговото
генериране), но ако не изкристализира в дългосрочна
национална геостратегия за развитие (посока) и
нагласа на ниво държавно и народностно съзнание,
губи своята сила и функционалност и постепенно
затихва. Затихването води до спад във всички обла-
сти на едно общество и може да доведе до бавното
му изчезване и асимилиране от други народи и етно-
си. В човешката история някои субекти се отлича-
ват с изключителна кодирана стабилност и преми-
нават през периоди на просперитет, други посте-
пенно деградират и изчезват от картата на света.
На какво се дължи това?

Хората, като индивиди имат различни стреме-
жи. Постигането им изисква организираност. Тази
организираност прераства в държавна организира-
ност. Последната има стремеж и цел да създаде
справедливи отношения между субектите в обще-
ството и добра среда за живот, за да може хората
да живеят в хармония, защото тя създава подходя-
щата почва за качествено бъдеще и развитие. Тази
цел присъства в основата на кодираността на всяка

нация и нейната държавна организираност.
Всеки народ излъчва елит (политически, култу-

рен, граждански, професионален), чиято отговор-
ност е да съхранява ГеоКода (кодираността) като
определя стратегия за настоящето и бъдещето на
държавата и нацията. Една от неговите най-важни
задачи е да предпазва нацията от вътрешни проти-
воречия и сътресения, както и от влиянието на
вредни външни сили. Тази стратегия еволюира в
дългосрочна геостратегия, която определя бъдеще-
то поведение на субекта държава в отношенията
му с другите субекти държави. Някои елити, на
първа място политическите, изменят обаче кодира-
ността на субекта си, като го настройват да завла-
дява други субекти, използвайки средствата на ико-
номическа или военна интервенция. Така се създават
империи, които рано или късно се разпадат, поради
тяхната нееднородна кодираност. Когато една
империя стигне своя връх, закодираната задача е
реализирана и имперската идея спира своята еволю-
ция, след което започва процес на деградация и спад.
По същият начин, ако идеологизацията на една
империя е прекомерно амбициозна (СССР със социа-
листическата идея, САЩ с неолиберализма), гео-
кодът започва да затихва и губи своята жизненост.
Поради нееднородността (некомплиментарността)
в една империя като език, култура, традиции, рели-
гиозна и етническа принадлежност), тя започва да
се разпада и изчезва като пространство. Често
това означава крах на първоначалния субект -
етносът (етносите) или народът (народите), който
е техен създател. Именно това е и големият про-
блем на Европейския съюз - невъзможността да ком-
плиментира социо-културно нито народите на
страните-членки, нито на имигрантите. Засега
интегрира само икономически и отчасти политиче-
ски и военно само държавите-субекти.
Формирането на регионален ГеоКод остава една
химера! А без консолидиран регионален ГеоКод ЕС ще
има непрекъснато проблеми и бъдещето му като
интегриран субект е доста спорно.

Следователно, задача на елита е да съхранява и
използва ГеоКода, за да създава почва за качествено
бъдеще на субекта. Елитът изпълнява тази задача,
използвайки най-разнообразни методи, но най-вече
чрез личен пример. Когато, обаче, елитът на една
нация се поквари и започне да дава лош пример, пора-
ди външно влияние или поради изхабяване на своите
морални устои, нацията започва да имитира този
пример и това затрива първоначалната кодира-
ност. Променя се националната посока, започват
напрежения вътре в обществото, ГеоКодът започва
да затихва, докато в един момент кодираността
бива изтрита до степен, от която тя не може да
бъде възстановена. От този момент нацията
постепенно се стопява като най често приема кода
на други народи и става част от тях.

Горната принципна характеристика на ГеоКода
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е напълно приложима и за българския ГеоКод. Ако се
направи детайлна дисекция на българския ГеоКод
(друга тема) ще се види истинската стойност на
българската ценностна система и основанията за
гордеене (или срамуване) от историята на субекта
България. От гореизложеното е редно да се напра-
вят три извода, които имат пряко отношение към
съвременната ситуация на България:

Първо. Един добре генериран и интегриран
ГеоКод със своите писани и неписани кодекси, тяхно-
то принципно спазване, приемственост и актуали-
зиране може да гарантира жизненоспособността на
един субект, неговото минало, настояще и бъдеще. 

Второ. Най-сигурният начин да се обезсили и
унищожи един субект (vor ever - завинаги) като
нация, народ, етнос е да се атакувана неговия
ГеоКод. С други думи, да се ликвидира неговата гене-
тична и историческа памет, която е в основата на
неговата интегрирана идентичност. Това се прави в
най-ново време със средствата на геополитически
технологии и по-малко с военни средства. 

Трето. Управляващият елит е политиче-
ският фактор, който съхранява и поддържа
актуален ГеоКода, но и провокира с липсата на отго-
ворности началото на неговото затихване, респек-
тивно до деградирането на държавата и нацията. 

Следователно, за да осъзнаем последствията от
подобен процес понастоящем и занапред,  е нужно не
да го “четем” или “припомняме”, а наново да дешиф-
рираме фундаментите на българския ГеоКод. Нов
прочит е  крайно належащ и от учени, и от полити-
ци, и от самите българи. В противен случай не само
няма да се осъзнае, но и ще се зачеркне окончателно
бъдещата насока за развитие на нацията и държа-
вата и действията на бъдещите поколения.

Размисли за българския ГеоКод

Някога, при създаването на българската държа-
ва, индивидите и племената които се организират
са били закодирани с първоначалната цел да живеят
в хармония със себе си и с природата и да създават
темелите на бъдещото развитие на рода. Те са пре-
ценили, че в един момент след многовековна мобил-
ност на прабългарските племена, сегашните земи
на България са достатъчни да осигурят такова
качествено бъдеще. Имали са приблизително сходно
минало, език, култура и знания. Вярвали са в сходни
принципи и обща цел, искали са да предпазят това
наследство от външно влияние и разрушение. Всички
тези фактори са задали първоначалната кодира-
ност на днешния субект България. Кодираността
на субекта се обогатява и става по-силна с времето,
през което нашите деди са устояли на предизвика-
телствата. С падането на България под турско роб-
ство елитът е бил унищожен и исторически сложи-
лият се  български ГеоКод като че ли започва да
затихва. Но постепенно започва формирането на

нов елит, без ясни параметри отначало, но истин-
ски народно излъчван. Постепенно българите започ-
ват да формират собствена държава на духа с
независима църква и нов интелектуален елит.
Въпрос на време е било да се възроди субектът
България, защото започва да тече активен процес
на възраждане на кодираната памет на българско-
то. Създаването на независима българска държава
след Руско-турската война от 1878 дава нов духовен
тласък. Формира се активно националната посока,
националният идеал и добре издържана геострате-
гия за постигане на дългосрочни цели.

Преди повече от век националната посока,
изпълнена с формулирания национален идеал е била
обединение на родината и връщането на реалните
граници на България. Срещу осъществяването на
този идеал е била почти цяла Европа и въжделения-
та на българите остават напразни. България пре-
живява национална катастрофа, която е първият
силен удар върху целта за национално обединение.
Разделението в обществото между русофили и русо-
фоби става постоянен водораздел в партийно - поли-
тическия живот на страната. Тази нова проекция в
националния ГеоКод става неизменна черта в след-
ващите периоди на развитие на държавата и обще-
ството, за да стигне апогей  в най-новото ни време,
като се инспирира изкуствено най-вече от външни
фактори. 

“Голямата депресия” се явява своеобразен ката-
лизатор за промени в страната. Един от малкото
случаи, когато националният елит си справя с
набъбналите проблеми след войните за обединение.
Превратът (К. Георгиев, 1934 г.) излъчва неочаквано
национално отговорни политици и икономически
деятели. След пет години страната е в небивал сто-
пански подем, жизненият стандарт на българина се
повишава няколко пъти и става един от най-високи-
те в Европа. Роля за това изиграва и възстановява-
нето на икономическите връзки с Русия (тогава
СССР). До 1938 г. (нови избирателен закон и избори) се
поддържа градивна посока на развитие на България.
След което България се включва в Тристранния
пакт. българското общество отново влиза в режим
на “време разделно”, а устойчивостта на ГеоКода е
нарушена сериозно.

Социалистическият управляващ елит определи
друга геостратегия на развитие, при това силно
идеологизирана и   кодираността на нацията се
наруши още повече. Опитите да се внесат изкустве-
но нови елементи в българския ГеоКод, отново под
външни внушения, нарушиха още повече неговата
историческа стабилност. Силният старт за негово-
то актуализиране с войните за национално обедине-
ние беше не забравен, но омаловажен. Идеята за
някаква “друга България” в полза на друг проект не се
осъществи, но безспорно българският ГеоКод почув-
ства осезателно сблъсъка с глобализиращия се свят
и неговите регионални, политически мотивирани
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измерения. Протичаха два противоположни процеса
на движения към външния свят: отваряне към
Източния блок и същевременно затваряне към оста-
налия свят. Социокултурната памет също постра-
да, ролята на църквата беше сведена до символично
значение, а значителна част от религиозните ценно-
сти и народни традиции бяха игнорирани. Всичко
това се отрази на посоката на развитие, без да се
създадат нови трайни ценностни постулати на
българското общество. Разбира се, бяха създадени
други елементи на българска кодираност, които не
издържаха проверката на времето. Историята не
прощава! За съжаление този процес продължава в
най-уродливи форми! 

И в най-ново време има смущаващи факти.
Стратегията на ЕС за “Европа на регионите и на
гражданите”, а не на държавите, продължава да бъде
водеща политическа визия за развитието на ЕС.
Тази идея ту затихва, ту се активира. Особено след
провала на приемането на Европейска конституция
и пробив за създаване на Политически съюз!
Разделянето на ЕС на региони (262) е факт, засега
статистически, но не е трудно те да се трансфор-
мират в подходящ момент в политически управлен-
ски единици. През 2013 година се проведе срамна кон-
ференция (в Брюксел) където се обсъждаха светлите
бъднини на мегарегион “Тракия, включвайки терито-
риални пространства със същото название от
Турция, България и Гърция! Има вероятност, ако не
се промени политическа регионална визия на ЕС,
това да стане. 

Един голям българин, Георги Марков, предвиди
сериозната предстояща криза в българското обще-
ство в един свой труд със заглавие “Ще изчезне ли
българският народ?”. Още преди половин век той
обръща внимание на факта, че раждаемостта на
българската част от населението на България (в
условия на мир, икономически подем и силен държа-
вен апарат)  е на едно от последните места в света,
което е ясен знак за болест на националният дух.
Тогава за първи път се направиха анализи какви са
причините да секне желанието на българският
народ да се множи и къде изчезнаха многолюдните
селски семейства. Тогавашната власт предприема
някои частични мерки, вкл. смехотворни като
“ергенския данък”. Социологическата наука тогава
извади на повърхността някои черти на мантали-
тета и социо-културната нагласа на българина,
залегнали в неговия ГеоКод: младите семейства
жертват деца в името на по - комфортен живот (да
си купят автомобил или апартамент) и особено вко-
ренената традиционна нагласа да се осигурят
основни материални предпоставки за поколенията,
преди да ги създадат. Със своята прозорливост като
писател и социолог Георги Марков посочи, че очерта-
ващият се демографски проблем се дължи на ком-
плекс от причини (болестни явления), породени в
тогавашното общество и отрито посочва прекъсва-

нето на връзката на обществото тогава с много
морални кодекси, залегнали в българския ГеоКод

През преходния период оценките и констатации-
те на Г. Марков придобиват нова, жестока актуал-
ност и нови смущаващи измерения. Очерталата се
през социализма демографска криза на българската
държава прерасна в демографска катастрофа, а в
днешно време учените - демографи говорят за демо-
графски колапс, в който влиза българската нация.
Тенденцията e етнодемографска катастрофа.
Успоредно с катастрофата, която се наблюдава във
всички сектори на социално - обществения живот.
Утвърждава се тенденцията към изчезване на
българската държавност, държава и нация.
Първият етап - превръщането на България от суб-
ект в международните отношения и международ-
ните икономически отношения в техен обект
вещае изчезване на държавата България от карта-
та на света към края на века. 

Преходният период се оказа една празна надежда,
една илюзия, че най-после е намерен най-добрият
път за държавата България и нейните граждани.
Поведението на държавниците (елитът) се отрази
крайно негативно върху в мисленето, манталитета
и нагласите на гражданите:  липса на ред и желание
да се спазват закони, безнаказаност, корупция в
огромни мащаби на всички етажи на властта, липса
на солидарност, егоизъм и желание само за правене
на пари. Мечтите на децата се измениха. Те вече
мечтаят да бъдат богати и влиятелни, което се
свежда до личностен егоистичен интерес.
Родителите от малки ги учат да бъдат хитри и
пресметливи. Лицемерието, маменето и печалбата
за сметка на други са вече нормални неща, един
утвърждаващ се кодекс на повсеместно поведение.
Това накара една голяма част от българите да се
затворят в себе си и мислите им да се простират до
границите на тяхното лично пространство, без се
интересуват от факта, че българската нация изче-
зва. Всичко това постепенно се закодира в българ-
ският манталитет като нови кодекси. Затова
помогна и външният фактор с парадигмата за
трансформиране на българския “homo sapiens”.
Неговото съзнание се премоделира с глобалната про-
грама за създаване на еднотипния “homo economi-
cus”.  Понятието homo economicus е свързано с пре-
връщането на човека в икономическо същество. За
него няма родина, има само материални интереси.
Интересува го единствено неговото икономическо
благосъстояние, което трябва да стане колкото
може по-голямо, с максимално малко усилия от него-
ва страна, за да може да консумира максимално
много. Логично е, че подобна нагласа води до множе-
ство конфликти вътре в обществото, които са при-
чината за съвременната “световна гражданска
война”. 

В нашата история често е прекъсвана законо-
мерната еволюция на българската държава и обще-
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ство, на българските граждани. Понастоящем
отново сме изправени пред такава мрачна дилема. В
условията на информационно-комуникационната
революция много избрани (не от Бога) субекти-
държави влязоха в информационната епоха. Тече
процесът на трансформиране на техните “homo
economicus” в “homo creativus”. Къде е посоката на
българите? Кой я задава, кой я реализира и носи отго-
ворността за нейната погрешност?

И така, вместо да се борим за икономическия и
социален просперитет на България след поредното
историческо геополитическо преструктуриране на
света и специално на Европа, мнозина предпочетоха
да емигрират или да станат част от системата на
грабежа, докато други просто оцеляват вътре в
страна без да ги е грижа за останалото. Политиците
ни се превърнаха в чиста проба геополитическата
агентура на чужди държави и интереси, за да оста-
нат на власт и да управляват държавата с единстве-
ната цел да придобиват материални облаги. За тях
напълно е валиден един фрагмент от българската
история. Кан Крум, който след като с лекота превзел
аварското царство попитал техните предводители,
на какво се дължи тази лесна победа, защо се е разпад-
нала тяхната държава? Отговорът: държавата им
пропаднала защото се умножили пороците при тях:
всеки мислел само за себе си, никой не искал да работи,
а само да търгува и да развива лихварство, хората
започнали да мързелуват, да злословят един срещу
друг и да се мразят; така се самоунищожили като
народ? Ако заменим термина аварска държава с
българска държава, картинката остава кристално
същата! 

Ако трябва да направим някакъв извод, той ще е
доста мрачен. Преди около век, българският народ и
държава са имали национален идеал и ясна посока за
обединение, определен стремеж да бъдем самостоя-
телни и независими от великите сили. Разбира се,
всеки човек е имал и личен план за индивидуалното си
развитие, но успоредно с него е имало и нещо всеобщо,
обединително, което е основата за мобилизи-
ране на енергията на българската нация. До
известно време политическият и културният елит е
съумявал да брани тази посока. След това следват
непрекъснато опити отвън за премоделиране на
българския ГеоКод, по техни внушения и тертип. Да,
актуализация на кода трябва да има, но без да се раз-
рушава неговият темел! С преходния период тече
активен процес на прекодиране, опасна тенденция,
която води към пустотата. Затова бе нужно да се
отслабят и по възможност елиминират най-важните
темели на български ГеоКод.  

След 1989 г., годината на големите надежди и усе-
щане за намиране най-после на вярната посока на раз-
витие на страната, отново сме изправени пред усе-
щането за нова мащабна национална катастрофа,
която ще постави финала на българската държава.
Българи ще има, пръснати по света или чувстващи се

малцинство и чужденци в собственото си отечестве-
но пространство.

Почти нищо не се променя, освен това, че
ГеоКодът който обслужваме, вече е “западен”, иконо-
мическата обстановка е по лоша, а съзнанието на
хората е вече почти изцяло препрограмирано. В него
липсва идеята “България”, чиято цел е събирането на
българите на една територия, където те да се чув-
стват добре и да живеят в хармония, независими от
външно влияние. Индивидуализмът се задълбочава
както и конфликтите вътре в обществото, а българ-
ският народ все повече губи духовността и единство-
то си. До ден днешен България няма ясна и смислена
национална посока, а обслужва чужди геокодове.
Основата на националния дух, сумарната памет
(мъдростта) като част от ГеоКода е вече изменена.
Настаниха се нови западни принципи, завършен бе
процесът към homo economicus, а креативният бълга-
рин се очертава никога да не твори за благото на
страната си. Користни лични интереси доминират в
тлеещата ни ценностна система. Бързо забравихме
провокативното (неслучайно) предложение на тре-
тия български президент през прехода (П. Стоянов)
за целесъобразността  да забравим кирилицата
(езикът е част от социо-културната памет) и да
започнем да пишем на латиница. Да зачеркнем исто-
рията на Батак! Това не се случи и българите намери-
ха доказателство, че има БОГ и той пази българите.
До кога обаче? В своя статия “Криворазбраната евро-
пеизация на българския език”, проф. Александър
Добрев посочи, че българският лексиков фонд вече е
изменен до неузнаваемост и това застрашава българ-
ския език от претопяване. Вече съществуват българ-
ски думи като “импрессд” (вместо “впечатлен”),
“френдове” (вместо “приятели”), “лайквам” (вместо
“харесвам”). Списъкът е дълъг. По улиците на всички
наши градове трудно може да се намери фирмено
название на български език. Да не говорим за журнали-
стическия език! По магистрала “Тракия” често се сре-
щат бензиностанции, заведения и мотели на турски
език.  Междувременно Ботев и Левски, турско иго и пр.
ги “освобождават” с лекота от учебниците по исто-
рия в името на провалилата се неолиберална идеоло-
гия за глобализация и регионализация. Налагат се фор-
мални принципи и лозунги без съдържание за солидар-
ност, добросъседство, единство. Това сладко празно-
думие се утвърди като политическа мода и особено се
натрапва при подготовката на българското предсе-
дателство на Европейския съюз.

Толeрантността към идеологията и идeолозите
(външни и вътрешни) на преходния период вече е
изчерпана. Нараства мрачно чувство за бъдеща
обреченост на българския род, държава и нация.
Натежава все повече мисълта за нова фатална
историческа грешка в развитието на България в
новите преломни геополитически преструктурира-
ния в света. Как да се спаси българският ГеоКод? Това
е друга тема, животоспасяваща!
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Здравеопазването на българската нация
- незарастваща рана  
на българския преход

Акад. Маргарита Каменова

Българска академия на науките и изкуствата

Здравеопазването е сложна система от дейности,
засягащивсичкисферинаживота,коитотрябвадаоси-
гурят пълноценно съществуване и възпроизвеждане на
българската нация. Тук важи с пълна сила правилото -
ако само едно нещо не е направено, нищо не е направено.
Здравеопазването е елемент на националната сигур-
ност, защото без човешки ресурси нищо не може да
функционира в държавата. Не случайно народната
мъдрост се проявява в изконното пожелание- да бъдеш
жив и здрав. Ако не се проумее и разбере същността на
здравеопазването от управляващи и управлявани, раз-
витието и напредъкът на всеки народ са обречени на
гибел.

В нашата държава явно съществува дълбоко нераз-
биране на здравния проблем и това е причината дълги
години да се пренебрегва, да се решават само остро
възникнали конфликти, да се политиканства по здрав-
ните проблеми, да се “реформира” здравеопазването в
предизборни периоди, да не се мисли стратегически и да
се отлага извършването на всеобхватна реорганизация
на здравеопазваща система, почиваща на надпартиен
консенсус и финансова обезпеченост.

Независимоотфакта,чесмеподписализаедносоще
52 държави от европeйския регион на СЗО Европейска
рамка за политики в помощ на дейността на
институциите и обществото за здраве благо-
състояние.

ЦелиЗдраве2020 включват:значителноподо-
брениеназдраветоиблагосъстояниетонанасе-
лението , намаляване на здравното неравeн-
ство, укрепване на общественото здраве, и оси-
гуряване на здравеопазваща система - все-
обхватна, справедлива, устойчива и с високо
качество.

Регионалните цели включват:
1.Намаление на преждевременната

смъртност
2. Увеличение на продължителността на

живота
3. Намаление на здравното неравенство
4.Увеличениенаблагосъстояниетонанаселе-

нието
5.Универсалнопокритиеидостъпдовъзмож-

но най-добро здраве
6. Определяне на национални цели и планове
Нищо от това не е направено!
Независимоотмноготоопитиинапънидасерефор-

мира здравеопазванетовнашатастранаконстатира-
ме все по-плачевни резултати и вместо да се подобря-
ва, то изоставадориот собственитенипозициипреди
години.

Съществуваобщонедоволствоотздравнатарефор-
ма - недоволно е правителството, защото увеличава
финансите, но няма резултат, недоволни са медиците,
защотоималошаорганизацияинеправомернозаплаща-
не, недоволни са пациентите, защото са потърпевши
от погрешната политика в тази област. Но това не е
само усещане и емоционално преживяване.
Съществуват обективни критерии, които посочват
силното изоставане на нашата т.нар.здравеопазваща
политика.

Първо,високатасмъртностнабългарскотонаселе-
ние - 14.5/1000. По този показател заемаме трето
място в света !!! за 2017г. На първо място е Лесото със
смъртност 15/1000 /знаете ли къде е Лесото?, южноаф-
риканско кралство, обградено от юАР , появило се на
политическата карта на света през 1966г. с политиче-
ска нестабилност и недружелюбен съсед, 30 000кв.клм, 2
000 000 население/ и второ място в Европейския сьюз.
(World Factbook,2017)

България е на 46-то място заедно с Либия според
индекса на Bloomberg за 2016-2017г от 55-те изследвани
държави. Преди няколко години сме били на 43-то. Д-р
Арне Бьорнберг, ръководител на изследването твърди,
че “Българската здравна система е една от най-неефек-
тивните. Българите са най-болни, с най-ниски доходи.
Българското здравеопазване отразява общата мрачна
ежедневна действителност в България”.

Втори обективен критерий е ниската раждаемост
скоефициент зараждаемостпрез2017г. 9.00/1000, най-
нисък от 1945 г.

Средната продължителност на живота за 2016г. е
74.7г. По този показател сме на опашката на ЕС заедно
с Латвия и Литва.

Независимо от усилията за правене на здравна
реформа резултатите са лоши, а те са единственото
мерило и показател за свършена работа. Когато паци-
ентътепочинал,нямазначениекаквисветиласагоопе-
рирали, какви сложни изследвания са проведени и колко
скъпо лечение е приложено.

Аз съм сигурна, че много наши министри и ръководи-
тели на сектора здравеопазване имат желание да се
подобрят тези показатели и са се опитвали да излезем
от тази безизходица. Но те или не знаят как да дей-
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стват,илинемогатпорадидълбоковкоренените лоши
практики /неумели, недалновидни, не стратегически,
податливи на влияния, вкл. корупционни, партийни и
др./

Наблюдавайки дълги години как се прави здравеопа-
зване в нашата страна стигам до извода, че моделът
нафинансиранеедълбокосбърканитойевосно-
вата на неефективната здравна политика.

Насажда се фалшивото твърдение, че се
дават много пари за здравеопазването.

Всъщност пари не се дават от държавата, а от
гражданите се събират 3 млрд. и 800 милиона. Един
милион и 300 000 души не си плащат осигурителни внос-
ки. За сравнение в Швеция здравно осигурени са 99% от
населението. На 9 категории служители българската
държава епоелаангажиментдаплащаздравнитевнос-
ки -тяеопределилапо-нисъкпроцентоттозинасамо-
осигуряващите се и не ги плаща редовно.

Българската държава отделя все по-малко средства
заздравеопазваненаглаваотнаселението-343европри
среднозастранитеотЕС- 2076евро.ДелътнаБрутния
Вътрешен Продукт за здраве у нас е 5.5% при средно
ниво за ЕС- 7,2%. Все пак по този показател не сме на
последно място - след нас са 7 държави от ЕС.

Парите, освен че са недостатъчни /а дори не знаем
колкосадостатъчните,защотонямаостойностяване
надейностите/,санеправилноразпределени.Товаособе-
но ясно се вижда в болничната дейност, където всевла-
стващ монопол има НЗОК. Националната каса чрез
механизма на клиничните пътеки /КП/ определя коя
болест е по-важна, напр. инвазивната кардиология от
друга, напр. детските болести и то по немедицински
критерии/съсловни,личностни,корупционни,лобистки
идр/,тяопределякояболницащеимаповечеКП-източ-
никнасредства,каквииколкодейностищеизпълняват
болниците като поставя лимити и в крайна сметка
определя заплатите на медицинските специалисти .
Нейният монопол върху разпределението на парични-
те потоци към болничните заведения и ДКЦ-тата е в
основата на circulus vitiosus, на кълбото от неразплете-
ни проблеми, които тровят здравето на българина.
Самото финансиране на НЗОК е подчинено на
Министерството на финансите, защото тя няма
самостоятелен фонд. Всепризнато е, че НЗОК влияе на
директорите,наизбирателите, намесватсепартийни
икотерийниинтереси.“Медицинатаслужикато “поли-
тическа бухалка”, здравето се използва като залог за
овластяване.“

КП показаха и доказаха своята несъстоятелност -
тесарамката,коятоопределяколкодниикакдаселеку-
ва пациента, ограничиха лечението до едно заболяване
без да се отчитат усложненията и коморбидността,
определяколкопътивмесецаможедаболедувачовек.Те
подчиниха лечението на финансовите интереси на бол-
ниците, феномен процъфтяващ под закрилата на
регистрацията на болниците по търговския закон.
Лекарите са принудени от обстоятелствата да
видоизменятзаболяваниятанапациентакатогивкар-
ватвопределениКП,коитосапо-добрефинансирани,да

съкращават лечението или да правят различни трико-
ве,несвойственинахуманнатанипрофесиясамоисамо
да увеличат заплащането от НЗОК, т. е. да оцеляват
физически и като болнични структури. Всички виждат
тези дефекти в системата и дори имат смелостта да
кажат, че“царят е гол”, но какво от това?
ПромянатанаКПвдругаформазаконтролвърхустан-
дарта, евентуално въвеждане на диагностично-свърза-
нигрупи,демонополизиранетонаНЗОК,остойностява-
нето на медицинските дейности, заплащане на труда
на лекари и медицински сестри независещо от НЗОК са
необходимачастотреформите,коиточукатнаврата-
та на здравната политика от години, но няма кой да
чуе, камо ли да разбере.

ГледахумопомрачителнопредаванепотелевизияBIT
озаглавено:Койкрадеотздраветонабългарина?Дакра-
деш от здраве значи си мародер! Участваха добри
мениджъри на болници в столицата и представител на
пациентски организации. Нямаше спорове между тях -
всички се съгласиха, че кражбите са огромни и че най-
много се краде от държавата - директно и чрез дефици-
та в системата на управление и финансово разпределе-
ние. Държавата дава 4% за осигуряване, а частните
лица и работодателите - 8% от дохода си. Държавата
иззе 2 млрд лева от НЗОК преди няколко години от
министъра на финансите и бяха пренасочени? Къде? -
днес малцина знаят. Средствата за здравеопазване не
се внасят във фонд здравеопазване, а в НОИ, те са вид
данъци. Министерството на финансите е посредник,
то дава парите на НЗОК по негова преценка. Напр. за
2017г.имапревишаваненаприходитенад2млнлева,МФ
нарежда на надзорния съвет на Касата кой да ги вземе.
Кражбата се извършва от управлението - над 90%, а не
от медицината. Крадецът е заложен в системата -
управление, пациент, клинични пътеки. /така беше
заявено/.

Същестува дефицит в системата на финансиране.
Публичните средства са 3,5 млрд, доплащането е 4,5
млрд. Българските пациенти плащат 40% от
лечението си. В страните от ЕС само 20% се форми-
ратотдоплащаненапациента,а80%сапубличнисред-
ства.Беднитебългари,дорикогатосаосигурени,допла-
щат големи суми за лечението си. Всичко това беше
излъчено в телевизионно предаване. Ще достигне ли
тази информация до българските депутати и мини-
стри? Ще бъдат ли проверени данните или ще минат в
рубриката“фалшивиновини”?Щебъдатлиспокойни, че
са свършили работата си, за която им плащат всички
тези ощетени , болни , обезверени или обречени на забо-
лявания българи.

Лекарите и пациента мислеха еднакво, не се проти-
вопоставяха, както някои медии се опитват да създа-
датконфликтимеждутях.“Деформиранаесистемата
на финансиране в болниците.” “Трябва да се преструк-
турира модела”. “Да се промени модела на заплащане”.
“Да се вкара някой, който да защитава интересите на
пациентите.” Кой да го направи всичко това?

На всичко отгоре няколко дни след този разговор
дойде и откровението на директора на НЗОК, че систе-



l

52

Acad. M. Kamenova. The Health of the Bulgarian Nation ...

ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2018

мата ще рухне до година, година и половина. На
заседание на надзорния съвет същият дирек-
тор /много компетентен лекар и добър човек/
запознавайки се с начина на пилеене на здравни
вноски по сегашния модел признава, че “намира
резултатът за ужасен. Плащаме по три пъти
за остър болен” и заключава ” За съжаление не
мога да ви кажа как да спрем този процес”.

Констатациизатревожнотосъстояниена
здравнатасистемавалятотвсякъде-отдепу-
тати, министри, партийни ръководители,
общественици: “НЗОК е зависима и одържаве-
на”, ”Моделътесбъркан”, “Имануждаотедин-
на информационна система ” , “Липсва
регистър на заболяемостта” и още, и още про-
пуски, недомислици, грешки..., а и още нещо?
Кражбите в държавата не подминават и здра-
вето на българина!!!

Кой ще предотврати това сгромолясване?
Не може да се пропусне факта ,че НЗОК на практика е
одържавена,нотова неяправистабилнаинституция.
Публикуваха се огромни разминавания от 200 млн лева
вданнитенаНЗОКиМинистерствотоназдравеопазва-
нето за задължения към държави в ЕС за лечение на
български граждани - сериозен пробив във финансовата
дисициплина.

Основно преустройство на здравеопазване-
то еабсолютен императив,безкойтоБългария
ще загине, както мре сега населението є.
Здравнатареформасегаепридобиламъгляванеяснакон-
фигурация, коятосепреповтарякатомантра, някаква
чудодейна формула, обещаваща подобрение на здравео-
пазването в неопределено бъдеще. Здравната реформа
може да се оприличи на безформено еластично тесто,
от което всеки може да щипне и оформи някакъв про-
дукт за консумация. Например работодателите виж-
дат реформата в изготвяне на правила за болничните
листове и контрол върху дейноста на ТЕЛК.
Министърът на здравеопазването, който има обще-
ствена оценка 3.33% , вижда решение в засиления конт-
рол на НЗОК върху болничната дейност. Това са необхо-
дими стъпки, но единични и недостатъчни.

Необходимо е да се познава философията на
здравеопазването с холистично обхващане на
всичките ингредиенти на този проблем - усло-
виянаживотитруд,социологична ипсихологичнасреда
сусещанезасигурности щастие,създаваненаперспек-
тиви за развитие.

Необходимо е да се начертае пътя с изгражда-
не на здравна стратегия, която да включва законо-
дателни, управленски, финансови, аналитични /ситуа-
ционни и прогнозни/, икономически, организационни ,
специфични превантивни и лечебни медицински дейно-
сти,тясносвързанис материалноикариернообезпеча-
ванена медицинскитеспециалисти. Тованеепосилите
на един човек, макар и да е министър, може би и на едно
поколение. Но не може да се отлага .

Здравеопазването ни трябва да оздравее, да стане
ефективно, солидарно и справедливо за всички слоеве на

населението.Проблемътеда
се създаде устойчива систе-
ма, независеща от смяна на
министрите и от партий-
нитевиждания.Товаможеда
стане със стратегия разра-
ботена от специалисти и
възприета с консенсус от
политици, компетентни
съсловни, обществени и
пациентски организации .

Има нужда от много про-
мени - въвеждане на елек-
тронно здравеопазване, с
всички произтичащи от
това компоненти - създава-
не на електронно досие и
електронна здравна карта
на всеки гражданин, елек-

тронни рецепти, изграждане на национална здравна
информационна система, също демонополизация на
НЗОК, усъвършенстване на законодателството и на
здравно осигурителната система и много други, които
не могат да се изчерпат в една статия.

Българската академия на науките и изку-
ствата е готова с проект за стратегия в
системата на здравеопазването. През 2015 година
Националната доктрина , съдържаща и този проект,
беше отпечатана и предложена за разглеждане в
Народното събрание.

В момента тече актуализация на здравната док-
трина с програма за основно преработване на
системата на здравеопазването, предложена от
членове на Научния медицински център към
Българската академия на науките и изкуствата, с
която ще ви запознаем в следващите броеве .

Ниенепретендираме,чевсичкоеперфектновнаша-
тапрограма,нопредлагамематрица, върхукоятодасе
проведат здравомислещи конструктивни дискусии без
дребнотемие, политиканстване и недалновидни деба-
ти, без скандални конфликти и користни намерения.

Ние предоставихме нашия проект за обсъждане за
дастартирамеистинскопреустройствоназдравната
система в помощ на всички здрави и заболяли българи и
натези,откоитозависиполитикатавздравеопазване-
то.Защотовсичкисмепотенциалнипациенти-идепу-
тати, и министри, и кметове, и богаташите, и “про-
стия” народ. Наистина, някои си решават проблема
катосевъзползватотпредимствата на здравеопазва-
нетовстраниот ЕС,нонякоисеналагадаселекувати
тук.

НикойвНароднотосъбраниедосеганепоставиживо-
тозастрашаващите проблеми на българския народ за
разискване.

Ниещенастоявамеищесеборимдапривлечем всеки
управляващ и всеки гражданин , който има национално
самосъзнаниеи отговорностпредбългарскиянарод, да
поеме присърце нашата кауза, за да бъдем здрава и
пълноценна нация и да пребъдем.
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Военни конструктори в най-новата история на България

Животът на един оръжеен конструктор, 
брулен от различни исторически ветрове

о.з. подполковник д-р инж. Андон Дончев

дописен член на Българска академия на науките и  изкуствата

Полковник Николай Боянов Чомаков - първият 
началник на Конструкторската група 

/1954-1961 г./ и на Артилерийското техническо
научно изследователско отделение

/АТНИО/1961-1962 г.

Осемдесет и две години от един човешки живот не
са никак малко. Но по-важното е какво през изтекли-
те години си оставил зад себе си, колко значимо и
полезно е било, как са го оценили хората и с какво ще
бъдеш запомнен. Със сигурност полковник Николай
Боянов Чомаков ще бъде запомнен като личност,
достойна за уважение, отдал целия си съзнателен
живот в служба на военното производство. Личност
с твърде много и разнопосочни таланти - музикална
дарба, художествени умения, техническа мисъл, ино-
вативен усет. Личност, умееща да уважава, да орга-
низира и ръководи, да търси, да мисли и открива, да
създава. Личност с уникалната съдба, която е поста-
вила началото на пет нови служби във Военната фаб-
рика. И да бъде запомнен: и от хората, с които е
работил, и от историята.

Роден е на 12 юни 1911 г. в гр. Шипка в семейство
на потомствени учители-всеки белязал с таланта си
бъдещата личност. 

Дядо му, даскал Шиньо, както го знаят в Шипка,
е бил сподвижник и последовател на национално-рево-
люционните идеи на Левски, председател и секретар
на революционния комитет там. Баща му - Боян
Чомаков -  учител в казанлъшката прогимназия, пре-
подавал история, български и френски език, ръководил
училищните хорове и свирил на цигулка. Ученик е на
големия български композитор Ангел Букурещлиев.
Създал е ценно културно наследство за родния си
край, написвайки историята на читалището му,
събрал е материали за развитието на някои занаяти
и над 200 народни песни. Майка му - Стефанка е била
начална учителка, проявявала актьорски талант и
играла в първата българска опера “Сиромахкиня” на
композитора Емануил Манолов.

Всички тези факти ги споменаваме не заради
друго, а защото самият Николай Чомаков ги описва в
автобиографията си и заявява: “В такава атмосфера
съм отрасъл и възпитаван...”. Те са първите хора,
оставили траен и съзидателен отпечатък във фор-

мирането на  характера му.
Той има щастието съдбата да го срещне  с  беле-

жити български личности. Още в ученическите му
години Чудомир му е предричал бъдеще на художник.
Художник не става, но във всеки момент, когато му
е било необходимо, усетът му към изработване на
детайли, към конструирането, са били в негова услу-
га. “Всяко нещо, което замислях във въображението
си, просто виждах как да се направи, как да се сглоби
с другите детайли. И трябваше само да взема моли-
ва, да го скицирам или начертая.”

След завършване на казанлъшката гимназия
Николай постъпва в Морското машинно училище във
Варна, където учи заедно с Никола Вапцаров и Асен
Йорданов /баща на именития ни съвременник
Недялко Йорданов - поет и композитор/.

Школата за запасни офицери в София му дава
възможност да се запознае и с генерал Владимир
Заимов. Попаднал под влиянието на такива забележи-
телни личности,  Чомаков доизгражда индивидуални-
те си качества в техническото училище не само
откъм духовното израстване, а и като бъдещ офи-
цер, техник, и най-вече като човек -отговорен и дис-
циплиниран. 

През 1935 г. се записва в двегодишен курс на обуче-
ние за артилерийски и пехотни военни техници към
Военната фабрика и остава на работа в нея. Само
два месеца след завършване на  курса /август 1938 г./
получава назначение като началник на работилница
в Сопот,  предназначена за  изработване и ремонт на
запалки, взриватели и 20-мм оръдейни изстрели. И
това е първото му назначение, в което започва “от
нулата”, както сам казва. “Новата усъвършенствана
техника, новите технологии, новото производство,
даваха простор за техническа изява, усъвършенства-
не и обогатяване на знанията. В тази обстановка
съм правил много рационализации...” пише Николай в
своята автобиография.

В края на 1939 г. на фабричния полигон в гр.
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Казанлък при изпитване се взривява мина в тялото
на 81-мм минохвъргачка “Райнметал”. Загиват 7
души. Търсенето на 100% надежност на чувствител-
но-ударния взривател на мината е възложено на
Н.Чолаков. Оръжейникът направил надежден взрива-
тел чрез подобрено изобретено от него предпазно
устройство. След оценка на резултатите от изпит-
ванията  се преработват  всички налични взривате-
ли в складовете на войската.

С преместването си на работа отново в
Държавната военна фабрика -  Казанлък през 1945 г.
получава ново назначение в новообразуваната секция
“Норми”. За първи път в страната в  металообра-
ботването се започва  нормиране на труда на работ-
ниците. Две години по-късно се въвежда  контролира-
не качеството на продукцията - служба
“Общозаводска техническа контрола”. И пак е поста-
вена задача на Н.Чомаков за създаване на група, офор-
мяне на документация, определяне на параметри в
хода на производството и крайния продукт.

След реорганизация и решение на правителство-
то “Арсенал” /тогава завод 10/ минава на подчинение
на Министерство на машиностроенето, а за конт-
рол и приемане на готовата продукция се създават
военни представителства на подчинение на
Министерство на народната отбрана, с основна
задача да контролира цялостния ход на производ-
ството до  издаване документи за готовите изделия.
Това е новата отговорност, която приема Н.
Чомаков през февруари 1949 г. и остава на тази
длъжност до средата на 1954 г.

За да се решат проблемите по отношение на
наличното немско въоръжение и предстоящия внос
на ново такова , още през 1954 г. е създадена Група в
района на ОВОТО / Общовойсково Огнево
Техническо Отделение/, подчинена на началника
на отдел “Артилерийско въоръжение” към
Командването на Артилерията-МНО - полк.
инж. Георги Трифонов Ямаков. За ръководител на
Групата е назначен подполк. Николай Боянов
Чомаков, дотогава началник на военното предста-
вителство на Завод 10-гр. Казанлък. Той не е дипломи-
ран инженер, но е офицер с отлична техническа и кон-
структоpска подготовка-възпитаник на
Военноморското училище в гр. Варна, както бе
посочено по-горе. B Групата ca назначени също под-
полк. Маню Денев Генчев, завършил школа за оръжей-
ни специалисти ,участвал в Отечествената война
като въоръженец и други офицери,  подбирани главно
по техническата им подготовка и склонност към
творчески труд.

През м. юни 1955 г. към Групата са назначени к-н
инж. Иван Даков Стоянов и к-н инж. Петко Христов
Тодоров, току що завършили Военната артилерийска
техническа академия “Ф. Е. Дзержински”- Москва. К-н
инж. Иван Стоянов е със специалност “Артилерийско
въоръжение”, а к-н инж. Петко Тодоров е със специ-
алност “Стрелково въоръжение” - и двамата с отлич-
на теоритична подготовка и изявени конструктор-
ски възможности . През периода от 1956-1960 г. в
Групата постъпват капитаните инженери: Иван

Русевски, Кирил Янев,/завършили института
“Бауман” в Москва /,  Веселин Михайлов, Георги
Атанасов Георгиев, Христо Андонов, Любчо Анев,
Наполеон Спасов/ завършили ВА “Г.С. Раковски/ и
старши лейтенантите инженери: Рем Радев
Заверняев и Петър Илиев Пенев. На Групата се възла-
гат задачи по оптимизиране на ремонта и експлоа-
тацията на въоръжението, въвеждане на новости,
разработване на рационализации и изобретения. И
това е поредното предложение за нова работа.
“Такава дейност винаги ме е влечала и по тази причи-
на дадох съгласието си. Към края на месец август
1954 г. дойде заповед да се явя в МНО и да поема нова-
та си работа. И така, както всички нови служби,
които съм оглавявал /а тази беше вече петата/,
започнах от познатата нула, т.е. - бях сам...” отбе-
лязва той в своята автобиография.

В течение на близо две години подп. Николай
Чомаков и ръководената от него Група разработва
важни теми, свързани с модернизацията на налично-
то немско въоръжение, както и създаването на нови
образци такова.

След 1950 г. с масовото навлизане на съветска
материална част на Групата се поставя задача по
разработваване и приспособяване на 81,4-мм и 81-мм
немски минохвъргачки за стрелба с 82-мм съветски
минохвъргачни изстрели, което да позволи използва-
нетo на наличния им голям брой. За целта под ръко-
водството полк. инж. Георги Ямаков и на подп.
Николай Чомаков минохвъргачките са модернизира-
ни, а взривателите ЧУЗ-81 на съветските мини са
доработени. Изпитванията преминават успешно.
Николай е споделял със съпругата си, че  той  лично е
изкопавал невзривените мини, за да се установи при-
чината за това невзривяване. Подлагал е себе си на
риск, за да не пострада някой войник. 

Ето защо през 1956 г. той е предложен и на основа-
ние Указ на Президиума на Народното събрание от
09.03.1956 г. е награден с “Орден на труда”-златен.   

Заедно с полк. инж. Георги Ямаков, след обстойно
анализиране на качествата на всички познати кар-
течници, в изпитателната механична работилница,

Част от конструкторската група към Управление
„Артилерийско въоръжение“-МНО. В средата е полк.
инж. Георги Ямаков. В ляво от него са полк. инж.
Николай Боянов Чомаков и подп.инж. Маню Денев
Генчев, а в дясно от полк. инж. Ямаков е м-р инж.

Иван Даков Стоянов. На втория ред от ляво на дясно
са ст. л-т инж. Рем Радев Заверняев  

и к-н инж. Георги Атанасов Георгиев - м. април 1958 г. 



разработват 7,62-мм единна картечница обр. 1957 г.
под патрон 7,62х39 обр. 1943 г. За задействане  авто-
матиката на картечницата те използват дей-
ствието на част от барутните газове през отвор в
канала на цевта върху буталото на затворната
рама. Заключването на затвора преди изстрел към
цевната кутия се осъществява чрез завъртването
му. Това са нови съвременни схемни и конструктор-
ски решения в сферата на автоматичните оръжия.
Впоследствие, постъпилата на въоръжение съветска
7,62-мм лека картечница ПК под патрон 7,62х56R обр.
1908/30 г. се оказва, че включва много от елементите,
вече внедрени в българската 7,62-мм единна картеч-
ница-обр. 1957 г. В хода на работата изпитват пет
нейни варианта със съответни корекции и подобре-
ния. И въпреки, че картечницата е изпратена на
изложба в Москва, където  експертите дават много
висока оценка за качествата є, то тя остава само
като музеен експонат. 

Това не е причина подп. Николай Чомаков да не
продължи с нови разработки. Този път темата е:
“Вкладни цеви за стрелба с 37-мм оръдия, вместо с
щатните 85-мм и 100-мм танкови изстрели за обуче-
ние на танкистите”. Впоследствие, 37-мм вкладна
цев е заменена с 20-мм такава, значително по- евти-
на за армията. С цел  обучение, но на разчетите от
зенитната артилерия за стрелба по въздушни цели,
под ръководството на полк. Чомаков, се внедрява раз-
работен 82-мм минохвъргачен изстрел с парашутна
мина, имитираща летяща въздушна цел.

На базата на доказалата се вече Група, придобила
опит за водене на научно-изследователска и внедри-
телска дейност, през м. септември 1961 г. по предло-
жение на Управление “Артилерийско въоръжение”-
МНО, Групата се преименува в Артилерийско
тexническо научно изследователско отделе-
ние (АТНИО), пряко подчинено на началника на УАВ.
Това е първият технически научно-изследователски
орган в БНА,за началник на който е назначен подп.
Николай Боянов Чомаков. Щатната структура
на Отделението отначало се състои от: секция
“Въоръжение" с началник майор инж. Иван Даков
Стоянов; секция “Боеприпаси" - с началник подполк.
инж. Маню Денев Генчев и “Производствено-експери-
ментален участък" с началник майор инж. Найден
Стоянов Боричев. АТНИО ce пребазира в района на
160 Централна ремонтна радиолокаторна база - с.
Божурище, област София. През средата на 1962 г.
подп.  Чомаков получава назначение в ново-създадения
Научно-изследователски технически институт
/НИТИ/, Казанлък.За началник на АТНИО е назначен
м-р инж. Иван Д. Стоянов.

След пристигането му в НИТИ-гр. Казанлък, подп
Чомаков установява, че на обещаното му място е
вече назначен друг човек. Това го обижда изключител-
но много и той взема решение да напусне армията.
Според спомени на служилите с него по това време
офицери, вина за това е имал неговият началник-
полк. инж. Георги Ямаков, който се е отметнал от
първоначалното си решение, следствие на  партийни
и конюнктюрни въздействия.

Под ръководството на полк. Чомаков са реа-
лизираниважнизаотбранатанастранатараз-
работки, изпълнени от специалистите от
Групата/ АТНИО през периода от    1954 г. до 1962
г. приети и внедрени в БНА. Списъкътнаразработ-
ките е представен в книгата на полк.Андон Дончев.

След напускането на армията о.з. полк. Чомаков
работи няколко години в Медицинска академия в
областтанамедицинскататехника.Авторенанякол-
ко рационализации, внедрени успешно в медицинските
заведения.

От оставените документи след неговата кончина
на 4 ноември 1993 г. става видно каква огромна енергия
е имал той. И откъде толкова енергия, такъв нести-
хващ ентусиазъм, толкова кураж у този човек, за да
започне нещо ново, различно, полезно, въпреки честите
неудачи, лутания, нещастни случаи, при някои от
коитотойсамияепотерпевш.Оказахасеразработени
и внедрени още редица негови нововъведения с голям
икномически ефект, с нови технически и технологични
изменения.

Той е бил и издател на заводския стенлист.
Карикатурите,картините,изработванетоналозунги
и плакати за чествания и манифестации, двата про-
ектазазначканаПрофсъюза.Ивсичкотоваеподчинено
на една цел, една идея - да бъде полезен. Не трябва да се
спестииспоменетова,чеженамуКръстинадопенсио-
нирането си заема отговорни партийни и обществени
длъжности, голямата им дъщеря е архитект в
Германия,амалката-еинженер-химик,наученсътруд-
ник към БАН. По-нататък вече връзката се губи.

Заеднообаче,няманикаквисъмнения-нестигасамо
семейната “закваска”, срещата с имена , белязали
националната ни история, култура и духовност- но се
иска още характер, воля, мотивация за успешна реали-
зациявживота.Самотакаможешдапроправяшпъте-
ка и да оставиш следа след себе си.

Добритеделанахорататрябвадасепомнят!Иосо-
бено на тези хора, макар и брулени от различни исто-
рически ветрове, но запазили своето дойстойнство.

Така хората ще ги помнят...И историята ще ги
помни...

/По материали от книгата “Научно-изследова-
телска и иноваторска дейност в Ракетни войски и
Артилерия на Сухопътните войски на Р. България”
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7,62-мм единна картечница, използвана като лека кар-
течница с двунога под патрон 7,62х39 мм обр. 1943 г.,

работеща на принципа на отвеждане на част от
барутните газове и заключване на затвора към цевна-

та кутия чрез завъртване- конструкторска разра-
ботка на полк. инж. Г. Ямаков и полк. Н. Чомаков. 
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Пътеписът в българската литература

Акад. Йордан Каменов - БАНИ

Българският пътепис е в положение-
то на всеки друг роден жанр - хем е
познат, хем - непознат. Познат, тъй
като ранните му образци - “До Чикаго и
назад” на Ал. Константинов и пътепи-
сите /на първо място “Великата
Рилска пустиня/ на Ив. Вазов, са дълго
сред изучаваните в училище. Непознат,
защото не е търсен като генезис, не е
теоретично осмислян и не е популяри-
зиран като другите белетристични
жанрове.        

Нашият пътепис се заражда във Възраждането,
първоначално неосъзнаван като литературен
жанр, а като описание на земите, селищата и насе-
лението ни в състава на Османската империя. Още
в 30-те и 40-те години на ХIХ век автори като
Неофит Бозвели и Константин Фотинов включват
в трудове по “землеописание” такива описателни
текстове. По-късно ще ги последват Йордан
Джинот и Иван Богоров. В 1846 г. Найден Геров пише
първият същински български пътепис - “Писма из
България”, който излиза на руски в 1854 г. Ще го
последва и Любен Каравелов със “Записки за
България и българете” /1867 г./ Който въпреки
някак пропагандното предназначение, има харак-
тера на пътепис. Общото за този жанр във
Възражденето е, че той тематично е обвързан
само с българските земи.

Тъй че в “Недрата на Родопите” /1892 г./ и
“Великата Рилска пустиня” /1892 г./ на Вазов и “До
Чикаго и назад” /1894 г./ на Алеко не идват на праз-
но място. Заради това и заради огромният белет-
ристичен дар на авторите им те поставят за
известно време пътеписа в центъра на българска-
та литература. Където той не се задържа. Това
може да се обясни с редица неща. След “До Чикаго и
назад” и “В страната на палмите” /1910 г./ на
много талантливия Страшимир Кринчев /1884-1913
г./, загинал в Междусъюзническата война, жанрът
сякаш се отдалечава от тематичното си рождение
- България. И става разказ за далечното, чуждото,
екзотичното. Което често води до попадането му
не в ръцете на майстори, а на страстни пътеше-
ственици, умеещи да пишат грамотно. Води и до
други очаквания на читателя. Пътеписът, подобно
на есето, е жанр с необятни граници - в него могат
да бъдат включени и сюжети с белетристичен
характер, да се правят исторически екскурзии и
паралели, да се осмисля философски животът на
нацията и човека и т. н. Но това може да се прави
само от талантливи и интелигентни белетристи,
които възприемат пътеписа като равноценен

белетристичен жанр. Между двете све-
товни войни такива са Светослав
Минков /1902-1966 г./, Константин
Константинов /1890-1970 г./, Матвей
Вълев /1902-1944 г./, Борис Шивачев
/1902-1932 г./, Добри Немиров /1882-1945
г./, Стилиян Чилингиров /1881-1962 г./.
Последните двама “връщат” жанра в
България, като създават творби за
върнатите български земи след 1940 г. 

Понятно в първите години след 1944
г. българският пътепис попада в

задънена улица. На жанра задължително му трябва
писателското пътуване, а то е ограничено от
Желязната завеса. Трябва му и свободата на избора
на предпочитани места, на тълкувания и сравне-
ния - неща сковани и предопределени от идеология-
та. И както винаги пробива прави талантът.
Първи по време е Николай Хайтов, който продължи
важната тематична линия на пътеписа - родното.
Ранните му пътеписи - “Писма от пущинаците”
/1959 г./ и “Разбулена Родопа” /1960 г./, са за най-
дълго разгадаваната и разбулвана от историческа
тайнственост българска твърд - Родопите. По-
късно ще последват “Светогорски записки” /1987 г./
и още други пътеписни книги, които само тема-
тично са извън България. А иначе ще си останат
верни на главния белег на българския пътепис,
чийто същностен сюжет ще си остане осмисляне-
то на видяното в сравнение с българската култура
и характерология. 

И все пак голямото постижение в жанра /а и не
само в него/ във времето до 1989 г. ще си остане
творбата на Йордан Радичков “Неосветените дво-
рове” /1966 г./, която за мене е и най-добрата му
белетристична книга. Творбата показва и ролята
на таланта за постиженията на този все още
търсещ и оформящ себе си жанр. По-късно писате-
лят написа и още една пътеписна книга - “Малка
северна сага” /1980 г./. Добра, в руслото на вече
утвърдената Радичковска стилистика, на която
малко не достига да има силата на “Неосветените
дворове”. 

След 1989 г. жанрът отново е в застой. Този път
причина е и жестоката конкуренция на кино- и
телевизионната документалистика и на научно-
популярните филми. Която понякога изглежда пла-
шеща за текстуалния  литературен пътепис,
който сега крее в пелена от информативност и
авторова начетеност. Очевидно пак очаквайки про-
бива на големия талант, който ще обогати и обаг-
ри жанра. Колкото и малка и сякаш опозната да
изглежда планетата Земя.
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Речник на блъгарский язик” сякаш не интересува
естествените му потребители - писателите, ези-
коведите, преподавателите по литература, сту-
дентите. Не ми се вярва днес някой да се изрази
възторжено като Вазов: “Какъв неизчерпаем източ-
ник от богатство на езика ни! Каква чудесна сбирка
от дивни, благозвучни, сладки думи, от силни харак-
терни изрази, от величествени, самостойни изви-
тия на речта, които народът ни е вложил в езика
си! Гордост е за нас, че имаме такъв богат език....
Трудът е неоценим, а за мене лично най-ценни са
дивните, китните откъслеци от народните песни,
с които се краси, свети почти всяка негова страни-
ца!" И да ползва Речника като езикова библия. 

На още по-малко внимание се радва друго негово
постижение - пътеписът “Писма от България”.
Писан е в 1846 г. като поредица от писма за видяно-
то и преживяното от Н. Геров при завръщането от
учението му в Одеса. Той е там от 1842 г., където
завършва престижния Ришельовски лицей. По това
време в Одеса учат и Д. Чинтулов, Ив. Богоров, Ел.
Мутева /първата българска поетеса/ и др. Н. Геров
е част от тази общност от високоталантливи
българолюбци. Най-вероятно той обещава на не
един от общността да споделя в писма впечатле-
нията си. Между тях е Ел. Мутева, която, ако не е
единственият, е главният адресат на Писмата.
Текстът излиза чак в 1854 г. на руски и е първият
български пътепис, а и първата стойностна родна
белетристична творба. 

“Писма от България” е и жанрова класика - пъту-
ваш по маршрут от до, който в някаква степен си
опознал, и споделяш впечатленията си. След като
си сюжетно ограничен и не вървят белетристични-
те прийоми за спиране и пренасочване на разказа,
остава писателското майсторство да откриеш
значимото по пътя си и да го разкриеш чрез своя
свят и нагласа. Затова трябва предварителна под-
готовка за опознаване и информация и съпричаст-
ност най-вече към човешката проблематика и към
сътвореното от Бога и от човека. В своя пътепис
Н. Геров показва пиетета си към българина и
българското. И го вгражда така, че ми се струва, че
“Писма от България” става предопределяща за
българския пътепис творба - оста, на която се
държи неговият вътрешен сюжет, съотнасянето
на видяното с нашата култура. 

Пътеписът като че ли е освободен от други пра-
вила жанр, освен това да зависи от духовността и
интелекта на автора си. 23-24-годишният младеж
успява да покаже и чувство за хумор, и артистич-
ност, и отвореност към историята и хуманитари-
стиката, и самоирония /доказателство за воля и
стремеж към развитие/. Той превръща целия си
път към България в интересно четиво едновремен-
но с историческо познание на някогашния бит и с
познание за дълготрайното в българската харак-
терология. В която и да е възраст всеки българин би
трябвало да е чел “Писма от България” поне веднъж. 

Найден Геров и първият 
български пътепис

Акад. Йордан Каменов - БАНИ

Из “Писма из България”
Найден Геров /1823-1900 г./

Ето аз ся намирам в Букурещ сега 6 дни и още не
да позная по что Ви е аресал така тоя град, та счи-
тате по-висок от Одеса. Ако да ся сравнят
Букурещ и Одеса, само на вид, то право, одеский бул-
вар чини всичкий Букурещ, а - за пътищата и дума
няма. Кога пръв път излязох от дома то от тесно-
тата на улиците усещах голям задух и на всяка
стъпка ся боях да мя не сгазят. Ако може Одеса да
ся нарече европейски град, то Букурещ е турский
град, който сега ся маскирува в европейско облекло.
Но на всичко още лежи печат на турчещина; и
много работи има само карикатура на европейски-
те. Първо нечто, дето человек ся запознае с него в
Букурещ и насъде в Молдова и във Влашко, дулчаца.
В кафене ли идеш, при познайник ли идеш, все дулча-

ца и дулчаца, и ако обичаш
и турско кафе, и дома
заран дулчаца, след обед
дулчаца, вечер дулчаца. На
всяко кюше и конфетария,
във всяка къща ся намира
нечто сладко на стола.
Затова и още не съм видял
человек със здрави.и бели зъби.

Там, дето ся свършаха евреете, закачаше ся ред
арменци: деца, със свещи, крем и върба в ръце, а на
челото стояха анагности, дякони, попове и владика
в пълно облачение. 

След арменците идеха два реда, и от двете
страни на пътя, българе. Децата бяха правилно
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наредени и. всичките държаха ветви върба и пред
них, и в двата реда, по няколко деца бяха издадени
напред, колко една стъпка, а отзад стояха дърти-
те българе. В главата, и от двете страни, стояха
по няколко деца, облечени с церковни дрехи, с фенери
и кръстове. След поповете, в облачение и с еванге-
лие, със свещи и със съчки върба, а.след поповете
троица владики - русчукский, търновский и видин-
ский, облечени и с кадилници.

След българете бяха натрупани и от двете
страни на пътя турци. Повечето турчета бяха с
бели дрехи, а някои от тях имаха и зелени знамена,
изписани с бели слова. Най-горе дервиш държеше
голямо зелено знаме, всичкото изписано със златни
слова. 

Още по-горе бяха наредени войска, първи с коне,
чини ми ся артилеристе, после улани със знамена на
копията и най-сетне пеши.

Тоя вес народ беше проснат на място до 1 1/2
верста. Докле да дойде царят, аз ходих с Цанка
няколко пъти от едина край до друг. 

Един час преди да дойде царят излязоха и князо-
вете: Влашкий и Молдовский в каляска; а полковни-
ците им на коне.След них имаше няколко улани най-
сетне водеха коне, за да възседнат на них князове-
те, кога срещнат султана. На коня на влашкий
княз имаше на седлото звезда, руский орден.
Князовете преминаха, без да ся покланят някому.

След малко время заминаха генерал-адютант
Грабе и австрийский и пруский пратеници на коне.
Само статский советник Богданов, който сега  ще
иде в Стамбул пръв драгоман на място Ханджарли,
беше в каляска. Само руский генерал ся кланяше на
всичките и с това той много събори пред българете
честта на другите. Той е дотолкова приветлив,
что преди да дойде султанът един път замина с
влашкий княз и с други хора на кон и ся запря да мя
пита кога съм дошъл в Русчук.

Князовете и пратениците срещнаха султана на
един шатер, а каква чест му са дали, не зная. Аз
стоях при българете. Като ся приближи султанът
при турците, видя ся някои каза нечто, та всички-
те запяха “амин”.Още тие не свършили, българче-
тата, облечените в церковни дрехи, писнаха някак-
ва си песен, от която аз ничто не разбрах.

Шествието на султана беше наредено със
същий въсточний вкус. Най-напред водеха коне с
въсточни украшения. От двете страни вървяха
паши на коне, все с нишани: След пашите два реда
войни, с окачени сабли, и между них султанът на
кон, със седло чисто злато. Мундирът му, и отпред
и отзад обшит със злато, на шия му нишан от
алмази, на глава му малко фесе. След него куп войни,
с окачени сабли, а след войните влашкий и молдав-
ский князове, с дружината си, и веке не в шляпи с
перие, а с фесове. После музиканти на коне, а след
них веке конниците и после пехотата.
Пратениците не ся върнаха с царя.

Султанът вървеше доста тихо и ся обръщаше
ту на една, ту на друга страна. Турците му даваха
селям по свой обичай. Като дойде според българете,
децата, что стояха малко напред, запяха:
“Самодержавнейший цар наш”; другите пищяха:
“Амин”; а старите българе, владици, попове, ся кла-
няха до земя.

Това истото правеха и арменците и чифутите.
А кога влезе царят в калето, кадънчетата му запя-
ха някаква си песен на язика си.

За да видя добре султана аз не му ся поклоних, а
си свалих само шапка и го изгледах твърде добре.
Возрастът му трябва да е среден, брадата му
късичка и червена като и мустаките му. Лицето му
доста правилно, но грапаво. Носът му среден. Ако
да му беше малко нечто по-голямо лицето, щеше
доста да прилича на Ямщицкий, а сега има доволно
сходство с един чиновник от канцелярията на
попечителя.  Живост обаче няма в лицето ни като
единий, нито като другий. Като го погледнеш,
познаващ. го за въсточний властител, но не такьв,
на чиято воля всичко ся покорява и ничто не смее да
повдигне и очи връз него, а властител роб на
обстоятелствата и изнемощял под узда на чужда
воля. В това время смислих аз каква почит му
направихте на 23 февруария с една дума и мога да
кажа, какво истина не е достоен за такава почит.
Тая превита церемония, при жалобний писк на деца-
та, при глухото бъбране на старите, при печалня-
та турска свирня и при мъртвото пристъпяне на
султана повече приличаше на великолепно погребе-
ние, нежели на торжествено шествие на гордий
восточний властител; повече докарваше униние,
нежели удивление на восточно великолепие.

На границата на Търновската кааза има една
могила (курган) доста висока. Право, ако да имаше
наоколо лозя, поне едно лято щях стана пъдар и
щях си заградя колиба на тая могила. Колко идилии
ся раждат в ума на человека, кога просне око на
полето на село Бяла, позлатено с узреяли ниви,
жлътнали ся из гъстаците за хубост. Сам там
виреят по могилите камъне. А за да ся извърши
хубостта на това чудно поле, река Етър (Янтра)
като среброкован пояс го е запасала на запад и си
скрила краищата мъжду върховете. Отонад това
поле хребети са издигнати, един над друг, а над
всичките Стара планина, опряла седа глава в небо.
По них като по стълба ум человеческий ся възвися.

Като слизахме от тая могила надолу към Бяла,
иа едно усойнище работеше жътварка и си пееше.
Като чух нейний глас, ритам ти веке Сечи-Корси, че
и по-добра певица от нея не съм чул я. Тука не да ся
свива одве, не да си напиня жилите като тютюва,
не да си обръща джуките и да си бърчи челото, за да
напълни с гласа си една ничто уграда, като
театър, а работи и наведена викнала, та глас и
изпълни хиляди долини, сипе ся по куруби, залюлее
шума и пътници от път запре. Пак да е само у тая



l

59

Акад. Й. Каменов. Пътеписът в българската литература

ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2018

жена такъв глас, та и той да не е, а колко ги слушах
отпосле, и сега по някой път ги слушам, и веке не им
ся дивя, а начинам да жаля и да си думам: ”За что не
ся дава такъв глас на някоя артистка? Кога на
чисто поле носи света и мълния и гръм ти кара в
уши, ум ми не побира как ще може да ся претърпи
такъв глас в театър, на сцена”.

Надвечер в тоя ден стигнахме на село
Полекрайще. Това беше в неделя, на Св. Троица;
може да е било в истото время, кога вие сте оти-
шли на качелите. Поврага Ви качелите от това,
чтото аз видях. Колко жени и какви моми премина-
ха, докле ся позабавихме ние на механата, за да
идат на монастир “Св. Троица”, покрай когото и
ние щяхме минем! Колко ся пък престръгваха из
селото нагоре, надолу! В механата беше народно
събрание: връх 50 души провождаха празника
български. И ние влязохме между них и докле да хап-
нем малко нечто, разговорихме ся за различни рабо-
ти. Тие с дяволско око гледаха на нас, като ни чуха
московци да говорим български. Трябва да видите
дрехите на тия хора и общо на всичките българе,
та да повярвате, че нашът простий народ откъм
това не е по-долен от френцнте и той с разнообра-
зие, на облеклото си може да стои насреща на мод-
ните изобретатели. Ако да си правя някога същи
български дрехи, риза ща си ушия, каквито носят в
Полекрайще, с широко огърле, обшито с коприна и
възвито на плещите, и пазухи, обшити, с все-
възможни белушки. Всичкото село има до 100 къщи,
само български. Имято му показва, че е край поле.
Там близо, каквото казват, има развалини, дето си
намират весма много камъне с надписи, монети и
други стари работи.

Кога поехме пътя въз Стара планина, много
върхове, които напред ни ся показваха високи,оста-
ваха под нас и на всяка стъпка ся снисяваха повече

и повече и ако и да ся показват всичките еднакви,
представляват голямо разнообразие и с голямо
наслаждение человек ся обръща назад да ги поразг-
леда. Аз бих рекъл, какво человек, кога ся възвиси и
нравствено, може да има удоволствие и на нрав-
ствената си височина да смисли прежните си дея-
ния, колко да са низки и недостойни.

По хубаво ся изкачихме на Стара планина, а
трябваше да слезем по сипей. Колко щеше да е гроз-
но това място, ако да не видехме, че слазяме да
минем през красно поле, та да ся възкачим по на
красновидни места. Наистина издиганието е слад-
ко, а паданието горко, и още по-горко щеше да бъде,
ако надежда не затуляше злото от очите ни.

Ние пойдохме от Габрово с намерение да стиг-
нем тоя ден Калофер, пък като минахме планина-
та, кираджият ни загуби пътя, че никога не ходил
по тия места, а оний, който бе вещи на тия пъти-
ща, още не бе ся разправил с Марийка Пръва. И така
по неволя останахме да нощуваме в Габарово. Сърце
ми ся биеше и из гърди ми изскачаше, кога да ида
там  дето с благо. осмотрени с нашим соотече-
ственников клонили благоотечества вразвати,
юношества обучени с добро познани образ образова-
ни, училища учреждени, в благогодни поведение
обращени, чистота язик сохранеиие познани увар-
дили.

В Габарово жени ходят повече с гащи, каквото и
в Казанлък, само по главите ся познават, че не са
.мъже. Кога да пие жена тютюн то било нечто пое-
тическо, то да обуе пък гащи е нечто више поети-
ческо. И моето студено, замръзнало в Стара плани-
на сърце оживя и замърда от гащите на туркини-
те. Ето аз по гащите ся примирих в ума с булите,
а много мя е страх да не стана и ревностен поклон-
ник на половината на въсток.

Из “Разходка до Искър”

Иван Вазов /1850-1921 г./

Но конят ми влезе в Орландовци и аз бях прину-
ден да прекратя сладостните си мечтания. Като
мине человек през това село, не би повярвал, че то се
намира на една четвърт от столицата, под
самият й нос, вика се. Впрочем, и другите села на
софийската котловина не блещят с повече живот и
привлекателност. Близостта на българската сто-
лица, дето от десетина години се съсредоточава
политический, умствений и културний живот на
България, дето западната култура на широки
вълни нахлува от всичките краища, нито на косъм
не е повлияла на тия шопски селения, не е изменила
нищо в понятията, в образа на живота, във вкусо-
вете на жителите им. Шопът си е днес пак
същият, какъвто е бил, когато София беше админи-

стративен център на
един турски санджак,
какъвто е бил и при
Асеневците. Ще ли и след
един век да бъде по-друг,
съмнявам се. Изборът на
София за столица в поли-
тическо и стратегическо
отношение може би е твърде щастлив и целесъоб-
разен, но нейното цивилизаторско влияние ще бъде
твърде слабо и нищожно въз расата на шопа. Тая
раса, която се отличава физически от всички оста-
ли българи, още повече стои далеко от тях по особе-
ностите на своята нравствена природа, по
умствената неподвижност и ограниченост, про-
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славени чрез куп смешни приказници за несмисле-
ността на шопа, чието име даже е станало сино-
ним на глупав человек. Тая присъда обаче не е съвсем
справедлива: в характера на шопа се проявляват
качества, които в случай могат да се нарекат
национални добродетели. Той е твърд, якоглав и
упорит като витошки гранит - вероятно за него
съществува турското изречение “инат гявуру”.
Отвращението му от чуждото, крайната консер-
вативност и неспособност за възприимане нови
елементи в непокътнатият си бит на тия българ-
ски бретонци, бяха сломили гордостта на прежни-
те им господари-турци, които всичките в Шопско
се научваха български, за да могат да се обясняват
с раята-шопи. Явление забележително и единстве-
но в цяла България? Това обстоятелство е и съхра-
нило по-чист от турски думи шопския говор.
Веднаж приятелят ми М... ов в един разговор по
българската археология ме изненада с такива думи:
“Искаш ли да видиш войниците на цар Симеона?
Ето ги!” - и той ми показа една тълпа яхнали на
малки кончета шопи, които влазяха един пазарен
ден в София. Ние нямаме никакви основания да се
съмняваме в това уверение; може смело да се каже,
че от десетина века насам през всичките полити-
чески трусове шопът не е бутнал нито една шарка
в костюма си, нито един предразсъдък в душата си,
нито една привичка в живота си.

Минах Биримирци, което няма нищо любопитно,
освен името си, и стигнах Куманица... Това село се
намира недалеко от Големий Искър, срещу старият
му мост. Отседнах в кръчмата “Искър” да пия едно
кафе. Вътре пълно със селяни: аз се надявах да
бъдат в училището, което видях близо до кръчма-
та, окичено сега със зеленище по прозорците и с
едни голям полувенец от шума и полски цветя над
вратата: там сега ставаше изпит. Но тия честни
хора намираха по-вкусно окислялото вино на
кръчмаря, нежели онова, което ставаше в школото.
Аз любопитствах и отидох на тоя селски изпит.
Училището беше почти пусто от посетители:
попът само, две-три жени и един селянин: по-малко,
отколкото в черквата! Аз с удоволствие забележих,
че малките цървуланчета /това е само риториче-
ска фигура - децата всичките бяха боси или както
се изразява деликатно г. Л-ов за своите ученици в К.
- деколте в краката/; забележих, че малките църву-
ланчета четяха доста свободно по читанката за
сънищата на цар Фараона, за вулканите и за
Австралия... Все едно, това ще бъдат грамотни
селяни и аз не можах да не изляза из Куманица с по-
добри впечатления, отколкото из Орландовци,
която, освен ново училище, има и такава черковна,
както повечето села из Софийско поле.

Хубаво, но това поле няма гори! То е голо като
длан, една степ, особено в западната си половина. Г-
н Лавеле иска да го оприличи на римската Campagna
di Roma. Това безлесие характеризува не само

Софийското поле, то загрозява цяла България; то е
страшният й и невидим неприятел, който краде
плодородието на сочните й полета, пресушава изво-
рите на реките й, гони дъждовете и довожда гра-
душките. При всичката си картинност и есте-
ствена хубост България се представя една тъжна
и негостолюбива земя на оногова, който иде от
Западна Европа, например от Австрия, която при-
лича на една безконечна градина, посеяна с велико-
лепни паркове. Подир Сливница ние привикнахме да
се считаме във всичко по-горни от сърбите, но
който е минувал през земята им и е видял нейните
кичести запазени гори, ще се убеди, че все има едно-
що да им подражаем. Забележено е природното
отвращение на българина към дървото - и на разви-
тий, и на простий българин... Той сече, сваля, уни-
щожава - никога не сади. Българинът е филоксерата
на горите, дето му достигне топора, трева вече не
никне. Ние напразно бедим турците в опустошене-
то на горите у нас; напротив, дето е преобладавало
турското население, там страната е запазена по-
гориста и растителността е по-богата.
Безбройните и разновидни овощни дървета, които
украсяват дворищата ни и градините ни, са донесе-
ни от турците из Азия, от тях са присадени, обла
городени и разпространени по нашата земя.
Турчинът почиташе дървото и ми се чини, че стро-
го наказание предвиждаше турския закон за унищо-
жението му. Аз бих желал драконовски закон за нас.
Иде ми на ум сега любопитната история, произляз-
ла между най-първите българи колонисти в
Бесарабия и генерал Инзова, губернатора й. Понеже
Бесарабия е страна гола и безводна, генерал Инзов
раздал семе на нашите съотечественици да насеят
по няколко десетини дъбова гора - всяка колония в
мерата си. Колонистите дошли в ужас, но нямало
какво да сторят и изпълнили заповедта, под надзор
на властта. Скоро младоците се показали от земя-
та, но при всичкото им гледане и поливане те упор-
но хванали да увяхват и съхнат. Недоумението на
Инзова било голямо, той хванал да подозира селяни-
те за това необяснимо и мистериозно умиране на
дръвичетата. Той свикал по-предните членове от
всяка колония и заповядал да им ударят по няколко
нагайки, за да узнае истината. Какво излязло?
Добрите хорица под камшика изповядали, че попар-
вали ноще с гореща вода корените на фиданчетата,
за да се отърват от грижата за по-нататъшното
им отрастване!

Защо у нас не стане задължително за всяка
община насаждането гори, както е задължително
първоначалното обучение, военната служба, даж-
дията и други тегоби? Само по тоя начин ние ще
видим нашите пустини развеселени от цветущи
оазиси и нашето небе по-благосклонно и благодат-
но. Мисли ли някой за това? Може би и мисли, може
би и да пише. Ние четохме даже неотдавна във
вестниците - скоро подир ужасната градушка,



l

61

Акад. Й. Каменов. Пътеписът в българската литература

ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2018

която бомбардира София - едно твърде патетиче-
ско възвание за това нещо, но от чашата до уста-
та, както казва Шекспир, съществува цяла про-
паст. Дело не виждаме. Ония, от които зависи, не
правят нищо. Правителствата - всичките -
отначало и до днес не са считали въпроса доста
сериозен, за да обърне вниманието им. Задоволявали
са се само, за очищение на съвестта, да издават
някакви си жалки закончета за “запазване горите в
България” /които не съществуват в по-голямата й
част/, които са излизали охтичави из министерска-
та канцелария и са умирали незабавно в душните
стаи на горските инспектори... А малкото доб-
лестни инициативи - нека бъдем справедливи - за
създаване закон за задължителното горонасяване
са се разбивали в злата воля на камарите... 

Господа, сейте гори!
По ще бъдете полезни за България, ако отгледах-

те през живота си пет уврата дъбов лес, отколко-
то с цяло море заучени фрази, с които не знае какво
да правите...

Трябваше в самата душа на тия хора да имаше
някакъв запас от веселост, от добра воля, от ясно
възрение на света и на живота... А смехът е добро
нещо и веселостта е богатство, бих казал - добро-
детел. Там, дето има смях, няма злоба, смехът е
несъвместим с черните помисли, с ниските побуж-
дения. Само мълчанието е подозрително, само начу-
мереността е застрашителна. Филип II не би бил
толкова свиреп цар, ако биха го научили от малък да
се смее. От неговий смях би се усмихнал светът.
Ние българите едни от всичките народи на
Възточна Европа сме сериозни... Ние крием чув-
ствата си, ние задавяме смехът си, ние понижава-
ме гласът си, когато чувствуваме свидетели наоко-
ло си. Намерете се в някое интернационално кафене
на Цариград, Виена или Букурещ и наблюдавайте
представителите на разните източни народно-
сти. Вие ще видите гъркът смел, словоохотлив и
излиятелен до невъзможност; сърбинът също,
румънецът също. Нищо не стеснява тяхната
бурна говорливост, която винаги знае да бъде весе-
ла. Погледнете на оная маса, онова островче, което
е събрало българската колонийка. Там е шушукане,
предпазливост, би казал човек, че комплот се крои
някакъв; даже и редкият смях, който би изскокнал
понякога от тая компания, е бръз, сух, сиромашки,
като че краден. Истина, по-трезви сме и от гърци,
и от сърби, и от власи, и от руси; трезвени сме при
пийнето, скъпи сме на говоренето, пестеливи сме
при излиянието на чувствата си, особено на благи-
те чувства, аскети сме и от великодушни ощуще-
ния! Да кажем право - и малко ги има у нас. “Шило в
чувал не стои”, да бе ги имало, би се показали... Не
знам дали турското петвековно владичество е
повлияло тъй вредно на наший национален харак-
тер или други пък обстоятелства, но ние сме
затворени, саможиви, мнителни, почти мрачни.

Озлобени сме били дълги векове - и озлобеният става
зъл. Веселостта предполага добро сърце, великодуш-
ност и любов към ближния. Иван Грозни, който е
живял като калугер, и Василий II Българоубиец,
който е живял като постник, не са знаели какво
нещо е смях! И историята още трепери от имена-
та им! Добрякът Хенрих IV, французкий крал, тоя
roi gallant и roi bonvivant, както го наричат съвре-
менниците му историци, е пращал храна в обсаде-
ний от него Париж, дето е върлувал глад... Да бяхме
пели повече, да бяхме се смеели повече, да бяхме
живели повече, може би щяхме да бъдем и по-добри,
искам да кажа - по-хуманни. А сега ние, въобще,
всички сме жестокички, свирепичък народ сме, защо
да го крием? Това убеждение, вярвам, стои така
крепко и в душите на читателите ми, щото съм
избавен от нуждата да го подкрепям с примери...
Па я ми кажете на кой друг език има еквивалентът
на нашата българска, пребългарска, архибългарска
закана: “С кремик ща ти дера кожата”?

Манастирът “Св. Иван” (Курилски) е на един
хвърлей оттука. Цветущите поли, хълбоци, долини
на тия планини, както и на осталите в България,
са насеяни с подобни обители. Ценни са за нас
българските манастири, почтени останки от
твърдините, в които се е запазил жив българский
народен дух, дълго време скрижали на отцовский
завет и гнезда, из които са изхвръкнали орлетата -
вьзвестители на зората на българското пробужде-
ние. Те са жива и трогателна история на една
епоха толкова славна и толкова мрачна. Когато бях
веднаж в боянската стара черква, аз си казах, че на
същото това място може би Иван Шишман се е
молил на колене господу за погибающата си държа-
ва... И аз мислено възкръсих тоя трагически образ
пред мене си, и аз го видях, и страшни тръпки мина-
ха по цялото ми тяло!... И кой може отрече, че той
не се е молил в ония времена на топла вяра и не е
целувал земята там, която сега тъпчеше равно-
душният му потомък? После, манастирите са
едничкото украшение на нашите безлюдни плани-
ни, гори и пущинаци. Те заменят в тях хотелите,
вилите, летните дворци, старинните замъци, с
които са поръсени подобните места в Западна
Европа. Те ги оживяват с присъствието си, с раз-
ходките си, които привличат лете градските
семейства, със сборовете си, които свикват селско-
то население и правят да екне цялата планина от
радост и живот... Ето, такава е местността,
дето е основан манастирът “Св. Иван Рилски”
/Курилски/, който ми се бялна през клоните на
високата гора... Зеленина, сянка, прохлада; сладка
успокоивающа тишина; само птичи песни, само
шопот на листата, само дъхът на зефира...
Живот... От север планината с дивите си канари
засланя от ветровете, като майка детето си, от
друга страна, Искърът плиска и прохлажда, и при-
спива с мелодическия си шум цветущото оазисче, из
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което Калипсо на драго сърце би изгонила игумена,
за да се посели в него. Самото здание на манастира
обаче с малко и сиромашко, а новите поправки
извътре нарушават очарованието на неговата
старовековност. Старата черковка е ниска и
потънала в земята: прилича повече на гроб.
Същата дрипавост и плесенясалост вее и от
почтения старец игумен, който едничък се
навърта в манастира. Той излезе твърде учтив
человек, а главно, приказлив, и ми заразказва твърде
интересни епизоди от своето “давно прошедше”, но
аз се принудих да пресека сладкоречието му на най-
интересното място. Той с традиционното госто-
любие на манастирите предложи ми “каквото дал
господ”: при другото - и паница превъзходно вино,
благодатно произведение на манастирските лозя -
лозя само в тоя топъл кът - при Курило - стават в
цялото Софийско поле. Като се наситих на божия-
та трапеза, аз възблагодарих почтения старец и се
наканих да си тръгна. Но той ми не разреши това,
доде не поспя под хладната сянка на горицата
извън. “Грехота е, каже, да дойдеш на госте на Св.

Ивана и да не поспиш за здраве на тревицата,
докат ти пеят славеите. Това си е закон тука, гос-
подине!” Аз се покорих на това манастирско прави-
ло за поклонниците и излязох навън във върбовата
гора и там се прострях под сянката на зелените
клони. Наистина, цял оркестър славеи пееше из
шумата! Би рекъл человек, че всичките въздушни
първомайстори на пението са се стекли от
Софийското поле като на някое олимпийско попри-
ще. Скоро, под упоението на мелодическите рулади,
аз се унесох и заспах със сънят на един праведник...
Когато се пак разбудих, песните още продължаваха.
В това време видях, че се задаваше и дядо игумен, и
ме попита спах ли приятно. Иска ли дума? Аз му
благодарих сърдечно и яхнах коня си, изпращан с
благословиите му и с любезната му покана пак да
дойда на гости... да ми доизкаже остатъкът от
своята интересна биография. Аз обещах пак да
навестя “Св. Ивана” - разбира се, не да слушам исто-
рията на игумена му, а чудните песни на славеите
му.

Из “До Чикаго и назад”

Алеко Константинов /1863-1897 г./

В Париж... Ама, ще речете, защо почвам от
Париж. Защо ли? - Да ви кажа: ако бях почнал пътни-
те си бележки от София, трябваше преди всичко да
кажа какво значи да се снабдиш в България със
задграничен паспорт, а пък това е толкова невесе-
ла история, щото би рискувал да се отклоня от спо-
койния тон, с който искал би да прозвучат моите
леки, хвъркати бележки.

Сърбия минуваме нощно време и, разбира се,
нищо не виждаме от нея, па и сред пладне да я пре-
сечеш - не е интересна. По железниците в Австрия
се срещаш с една развалена, с фелдфебелска наду-
тост паплач от чиновници, които са наклонни да
ти пакостят дотогава, докогато не им въвреш в
очите някой фиоринт /помниш ли, Филарет
Филипич, виенската гара?/, след което са готови да
извършат милион мерзости, за да ти угодят; в
състояние са да изтикат цял куп недосетливи
пътници от някое купе и да ти го предоставят на
твое единствено разположение... В тези железници
се срещаш освен това с безподобно отвратителни
жидовски фигури, които, щом те подушат, че си
българин, считат за непременна обязност да ти
изкажат своето съчувствие към нашата полити-
ка, да похвалят гения на нашия народ и неговите
водители, да пуснат някои псувни по адреса на
нашите врагове и да ти поласкаят националното
самолюбие чрез едно сравнение със сърбите... 

Напълни се перонът, че като почнаха ребятата
да пеят, а особено като запяха тъжно и милно:

Прощавай, сбогом, 
мила родино,
ази отивам в
страна далечна...

е, иди, че не се вълнувай
от тия приятелски чув-
ства. В този момент
искаше ми се да прегърна целия свят... и ми се
замъглиха и премрежиха очите. Истина ви казвам,
питайте ребятата, разтъжих се!... Почнаха се про-
щавания, цалувки, пожелания... Аз въобще съм си
малко свитичък, а в тази минута до такава степен
се слисах, щото твърде е възможно да съм се разца-
лувал с някой непознат, а да съм забравил да си
взема сбогом от най-ближните си. Нейсе!...

Ето го и Хавър, задимен, зацапан със сажди,
като тръбочист. Тренът ни маневрира медлено
половина час низ мрачните улици на пристанище-
то. Десетки гамени, зацапани и развлечени, обико-
лиха вагоните и се почна една таквази просешка
музика, щото всички пътници от трена увиснаха
на прозорците. "Des sous, messieurs, des sous, s'il vous
plaоt!" - деряха гърло пресипналите гнуснави и раз-
валени гамени и дребни монети летяха от нашите
прозорци. С животинска ярост, с ръмжение, с бой се
спущаха децата върху парите и само този ставаше
обладател на някоя монета, който, без да жали
кожа и кости, лягаше с цялото си тяло върху пара-
та и я пазеше от озверените другари със загуба на
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кръв, на косми и накъсове от жалкото си облекло.
Казват, че англичаните-пътници са виновни, те са
разгалили тези нещастни създания, като са си
доставяли удоволствие да гледат за няколко моне-
ти тези сцени. Това ми казаха другите, но впослед-
ствие аз сам се убедих; аз видях на друго място
двама млади, прекрасно облечени англичани, като
хвърляха една по една парица между няколко бедни
деца и величествено и самодоволно наблюдаваха как
нещастните сироти си търгаха косите, деряха си
лицата и дрешките, като се валяха низ праха да
грабят и отнемат едно от друго монетите. 

С кого се прощавах аз? Нямах ни едно близко до
сърцето си същество на този свят... Насреща ми,
на брега, стояха хиляди французи, но какви ми са
мене французите, какъв съм аз на тях! Аз се проща-
вах мислено с приятели, с България, с Европа, със
Стария свят и като че отивах не в Новия, ами на
онзи свят, като че се отделях от земята, от хора-
та. Какво чудно нервозно състояние! Като че буря
се е готвила в моите нерви в течение на няколко
години и е очаквала само силно потресение, за да се
разрази. Таквози потресение нервите ми не изпита-
ха ни при една от многобройните ми временни и
вечни раздели: те го изпитаха тука, сега, при раздя-
лата със Стария свят. И бурята се разрази в мене;
разрази се буря и в океана и аз с приятеля -
Атлантический океан, почнах един дует, за какъ-
вто ноти още не са измислени...

В шест часа позвъниха за обяд. Понеже всички
пътници не можеха да се поместят в салона, разде-
лиха ги на две премени. Ние попаднахме в първата
премяна, благодарение на един французин, с когото
се запознахме още в железницата. Този французин -
когото ние нарекохме бай Пенчо, понеже носеше
калпак и поприличваше на нашенски еснафалия - се
постара да ни настани на най-доброто място,
като образува около нас една компания от парижа-
ни, които през всичкото пътувание бяха душата
на целия параход. Интересно е да ви съобщя какви
хора бяха само на нашата маса, за да си съставите
понятие за пъстротата на пасажерите. Бай Пенчо
е аеронавт, живее в Канада и си вади препитание-
то, като се издига с балон. Той ми показа няколко

газети, в които се описват неговите смели издига-
ния в облаците.

До него седим ние - аз, Филарет и докторът.
До доктора седи един испанец, прокурор на каса-

ционния съд в Мадрид, една свита даскалска фигур-
ка, страшен противник на Ломброзо и Мантегаца,
но както се вижда, учен юрист. Той се обеща да ми
прати своите съчинения: "Зе екри ун ливр пор ла
призон корекционел, зе анвоа а ву мон ливр." Не знае
друг език освен испанския, но нали сме от един
еснаф - разбрахме се. Паднало му се през последните
месеци да обвинява два пъти на смъртно наказа-
ние, та толкова се разстроил и разкиснал, щото му
трепереше гласът, като ми съобщаваше това; та
сега отива в Америка, да се разсее.

Срещу прокурора седи една траурна слезлива
дама от Елзас. Никой не можеше да разбере нейния
окаменял патуа. До нея - един германец, цял солда-
тин в цивилни дрехи - той и ходеше, и ядеше като
че по команда. Нашият доктор се влюби в него и си
разбираха от приказката. До германеца седеше
един млад парижанин, ама какъв парижанин! Аз не
зная от каучук ли беше направен този човек. Как не
миряса той поне една минутка! Той бил имал някак-
ва си службица у един французки консул в Канада,
та, види се, събрал е някоя пара, върнал се е в
Париж, пропукал ги е до сантим и сега се връща пак
в Америка, ама за какво? - И той сам не знае, така...
каквото даде господ; а пък изглежда като най-
щастлив човек на света. Но в това отношение още
по-оригинален ми се показа седещият пък до него
момък парижанин. Аз отначало мислех, че всички са
тръгнали на разходка в Чикаго, та попитах и този
момък: "Вие, разбира се, на изложението отивате?"

- O не, засега до Ню Йорк.
- Имате там роднини, свои?
- Никого не познавам. Отивам така, някоя рабо-

та да намеря.
И не знае ни думица по английски, и никакъв

занаят няма, па гледам го - и за работа не е, слаб,
ветрен. Господ да му е на помощ! А пък по-весел и
безгрижен човек аз не бях срещал. Блазе на такива
натури.
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В тая душна вечер кръгозорът пламти, наширо-
ко в пъстри блясъци, като огромен, спокоен пожар.
Автобуси, таксита, частни коли спират до белите
колони на входа и изтърсват купчини хора. От дуп-
ките на метрото се точат други върволици. Една
безбройна тълпа, смаяна от възторг, се разлива из
лабиринта на улички, алеи и пътеки. Това е
Изложението, Празникът, всекивечерният апотеоз
на светлини, води, краски и благоухания, който
тържествува през година, две, три ту в един, ту в
друг край на Париж. Все едно дали това е “Конкорд”,
или “Венсан”, или “Шан дьо Марс”. Декорите се сме-
нят, утре по-нови, по-чудновати от днес, но същи-
ната остава. Бели палати, изискани и стройни,
чуждоземни дворци, изпъстрени с всички багри на
земята, пагоди, минарета и мачти, сламени покри-
ви и стъклени веранди, храмове отпреди двадесет
века, патинирани от времето, черни, жълти и мур-
гави хора в бурнуси, кимоно и полуголи, от които
лъхат тежки екзотични парфюми. Едно меко шур-
тене на водоскоци се смесва с мълвежа на тълпата,
а подвижните очи на прожекторите и самосвете-
щите дървеса и колони правят от тия вечери едно
истинско чудо. 

Денем, когато нещата са по-малко измамни и
по-брутални, мястото има по-друг вид. Тук-там
прозира ефемерната същност на сградите,
натъкмената ефектност на езерцата и растения-
та и трескавият гърмол на града иде по-отчетлив,
за да разкъса навремени екзотичния мир на тия
пространства. Затова пък вечер вълшебството
стига до пароксизъм. 

... След три месеца, когато от Атлантика заду-
ха мокрият леден вятър, когато над Париж се зани-
жат къси дни на ситен дъжд, на печки пред кафене-
тата, на лампи, запалени от два часа следобед, от
всичкия този блясък ще остане само земята, вина-
ги същата, сега измърсена и разровена, като след
катастрофа. Хиляди влакове ще отнесат гостите
отново в техните чужди краища по всичките мери-
диани на земята, истинските туземци ще отплу-
ват към своите далечни страни, а другите,... фал-
шивите, ще свалят колониалните си костюми, за
да викат по “Клиши” и “Монпарнас” нови любопит-
ни за други сензации... Но Празникът ще остане в
паметта на всички, които са го зърнали, макар за
миг: и на тоя старец, който клати недоволно глава
- “Ах, на какво прилича това! Може ли да се сравни с
Изложението от 1900 година!...” - и на тая баба,
която ме блъска и бърза да пипне ствола на истин-
ско акажу и да седне на изсечената от него скамей-
ка... 

Препълненият подземен влак ни отнася отново

към черния полузаспал
град и ни изхвърля при
входа на древната улица
“Муфтар”. Изкривени,
насечени, зловонни домо-
ве, полускрити от сянка-
та, събират глави горе.
Долу само някоя котка
прекосява черния асфалт и тук-там блещукат
очите на сбутани бистра�. Работният народ,
който изпълва тоя край, спи вече. Само там, в дъно-
то, свети повече и весела глъчка кънти наоколо. 

На малкото площадче, затворено като кладенец,
е вдигната естрада, окичена с книжни фенери. Една
цигулка и една хармоника люшкат стар, сега отно-
во излязъл на мода валс. Няколко двойки, момичета
в басмени рокли и момчета с каскети, се въртят
пред кафенето и един гарсон разнася бира по маси-
те. Някакъв квартален празник на енориашите от
срещната църква или може би на зарзаватчиите
от махалата, или - на девойчетата, които днес са
приели своето първо причастие. Една проста, но
пълна радост за ония, които утре ще понесат за
първото метро своите вързопчета към фабриките
на предградията. 

Часовникът на “Сент Женевиев” избива дванай-
сет. Хармониката гръмва още по-лудо, младите
скачат на изпроводяк, старите и децата се приби-
рат. 

От моята стая на шестия етаж гледам насре-
ща, през няколкото метра, които ме делят от дру-
гата стена на улицата, как пламват тук-там
петролните лампи в тия дупки под покривите, в
тия клетки с един прозорец - люкарна, на който
виси прането, кошницата със зеленчук и кутията
за смет. В тия жилища от една стая за четири-
пет души, отдето се вижда само срещният покрив
и парче небе и дето все пак се съзира нещо като
бюфет с две-три пъстри чинии и една изкривена
кръгла маса. Сега бащата, по ръкави, допушва на
прозореца своята лула и милва по главата малкия
син, облегнат на решетката. В очите на мъжа
свети спокойна сериозност, умора и доволство.
Денят мина, слава богу, добре. Всички са здрави,
хапнаха, почерпиха се, повеселиха се... Какво повече
е нужно? В тия няколко квадратни метра е затво-
рен целият негов живот, целият свят, смисълът
на вселената. Може би той именно е градил ония
приказни дворци, кули и водоскоци, които греят
всяка нощ край Сена. Що от туй? Той не познава
болнавата носталгия и жажда на нашите пресите-
ни души. Хора - не са ли все същите те - черни,
жълти, червени или бели? Изток, юг, север - други

Празникът

Константин Константинов /1890-1970 г./
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неизвестни още земи - или тук, в порутената ман-
сарда на улица “Муфтар” - не е ли все едно в края на
краищата, когато е въпрос за човешкото сърце и за
неговото малко, неповторимо щастие?... Той
изтърсва лулата си, взема кафеза с канарчето и
влиза в стаята. После угася лампата и прекъсва
моите нощни, безредни и непотребни философии... 

Цял ден бяхме пътували из чужди, изпълнени с
красота страни. Вечерта ни завари, дъждовна и
глуха, още по-далеч, на хиляди километри от бащи-
ната ни земя. Мокрият асфалтен път, лъснал от
фаровете на колата, режеше потъмнелите хълмо-
ве, покрити с гъсти борови гори. Нощта, в която
потъвахме всяка минута все по-надълбоко, залича-
ваше всичко, което досега бе наш живот, и разкри-
ваше пред очите ни друг, нов и непознат свят. На
един завой неочаквано изникна като мираж грама-
ден планински хотел, светнал с всичките си прозор-
ци посред черния лес. Спряхме за минута. По веран-
дите хора в летни дрехи вечеряха около пъстри аба-
журчета. Вътре едно радио извиваше танго. После
пътят отново закриви, горският дворец изчезна
като угасен и наоколо имаше пак само мокри
бориш, които тичаха назад, и тъмнина.

Моят другар също отвори радиото в колата.
Отнякъде затрещя джаз, другаде предаваха сказка,
едно нежно трио се застоя и повисна трепетно над
нас. И тая препускаща в мрака кола, която носеше
в себе си далечните звуци на цигулка, виолончело и

пиано, изглеждаше съвсем фантастична.
Изведнъж мелодията прекъсна, апаратът

запращя, после затихна - и веднага стана нещо
странно. Из далечините на пространството и в
същото време като че някъде вътре в нас бликна и
ни потопи дълбока, могъща, вълшебна вълна от
някакво неизразимо чувство:

- Шиленце вакло, байово,
защо сн толкоз кахърно,  

че ми стадото разблейваш...
Копчето на апарата бе завъртяно на “София".

Един плавен, топъл, малко сипкав, но изумително
изразителен глас пееше. Пееше Жечо Долчинков. В
тъжната мелодия на песента, в чистите слова на
прекрасния език изплуваха, огрени от слънцето,
далечни балкани, зашумяха житни равнини, чу се
мекият мълвеж на реки с най-хубавите на света
имена, лъхна мирис на топло мляко и на дим от
колиби. И мигновено всичко натрупано през тия
дни в съзнанието, всичките красоти и блясъци на
чуждите страни изчезнаха, стопиха се без следа -
остана само песента и думите, в които бе заклю-
чен най-истинският, единственият за нас свят.
Угаснаха лютите жажди, затихна лудешкият
устрем към непознати земи и в едно внезапно про-
светление разбрахме колко малко всъщност е
потребно за щастието на нашето ненаситно
човешко сърце!

Оборище

Константин Константинов

Шосето завива до малък мост, под който се
събират две поточета.

“Както се сливат тук двете реки Панова и
Асарел, така се сляха душите на въстаниците през
1876 г. ...” - гласи полуизличеният надпис на камен-
ната плоча отсреща. Една пътека се отделя вдясно
и пълзи по голия склон към рунтавите върхове на
север.

Когато тръгвахме, камбаните на градчето
биеха за църковен отпуск; пребрадени старици
потъваха безшумно зад грамадните тъмни порти,
обковани с гвоздеи и тежки ключалки; до стените
на кафененцата хора с калпаци и чисти бозови
дрехи кротко разговаряха. Денят е неделен, тих и
слънчев, в дворовете, пометени като одаи, буйно
пламтят гергини, фунийки и мушкато: под стрехи-
те, закачени на дървени куки, греят сребърни
менци, а сините стени на къщите сякаш вчера са
били варосани.

Времето е надникнало за миг тука и пленено от
тая памтивековна  красота, върнало се е назад, за
да мине само из главната улица.

И малко чуждо е днес това хубаво, бяло шосе,
което реже посърналите рътлини на запад, и тоя
хълм, обрасъл само с дребен храсталак и кухи дъне-
ри. В ония далечни дни всичко, от градеца до горе, е
било буйна гора от стари буки и дъб.

Отсреща, на западния рид, наднича Мечка, по-
отзад  - Поибрене и Мухово, на юг, зад меките линии
на котловината, е Баня на поп Груя, отвъд върхо-
вете на север - Копривщица, право на изток -
Стрелча. Сред тях като баща, обграден от юнаш-
ката си челяд - Панагюрище. Каква странна власт
имат над душите ни тия чудесни български имена!
Те са трептели над нас още с люлчените песни и от
тяхната магия няколко поколения не ще се освобо-
дят до сетния си час. Средногорието - блясък на
нашата нова история и една от най-нежните и
хубави гънки на българската земя! Един изумите-
лен свят живее уединен тук - героичен и трогате-
лен в своето смирение. Най-дълбокият и неповто-
рим образ на племето ни грее и в тоя сгушен кът
между Балкана и Родопите.

Пътеката криволичи, стръмна и камениста:
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едно синьо небе виси над падината, дето жълтеят
пожънати нивя, царевици и купни слама. Жива
душа няма наоколо. Само тук-там спънати говеда
пасат из ливадите. В неподвижния въздух жужат
есенни мухи, някъде далеч се обажда хлопатар на
невидимо стадо.  Скоро пътеката се превръща в
тясна дъбова алея. Гористите скатове приближа-
ват изведнъж, встрани чернеят дрянове, отрупани
с плод, ветрец размърдва високата папрат.
Надписите зачестяват, ето хижата. После алеята
минава ту по единия, ту по другия бряг на шумлив
поток, гората става по-гъста, една арка се изпреч-
ва неочаквано, пътеката става полегата и още по-
зашумена, един бял паметник лъсва в долчинката,
тръпка полазва по снагите ни: О б о р и щ е!

“... Може би след време, когато Оборище стане
известно, да полюбопитствува някой по-даровит
изследовател, който ще опише това свещено място
с подобаващите му подробности... а сега нека чита-
телите се задоволят и с моите скромни сведения” -
бележи авторът на З а п и с к и т е/Б.р.“Записки по
българските въстания”, Захарий Стоянов/.
Половин век мина, откак той написа тая възтор-
жена поема за народа ни - равна по страстност и
по размах само с историята на Паисий,- но и до днес
не се е родил “по-даровит изследовател”, и до днес
ние гълтаме ненаситно, като вода на балкански
вир, буйната поезия, плътна, жива, неукротима в
своя дълбок патос, на неговите “скромни сведения”.

Слънцето с мъка се промушва между стволове-
те, хвърля петна в дола, лъщи по игривата вода на
Панова. Две-три гнили хралупи, няколко стари бука,
един столетен габър и гъсти младоци наоколо пра-
вят мястото още по-прикътано и глухо. Никакво
птиче, никакъв звук освен кроткия ромон на река-
та. Няколко безшумни гущерчета мърдат по при-
пеците. Дъх на топла влага, на усойна гора, на пам-
тивековен сън виси във въздуха.

Така е било навярно и дотогава, до ония - един-
ствени - шест дни през далечния, кървав и ослепи-
телен април. О т т о г а в а тая долчинка на горски-
те пастири става вече О б о р и щ е. Те са били тук
- шестдесет и пет души, заклети на смърт и
живот. Между тях няколко апостоли. И един преда-

тел. Както е винаги. Така подвигът е напълно
завършен. Като някогашните славянски племена,
които заседаваха в горите, те се събраха под веков-
ните буки с ясното решение да създадат от един  н
а р о д - д ъ р ж а в а. Отде бяха всмукали тия крот-
ки, безкнижни люде толкова просветена мъдрина,
такава човечност и чувство на божа справедли-
вост, толкова страстна обич към свободата и
такава ненавист към всяка тирания, па била тя и
тиранията на техния любим вожд? Не е ли това
дошло още с майчиното мляко, укрепено от безна-
чалния труд върху корава земя, дето всеки е брат
на другия?

“Моите оборищки депутати са ангели, най-
честните, идеални личности измежду народа...
Подобни депутати българският народ няма да види
вече, докато свят пребъде!” - заявява гордо
авторът на З а п и с к и т е.

Сега ония дни отдавна са отшумели, превърна-
ти в легенда, нереална, както всички легенди.
Възлегнат, с карабина на рамо, мургавият, просто-
душен пазач на мястото довършва разказа на своя
дядо, един от верните хора на войводата. После
почва за гората, за страшната самотия на зимни-
те нощи. Млъква за миг, усмихва се неочаквано и
посочва: “Хе там, до оня камък, идват да пият вода
сърните...”

Долът потъва в сянка, само върховете на буки-
те са полюшват, позлатени от залеза. Оборище се
приготвя за сън. Тишината става още по-плътна,
обгръща всичко, като че цялата вселена се е прибра-
ла в това място. Остър хлад иде от усоята.
Нарамваме отново раниците и излизаме като в сън.
Долу, в малката равнина, е още светло. Слънцето се
е скрило вече, на запад небето е зеленикаво и студе-
но. Бисернобели облачета са замрели насред път,
неусетно се разнищват на перца, на сребърни конци
и се стопяват после в модросивите пластове на
изток. В стъменото поле изпълзява приглушено
песента на щурците. Мракът постепенно поглъща
нещата. Едно куче лае надалеч припряно и радост-
но. Пред колибата на крайпътен бостан пламти
огън, мърдат сенки, иде мирис на запалена слама и
тор. После на завоя изчезва и това. 1930 г.

Пътьом
Константин Константинов

Лазур и злато: гигантски медальон от син емайл
във филигранна рамка. Надлъж по кея грамадни куп-
чини портокали като наниз около шията на морето.
И тая ослепителна сребърна завеса на слънцето, над
розовата усмивка на мозайката. И това пърхане на
хиляди криле и потайният мълвеж на гълъбите от
площада. И тоя мирис на лагуната, едва доловим,
тръпчив и сластен, като хапеща целувка...

Някакъв тържествен празник грее там горе и
слиза като лъчезарен дъжд в тая априлска пладня
над Венеция. Скитам по каменните плочи, опръска-
ни като с кръв от гъстия сок на сангвините, тясна-
та уличка изведнъж се разтваря и нозете ми за пръв
път досягат свещената земя на пиацата.

Тихо и светло. При ъгъла млада англичанка усъ-
рдно рисува с акварел колонадата. На две крачки
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баща й пуши лулата си и прелистя бедекера. В дъно-
то огромни витрини излагат снежни планини от
дантели и розова пяна от камеи, корал и кристали.
Обвити в черни шалове, със смолисти коси и мъх над
устните, бързат гондолиерските жени, понесли обяд
на своите съпрузи до кея. Денят влече неусетно
своята равна, люспеста снага. Но въздухът е наси-
тен със сладка тлен и наоколо се носи тръпката на
хиляди живели тук живота... Ето там, окръжен от
придворни, войска и народа на републиката, с царст-
вен жест е замахвал с ръка и хвърлял своя пръстен
Дожът, пръстена за обручение на Венеция с море-
то... Ето - тук, на оня кей, са чакали, с хоругви, зна-
мена и фанфари, да се появят в пределната черта на
Адриатика тримачтовите галери, натоварени с
плячка из знайни и незнайни страни: абанос и тигро-
ви кожи, слонова кост и злато, маргарит и амбра.
Ето, тук са кънтели железните стъпки на трагич-
ния Мавър...

А там отвъд са куршумените тъмници, които се
разтопиха от огненото сърце на великия световен
любовник...

Вечерта е тиха и нежна като усмивка. В малките
улички пада здрач. Но Canale Grande блести под сет-
ните лъчи. Над натежалите води се ронят едри
напевни капки: камбаните на всички църкви се зоват
една друга. Над всички гърми “Santa Maria de la
Salute”, сякаш целият камен народ от нейния покрив
е оживял и пее съзвучно.

Гондолата безшумно се плъзга по гъстите води.
От двете страни - мълчаливи , заключени дворци, със
стъпала до водата, със светли вътрешни дворове,
дето зеленеят чимшири и пинии. Ето Rialto, с опу-
стелия пазар и моста, под който минаваме и който
ни покрива с мрачина и хлад. Прекосяваме за парахо-
да по напречен канал. Безлюдно, тихо, сънно.
Синкави прозирни завеси се спускат от небето.
Веслата меко пляскат и гондолата се плъзга - сама
призрак между тия призраци. Гледам на дъното
скъдния скитнишки багаж и мисля: още един празник
по-малко - но все пак благодаря ти за днешния ден,
многолик и милосърден живот!

Изведнъж нов, тесен канал се откри напреде, цял
в сянка и мълчание. В дъното кичури цъфнал жасмин
прехвърляха ниския зид. Един сив тежък дворец със
стар герб  на фасадата и тежки траурни драперии
на портала се вдигаше на ъгъла. Глухи, плесенясали
стени, спуснати жалузи - целият дом лъхаше строга
и няма скръб. Само един прозорец бе разтворен и
пиеше умиращото слънце. И на тоя прозорец, цяла в
черно, излязла сякаш от някое платно на Гвидо Рени,
стоеше жена с матово лице, златни коси и дълги
сиви очи, каквито имат жените на Далмация. Тия
прекрасни, огромни очи, извърнати към гондолата,
която приближаваше и която щеше да отмине, гле-
даха с някаква горестна, страстна, хипнотизираща
сила.

Смътна тревога пролази в сърцето ми. Сякаш

далеч-далеч, през векове и пространства, някой
сънно ме бе позовал и чакаше отговор.

Сякаш някакъв съдбовен час бе настъпил - един-
ствен час през целия ми земен живот - и сега неусет-
но и завинаги се изплъзваше.

Аз познавах това лице, аз помнех тия очи! Аз ги
бях виждал вече в някакъв друг свят, който бе
истинският - и сега ние отново се срещнахме. Но,
закован на скамейката, не можах да мръдна, нито да
продумам. А гондолата отминаваше край мокрите
стени, бледото строго лице се навеждаше с гримаса
на трепетно очакване и мъка. Над тежкия корниз се
изрязваше в златен ореол приведената глава като
древна статуя, изваяна в стената.

Коя бе тя? Познала ли бе и тя неизвестния, или
тъжеше за някого, или гореше от неясен копнеж в
тоя син час на априлския ден? Не е ли все едно!

Тя беше оная, за която се скърби и крее, тя беше
оная, която цял живот очакваме. Та бе “минуваща-
та” жена, за която Бодлер въздишаше: “О, ти, която
бих обичал, о, ти, която знаеше това!”

Гондолата се плъзна край жасминовия храст.
Едва сега се опомних, откърших голяма цветна
вейка и я хвърлих към прозореца. Като малко бяло
знаме клончето се изви над водата, падна и се залюля
по вълните. Като малко черно знаме от разтворе-
ния прозорец се развя траурна кърпичка. 

- Хо-хо-хо-о! - викна гърлено гондолиерът. Един
миг, и всичко се скри. Напред лъщеше вечерното море
и параходът даваше първия сигнал.

То беше отдавна. Преди десет, преди двадесет
години... Беше пролетна сутрин, беше бистра
априлска вечер. Беше младостта.

Сега есенният дъжд трака по дъските на дебар-
кадера и от канала лъха влага и хлад. Вечерта е
гъста и в мрака висят гирлянди лампи - брилянтен
наниз върху черната кадифена дреха на Венеция.
Отсреща, сред лагуната, голяма осветена гондола
звънти от музика. Тракат кастанети, дрънчи
дайре, сластен продран глас извива: “О, Marie, o,
Marie!” Наоколо мърдат други гондоли, люшкат се
пъстри светлини.

Една моторна лодка бързо минава, запътена към
Лидо. В осветената кабина влюбена двойка се пре-
гръща.

Аз чакам параходчето за гарата. Аз съм отново
пътник в тоя град на любовта и спомените, но
моите стъпки не будят тук ехото на никаква
радост. Аз дойдох само на една малка панихида за
единствената, несбъдната любов.

Параходчето спира до дебаркадера. Качваме се.
Водата шуми отдолу, край нас се носят белите при-
зраци на колонади, дворци и мостове. Дъждът все
така ръми. Нощта забулва пътя, който ме чака.
Глухо е наоколо. Само машините бучат там вътре и
нечий глас сурово командва отгоре: “Avanti!”. И още,
до рамото ми, горещата въздишка на Казанова.
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Пред самото нюйоркско пристанище, много близо
до брега, се намира едно много малко островче, което
е известно преди всичко на милионите емигранти от
Европа, влезли по разни времена в Съединените аме-
рикански щати. Нарича се Елис, но изобщо е известно
с двете имена - собственото му име и английското
название за остров - Айланд: Елис Айланд.

По пространство Елис Айланд е толкова
мъничък, че едва побира двадесетина сгради, в
които се помещават службите на американските
емигрантски власти, някои от които служат за
временно жилище на пристигащите в Америка емиг-
ранти, докато те бъдат допуснати в Щатите.

Малко островче, но много са проклятията,
които са бивали изричани по негов адрес, разбира се,
от страна на емигранти, изпитали разни затруд-
нения и разочарования при минаването си през тоя
остров, преди да влязат в Щатите или без изобщо
да са могли да влезнат в Америка.

Откакто са започнали да се нижат върволици
емигранти към Америка, Елис Айланд е бил един вид
врата, през която те непременно е трябвало да
минат, преди да отидат в страната на най-хуба-
вите си сънища. Бил е едничкият пропускателен
пункт, гдето емигрантите са бивали подлагани на
санитарен преглед, а също и на проверка на доку-
ментите за право на влизане в страната.

Дори само един ден да е бивал заставян емиг-
рантът да престои на това островче, достатъчно
е бивало да се изпълни поради това душата му със
страшно огорчение: та нали ей там, насреща,
Статуята на Свободата е вдигнала ръка, да при-
ветства пристигащите със своите обещания за
свобода и щастие! Защо да задържат, защо да не
пускат американците направо в страната си
устремилите се към нея емигранти, горящи от
жажда именно за свобода и щастие? Какви са те? Не
са ли и те като всички други хора?А как ли са се чув-
ствали ония, които по някаква причина е трябвало
да престояват по-дълго време в това чистилище -
можем да си представим.

Американците обаче са разсъждавали по-другоя-
че: те са имали голямата грижа да предпазят обще-
ството си от внасяне на физически и духовни зара-
зи отвън. Не е било безразлично за тях каква е
телесната и духовната “чистоплътност” на
милионите заселници, стичащи се непрекъснато
от разни краища на света. Живели при тежки и в
много случаи мизерни хигиенни условия в родните
си места; незнаещи езика на новото си отечество -
английския; носещи със себе си привички и схваща-
ния за частен и обществен живот, във всички слу-
чаи различни от тия на американците - заселници-
те са представяли вече само поради това известна

опасност или най-малко спънка за доизграждането
на общите форми на американския обществен
живот. Толкова повече, че най-многобройните емиг-
рантски групи са се стичали в моменти, когато
англосаксонският дух все още не е смогвал да сложи
пълен и ясен свой отпечатък на американския
живот, по който са личали следи на многоликост
поради все още живите расови и национални особе-
ности и традиции, поддържани от емигрантските
групи, съставляващи значителна част от населе-
нието на Съединените американски щати.

След 1-та световна война със закон се затвориха
широко разтворените дотогава врати за имигри-
ране в Америка по влизане през Ню Йорк - значи през
Елис Айланд са влизали в тая страна годишно сто-
тици хиляди хора от Европа, а имало е време, кога-
то броят им надминавал 1 000 000 годишно. При
проверките на такива множества от емигранти
сигурно американските контролни власти в някои
случаи не ще да са се отнасяли с любезността на
домакина към желания гост, затова и не са бивали
рядко явление огорченията от “режима” в Елис
Айланд, представен в пътеписи на лица, минали
през него, като кръг от Дантевия Ад.

Не са били малко и случаите, когато емигранти,
след като са продали и малкото си имотец в роди-
ната си или са задлъжнели до гуша, за да се снабдят
с пътен билет до Америка, и след като триста
пъти са си обърнали червата по време на едноме-
сечно пътуване с някой малък параход по океана, и
едва пристигнали в Ню Йорк, са бивали връщани
обратно, поради това, че американски някой лекар
в Елис Айланд е намерил у тях болест, която амери-
канците не особено харесват, или поради това, че
документите им не са били в ред.

След такива мъки и премеждия и след толкова
мечти и розови очаквания - да дойдеш до самия праг
на “Рая” и някакъв най-обикновен чиновник, сам
може би страдащ от някой недъг, съставляващ
пречка за допускане на емигранта в Америка, само
с едно драсване с перото да реши завинаги твоята
съдба и да те върне обратно в твоя ад - това наи-
стина не е много приятна работа! Чудно ли ще е
тогава, че Елис Айланд, гдето са ставали такива
трагични покосявания на надеждите, е оставал в
душата на пострадалия емигрант като най-черно-
то учреждение в света и като символ на най-
жестокото си лицемерие от страна на американ-
ците, рекламирани като свободолюбиви и благород-
ни хора!

След като Съединените американски щати
ограничиха влизането на чужденци заселници,
постепенно Елис Айланд започна да се превръща от
пропускателен пункт в пункт за депортиране на

Из “Българите в Америка”
Борис Зографов /1891-1957 г./
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нежелани чужденци. Колкото ограниченията за вли-
зане в Америка ставаха по-големи, толкова по-мно-
гобройни са бивали случаите на опити за заобикаля-
не на тия ограничителни мерки и за влизане по
незаконен начин в Америка и толкова по-бдителни и
строги са ставали съответните американски вла-
сти в Елис Айланд. Заедно с това толкова повече
случаи е имало на недоволство и огорчение от стра-
на на недопуснати или депортирани емигранти.
През 1934 година в Съединените американски щати
са влезли законно 35,000 имигранти от Европа, а
през Елис Айланд същата година били депортирани
36,000 души, заловени от властите като незаконно
влезли в страната.

Неотдавна в един вестник четох страшни
нападки срещу “перфидността” на американците,
защото авторът на тия нападки е бил по-дълго
време задържан в Елис Айланд, преди да са го били
допуснали в Ню Йорк.

Всъщност кой има право да определя дозите на
някаква сляпа гостоприемност за неканени гости,
които собствено и не са бивали гости, защото във
всички почти случаи в Америка са отивали хора, за
да останат там за постоянно пребиваване, сме-
свайки се с отдавна заседналото население. Разбира
се, елементарен дълг на американските власти е
било да бдят да не би между напиращите да вле-
знат и останат като заселници в страната, да е
имало хора, нежелани поради разни болести или по
други някакви причини. Нищо по-естествено от
това - да се грижиш домът ти да се запази чист и
здрав от непознати пришълци, намерили го удобен
за настаняване...

Но тия оплаквания и сарказми срещу уж голяма-
та свобода Америка собствено показват колко
популярна е била и с какво лековерие е била посреща-
на легендата, разнасяна по света, за някаква
неограничена свобода в Съединените американски
щати. Те са, от друга страна, характеристични за
манталитета на ония, които в много случаи се

впускат със затворени очи към Америка, да дирят
там щастието си.

“Мислиш, че - щом пристигнеш в Америка - вече
си напълно свободен - бе писал споменатият преди
малко господин, възмутен от елисайлъндските
мерки на американските власти - а всъщност ти си
бил попаднал вече под бдителното око на американ-
ския полицай, който, без да забележиш, те връзва
отзад с конец /разбира се, възмутеният емигрант
тук е употребил думата “конец” само във фигура-
тивен смисъл!/ и - дотрябваш ли на властта - вед-
нага полицията почва да навива кълбото, и ти си
вече в ръцете є".

Естествено, за ония, които са отивали в
Америка, с очакване там да могат да вършат как-
вото им скимне, свободни от всяка мисъл, че един
ден властта може да се заинтересува за живота и
делото им, Елис Айланд и изобщо мерките на амери-
канските власти за обезпечаване на реда и сигур-
ността на гражданите в страната са били страш-
но разочарование. За тях Богинята на Свободата
ще да им се е виждала по-скоро като оня архангел,
който с огнен бич е изпъдил Адама от Рая...

Но тъкмо защото мнозина от желаещите да се
заселят в Североамериканските Съединени щати,
са имали такива очаквания, “Чичо Сам” /както
популярно е известен основният тип на американ-
ския гражданин/ се е погрижил да постави една пре-
града, наречена Елис Айланд, през която да не про-
пуска в “Обетованата земя” подобни любители на
слободията, и е определил като “помощници” на
богинята на Свободата едни такива едри и засмени
полицаи, които не стоят по улиците и кръстопъ-
тищата на Америка само за да се наслаждават на
безграничното ползване от страна на имигранти-
те от американските свободи, а и понякога - за да
подръпват конеца...
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Присъствието на културологични
отсенки в пътеписа на писателя
Светослав Минков, посветен на живота
във френската столица, е основание за
съотнасяне на произведението към
четивата, отразяващи процесите на
“изучаване духовната и материална
култура на обществото” - с обглеждане
на миналото и съвременния му ден.
Особеният поглед и писателски стил на
автора в “Парижки бележник”, обаче,
допринасят да ги надмогва, родеейки се
с добрата проза, облъхната от иронич-
но-фейлетонните нюанси на мисленето и нестан-
дартната култура на възприятие на писателя. Но
не бива да се забравя, че в творческите предпочи-
тания и търсения на авторите и  изследователи-
те, жанрът на пътеписа и днес остава нерядко
недооценен - с възможностите, които крие. А него-
вите образователни, структурни и естетико-сти-
листични полета за наблюдение и анализ, не са за
пренебрегване. Историята, авторите и майстори-
те на “възрожденския пътепис” са откроени във
фундаменталния труд на Катя Бъклова (1).
“Движението на жанра” във времето свързвам с
преодоляване на порива за описание /като “дневник
на фактите”/ и с повишената свобода на избора
им, реда на поднасяне и особеностите на авторово-
то възприятие и култура на тълкуване. Налице е
принципното изискване и конкретно проявление и
при Св. Минков: личният повод за обхождане на
непознати земи дава възможност за изразяване на
общественозначими възгледи за събития и лично-
сти и разширява жанровите характеристики
отвъд чертите на видяното, вплитайки и късове
фикция, както и данни за миналото и своеобразно-
то прогностично развитие на обектите и поста-
вените въпроси. По-долу прилагам свои основни
критерии, по които наблюдавах пътеписа на Св.
Минков “Парижки бележник”, споделяйки тезата,
че изображението на природни феномени, селища
или личности носи успеха на проникване и “тяхна
психография”, ако отговаря на следните условия:

- надхвърля битуващото схващане за жанра
“пътепис” главно като “описание на красиви мест-
ности” - чрез умението на пишещия да превъзмогне
уклона към сладникави впечатления от “прекрасни
пейзажи”;

- изисква, при  пътуването, голяма
наблюдателност у обитаващия нови
времеви и пространствени измерения
и хоризонти;

- предполага добра дългосрочна
памет за видяното; скътване на пре-
живяванията в спомена и силно
възсъздаващо въображение;

- умение за вдъхване живот на
наблюденията чрез способността и
качествата на писателя-белетрист,
които предпазват описанието от
сухотата на констатациите и ста-

тистиката и възправят наратива на границата
на “прозаичното повествование”: да обозре  в инте-
ресни “разказвателни късове” характера, нравите
и обичаите на тамошните хора, особености на
народопсихологията, етнологията, начина на
живот, отликите на бита;

- изявява “синтезиращите” възможности у
създаващия пътеписа да осмисля и пресъздаде духа
на епохата и на времето; 

- пътеписецът да има културологичния потен-
циал да различи особеностите на веществения и
предметен свят на обитаващите хора, облеклото,
говора, лицата им;

- пишещият да обозре архитектурните отлики
и детайли на екстериора и на средата /градска,
селска/; на къщите, агорите и ансамблите; на
интериора на сградите и съотнасянето им към
определен стил на обзавеждане, направления, “хиб-
ридността им”.

Но за разлика от вниманието към по-ранните
пътеписи на Св. Минков “критическата книжнина”
за “Парижки бележник”(2) е липсваща, без впечатле-
ния върху създаването, пластовете и внушенията
на пътеписа от 1956 г., което обуславя и интереса
ми към него. По-сетнешното му изграждане и пуб-
ликуването /в. “Литературен фронт”, XIII, бр.18 и
19 от 1, 2 и 9 май 1957 г./, дават възможност за
заключения по развитие на уменията на Св.
Минков-пътеписеца, както и над важни преобра-
жения на жанра изпод неговото перо в един по-
късен период. Още елиптичното очертаване дви-
жението на самолета от холандската компания
KLM отправя читателя към един контекст на
ситуиране на Париж контрастно, сред местата
на световните военни действия: в “авторов обзор”

Културологичните ракурси 
на пътеписеца Светослав Минков 

към “достиженията” на западната
демокрация /“Парижки бележник”, 1956 г./

Акад. д-р Иванка Денева - БАНИ
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и отношение към актуални политически събития
и някои личности /М. Хорти, А. Кетли, кардинал
Миндсенти , по-късно и Ги Моле, У. Чърчил, юриста
Джиафери и олимпиадата в Мелбърн/. Те са филт-
рирани през мирогледните позиции на хуманистич-
ния поглед, изразяващ винаги отношение към оне-
правданите, както и оценки в руслото на властва-
щата идеологическа парадигма /на социализма/ в
собствената му страна. Опорните тези в “прегле-
да” не подминават несъгласията със събитията в
Унгария и злодеянията на хортистките палачи,
“...приписвани на тамошния комунистически
терор, а всъщност - жертви на фашистите”,
както и превратните позиции на немските списа-
ния. 

Анализирал иронично-осъдително управленски-
те и военни катаклизми в “горещите” точки,
авторът прави и важното обобщение за печата-
манипулатор на фактите: “Свободата на западна-
та демокрация е осигурила да не се допусне на
борда на самолета нито едно списание, което може
да каже истината за последните световни съби-
тия”. Наблюденията над детайлите и ролята им в
“пътеписния наратив” се изявяват в началото на
Пътя, като нощуването в Амстердам носи задо-
волството от хотела с поетичното име “Шилер”
на площад “Рембранд”, тътена на джаз и роман-
тичните препратки към култови имена от евро-
пейското изкуство и култура; към мореплавател-
ната слава на холандците и гледката на тухлени-
те къщи в тихите канални води. И по-късно живо-
писният език на Минков намира специфичните
опознавателни символи на Париж още в беглите
съприкосновения отдалеч: с черния силует на
Айфеловата кула, летище “Бурже” и “...обгорената
сграда на ЦК на Френската компартия от фаши-
стките банди”. За да последва заключението на
публициста за хвърлените с този акт “...тъмни
петна върху ореола на свободолюбива Франция”:
думи, показващи непоколебимото мирогледно
отношение към базови ценности на народа и мина-
лото му. Пословичният естет Минков, познаващ и
ценящ тържищата, и особено, луксозните универ-
сални магазини, успоредява тръпката на елитни-
те купувачи редом до тези от дюкянчетата, квар-
талните пазарища и сергиите на жужащия от
търговски плам Париж, оживен от втурването си
към изобретенията на синтетиката, продуктите
на “масовото чудо” или истинските ценности на
антиквариата. Богатите познания и обща култу-
ра на Св. Минков вплитат интересни ретроспек-
тивни данни за преображенията на “Шанз`Eлизе” в
стълпотворението на театри, оперетна слава и
място за дефилетата на лукса от висшето обще-
ство; в демонстрациите на богатство от собст-
вениците на първите “Ягуар” и “Порше”, като
новите лица на времето пътеписецът е отбелязал
и в променените форми  на еротиката.

Впечатленията на автора от “западния начин на
живот” стигат и по-далеч от зрелищното, съзрели
и тенденции: в “поамериканчения дух” на мястото
със струпване фирмите на международния капи-
тал и модните марки. С противоречиви конота-
ции, заради посещенията на групи и слоеве с раз-
лични възгледи, авторът представя култови
места, като Триумфалната арка, “гроба на
Незнайния войн и символичния барелеф на
Марсилезата, венец на Съпротивата срещу хитле-
ризма”. На енигмата на това наситено с национал-
на символика и кръв място е противопоставена
романтиката на Латинския квартал със студент-
ската младеж от цял свят или пък “видимият лик
на шеметната фатаморгана” на плац “Пигал”.
Противоречивата същност на Париж, съзряна в
“панорамата”, е видяна и в скритата тъга в очите
на букинистите, на филателистите в парка на
авеню “Габриел” и вегетацията на клошарите под
мостовете. И онова, което движи чувствата и
оценките на Св. Минков в Париж, е човеколюбието,
вниманието към историята и народопсихология-
та, поднесени през насмешливия или непрощава-
щия негов поглед; в предадената топла интим-
ност на тоя многолик град, оставящ в паметта
неугасима жар от спомени, ведър оптимизъм и
тънък хумор; в сливането на “високото”/ценно-
стите на националния характер/ и проявите на
ежедневието; на скръбта и възмущението от раз-
грома на демократичния печат и отклоняване на
обществото от “колониалната агресия в Египет и
от кръвопролитията в Алжир...” Хуманистичният
патос на  публициста намира апогей и в описание
на мощната контраманифестация на работници-
те от парижките предградия: за “...разгром на
освирепялата сган на мракобесието”. Св. Минков,
разказвачът, обаче, се развихря и в “парижкия си
пътепис”: в частта, отделяна от пресата за
страховито-криминогенното /с вплитане на случ-
ката с изчезналата мадам А. Казал/. А афини-
тетът към културологичните ракурси поднася
сведения и за скандалите около френските награди
за литература и похватите за манипулиране на
журита и решения; не пропуска сензационните
новини от цял свят и ролята на бутиците за нала-
гане на “френския етикет”. Завършващите щрихи
на пътеписа избликват с обобщенията, но и с
директното назоваване на причинителите на
деструктивните процеси във френското общество
и тип управление, в “...заключението от кои среди
изхождат подбудителите на колониалните агре-
сии, грижливите настройвачи на общественото
мнение и сърдечните приятели на днешните вер-
махтовци и вашингтонски благодетели”.
Натоварените с откровено негативни и сатирич-
ни конотации средства нареждат Минков до твор-
ците, демаскиращи благоденствието на западна-
та демокрация /с моделите на Германия, САЩ и
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подражатели/. Той съзря и показателните процеси
на деструкция в развоя на културата и “масовизира-
нето й във Франция в средата на 60-те; профанация-
та и утилизирането на културните феномени, под-
властни на двойствено етикиране: веднаж като
стойностен културологичен факт, но и от фалшива-
та, с “възвисяващи” хиберболи, реклама. Налице са и
стремленията на Св. Минков за реформиране на
“пътеписа” /при заплаха за “жанровата определе-

ност на творбата”(3), както и поставянето на важ-
ните проблеми за “новото битие на културните
форми” и “...променящите се способи на възприемане-
то на културните ценности”.(4) Оригиналният
поглед в “Парижки бележник” на Св. Минков го нареди
сред дълбоко докосналите се до живота в световната
столица личности - неин последователен “хроникьор”
не само сред нашенските, но и сред майсторите на
жанра в европейския литературен контекст. 
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Из “Парижки бележник”
Светослав Минков /1902-1966 г./

Шест и половина
часът вечерта. Грамад -
ният четиримоторен
самолет на холандската
компания КЛМ дълго
пълзи по пистата на
летище Враждебна, сякаш
не се решава да хвръкне,

после неочаквано моторите забръмчават силно,
металното тяло започва да се тресе и се откъсва
от земята. 

Доскоро самолетът е блестял под слънцето на
Дамаск, но поради събитията в Египет той е
съкратил рейса си и сега иде от Атина само с десе-
тина пътници. Останалите празни кресла напом-
нят, че има нещо по-силно от рекламите, които
гарантират удобно пътуване по целия свят: в
обсега на военните действия е забранено да се
пътува. 

Тренирана в безброй въздушни пътешествия,
стюардесата върви с уверените стъпки на акро-
батка и предлага освежителни бонбончета и гуме-
на дъвка. Малко по-късно любезната девойка разда-
ва на пътниците илюстровани списания - амери-
кански, френски, немски, италиански. 

Контрареволюцията в Унгария е намерила добър
прием по страниците на тия луксозни списания,
които поднасят на читателя най-сензационни раз-
крития, подкрепени с “автентични” снимки от
собствените фоторепортьори. Злодеянията на
хортистките палачи се приписват на комунисти-
ческия терор. Обесените по дърветата хора и

десетките трупове на избити унгарски граждани
са представени, разбира се, като жертви на кому-
нистите, а не на фашистите. Върху корицата на
едно италианско списание блести цветният порт-
рет на кардинал Миндсенти в червена мантия.
Старият заговорник има такъв невинен и благоче-
стив израз, сякаш е снет в момент на общуване с
бога и няма нищо общо със стоте милиона дивер-
сантски долара. Друго списание, западногерманска
продукция, е изпълнено с антисъветски хули и пре-
дава личните преживелици на някой си Семьонов,
когото редакцията е измъкнала на бял свят из
познатото змийско гнездо на клеветниците “оче-
видци”. В същото време кървавото нашествие
срещу египетския народ, предприето от бившите
акционери на Суецкия канал и от техните услужли-
ви бенгурионовски джуджета, се рисува твърде иди-
лично, като джентълменска експедиция - в джунгли-
те. Свободата на западната демокрация е осигури-
ла да не се допусне на борда на самолета нито едно
списание, което може да каже истината за послед-
ните световни събития. 

Вечерята свършва набързо, после самолетът
продължава пътя си и към полунощ пристига в
Амстердам. Поради късния час връзката с Париж е
прекъсната и ще трябва да се чака до сутринта.
Администрацията на КЛМ изпълнява добросъвест-
но обещанията на рекламите си за удобно пътува-
не. Тя поема грижата за пренощуването на пътни-
ците и за превозването им до града, като ги снаб-
дява с всевъзможни купончета. В тоя администра-
тивен порядък прозвучават поетични нотки:
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хотел “Шилер” на площад “Рембранд”. Хотелът е
сравнително нов и може би стопанинът му се казва
Шилер, но човек е склонен към романтични самовну-
шения и неволно го свързва с името на великия гер-
мански поет. Скоро умореният пътник потъва в
чистото меко легло и в полусън дочува далечен
тътен на джаз. 

Към пладне един двумоторен самолет се издига
над облаците, устремен към Париж. След час и
четвърт светлинните сигнали на борда предупреж-
дават пътниците да не пушат и да се стегнат с
брезентовите колани. Самолетът започва да се
спуска в широки кръгове. В далечината се очертава
черният силует на Айфеловата кула. Още малко - и
колелата на самолета се плъзват по пистата на
парижкото летище Бурже. 

* * *
Навъсен ден. Ситен дъждец ръми над Париж.

Колата прекосява покрайнините и постепенно
навлиза в града. От двете страни на улиците се
редят автомобилни гаражи, малки магазини и кафе-
нета със стъклени тераси по тротоарите. Пътят
минава край улица “Пельотие”, където чужденецът
вижда като първа парижка забележителност обго-
рената сграда на Централния комитет на
Френската комунистическа партия. Преди няколко
дни тук са вилнели фашистки банди при спокойно-
то съзерцание на полицията. Пожарът е бил поту-
шен, но почернелите стени на зданието хвърлят
тъмни петна върху ореола на свободолюбива
Франция. 

Навътре в града улиците са задръстени от
автомобили, които пълзят едва-едва и на всеки
десетина метра спирачките им скръцват. Най-
сетне колата се измъква из тоя автомобилен
въртоп и спира на Авеню дьо ла Бурдоне пред малък
хотел. Въпреки внушителното си име “Марс”
хотелът няма нищо общо със съседната нам плане-
та и е здраво свързан със земята. За неговия земен
произход може да се съди преди всичко по цената на
отделната стая: хиляда и двеста франка на дено-
нощие. А тая стая е скромно наредена, с прозорец
към някакъв вътрешен двор, отдето прониква
съвсем слаба светлина. Впрочем, по-късно човек
узнава, че и другите парижки хотели от категория-
та на хотел “Марс” се радват на почти същите
ценоразписи. При това извън установените такси
добре възпитаният клиент на заминаване ще
трябва да остави прилично възнаграждение за
направените му дребни услуги, като не забравя,
разбира се, и усмивките на камериерката, и любез-
ните поздрави на портиера. 

* * *
Утрото настъпва бавно, с колебливо зазоряване,

чиято сива светлина се разстила като мъгла. Сред
тая мътна виделина се открояват стари посивели

здания, обезлистени дървета с черни клони, лъсна-
ти от влагата паметници, каменни парапети на
мостове, под които тъмнеят водите на Сена.
Докато нощните заведения и барове зеят празни, с
обърнати един върху друг столове, пробудените
кафенета се изпълват с посетители. Изправени до
тезгяха, всички закусват набързо кафе с маслени
кифлички или укрепват силите си с чаша вино. 

Улиците се оживяват от автобуси, коли, мото-
циклети, велосипеди. В подземните тунели на мет-
рото гъмжи навалица от работен народ. Всяка
минута пристигат и заминават с грохот електри-
чески влакове. Вагоните отварят за няколко секун-
ди вратите си, за да изхвърлят и да погълнат сто-
тици забързани хора. Като метални къртици под-
земните влакове прекосяват утробата на огром-
ния град, сноват под паркове, църкви и музеи, зара-
вят се под водите на Сена. Според една статисти-
ка през метрото минават дневно шест милиона
пътници, а годишно - цялото население на земното
кълбо. Но тук трябва да се прибавят и стоте
автобусни линии, дванайсет хиляди таксита и над
един милион частни коли и мотоциклети, за да се
получи ясна представа за тоя гигантски транспор-
тен конвейер. Париж е на колела, Париж се върти,
Париж е в шеметно движение. 

Денят се ражда в Халите, при бабуването на
безброй домакини със сакове и кошници в ръце. Още
към полунощ тук започват да прииждат от цяла
Франция безкрайни кервани от камиони, които
стоварват неизброими количества хранителни
продукти. Това необхватно тържище, преживяло
войни и революции, национални бедствия и борсови
катастрофи, стои непоклатимо вече осем столе-
тия като величествен храм на човешкото благо-
утробие. През всички сезони в Халите и в околните
улици се тълпят ранобудни домакини, доставчици,
готвачи, собственици на ресторанти. Тая гастро-
номическа литургия трае до десет часа сутринта,
когато купищата смет и отпадъци изчезват
сякаш по вълшебен начин. 

След Халите и кафенетата се отварят врати-
те на хиляди магазини и дюкянчета, откриват се
многобройните квартални пазарища и сергии,
зашумяват от гъстия наплив на купувачи магази-
ните “При з’юник” със стандартни стоки. Сред тоя
пъстър карнавал на търговията се извисяват гра-
мадните универсални магазини “Лафайет”,
“Прентан”, “Самаритен”, “Лувър”, “О бон марше”.
По случай коледните празници техните здания са
потънали в искряща украса и напомнят фанта-
стични дворци. Привечер пред светналите им вит-
рини стоят прехласнати деца, чиито майки надни-
чат с не по-малко любопитство: зад стъклата
минават в неспирно шествие мечки, джуджета,
рогати елени, впрегнати в шейни, и цялата тая
магична картина се върти сред блясъка на изку-
ствения сняг като някаква жива приказка. Човек
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мъчно може да си представи такова изобилие от
най-различни и неподозирани стоки. Найлонът, пер-
лонът и другите синтетични чудеса се явяват във
всички възможни преображения: като се почне от
чорапи и дамски комбинезони и се стигне до гребе-
ни, чанти, кухненски кофи и вани за къпане на бебе-
та. Пулсът на търговията бие с неотслабваща
сила и в живописния парижки битпазар “Марше о
пюс”. В бездънен лабиринт от бараки, сергии и
антикварници тук кипи един истински панаир на
евтините стоки и на случайните рядкости. В тоя
“Пазар на бълхите” може да се купи куфар от розов
картон, какъвто едва ли би се намерил в най-
затънтеното наше селище, долнокачествена кон-
фекция и фалшиви старинни мебели, но същевремен-
но могат да се открият и ценни картини от име-
нити майстори, скъпи китайски вази от далечни
столетия или часовник с увехнала позлата от вре-
мето на Луи XV. 

Големите булеварди, за които пее Ив Монтан,
притеглят денонощно със своя асфалтов магнит
сърцата на парижани. Те се извиват по чертата на
старите стени на Париж и съединяват в петкило-
метрова крива линия - от Мадлената до
Бастилията - единайсет булеварда. Някога по тях-
ното протежение са цъфтели градини, потайвали
са се в молитвена тишина манастири, разхождали
са се благородници с бели перуки. Сега Големите
булеварди са главната артерия на парижкия живот
- с оживени кафенета, дансинги и музик-холове и с
най-луксозните магазини. Всъщност с истински
блясък на “големи булеварди” днес са увенчани
Булевар дьо ла Мадлен, Булевар дьо Капюсен и
Булевар дьо з’Италиен.

Към края на осемнайсети век днешната широка
улица “Шан-з’Елизе” се е наричала “Алея на въздиш-
ките” и нощем случайните минувачи по нея са били
нападани от дебнещи бандити. През годините на
Втората империя сред околните храсталаци
изникват многобройни кафе-шантани и малки
театри, на чиито сцени възхожда оперетната
слава на Офенбах. Постепенно “Шан-з’Елизе” се пре-
връща в любимо място за разходки на висшето
общество, което дефилира с елегантни каляски,
карети и двуколки по още девствената земя на
бъдещото асфалтово авеню. В онова време дори е
имало шивачи, посветени само на тоалетите за
разходка по Елисейските поля и по Булонския лес. Но
появата на първите автомобили нарушава тоя
идиличен кортеж на натруфената празничност и
мирисът на конския тор се сменя с мириса на бен-
зина. Вместо някогашния отмерен тропот на
копитата на расовите коне сега тук съскат гуме-
ните колела на изящните лимузини “Ягуар” и
“Порш”. Наивната диорама с “Обсадата на Париж”
от 1870 година и канканът с дантелените гащи на
танцувачките отстъпват със завистлив реверанс
пред новите еротични филми и пред порочно изюде-

ните кинозвезди, които лично присъствуват на
премиерите в близките кинотеатри. Днес по Шан-
з’Елизе, или “Чемз Елайсиз”, както американските
туристи самоуверено наричат това прочуто
авеню, са разположени агенциите и бюрата на всич-
ки международни авиолинии, автомобилни фирми,
кинокомпании и световноизвестни тръстове. Тук
процъфтяват много модни магазини и вечер калей-
доскопната игра на неоновите реклами прелива в
ослепителни потоци от светлина, пред която блед-
нее прославеният блясък на Големите булеварди. 

Нека спрем за малко пред Триумфалната арка в
дъното на Шан-з’Елизе. През нея е минал ковчегът с
тленните останки на Наполеон, тук е гробът на
незнайния воин от Първата световна война и сим-
воличният барелеф на Марсилезата, който е окри-
лял парижката съпротива през годините на хитле-
ристката окупация. Много паметни дати и съби-
тия са вдълбани в камъка на тоя светъл паметник
на френската национална чест. Почти всеки ден
пред Триумфалната арка идат на поклонение деле-
гати на патриотични организации, но покрай тях
се явяват и поклонници на възраждащия се
фашизъм. Триумфалната арка става вече притега-
телно място за схватки между фашисти и антифа-
шисти, между привържениците на мира и крепите-
лите на колониализма. Фашистите крещят:
“Алжир е френски!” Антифашистите минават с
плакати “Долу войната в Алжир!” И безредиците
пламват. Неотдавна от Триумфалната арка един
фашистки оратор е дал сигнал за разправа с кому-
нистите. 

От старите квартали на Париж най-непокъ-
тнат е Латинският квартал, който се слави с
далечното си минало и живее свой собствен живот.
По веселия булевард “Сен Мишел” сноват от сутрин
до вечер студенти - юноши и девойки, облечени в
къси палта с дървени копчета и с качулки. В тоя
бодър парад на младостта, запътени към универси-
тета и към близките кафенета и книжарници,
минават младежи от цял свят и от всички раси -
негри, китайци, анамити, индуси, шведи. Някои
френски студенти са синове и дъщери на заможни
родители, но други се грижат сами за прехраната
си и възлизат по стръмнините на науката с кел-
нерски поднос. 

Денем хълмът на Монмартър глъхне в провин-
циален покой със своите малки сиви къщи, над
които властвуват белите куполи на базиликата
“Сакре Кьор”. В тишината на това артистично
гето са се приютили верните потомци на старата
парижка бохема - художници, писатели, колумбовци
на нови теории в изкуството. Мнозина от тях са
още неизвестни и гонят безсмъртието с фанатич-
ни усилия. Тук се излюпват яростните таланти на
сюрреалистите и на атомистите, тук се фабрику-
ват стереотипните пейзажчета за подвижните
улични изложби. Но когато падне нощта, всичко
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наоколо се преобразява. В мрака затрептяват
ярките кръгове и стрели от неонови светлини,
мълчаливите къщици се превръщат във весели каба-
рета, тесните улички се огласят от многолюдна
глъчка. Тогава Монмартър разгръща потайните си
пазви за чуждестранните туристи, които тичат
да видят епохалните бради на бохемите и да пре-
живеят набързо някое незабравимо приключение. В
подножието на Монмартърския хълм през тия
нощни часове веселието се върти в огнена спирала.
Около площада “Пигал” и в съседните улици искрят
сред разноцветна феерия барове с дебнещи прости-
тутки, ревюта и музик-холове с голи артистки,
чиито снимки са изложени на показ по прозорците
и вратите на заведенията. Униформените портие-
ри канят минувачите да влязат вътре, като им
обещават невиждани развлечения. За своя лична
сигурност и за по-голям респект полицаите обика-
лят квартала на двойки, но въпреки тяхното осе-
заемо присъствие тук-там често избухват сканда-
ли и побоища. И цялата тая шеметна фата морга-
на се стопява и изчезва чак призори, когато
Монмартър се унася отново в дневния си сън. 

За да завършим беглата панорама на Париж, не
трябва да забравяме букинистите край Сена,
които излагат под платнени заслони сандъчета с
овехтели книги и неугледни картинки от неизвест-
ни художници. Пред техните подвижни изложби
любознателният минувач може да прочете цяла
книга с великодушното съгласие на продавача. 

Не бива да отминем с безразличие и злополучни-
те въдичари, наредени с провиснали пръчки по

двата бряга на Сена. Никакви събития и природни
стихии не могат да смутят техния риболовен
унес. По цели часове те съзерцават мълчаливо
измамната вода и спокойно очакват потомците на
грамадната риба, която според преданието била
уловена някъде наблизо преди стотина години. 

Да поменем и клошарите, които през слънчеви
дни се припичат в сладка дрямка по кейовете на
реката, а нощем се подслоняват под нейните
мостове. Клошарите са доброволни отшелници от
човешкото общество, със своя философия за живо-
та, презират всякаква работа и се чувствуват
щастливи в ленивото си безделие. Те вегетират от
ден за ден и като птичките божи засищат глада си
с отпадъците край Халите и с трохите от пирше-
ствата на нощните заведения. 

Погледнат от хълма на Монмартър, Париж е
цял в сиво и само Айфеловата кула тъмнее като
черна брошка върху могъщата му гръд. Има някак-
во неповторимо очарование, някаква топла интим-
ност в тоя многолик град, който оставя в памет-
та неугасима жарава от спомени. Това очарование
се излъчва от вродения оптимизъм и ведрия хумор
на обикновения човек от народа, от неговата жива
сърдечност. Тая притегателна сила лъха от всяко
кътче на славното минало, от влюбените двойки по
парковете и кафенетата, от артистичното
достойнство на бедните улични музиканти, които
свирят и пеят под прозорците на парижани своите
сантиментални песнички. 

Подборът на пътеписите направиха акад. Йордан Каменов, акад. д-р Иванка Денева, акад. Деньо Денев
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Да научим повече за звука

Акад. проф. Емил Янев - БАНИ

Въпреки липсата на визуалност в
изказа на музиката, тя изцяло се осно-
вава на обективни физико - математи-
чески закономерности. Безапелационно
е доказано, че всяко природно явление е
производно от вибрации, които пораж-
дат звуци. Те имат две модификации -
тон и шум. Шумът представлява
неконтролиран и произволен набор от
звуци, който има отрицателно въздей-
ствие върху слуховия апарат и дори
върху психиката на човека.
Физическата категория звук е матери-
алната основа върху, която се изгражда основното
изразно средство на музиката - музикалния тон,
представляващ звук с определена височина,
сила, тембър /цвят/ и продължителност.
Тези задължителни качества на музикалният тон
му позволяват да сътворява невизуални звукови
художествени образи, които пряко влияят върху
човешката духовност със средствата на енергий-
ният обмен между хората и природните явления.
Настъпващите по различни причини изменения във
вибриращите източници придават на звука нови
измерения и го превръщат от физически факт
в естетическа категория. В тази модифика-
ционна способност на звука се крие тънката разли-
ка между понятията звук, музикален тон и шум -
подобно на популярната сентенция, че “не всичко
което блести е злато”, така и не всичко
което звучи е музика!

Когато човек е щастлив, той пее и танцува, а
когато е тъжен - пее и плаче. До сега не е известен
случай, когато щастлив или тъжен човек да решава
математически уравнения. Фактите говорят, че
гальовната ласка на водата в басейна е помогнала
на Архимед да формулира своя прочут закон, а
любовта към музиката и системното му свирене
на цигулка е довело Айнщайн до идеята за относи-
телността!

Въпреки материалната си физико - математи-
ческа основа, многостранното въздействие на
музиката върху човека е неоспоримо. Но не върху
всеки човек, а само върху този, който умее да разчи-
та и възприема виртуалните є мисловни и емоцио-
нално - хедонистични послания, които пристигат
до него в неотделим комплексен формат.
Нарушаването на този природен баланс в музикал-
ното възприятие го превръща във функция на
човешка проява основаваща се главно на първични-
те и биологични инстинкти. 

Музикалният тон е цивилизационна крач-
ка напред в еволюцията на човека, важен еле-

мент не само в образователния процес,
а и в заобикалящия ни свят - изграден
от дух и материя - който притежава
способността да се превъплъщава в
различни виртуални художествени
образи, които приемаме за реални.
Истината заложена в музиката не
може да бъде споделена по друг начин,
освен чрез виртуалното звуково общу-
ване между хората. Въпреки неговите
визуални аспекти, музикалното изку-
ство е преди всичко слухово - мисловно
възприятие, което трябва да се трени-

ра чрез системното получаване на разнообразна
музикална информация. Пълното осъзнаване от
интерпретаторът на художествените послания -
заложени от композитора в нотният текст - цели
запазването - с музикални средства - на информа-
ционната им достоверност и сигурност. 

“Невидимостта” на музиката едновременно е
нейната сила и слабост. Сила - понеже развива
човешките способности за абстрактно мислене,
телепатичен обмен при “разгадаването” на посла-
нията, емоциите и хедонизма, заложени във вирту-
алните художествени образи, които не дават
възможност за манипулиране на слушателя; сла-
бост - поради слуховата неподготвеност на голяма
част от слушателската аудитория да “разгадава”
звуковите послания, които носи музиката, понеже
по инерция тя е подвластна на манипулациите,
получавани от зрителните и словесните източни-
ци.

Способността за разбиране на музикалните
послания се изгражда постепенно у подрастващи-
те поколения, през годините на задължителния им
образователен процес. В сегашната образова-
телна система този процес е сериозно нару-
шен, в ущърб на емоционално - естетическата и
мисловно - абстрактивната способност на учащи-
те се. За да бъде ефикасен, трябва да бъде потърсе-
на равнопоставеност с научно - познавател-
ното и физическото им развитие, при офор-
мянето на техните индивидуалности.
Понастоящем те се учат да играят, четат и смя-
тат, но не и да слушат, чуват и мислят! Така се
създават бездушни технократи, които разглеждат
света само като материална даденост, а не като
балансирана същност между материалното
и духовното начало в живота! Още античните
гърци са проумели, че е задължително да има равно-
весие между духът и материята и затова девизът
на създадените от тях олимпийски игри е “Здрав
дух, в здраво тяло”! Здравият дух се проявява чрез
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морално - волевите качества на отделния индивид,
което пряко кореспондира с принципите на демок-
рацията - ред, лична отговорност, дисциплина и
законност!

Интересен факт е, че и космическите и сеизмич-
ните изследвания също използват звука за своите
проучвателни задачи. И водата в океаните, и зем-
ните недра са пълни със звуци и чрез тях, учените
търсят нови светове в космоса и регистрират
измененията, които настъпват в разположението
на земните пластове. Повечето хора реагират на
тези процеси само в заключителната им фаза, но
има индивиди - надарени със свръхчувствителност
- които усещат предстоящите земни изменения и
предварително уведомяват за тях съответните
инстанции. Експериментите с поставянето на
хора в специални звукоизолирани камери, показват,
че това е една невероятна инквизиция върху физи-
ката и - още повече  -  върху човешката психика,
противоречаща на човешката същност.

И още нещо - човекът общува с музиката през
целия си живот! Желае или не желае, тя го
съпътства от момента на раждането до кончина-
та му. Този факт недвусмислено доказва, че музи-
ката е необходим компонент в човешкото
ежедневие, позволяващ балансираното осъще-
ствяване на животоподдържащите ги - материал-
ни и духовни - функции. Представяте ли си, как би
реагирал човек ако по някаква причина попадне в
абсолютно беззвучна среда!? Това ще доведе до криза
в неговата психика и физика, защото ще се наруши
нормалният енергиен контакт между хора-
та, който се осъществява чрез вибрациите!
Не случайно, в скалата на мъченията, прилагани в
древността, на първо място е стояло умъртвява-
нето със звук, чиито субтонове методично са пора-
зявали човешката нервна система и осъденият е
умирал продължително време, съпроводено с непо-
носими болки.

Привикването на човека към “звучащата среда”
има и негативна страна - той до такава степен
свиква с нея в ежедневието си, че в множеството
случаи дори не я забелязва или я третира като
“закономерен” звуков фон, съпровождащ различните
действия които извършва! Основното следствие
от този факт е обезценяването на музиката,
която трябва да се слуша внимателно, за да
се анализират и проумеят нейните посла-
ния! Когато звуковият поток “преминава край
ушите”, той остава неанализиран и неосъзнат от
съзнанието и не постига своето предназначение! За
съжаление това е повсеместно явление, което пре-
дизвиква глобални и персонални проблеми за всички
индивиди!...

В този контекст ще посоча три ужасяващи

факта:
- където и да отиде - в магазин, ресторант,

транспорт, кафене, по улиците и площадите -
човекът навсякъде е подложен на “звуково облъчва-
не”. То има претенциите да се нарича “музика”,
която никой не слуша! Обяснението, че този звуков
фон привлича повече клиенти е лъжливо;

- 99% от тъй наречената музика в звуковия фон
е със сходни параметри поради факта, че тя се
създава от машини, а не от персонализирани квали-
фицирани автори! Не случайно Джон Фаулз утвър-
ждава, че “хората и творците си отиват и на тях-
ното място идват механици и машини. А на меха-
ниците и удоволствията са механични!” Поради
това, тази “музика” е еднообразна, лишена от
истински човешки емоции и нейното въздействие
се осъществява главно чрез текста;

- попаднал в такава среда, посетителят бива
зашеметен и от силата на звукът, която му оказва
въздействие като звуков наркотик! Подчертавам
този факт, защото човешкият слухов орган е много
деликатен и с ограничен възприемателен звуков
диапазон. Увреждането му води до непоправими
последствия за индивида, довеждащи постепенно -
но сигурно - до загубване на слуховата острота и -
недай Боже - до оглушаване! Ярко доказателство за
тази печална констатация са хилядите поп -
изпълнители, които възприемат звуците не
директно, а с помощта на слухови протези!
Сентенцията “щом е силно, значи е хубаво” не само
е невярна, а е и вредна за човешкото здраве!

Не случайно проф. Георги Едрев - специалист по
уши, нос и гърло -  утвърждава, че “ушите се нами-
рат под постоянното въздействие на околната
среда, дори когато спим. Силата и продължител-
ността на звуково въздействие са определящите
показатели за запазването на слуха по-дълго време.
Освен върху слуха, силните звуци оказват негатив-
но въздействие и върху нервните клетки на
вътрешното ухо. Затова силата на звучността не
трябва да надвишава 80 децибела, след което става
вредна за слуха.”

За да живее комфортно, човекът контактува
със заобикалящия го свят посредством своите
основни сетива - зрение, слух, обоняние, осезание.
Проблемът е в това, че той ги експлоатира хищни-
чески, без да се отнася към тях като към верни
приятели и сътрудници! Този подход не е перспек-
тивен и затова с годините, сякаш съзнателно,
човекът понижава своите адаптивни възможно-
сти, а от там и жизненият си комфорт.

Редно е да се замислим по тези “дребни” и “вто-
ростепенни” въпроси.
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Мястото на народната песен 
в духовния живот на българина 

до освобождението от османското иго

Дописен член д-р Рада Славинска - БАНИ

“Нашия народ има свой особен живот, особен харак-
тер, особена физиономия, коя го отлича като народ -
дайте му да се развива по народните си начала и ще
видите каква част от обществения живот ще развие
той, дайте му или поне не бъркайте му да се освободи
от това варварско племе, с кое той няма нищо общо, и
ще видите как той да се устрои.” 

Христо Ботев1

Докато Европа следва своя път, наситен с постижения в много сфери на изкуствата и науките,
България съществува като част от Османската империя, потънала в забвение и безпросветност.
Откъслечно запазеното културно наследство от първите векове на нашата държава, запазено днес по
манастири и музейни сбирки, в годините на Османското робство е почти непознато на обикновените
хора. 

Сведенията за българската музикална култура от предишния “свободен” период са малобройни и раз-
пръснати в различни източници. Например по повод покръстването на руския княз Владимир в Цариград,
е запазен следният документ от X-ти век: “Цариградският патриарх даде на Владимира многоучения епи-
скоп Михаила, българин по произхождение, и с него много свещеници и изрядни църковни певци, всички сла-
вяно-българи.” Споменаването на високото певческо ниво на българските свещенослужители говори за
утвърдена и призната вокална практика и традиции в обучението.

През XI-ти в. първият архиепископ на Охрид, назначен след падането ни под византийско робство (1018
- 1185г.) - образованият грък Теофилакт - пише на свои близки: “Не пращайте децата си при мен за наука,
защото тежка е работата ми с коравия български народ... Ако искате те да се обучават в църковно пев-
ческо изкуство, тук българите са майстори в това...” 

XIII-ти век ни прославя с певческия гений на великия за времето си певец и реформатор на източната
църковна музика - Йоан Кукузел. Голямото пападическо исо на Кукузел е открито през 1953г. в ръкопис от
XVIII-ти век в библиотеката на реформаторския лицей в Дебрецен (Унгария). По-късно биват открити и
други потвърждения, като напр. един от първите преписи на ръкописа от 1336г., съхраняван в
Атинската библиотека. 

В периода XIII - XV-ти век процъфтяват черковното и светско музикално изкуство. Търновската кни-
жовна школа се превръща в пропагандатор на славянска книжнина и църковно певческо изкуство. За само-
битния стил, влияещ се от новата западна музика, и разцвета на нашето музикално изкуство, съдим от
множеството ръкописни музикални паметници, записани в Русия два века по-късно. В тях различието от
византийската школа ярко личи от особеното осмогласие на творбите [Вознесенскjй, 1891]. 

Примерите показват, че до падането си под робството на османлиите, България е следвала
Европейския модел на развитие до началото на Ренесанса. За съжаление обаче, “...за разлика от други хри-
стиянски народи, в това число и източно-православни, българският народ почти няма запазена автен-
тична християнска музика от времето на феодализма и турското робство. Затова вниманието и сим-
патиите на всички изследователи, от историка и етнографа до поета и композитора, са отправени към
народната песен, която едва ли не изцяло запълва тази празнина...” [Кръстев, В., 1977/18]. Ако и доколкото
по време на османското иго в предвъзрожденска България съществуват духовни въжделения, то те са
съсредоточени основно в сътворяването на “колективни”, в смисъла на народни, музикални творби - песни,
обединяващи музика и текст в синкретично цяло. 

В борбата си за оцеляване и самосъхранение българският народ се обръща към най-старите традиции
по тези земи - на траките. И както древните траки изграждат своята безписмена музикална култура,
разчитайки на колективната памет, вярвайки в силата на народната традиция и предавайки от поколе-

1В-к „Дума на българския емигрант“, г.1, бр. 2, 25.VI.1871 г.
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ние на поколение своята история във вид на песни, така и българите - принудени от обстоятелствата -
се вкопчват в този начин на съхранение на националната идентичност. Етимологично нация произхожда
от лат. natio - народ, означава “общност от хора, възникнала върху базата на общността на език, тери-
тория, икономика и психическо устройство, което се проявява и в общността на културата...” [Пашова,
Г./ 2001]. В този смисъл националната идентичност е осъзнато отъждествяване на индивида като при-
надлежност към дадена култура и език.

Народната песен се превръща в основен източник на информация, в основен обреден, трудов и битов
елемент, в основен продукт на естетическите потребности, в основна преграда срещу външната асими-
лация. Нейната роля е много повече от утилитарна2. Песента съпътства живота на българина във всич-
ките му проявления и е негова морална, духовна и естетическа опора. В развитието си като колективен
продукт, българската народна песен бележи изключителна еволюция в сравнение с фолклорните образци
на западноевропейските страни:

- огромно жанрово, текстово, метроритмическо и мелодическо разнообразие; 
- ладово застъпване на четирите основни тонови рода - пентатоника, диатоника, хроматика, енхар-

моника [Джуджев, Ст.]; 
- съхранение на изключително архаични песенни образци, паралелно с развиване на всички параметри

на народната песен. 
Фолклористът Тодор Иванов Живков потвърждава, че до османското робство фолклорът доминира на

съдържателно и функционално ниво, а по време на робството се превръща в “основен тип културна кому-
никация в рамките на етноса”  [Живков, Т./ 1981/246]. Да се каже, че писменост и култура липсват изцяло
е едностранчиво, но народностното се съхранява благодарение на религията, на говоримия език и музи-
калната традиция. 

Източно православната Византийска империя загива с превземането на Константинопол на
29.05.1453г. Появата на силна ислямска държава в сърцето на християнска Европа предопределя за векове
напред политиката на европейските народи 

Проникването на просвещенските идеи стимулира националното самоосъзнаване - процес, познат
като Възраждане. Интелигенцията в поробените страни подчинява идеите на европейското
Просвещение на идеята за отхвърляне на османското владичество и за създаване на независими държави.
Това придава на Балканското Просвещение повече политически, отколкото културни черти. Издигайки
убеждението, че просветата е първата стъпка към политическото освобождаване, гръцките и сръбски
просветители започват борба за образоване на широки слоеве от населението чрез създаване на национа-
лен книжовен език на базата на говоримия, на училища и на светска литература. 

За разлика от европейските страни, които осъществяват езиковата си реформа (замяната на офици-
алния латински с национален език) като израз на освобождаване от властта на църквата, то на
Балканите езикът се превръща в основен белег за национална принадлежност - тези, които говорят и
пишат на един език, са бъдещите създатели на “новите” държави.  

Сътворяването на “История славянобългарска” през 1762г. и яркото заявяване на националната пози-
ция, определят за България Паисий Хилендарски като личност, олицетворяваща епохата на
Възраждането. Всеизвестното българско оригинално литературно произведение от XVIII-ти век Паисий
сътворява в Светогорските манастири на Атон - Хилендарски и Зографски. Нагърбвайки се и с разпро-
странението на това високопатриотично дело, той обрисува една специфична черта на Българското
Възраждане - нашите първи създатели на светска книжнина, носители на нови идеи, радетели за образо-
вание са духовни лица. Всъщност това е епоха на непрестанно съизмерване с другите, в което бълга-
ринът се опитва да открие собствената си идентичност, да надмогне вековната си изостаналост и да
пренесе в концентриран вид културния и социален опит на европейските страни. 

Просветителското дело на Софроний Врачански показва идейната приемственост между нашите
двама големи книжовници. Достигналите до нас 16 труда на Софроний - преписи, сборници, преводи и ори-
гинални съчинения - са първи опити за реформа на българския език, за пригаждане на църковнославянския
към особеностите на говоримата реч. Софроний е изцяло човек на Новото време - начетен, прагматичен,
амбициозен. Той прави кариера, немислима за българин през XVIII-ти век. Ръкополагането му за епископ на
Врачанската епархия (1794 г.) е безпрецедентно, тъй като близо 100 години след това висшите църковни
постове все още са монопол на гръцкото духовенство. И докато Паисий се стреми да създаде от роба
българин, Софроний цели да възпита от българина гражданин. Или както историкът Николай Генчев опре-
деля този първи период на Възраждането - периодът на народните будители [Генчев, Н., 1978/5-6].

Училището за българина се превръща във важен институционален стълб на възрожденската епоха,

2Утилитарен - от лат. utilis - полезен, приложен, който има пряко отношение към практиката [Андрейчин, Л./ 2012]



l

80

R. Slavinska. The place of the folk song in the spiritual life of the Bulgarian ...

ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2018

т.е. обществото узрява за идеята, че езикът е основният етнически белег на нацията. Първоначално с
множество общински килийни училища по гръцки образец, през средата на 40-те години на XIX-ти век с
появата на национални новобългарски просветни тенденции, България се опитва бързо да навакса своята
изостаналост. Началото на новобългарската просвета се свързва с имената на Петър Берон (1800 - 1871)
и Васил Априлов (1789 - 1847г.), определящи периода от 20-те до 50-те години на XIX-ти век като период
на просветителите.

По данни на Исторически музей - гр. Пловдив България посреща Освобождението с близо 1500 начални и
класни училища, две гимназии в Пловдив и Габрово и две специализирани учебни заведения - за подготовка
на учители в Щип и за подготовка на свещеници в Петропавловския манастир край Търново. Освен това
промяната на обществения (културно-политически и икономически) живот на българина е обект и на
първите наши печатни издания. Финалният етап на българското Възраждане (десетилетията непосред-
ствено преди Освобождението) Генчев определя като период на революционерите. В съзнанието на
хората този етап се свързва основно с имената на Левски, Ботев, Каравелов, Раковски и други наши видни
революционери, общественици и творци. През тези десетилетия на самоосъзнаване “...професионалисти
музиканти в известен смисъл са свещениците, а професионализмът на такива музиканти като Д.
Войников и други по-скоро се изявява само в единството на своеобразната им енциклопедичност.”
[Хлебаров, Ив., 2003/ 15].

Началото на всестранната европеизация на Балканите поставя обнародването през 1839г. на султан-
ския указ на Махмуд II, наречен Гюлхански хатишериф. Една от първите реакции на духовна освободе-
ност, следствие от този указ, е поставянето на началото на български периодичен печат - от
Константин Фотинов през 1844г., с издаваното в гр. Смирна (Мала Азия) списание “Любословие”. През вто-
рата четвърт на XIX-ти век българската нация е вече национално обособена и духовно зряла. Паралелно
с разцвета на образователното и училищно дело, в края на Българското Възраждане се забелязва небивал
подем в публицистичната дейност и във възникването на голям брой периодични издания. Издават се
множество вестници и списания, които задоволяват засиления интерес на българина към информира-
ност. 

Така например само в Браила в периода 1867 - 1871 г. започват да излизат от печат вестниците
“Дунавска зора” (1867-70; 1877-79), “Хъш”, “Хитър Петър” (1870-1874), “Дума на българските емигранти”
(1871) и др. В Цариград се отпечатват списание “Читалище” (1870), вестниците “Век” (1874-76),
“Македония” (1866-72) и др. В Букурещ се издават вестниците “Тъпан” (1869-70 - 1875), “Народност” (1867-
69), списание “Знание” (1875, Букурещ, Търново) и др. Редактори на вестниците и списанията са видни
наши обществени дейци със солидно образование и ярко заявена гражданска позиция, които често са и пре-
водачи, като Димитър Паничков, Гаврил Кръстевич, д-р Иван Богоров, Христо Данов, Бранислав Велешки,
Любен Каравелов, Марко Балабанов,  Нешо Бончев, Димитър Великсин, Драган Цанков и мн. др.

Повишава се интересът към просветното дело и точните науки, за което свидетелстват житейски-
те пътища на известни наши възрожденци и създадените от тях учебници и пособия, като Васил Берон,
Янко Мустаков, Найден Геров, Йоаким Груев, Тодор Шишков, Тодор Икономов, Васил Друмев, Райчо Каролев
д-р Начо Планински и мн. др. Всички те проявяват интерес към народната песен като всеобщо достиже-
ние, събират, публикуват текстове на песни, пословици, гатанки и др.  

В “Писмо до българските читалища” [Дринов, М., 1869] Марин Дринов конкретизира значението
и правилата за събиране и записване на народните песни, което говори за изключителната
му далновидност и образованост: “1. Най-добре да се записват по селата и да се взимет от жени. По
селата, защото по градовете местното изговаряне е малко или много размесено. От жени, защото мъже-
те, като пътуват на горе на доле, побъркват си местното изговаряне. 2. Почтений записвач на некоя
песен или приказчица трябва да се старе да записва тъй, както му диктува, дума по дума... 3. Буквата “ъ”
да не се употреблява, а наместо нея да ся пише “е” или “я”, где как са произнося... 4. Да обръщат такова
исто внимание и на полугласний звук при плавните “л” и “р” и да забележват точно, где имянно ся чуе:
отпреде им или после. 5. Особено внимание требва да обръщат почтенните записваче на членът и да го
записват верно, где как ся произноси. 6. Под всяка една песен или приказчица требва да бъдат забележени
областта и селото, гдето е записана, а тъй исто и честното имя на записвачът...”.

През 1869 г. се създава първообразът на Българската Академия на науките (Българско книжовно друже-
ство), научен и литературен център с основатели М. Дринов, В. Стоянов и В. Друмев, със свой печатен
орган - “Периодическо  списание” на Българското книжовно дружество (Браила, 1870-1876) - научно списание
за история, литературна критика, езикознание. През същата 1869г. Хр. Г. Данов, Й. Груев и Я. Ковачев
започват в Пловдив издаването на първия годишен енциклопедичен сборник, алманах “Летоструй или
домашен календар”. През 1875г. Любен Каравелов редактира “Знание, списание за наука и литература” -
орган на създаденото през 1872г. от Каравелов “Дружество за разпространение на полезни знания”.
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Сериозни образователни, научнопопулярни статии и художествени материали се публикуват и във вест-
ниците “Македония” под редакцията на П.Р. Славейков и “Дунавска зора” под редакцията на Д. Войников.

В областта на литературата, поезията и драмата се създават първите творби в определени жанрове
- първата новобългарска поема “Стоян и Рада” (1845) на Найден Геров, първата българска повест “Нещастна
фамилия” (1860) на Васил Друмев, първата българска революционна поема “Горски пътник” (1862) на Георги
Раковски (1821-1867). В опитите си да дадат теоретични основи на литературните явления, много от лите-
раторите издават научни трудове, като “Ръководство за словесност” (Виена, 1874) на Добри Войников (1833-
1878);  “Наука за песнотворство и стихотворство” (Одеса, 1871) на Петър Оджаков (1834-1906) и др.
Българското Възраждане бележи своите големи постижения в стиховете на Христо Ботев (1847-1876) и
Петко Рачов Славейков (1827-1895), в драмата “Иванку, убиецът на Асеня I” (1872) от Васил Друмев, в създава-
нето на българския театър и драма с труда на Добри Войников и Сава Доброплодни (1920-1894). “Патриархът
на българската литература” Иван Вазов (1850-1921) все още е в началото на творческия си път.

През Възраждането професионалният интерес към фолклора е насочен по-скоро към народ-
ното умотворчество. Издаваните сборници са без нотни текстове, от типа на битуващите
песнопойки, каквито са: популярната сбирка “Българска гусла” (Цариград, 1857) на Сава Зафиров  (1818-1885),
съдържаща народни песни, турски песни и песни от Зафиров, Н. Геров, П.Р. Славейков; “Български народен
сборник” с народни песни (1872) на Васил Чолаков (1828-1895); издадените народни песни от Найден Геров и др. 

По повод изданието на В. Чолаков, Л. Каравелов пише критически отзив във вестник “Свобода”: “...Ние
преди десет години бяхме напечатали в Москва един сборник под заглавие “Памятники народного быта бол-
гар”, в когото бяхме поместили около 3000 пословици. Г-н Чолаков не знаем по каква причина е препечатал бук-
вално гореказаните пословици заедно с нашите забележки, без да обади нито от кого са събрани самите посло-
вици, нито кому принадлежат забележките. В предисловието си г-н Чолаков говори, че той е заимствал от
нашия сборник само 204 пословици; а ние свободно можеме да кажеме, че той е притурил в него само 300...”
[Каравелов, Л., 1872]

Начините за изпълнение на народните песни също са предмет на записване и осмисляне, както е при
Марин Дринов, при братя Миладинови  или пък дори в художествената литература. В глава “Тлака в
Алтъново” от “Под игото” се описва един от начините: “...Рада и Станка... подхванаха една песен, а по тях -
всичките песнопойки, които се разделиха на два хора: единият изпяваше един стих, а другият хор го повта-
ряше. Първият хор, в който бяха първокласните певици, пееше сопрано, вторият държеше по-ниска нота...”
[Вазов, Ив., 1986/169]. Или пък традиционното изпълнение на епически песни, което в “миналото винаги се е
разбирало като пеене, придружено със съпровод - най-често на гусла или гъдулка. Соловото изпълнение с аком-
панимент на гъдулка или гайда е мъжко достояние по стара традиция” [Стоин, Е., 1980/ 103].

Все пак за осъзнатото философско отношение на възрожденците към народната музика можем да съдим
още от статията “За народните песни у южните славяни според Юрий Венелина” на Тодор Шишков (1833-
1896), от спомените за неговите сказки за народната поезия и отпечатаните от него народни песни, от
етнографските и филологически съчинения на Георги Раковски и др. 

Зараждат се и процеси на интерес към развитото професионално изкуство на Европа. В домовете на по-
заможните българи се появяват някои класически инструменти - цигулка, виолончело, цимбал, флейта, кла-
ринет, китара, пиано. Самобитният почерк на нашата музикална култура се определя от факта, че
изпълнителското и професионално развитие не се осъществява в средите на аристокрацията каквато ние
нямаме - явление, присъщо на Европа - а в средите на заможни и прогресивни слоеве на градското население,
които в по-голямата си част споделят революционно-патриотичните идеали на своята епоха. 

Първите български музиканти гледат на музикалното изкуство като на средство за просвещение и за
издигане културата на народните маси. Във всички области на българското музикално изкуство (творче-
ство, изпълнителство и педагогика) традициите идват не от постепенно развитие на музикалния профе-
сионализъм, а направо от народното творчество.

Тъй като в нашия фолклор няма образци с призивен, борбен характер  (хайдушките песни са носители на
революционен дух и съдържание, но призивността и интонациите на европейската революционна нагласа са
далече от тяхната мелодическа линия) народният творец посяга към чужди мелодии, най-вече танцови, мар-
шови, романсови, върху които наслагва свой български текст. Така под влияние на революционните идеи
възниква и градската популярна песен, като много от нейните образци са близки до старата селска песен
(вж. прим. 1, 2 и 3). 

3Сборникът им „Български народни песни“ е издаден в Загреб през 1861г. и съдържа текстовете на 660 народни песни, тематично
разпределени в 12 раздела. Първоначално предвиденият вариант на изданието включвал и 11 дешифрирани нотно образци, но
поради увеличения обем впоследствие тези заглавия отпадат.

4Нотните примери са взети от сборника „Възрожденски песни” (ДИ „Музика”, 1976), в съставителство на Неделчо Кисимов (бел. авт.)
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Пример 14

Мелодията на горната песен е заложена в песента за народен хор на Георги Генов от 2004г., с текста
“Малка мома си се Богум моли: “Дай ми, Боже, очи голубови, дай ми Боже крилца соколови!” 

Пример 2

Пример 3

Възрожденските песни създадени по текстове на П. Р. Славейков, Д. Чинтулов, Хр. Ботев, бележат нов
етап в развитието на нашето приобщаване към Европа. Българските музикални творци започват да аси-
милират интонации, мелодически заемки и нехарактерни за нашия фолклор ритмически структури (мар-
шов и валсов ритъм) в тези първи прояви на анонимно професионално творчество (вж прим. 4, 5 и 6). 

Пример 4

Пример 5
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Пример 6

Ярки примери за асимилации от различни песенни култури са: “Стани, стани, юнак балкански” с руски
корени на мелодия и ритмична организация; “Вятър ечи, балкан стене” - с интонационна близост до тур-
ските любовни песни - шаркии; “Боят настана” по текст на Иван Вазов, която съчетава интонации от
традиционния селски фолклор и метро-ритмичната организация на марша [Кауфман, Н., 1968];
“Търновската песен за хаджи Минчо “Ах, другари, чуйте мене”, която се пее по мелодията на турската
“Демедишми сана, мор казъм, чикма сокак...”; “Къде си, верна ти любов народна”, която се пее по заимства-
на мелодия на гръцката революционна песен “О, флогеронке”; “Шуми Марица” по мелодия на немския марш
“Venn die Soladaten”; “Де й родът ми” по текст на Т. Икономов (публикувана като българска в печатаните
нотни сборници на Анастас Стоянов и Рачо Рачев от 1883г. - учители по пеене в Шумен) - по мелодия на
чешкия национален химн от Франтишек Шкроуп; “Кавал свири на поляна” по текст на Ботев, която се
пее с побългарения напев на чешката песен “Горо, горо, високай си”; напевът на Ботевата молитва е по
старофренска майска песен из областта Виворе и т.н. [Христов, Д., архив; Кръстев, В., 1968/54]

Наред с отварянето на народопесенната ни традиция към различни влияния, съществуват и песни, в
които личи осъзната българска музикална позиция, с опора в селския фолклор, продължаващ да бъде типи-
чен и основен за България (вж прим.7).

Пример 7

“Я надуй дядо кавала” по текст на Ботев е навярно първата регистрирана с нотен текст авторска песен
в народностен дух. Създадена от учителя по пеене Руси Коджаманов след Освобождението, тя често се
възприема като народна. По същия текст съществува още един вариант, който много напомня напева на
старовремската “Кани се село да бяга”. Авторството й се приписва на самия Васил Левски, който е бил и
вдъхновен майстор-певец. Това е напълно възможно, тъй като през 1868г., когато е създадено стихотворе-
нието, Ботев и Левски делят една квартира в Букурещ. В писмо до К. Тулешков Ботев споделя, че Левски ляга
и става с песен [Ботев, Хр., II, 1986/ 211]. 

От старите революционни песни се отличава “Боят настана, тупкат сърца ни”, известна като
“Песента на Панагюрските въстаници”, където текст и напев са ярко ритмизирани, в неразривна органиче-
ска връзка и в народен дух. Белези, характерни за селската песен, с тясна връзка с традиционния български
мелос и ритмика носи и популярната “Какво е ново станало”, чието авторство според мълвата е приписвано
на известния калоферски гъдулар дядо Стойо Гената. Това показва съществуването на различно от европей-
ското българско музикално творчество, макар и от неизвестен автор.

Като професионален подход, интересът към музикалния фолклор у българските възрожденци е чисто опи-
сателен - без класификации, изводи и нотен материал. 

Първите композиционни опити на нашите професионални композитори, каквито например са братята
Изидор (Сидър) и Михаил Михайлиди (Михайлович) са в духа на доминиращата за средата на XIX-ти век
романтична традиция и не са свързани с фолклора, а първите опити за професионално осмисляне и компози-
ционно използване на българската народна песен във възрожденска България са дело на руски, сръбски и чешки
музиканти, които живеят в България или са имали възможността да се запознаят по-отблизо с българската
музика. 

Такава е например пиесата на сръбския композитор Корнилий Станкович - “Кадрил по български народни
песни за клавир”, издадена във Виена през 1862г.. Освен традиционните заглавия на отделните части на кад-
рила, авторът е вписал и имената на единадесетте използвани народни песни [Ганев, К., 1968/34].
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Интонационно мелодиите са доста точно запазени, като подборката е предимно към песни с квадратна
структура, подходящи за превъплъщение в европейска танцувална пиеса. Първият номер “Pantalon” е върху
“Тодоре, булки се продават”, “Рано пяло петлето” и “Леко гърчето”. Вторият номер “Ete” е построен върху
песента “Ей, боже, леле, Яно”. Третият номер “Poule” е върху песните “Че няма ли юнак за тебе” и “Де-де,
коланчето”, четвърти номер “Trenis” - върху “Катеринке, малка мома” и “Що ма не ожениш, мамо”, петият
номер “Pastourelle” - върху “Павел падна в ливада” и “Търновската”, а финалът е изграден върху песента
“Тръгнала ми е Рачовата майка”.

В областта на поезията се забелязва огромната разлика между лириката на Ботев с нейната опора в
народопесенната традиция по отношение на метрика и организация на стиха - и безизразните, неумели сти-
хове на “поети” като Зафиров, Франгя и др. [Ботев, Хр., II, 1986/177-9], които се опитват да уподобяват сила-
ботоническата организация, типична за европейската поезия. Шедьоврите на Ботев не са “обработки” или
“аранжименти”, но са така здраво свързани с фолклора, сякаш чуваш звука на кавала. Те издават дълбокото
познание, любов и преклонение пред народната поезия. И никой не се опитва да ги сложи в калъпа на по-малко
стойностна поетическа категория.

По отношение на музиката основната музикална традиция за българина си остава народопесенната, със
здрава опора в селския фолклор. Може да се каже, че първите авторски произведения върху песенния ни фолк-
лор са дело на чужди професионални музиканти и въпреки че са инструментални, те са далечен инструмен-
тален първообраз на последвалата еволюция на жанра “хорова песен на фолклорна основа”.

Възраждането в България е процес на национално самоосъзнаване, на икономически възход, на езикова
реформа, на създаване на просветни организации и структура. Преди всичко обаче, този процес е борба за
политическа независимост. 

Развитието на професионалното музикално изкуство не е сред приоритетите на българския народ поради
изключително силната опора в народопесенната традиция, но дори в зародиш, основните пътища към изпол-
зване на песенния фолклор се очертават:

- авторско (макар и анонимно) песенно творчество с фолклорно звучене;
- песни с чужди по произход мелодии с български фолклорни текстове; 
- народни песни с променен (авторски) словесен текст;
- промяна на изпълнителския апарат - от вокален в инструментален; 
- промяна на изпълнителския маниер - от автентичната диафония и старите ладове, към осмисляне на

мелодиите в мажоро-минорна система.
Тези пътища ще се затвърдят в следващите поколения и ще допринесат изключително много при изграж-

дането на българската национална музикална школа, каквато в периода на Възраждането все още не съще-
ствува. 
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Проф. Кирил Стефанов - ваятел 
на професионални и човешки добродетели

Член наблюдател Руска Стоименова - БАНИ

Тази година се навършват 85 години 
от рождението на проф. Кирил Стефанов

Проф. К. Стефанов десетилетия е главен худо-
жествен ръководител на световно известния фолк-
лорен ансамбъл “ПИРИН” - Благоевград. Той пое в
свои ръце ансамбъл “Пирин” още от етапа на него-
вото прохождане. Независимо, че беше току-що
завършил Музикална академия със свое академично
мислене, той тръгва да ръководи ансамбъла с пред-
варително сериозно обмислена концепция за негово-
то развите в краткосрочен и дългосрочен план. Тя
се заключава преди всичко в това: Ансамбълът да
бъде певец не само на своя Пирински край, както
имаше такива повеи, но да стане певец на своя
народ, на свята Родина България. Чрез сърцето на
Пирин, той искаше да покаже звученето и на наши-
те западни покрайнини, на близки и съседни нам
краища. И една изключително важна за него цел
беше, “Пирин” да върви по свой самостоятелен път,
различен от вече съществуващите в жанра профе-
сионални състави. Видно беше и друго,че той желае-
ше да има пред себе си мислещи, качествени хора, не
само професионално развиващи се, но и такива,
които да търсят и носят красотата и естетика-
та, като тяхна осъзната вътрешна потребност.
Можеше да бъде приятел със всеки, можеше да раз-
бира и да живее с проблемите на всеки и да прави
компромис. Но когато се отнасяше до качествени-
те измерения на институцията Пирин, там за
него нямаше компромиси. Твореше в движение. Беше
като един извор на идеи, на хрумвания, на прозре-
ния, където на всеки въпрос разполагаше с готов
отговор. Как го скрояваше, кога го асимилираше не
зная, но съм убедена, че в основата на всяко негово
мислене и действие лежеше най-важното - настоя-
щето и бъдещо съществуване на името “Пирин”.

Като силно романтична и сантиментална натура,
често в интермедийното време на хоровите репе-
тиции, той сядаше на пианото за да изсвири нещо
по-различно от песенните детайли, с които биваше
натоварено нашето съзнание. Свиреше унесен,а
погледът му фокусираше все някъде там във виси-
ните. Искаше изкуството на анс. “Пирин” да се
съизмерва по хубост, по красота с вековните
Пирински Мури, от чийто висини да се разнася
българското народно изкуство по световните сце-
нични простори. И той наистина го постигна и
надмина мечтата си за “Пирин“. Намирайки дози-
ровката на вече съществуващи сценични форми, в
“Пирин” той прилагаше свое собствено виждане за
поднасяне на фолклора и постигане на резултати.
Използвайки своите новаторски приоми, проф.
Стефанов превърна ансамбъла във висша степен на
професионално третиране на фолклора. А неговите
творчески и педагогически похвати, формираха
ансамбъла в школа за моделиране на високо художе-
ствени изпълнители, даде широка сцена за разви-
тие на хореографската творческа фантазия.
Дълбоко вплетеното единство между Кирил-
Стефановата теория за мащабност и прозрение с
години напред, за човеколюбие, без което творецът
е обречен и с реалните постижения на анс. “Пирин”
в национално и световено измерение събуждат
естествената възхита и изводи на международна-
та зрителска мисъл, която гласи: “Толкова много
красота и съвършенство, човешкото сърце като че
ли не може да приеме!” “И ако народите се познават
по начин предлаган ни от българския анс. “Пирин”,
този щедър дар за света, те никога няма да стре-
лят едни срещу други”!

ДЪЛБОК ПЕСЕНЕН  ПОКЛОН  ПРЕД  ВАС,
проф. КИРИЛ СТЕФАНОВ !

С  ПРИЗНАТЕЛНОСТ:  Руска Стоименова-
Първата солистка на анс. “Пирин“:

текстописец, автор на музика,педагог

Из книгата “Благословена с песен”
автор Руска Стоименова
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Академик Михаил Лалов - 
художник и сценограф

Това са думи на акад. Михаил Лалов, художник и
сценограф, който галеристи в София наричат
последния бохем сред майсторите на четката.
Акад. Лалов е от поколението, което наричат
“днешните живи класици“. Роден е в София, първо го
приемат в техникума “Вилхем Пик”, но не се разби-
ра с чертането. Моливът сам рисува по чертежи-
те и след една година в техникума Лалов записва
Националната художествена гимназия, а след нея е
приет в Националната художествена академия,
специалност “Сценография”. Толкова много му харе-
сва да учи в нея, че на един от първите изпити се
проваля. “Изуча вахме Египет, четях денонощно,
рисувах денонощно, явявам се на изпита и не мога
да кажа нито дума. Професорката ми завъртя една
хубава двойка и ме прати на поправка”, спомня си
акад. Лалов. Още е приятел с учителя си и от гим-
назията, а после и в Академията проф. Васил Вълев.
Всички го наричахме Васката, преподаваше живо-
пис, а до ден днешен сме приятели, идва на мои
изложби, гостува ми в ателието, казва художника.
Ателието на акад. Лалов е в производствено хале в
близост до София. На 400 кв. м. създава картини с
фигурална живопис, абстракции, на платно, на кар-
тон, на хартия ... Използва различни техники и
всеки ден търси нещо ново - в цвета, в техниката,
във фигурата, в идеята. “За мен не е важно да правя
изложби, за да показват работата си. За мен е по-
важно да усетя настроенията и да предам емоции
на хората, които са влезли в галерията, за да видят
картините, които съм направил.” Преди да се
отдаде изцяло на живопрста, акад. Лалов работи в
театъра и в киното. Първата му постановка е
през 1979 година - “Пари за Мария” в театъра на
Монтана.  В киното стартира като втори худож-
ник на “Капитан Петко войвода“. 

Самостоятелните му изложби до момента са
78, част от тях в Европа и САЩ.  Първата му само-
стоятелна изложба зад граница е в Дюселдорф през
1992 г, а преди това има около 20 представяния в

България.  През 2004 година отива да работи в ате-
лиета на “Сите дез Ар” в Париж, но много преди
това  в галерия “” на гърба на Нотърдам продават
негови творби.  

През 2012 година открива 3 самостоятелни
изложби под общото име “Сътворението” в София
на ул. “Раковски” в една и съща вечер. Същата годи-
на го канят в Лондон и Пловдив, за да покаже свои
картини.  А представителя на автомобилния про-
изводител “Скания” в Пловдив му предлага да пред-
стави негови платна на своите нови камиони.
Експериментът става традиция и всеки нов модел
вече прави първата си обиколка със закачени на
него живописни платна в размер на 2 на 3 метра,
излезли специално за събитието из под четката на

“Майсторлъкът е едно, 
но да вкараш духа в една картина е

майсторството. Ако не умееш 
да вдъхнеш живот на платното,

оставаш занаятчия.” 
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Маестрото. През 2015 година акад. Лалов е един от
11-те художници, спечелили конкурс за работа в
Арт център “Марк Ротко” в Латвия. Две от негови-
те произведения вече са собственост на едноимен-
на фондация, която излага произведения на Ротко и
автори от латвийския център в различни музеи на
света. В Латвия акад. Лалов оставя за музея “Марк
Ротко” и дарение от 8 свои произведения, направени
по време на престоя му там.  Една от най-важните
му творби е “Дървото на живота”  с излитащи от
него птици , която поставя във фоайето на ВМА
като част от кампанията за подкрепа на донорст-
вото през 2013 година.

“Първо трябва да се научим да познаваме себе си,
да се ценим и уважаваме, а после да се представим
пред света и да поискаме същото от него.”, казва
акад. Лалов. И не крие, че неговите любими места и
публика са в София, Пазарджик, Пловдив, Ямбол,
Хасково, Бургас, Велико Търново, Благоевград  и на
всички места, където духът на неговите картини
прави публиката щастлива. 
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Акад. Тончо Русев
(1932 - 2018)

Тончо Русев е роден на 20 април 1932 г. в Бургас.
Талантът му се откроява още в ученическите годи-
ни, където свири в училищния духов оркестър. Баща
му е локомотивен машинист,но свири на акордеон и
мандолина. Разбирайки музикалните наклонности
на сина си той си продава  часовника , за да купи на
сина си тромпет. Този негов жест дава първия
тласък в музикалното развитие на Тончо Русев.
Бъдещият композитор взима уроци по тромпет от
солиста на бургаската филхармония-Димитър
Ганев. След известни колебания той прави профе-
сионалния си избор и кандидатсдтва в музиалната
академия, специалност тромпет, която завършва
през 1955 г. 

Тончо Русев е един от основателите на оркестъ-
ра на Сатиричния театър /1957 г./, участва в
първия състав  на Биг-бенда на българското нацио-
нално радио /1960 г./,основава и свири в оркстър
“Балкантон” /1962-1972 г./, създава и свири в
оркестър “Спектър” /1974-1979 г./, директор е на
дирекция “Българска естрада”.

В продължение на повече от четири десетиле-
тия той пише песни в областта на забавния жанр.
Първата му песен е  “Звезди” (1963 г.) по текст
Дамян Дамянов, изпълнена от Георги Кордов, песен
близка  до стилистиката на модерната тогава
италианската канцонисима. Той създава над 1000
песни, изпълнявани от известни български певци.
Аранжирана от самия него, в “Звезди” Тончо за поре-
ден път доказва Лили Иванова, Васил Найденов,

Богдана Карадочева, Силвия Кацарова и др.
Неговите песни се изпълняват и от чуждестранни
певци- София Зотару, Филип Киркоров, Дагмар
Фредерик и други. Песните му са създадени предим-
но по текстове на български поети - Иван Вазов,
Дамян Дамянов, Елисавета Багряна, Атанас
Далчев, Евтим Евтимов, Павел Матев, Петя
Дубарова, Борис Христов. Поетичното  съдържание
и талантливото мелодично композиране от Тончо
Русев създават шедьоври в националното ни песен-
но творчество, ненадминато по  своята нежност,
емоционалност и богатство на музикалното
излъчване.  

Неговите песни са любими и желани и днес, при
това не само у нас, но и в чужбина. Повече от чети-
ри десетилетия  Тончо Русев не само е носител на
почти всички награди от “Златният Орфей”, пече-
лил е пет пъти телевизионния конкурс “Мелодия на
годината”; той е носител на награди от фестива-
лите в Сопот - Полша, Дрезден, Токио, Париж, Чили,
негови песни са издавани в милиони тиражи в
Англия, Австралия, Швеция, САЩ, Франция,
Испания, Унгария, Чехия и бившия СССР. 

Но най-силният критерий за стойността на
неговото творчество е  превръщането на голяма
част от песните му в хитове, които се слушаха,
пееха и вълнуваха редица поколения. 

И ще се пеят.
Защото академик Тончо Русев ги композира “за

да създаде доброто у човека” .

Българската Академия на Науките и
Изкуствата загуби един от своите най-
известни членове - академик Точно Русев
(1932-2018). С неговата кончина осиротя още
българската култура и българското музи-
кално изкуство, а българското общество
изгуби един музикант, чиято творческа
дейност изцяло беше насочена към хората,
за да ги направи по-добри и по-щастливи.
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Акад. проф. Петко Радев 
(1933 - 2017)

Из книгата “Изповеди”
Аз съм кларинетист и това, което мога да правя

добре е да свиря на кларинет. Въпреки, че зная пра-
вилата на синтаксиса, нямам афинитет да пиша,
понеже тази дейност ми е чужда. Но колегата Емил
Янев, беше ужасно настойчив и накрая кандисах
/съгласих се/ и се споразумяхме аз да приказвам, а
той да записва.

Аз съм човек със селски произход, понеже родите-
лите ми бяха земеделци - хора, които обработваха
земята, за да на¬хранят народа. Бяха много работ-
ливи, но не живеехме богато. Освен това, баща ми
много обичаше фолклора и като самоук кларине-
тист беше известен тракийски народен музи-
кант. За него народната музика беше средството,
което му откриваше нови светове и го откъсваше
от ежедневието. От там започва и моят интерес
и любов към народната музика, с която съм
закърмен и сроден от най-ранна детска възраст. За
да подчертая голямата му роля за моето развитие,
аз се отказах от родовото фамилно име Петков и
приех неговото лично име за мое фамилно име.

Роден съм в село Свобода, намиращо се в
Старозагорски окръг на 9 април 1933 година. По при-
мера, получен от баща си, съвсем малък започнах да
свиря на кларинет народна музика, подражавайки
на по-възрастните свирачи. Понеже от при¬рода-
та съм надарен с добър слух, всичко правех подра-
жателно, като се основавах на него. “Баш майсто-
рите” одобряваха моето “къдрене” /орнаментира-
не/ на мелодиите, които изпълнявах, кое¬то много
ме стимулираше да свиря. Така се зароди желание-
то ми да стана “учен музикант”. 

Без да познавам нотите и без необходимата
информация за изискванията, в 1949 година канди-
датствах за постъпване в Софийското музикално
училище /сега музикално училище “Любомир
Пипков”/. Имах късмет, че комисията харесала
моите сръчности, тоноизвличане и отличен - макар
и необработен - слух и решила да бъда включен в
списъка на приетите кандидати. Така станах
редовен ученик в училището, а проф. Сава
Димитров - моят първи и единствен учител по кла-
ринет. Започнах от нулата, но благодарение на
професора и останалите ми учители, както и на
огромния труд, положен от мен, в 1953 година
завърших средното си образование като първенец
на випуска!

Но не се задоволих с постигнатото и още през
същата година станах студент в Държавната

музикална академия /сега Национана музикална
академия”Панчо Владигеров”/, в класа по кларинет
на проф. Сава Димитров. Това ми позволи без пре-
късване да продължа процеса за усъвършенстване
на изпълнителските си умения.

За мен 1953 година донесе много позитивни пре-
живявания. Първото от тях е, че започнах профе-
сионална работа като артист-оркестрант в
Симфоничния оркестър на Българското радио.
Същата година взех участие и в IV Световен
фестивал на младежта  и студентите, проведен в
Букурещ-Румъния, на който бях удостоен с първа
награда и званието “Лауреат”. 

Беше интересно, че освен класическия реперто-
ар, използван през целия обучителен период и в
оркестъра, непрестанно свирих и записвах народна
музика, от което получавах нужните средства да
се издържам. Макар, че бях 25-26 годишен, народни-
те музиканти ме наричаха “бай Петко”, което беше
израз на тяхното уважение и признание на моите
качества! След това закономерно бях повишен в
ранг първи кларинетист на Радиооркестъра, която
длъжност изпълнявах осем години. В този период
получих и други нови признания за инструментал-
ните си умения - първата награда от III
Общобългарско състезание за инструменталисти
и певци в 1956 година и първата награда от
Международния музикален конкурс в Женева-
Швейцария, през 1957 година. Тези отличия не само
повишиха артистичното ми самочувствие, но и ми
отвориха вратите за солистичните изяви на меж-
дународния концертен подиум, в резултат на
което показах изкуството си в много държави.

Втория етап в професионалното ми израстване
датира от 1961 година, когато станах първи клари-
нетист на Софийската филхармония. Следващите
13 години преминаха в активна концертна дейност
като солист, камерен изпълнител и артист-орке-
странт. Изсвирих и записах огромно количество
пиеси от български и чуждестранни автори, на
голяма част от които бях първият изпълнител.
Това не само обогати моят репертоар, но и повиши
равнището на изпълнителските ми умения. За
това много допринесе и системната ми работа с
редица български и чуждестранни диригенти, сред
които ще посоча Саша Попов, Васил Стефанов,
Константин Илиев, Добрин Петков, Кирил
Кондрашин, Карел Остерайхер и други.

Годината 1974-та заема особено място в моята
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житейска и професионално-артистична биография
- при изключително силна конкуренция, станах
Супер солист водач на групата на дървените духо-
ви инструменти в оркестъра на прочутата в целия
свят "Миланска скала" и участник в нейния непо-
вторим инструментален Октет! В продължение на
11 години бях на гребена на вълната в европейския
музикален живот, което изискваше изключително
напрежение на творческите сили и артистично
себеотдаване, съчетани и с изпълнението на поре-
дица най-отговорни обществени задачи, като уча-
стие в журитата на най-престижни международни
кларинетови конкурси, ролята на рекламно и
тестващо лице на известната италианска фирма
за производство на кларинети "R.Orsi", солист на
различни оркестри, работата с редица световноиз-
вестни диригенти и певци като Карл Бьом, Леонард
Бърстейн, сър Джордж Солти, Карлос Клайбер,
Клаудио Абадо, Рикардо Мути, Лучано Павароти,
Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Монсерат Кабайе,
Николай Гяуров, Райна Кабаиванска, Гена
Димитрова и други.

В 1985 година се завърнах в България и тази дата
слага началото на четвъртия - педагогическия -
етап  в моята твор¬че¬ска биография. Тогава ста-
нах редовен професор по клари¬нет в НМА "Панчо
Владигеров", която  длъжност изпълнявах до 2000-
та година, когато се пенсионирах. Но това не озна-
чава, че съм прекратил контакта си с българската
музикална "Алма Матер". Напротив, активно уча-
ствам в живота на тази важна за Националната
музикална култура институция, "захран-ваща" с
първокласни музикални кадри световният кон-
цертно-педагогически пазар. Понеже никога не
забравям от къде е започнал моят творчески път,

дълги години бях водещ на телевизионното предава-
не "Който го може, го може", посветено на българ-
ският музикален фолклор, на редица радио-телеви-
зионни музикални предавания и никога не отказвам
на отправените ми покани за участие в други
подобни формати, които имат огромно възпита-
телно въздействие върху подрастващите поколе-
ния.

И аз като всеки човек занимаващ се с изкуство
съм по свое¬му суетен. Радват ме множеството
награди, които съм получил - ордена "Кирил и
Методи" I степен, почетните звания "Доктор
Хонорис кауза" на НМА “Панчо Владигеров” и
"Академик" на Българската академия на науките и
иизкуствата, "Кристална лира" и други - но  във
всичките случаи стоя стъпил здраво на земята! И
смятам така да бъде "до края на света"!...

Длъжен съм да подчертая, че успехите които
съм имал не ме разболяха със "Звездната" болест,
която - за  голямо съжаление - често обхваща арти-
стичните кадри. Не обичам да парадирам с тях и се
чувствам равен на хората, с които - системно  или
епизодично - общувам. Обичам хумора и мисля, че
също притежавам чувство за хумор.

Важен фактор за моята успешна житейска и
арти¬стична реализация играе и сполучливия ми
брак с отличната цигуларка Елена Таскова.
Двамата с нея работехме в оркестъра на
"Миланската скала", което за нас беше заслужена
привилегия и сериозно призвание за музикантските
ни качества. С Елена сме заедно вече 55 години и
надхвърлихме времето на "Златната" сватба! А
след това - "каквото сабя покаже"!... 

Националното училище за музикално и танцово изкуство - Пловдив  съвместно с  Българската
академия на науките и изкуствата (БАНИ), “Националната музикална академия проф. Панчо Владигеров”
- София, Академия за музикално танцово и изобразително изкуство - Пловдив, Държавна опера Пловдив и
Националното училище за музикално и танцово изкуство - Пловдив  организираха концерт по повод
85-годишнината от рождението на акад. проф. Петко Радев, който се състоя на  в Пловдив.

Присъстваха представители на БАНИ, сред които акад. Емил Янев - директор на творческия център
“Музика и танци” на БАНИ, акад. Григор Велев - председател на БАНИ и акад. М. Каменова - гл. секретар
на БАНИ.

Акад. проф. Стоян Караиванов произнесе слово за появата и развитието на българското кларинетно
изкуство и за творчеството на кларинетиста акад. проф. Петко Радев. 

В концертната програма бяха представени записи с изпълнения на Петко Радев и изпълнени прочути
музикални произведения за кларинет от Моцарт, Марин Вълчанов, Микеле Пангани, Камий Сен-Санс  от
талантливи музиканти, бивши и сегашни ученици на Националното училище за музикално и танцово изку-
ство -  Пловдив.



l

91

ИНфОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БАНИ

ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2018

Структурата на Академията е съставена от девет Научни
центрове, четири Творчески центрове и един център -

Гражданско общество и държавност. В рубриката “Информация”
ще запознаваме читателите с  работата и приносите 
на отделните научни и творчески центрове на БАНИ

Научен център “Медицина” на БАНИ

Представен от Директора акад. проф. д-р Надка Бояджиева, дмн 

Научният център /НЦ/ “Медицина” е
един от първите центрове на  Българска
академия за науки и изкуство (БАНИ),
създаден през 2006 г. с  директор акад.
проф. д-р Боян Лозанов до 2014 г. От тога-
ва  директор е академик проф. д-р Н.
Бояджиева, дмн. Научен секретар на
Центъра през всичките години е дописен
член доц. д-р Св. Ханджиев, дм. По брой на
своите членове Центърът е най-голям и
включва академици, дописни членове и
членове-наблюдатели, които са с водещи
приноси в науката и медицинското образование. В
Центъра членуват учени от  Македония, Германия,
САЩ, Румъния и др. държави. Работата на Центъра
е разпределена в четири научни институти: по
вътрешни болести с директор акад. проф. д-р
Владимир Пилософ, хирургия с директор акад. проф. д-
р Никола Владов, педиатрия с директор акад. проф. д-
р Владимир Пилософ, лабораторна медицина с дирек-
тор акад. проф. д-р Добрин Свинаров и Обществено
здраве с директор акад. проф. д.р Веселин Борисов. В
институтите има общо 28 секции, които обхващат
почти всички специалности и направления в  медици-
ната. Особено активна е дейността на секция по
фармакология с ръководител акад. проф. д-р Влахов,
токсикология с  ръководител акад. проф. д-р
Дишовски, трансплантология, с ръководител акад.
проф. д-р Владов, неврология, онкология и др. В съот-
ветствие с научно-образователната програма на
БАНИ , членовете на Центъра по медицина се включ-
ват ежегодно, активно и успешно в следните направ-
ления:

1. Организационни задачи. Те са свързани с
провеждане на конкурси за прием на нови членове на
Центъра ежегодно, организация на млади учени в ака-
демичен клуб на студенти-изследователи, който по-
късно беше утвърден като «Асоциация на студенти-
те-медици» с председател медик Спас Керимов.
Директорът участва в работата на Академичния
съвет на БАНИ, където съгласува всички задачи с
останалите членове на Академията. Академични чле-
нове на центъра участват в Управителния съвет,
Академичния съвет и Комисията по номинации в
БАНИ. За първи път през 2015 г се изготви и публику-

ва книга за членовете на Центъра по
медицина към БАНИ «Алманах» , в която
се представиха биографиите и научната
дейност на членовете. В края на 2018 г.
планираме да издадем нова книга с повече
подробности от работата на членовете
на НЦ, вкл. с науко-метрични показате-
ли. Има голям интерес от водещи лекари-
специалисти за членство в БАНИ и през
следващите години ще фокусираме върху
приема на  млади учени в Академичния
клуб и  членове-наблюдатели.

2. Научни симпозиуми, конференции и
работни срещи се организират  редовно в
Центъра по медицина. Всяка година се провеждат
минимум 10 симпозиуми/конференции през пролетта
и есента. Различни и най-съвременни са темите на
научните симпозиуми, между които са
“Моноклонални антитела в медицината”,
“Нанотехнологии в медицината”, “Серотонинов син-
дром», “Лептин и терморегулация”, “Кожен сърбеж”,
“Стареене и дълголетие”, “Епигенетика в медицина-
та”, “Фармакогенетика на хипертония”, “Хранене и
диететика”, и др. Симпозиумите се посещаваха
активно, както от членове на БАНИ, така и от лека-
ри и студенти от София и страната. Организатори
и модератори на симпозиумите са били акад. проф. д-
р Гр. Велев, акад. проф. д-р Б. Лозанов, акад. проф. д-р
М. Каменова, акад. проф. д-р Захари Кръстев, акад.
проф. д-р Титянова, акад. проф. д-р Свинаров, акад.
проф. д-р Н. Бояджиева, дмн, акад. проф. д-р В. Влахов,
акад. проф. д-р Р. Аргирова, акад. проф. Д. Гетова,
акад. проф. И. Христозова, акад. проф. д-р Кр.
Якимова, акад. проф. д-р П. Гугучкова-Янчулева, акад.
проф. д-р О. Бранков, акад. проф. д-р Б. Пилософ, акад.
проф. д-р Др. Стоянов,  дописни членове: доц. д-р Св.
Ханджиев, дм, доц. д-р Ж. Бочева, дм; доц. д-р Р.
Николов, дм; доц. д-р П. Гатева, дм, доц. д-р Т.
Ханджиева-Дърленска, доц. д-р И. Петров и др. В рабо-
тата на научните симпозиуми участваха и гости-
учени от различни държави: проф. д-р С. Рафаетов
(САЩ), проф. д-р Д. Саркар (САЩ), проф. д-р Г.
Хаджигеоргиу (Гърция), д-р Б. Мемеди (Македония),
проф. д-р Norio Sakai (Япония, проф. д-р Takemasa
Sakaguchi (Япония) и др. 
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3. Български лекарски форум. Той се организи-
ра и провежда през последните 3 години ежемесечно с
участието на лекари от София и страната, студен-
ти по медицина, докторанти и специалисти. На
този форум се представят доклади от академици,
дописни членове и членове на БАНИ на здравни теми,
които имат голямо медицинско и социално значение
като сърдечно-съдови заболявания, диабет, заболява-
ния на щитовидната жлеза, злокачествени тумори и
други. На тези форуми присъстват и граждани,  с
които се дискутират съвременната профилактика,
значението на модерната  диагностика и методи на
лечение.

4. Ежегодно функционира Научно-образова-
телна школа за млади медици към
Медицински университет - София, която е под
председателството на акад. проф. д-р Н. Бояджиева,
дмн. В нея се провежда обучение върху генетика, епи-
генетика, молекулярна биология в медицината. В
теоретичното и практическо обучение участват
членове на БАНИ като академик проф. д-р К. Якимова,
дмн; акад. проф. д-р Д. Гетова, дмн; дописни членове:
доц. д-р Св. Ханджиев, дм, доц. д-р Р. Николов, доц. д-р
Ж. Бочева, дм; доц. д-р П. Гатева, дм, доц. д-р Т.
Ханджиева-Дърленска, дм, д-р Е. Харитов и др.
Школата се посещава от студенти-изследователи,
докторанти и специализанти. Посоченото е принос
на БАНИ в обучение на млади учени. 

5. Публикации на научни трудове и участия
в научни конференции на членове на  НЦ
“Медицина”.   Обобщеният анализ показва, че еже-
годно средно се публикуват в списания с импакт-фак-
тор над 30 публикации от членове на НЦ, в реферира-
ни списания - над 80 публикации и в останали не рефе-
рирани списания - над 40 публикации. Ежегодно цити-
ранията на публикациите са над 3000 (в международ-
ни и други списания, книги, дисертации и др.). Сред
членовете на Центъра има и учени с висок  “h” фак-
тор (над 26). По-голяма част от членовете са с “h”
фактор между 8-26, като някои са с един от високите
в света - h=30-32. Всяка година  се публикуват над 10
нови книги, учебници и монографии от членове на
центъра. Посочените науко-метрични данни пока-
зват, че медиците на БАНИ са силни в науката и
активно работещи за прогреса в образование и наука
у нас и в чужбина. Академичните  членове са високо
активни с участия в международни и национални
конференции с научни доклади /между 30 и 50 всяка
година/ и в много от тях са сред организаторите.
Такива значими научни форуми са: ХХI Европейски
конгрес, посветен на храненето и затлъстяването
(EСО, 2014 г. София) с председател на международния
научен комитет дописен член на БАНИ доц. д-р Св.
Ханджиев; Световен форум по невросонология, 2013 г.
София с председател акад. проф. д-р Е. Титянова;
редица национални конференции и симпозиуми с меж-
дународно участие като конференции, посветени на
трансплантологията с участие на чуждестранни

учени  членове на БАНИ от Германия и Франция под
председателството на акад. проф. д-р Д.Свинаров,
ежегодни симпозиуми по Невросонология с междуна-
родно участие под председателството на акад.
Титянова, международен симпозиум организиран
съвместно с нацоналната академия “Глаукома” с
председател акад. проф. д-р П. Гугучкова,
Конференция по проблемите на геронтологията и
гериатрията с участието на проф.Г.Колман от
Великобритания, Конференции за заболявания на
щитовидната жлеза с участие на световно извест-
ния ученот САЩ с български произход акад. проф. д-р
Самуел Рефетов под председателството на
акад.проф.д-р Б.Лозанов и много други. Част от ака-
демичните членове имат патенти, изобретения
и рационализации, което също допринася за пре-
стижа на научната работа на центъра. 

6. Издателска дейност. НЦ “Медицина” уча-
ства в издаване на материали на интернет страни-
цата, списанията  и он-лайн вестниците на БАНИ.
Традиция е да се издава научното списание
“Българска медицина” на английски език, което  е
четено и търсено у нас и в чужбина. Понастоящем
гл. редактор е акад. Др. Стоянов и гл. научен секре-
тар акад. Д. Гетова. Усилията  на редакторския
колектив са насочени  да се получи импакт-фактор
на списанието в близко време.  Списанието
“Летописи” на БАНИ, което е официален печатен
орган  на Академията, се издава с активното уча-
стие на членове на НЦ “Медицина” с главен редактор
научния секретар на БАНИ акад. М. Каменова . 

7. Работата с младите учени включва,
както участието на членовете на БАНИ в обучение
на студенти-кръжочници в Медицинските факулте-
ти на Медицинските университети на София,
Пловдив, Варна и Плевен. Ръководство на докторан-
ти, специализанти по медицина и обучение на меди-
цински специалисти се води ежегодно от над 60 чле-
нове на центъра. Голяма  част от членовете на
БАНИ са преподаватели в Медицинските универси-
тети у нас и четат лекции в чужбина (САЩ, Европа,
Азия). Трябва да отбележим и участието на акаде-
мични членове в програмата на Научния академичен
учебен център /НАУЦ/, който има за цел да повишава
квалификацията на млади специалисти в системата
на плодължаващо обучение през целия живот.
Посоченото е значим принос на БАНИ за образование-
то по медицина и включва активности на членовете
на Центъра в различни направления на медицински-
те знания. Нашите членове получават награди на
университетско и държавно ниво за своята научна и
преподавателска дейност по медицина. Те са уважа-
вани преподаватели и специалисти от студенти и
лекари. НЦ “Медицина” инициира награда за
млад учен в областта на фармакологията и
клиничната фармакология на името на акад.
проф. д-р Влахов, който има изключителни заслуги
за развитието на тази дисциплина в нашата страна
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и световно признание.Това безспорно ще допринесе за
поощряване на научни разработки в клиничната фар-
макология, чието значение е много перспективно в
съвременната медицина.

8. По-голяма част от членовете на БАНИ уча-
стват в разработки към конкурсни научни
проекти, спечелили у нас и в чужбина. Това са
научно-изследователски проекти към съответните
медицински университети, фондации, МОН и
Европейския съюз. През последните години се разра-
ботват няколко големи европейски проекти от чле-
нове на БАНИ. Това направление е много важно сред
задачите на центъра и призоваваме повече членове да
кандидатстват с конкурсни научни проекти в раз-
лични наши и международни конкурси. Анализът на
резултатите показва, че през последните 4 години са
участвали над 20 членове на БАНИ в спечелени научни
конкурсни проекти у нас и в чужбина, като от тях
ръководители на проекти и партньори в междуна-
родни проекти са 8 академици и 4 дописни членове.
Ръководството на Центъра ще фокусира за участие-
то на повече членове на Центъра в разработка на
научно-изследователски проекти.  

9. Основна политика на центъра е разра-
ботване на иновационни направления в меди-
цината. Фокус на тази дейност е  провеждането в
последните три години ва сателитен симпозиум
“Иновации в медицината”, в който се представят от
студенти и членове на академията най-новите
научни открития и перспективни тенденции в диаг-
ностиката и лечението на редица заболявания. Към
това трябва да прибавим и факта, че всеки от члено-
вете на Центъра е разработил иновация в направле-
ние на медицината, свързана с диагностика, лечение
и включена в докторски дисертации (всяка дисерта-
ция има новости за медицината). 

Част от членовете на Центъра са с огромен опит
като ръководители на катедри, клиники, болници,
декани, зам. декани, ректори и др. Това определя тех-
ните приноси за здравето  на гражданите и  за раз-
витието на медицинската наука и медицинско обра-
зование у нас. Голямо е богатството от интелекту-
ални капацитети в Центъра по медицина на хора с
опит, знания, дали и даващи много на обществото ни
в различни направления на медицината.
Интересите на лекари, студенти и граждани към
всички научни и научно-образователни прояви на
центъра към БАНИ нараства , което е признание на
обществото за нашата работа. 

10. Значима е дейноста на много членове на
центъра като експерти в различни направле-
ния на медицината, към държавни комисии, уни-
верситетски, факултетни, общински и други коми-
сии. Около 50% от членовете на центъра участват
като рецензенти и членове на журита в конкурси за
професори, доценти, асистенти, за  докторски дисер-
тации, включително и за дисертации доктор на
медицинските науки. Над 25% от членовете на

Центъра са включени в различни образователни
комисии, включително държавни комисии за провеж-
дане на изпити по специалност, в комисии към МОН,
свързани с наука, атестация на университети и
факултети, висше образование. 

11. Лекции в чужбина са изнасяли на конгре-
си или като поканени преподаватели от уни-
верситети над 50 членове на БАНИ за последни-
те 4 години. 10 членове на БАНИ ежегодно предста-
вят повече от 1 лекция на чуждестранни форуми,
включително на значими медицински форуми по
линия на Европейския съюз. Специализации в чужбина
са провели над 20 членове на БАНИ за последните 4
години. Задача на Центъра е да съдейства на всички
членове да специализират у нас и в чужбина. В подго-
товката на специализантите по медицина у нас уча-
стват над 25% от членовете на Центъра. Като кон-
султанти към лечебни заведения работят над 30%
от членовете на БАНИ. 

12. Връзките с обществеността на НЦ. През
последните 4 години  в предаването “Кардиограма” на
телевизия Евроком с водещ акад. Н. Бояджиева се
представят редовно здравни беседи  за профилакти-
ка, съвременна диагностика и лечение на заболявания
от много академици и дописни членове. Това увеличи
интересът на обществеността към БАНИ, както и
приносите на членовете на БАНИ за здравето на
нацията.  Членове на БАНИ дават интервюта в раз-
лични други телевизии, участват в дискусии, интер-
вюта по радио и във вестници.

В заключение: НЦ “Медицина” на  БАНИ работи
активно в областта на медицинската наука и обра-
зование. Неговите членове са водещи лекари и специа-
листи с доказани приноси в съвременната профилак-
тика, диагностика и лечение на заболяванията, в
обучението на младите медици и лекари у нас и в раз-
витието на медицинската наука. Членовете на
БАНИ имат международна активност, контакти и
научни изследвания с различни институции в света,
те се ползват с респект у нас и в чужбина и имат
обществено признание за тяхната дейност.
Цялостната работа на Центъра по медицина цели
да бъде полезна на обществото и на гражданите, и
допринася значително за утвърждаване на автори-
тета и мисията на БАНИ. 

Ръководството на Центъра изказва благодарност
към всички членове за тяхната мотивираност в
работата, за иновационната им дейност, упори-
тост да преодоляват трудности и да постигат про-
грес. 

Благодарим на Ръководството на БАНИ в лицето
на акад. проф. д-р Г. Велев - председател и акад. проф.
д-р М. Каменова - гл. научен секретар за добрите и
полезни колегиални взаимодействия!

Желаем ви здраве, успехи и все така да работите
за прогреса на БАНИ, на медицината у нас и здравето
на нацията!
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Информация за по-важните активности на  БАНИ 
през първата половина на 2018 г.

Акад. Екатерина Титянова 
с награда “Питагор”

Академикът на Българската
академия на науките и изкуства-
та /БАНИ/ Екатерина Титянова
беше удостоена с най-високото
национално отличие на МОН -
наградата “Питагор” за цялостен
принос в развитието на науката.
Наградата є беше връчена на офи-
циална церемония, проведена на 17
май 2018 година в Националния
археологически музей от
министъра на образованието и
науката Красимир Вълчев

Акад. Титянова е професор по
неврология, доктор на медицин-
ските науки, академик на
Българската академия на науките
и изкуствата и академик на Сръбската кралска
академия. Ръководител е на клиника “Функционална
диагностика на нервната система” при
Военномедицинска академия - София. Член е на
Факултетния съвет и ръководи катедра
“Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехаби-
литация, превантивна медицина и обществено
здраве” при Медицинския факултет на Софийски
университет “Св. Климент Охридски”, основател и
титуляр е на дисциплината “Нервни болести”.
Публикационната є активност включва над 500
научни труда, които са широко цитирани. Съавтор
е на национални и международни учебни ръковод-
ства, последните издания на Cambridge University
Press (Англия) и Di Libros Editora LTDA (Бразилия). Тя
е била гост-лектор в Сърбия, Хърватия, Финландия,
Мексико и Грузия, член е на 6 национални и 3 чужде-
странни редакционните колегии на периодичните
научни списания (издания на Мексико, Япония и
Европейския съюз), ръководи над 20 клинични про-
учвания и координира 3 международни проекта. Тя
има световни приноси в различни области на невро-
логията - изучаване на походката, реорганизация
на мозъка след инсулт, иновации в областта на
ултразвуковата диагностика на нервната систе-
ма, мозъчносъдовите заболявания и неврорехабили-
тацията. Иноватор е в изследването на походката
чрез електронен анализ на стъпките и развива нови
направления в неврорехабилитацията в България. 

Акад. Е.Титянова е призна-
та  за международен експерт
по невросонология - въвежда,
развива и утвърждава нови
направления в ултразвуковата
диагностика на нервната
система у нас и в чужбина.
Като председател на  Бъл -
гарската асоциация по невросо-
нология и мозъчна хемодинами-
ка създава, развива и утвържда-
ва Българска школа по невросно-
логия, учредява Бал канска сек-
ция по невросонология и провеж-
да ежегодни симпозиуми
“Иновации в медицината”
съвместно с БАНИ. Създател и

главен редактор е на периодичното научно двуезич-
но английско-българско списание “Neurosonology and
Cerebral Hemodynamics”, което се реферира в
Emerging Sources Citation Index - първото междуна-
родно реферирано българско спrсание в областта на
невронауките. Зам.-главен редактор е на списание-
то “Летописи” на БАНИ. Организира в София
научни форуми на Световната федерация по невро-
логия и на Европейската академия по неврология.
Тя е представител за България в европейски и све-
товни научни организации, координатор е на про-
грамите за обучение на Световната федерация по
неврология и е външен експерт по проекти на
Европейската комисия. Утвърждава се като меж-
дународен експерт по мозъчни инсулти за
Централна и Източна Европа и е представител за
България в групата “Женска инициатива за мозъ-
чен инсулт в Европа” на Европейското дружество
по инсулти. Носител е на престижни национални и
мждународни награди. 

Акад. Титянова има международен  принос и в
развитието на двустранните българо-мексикански
културни връзки като учредител и президент на
фондация “Мексико-България IAP”. Името є е изпи-
сано на дарената на град София скулптура от мек-
сиканката Фани Хайат, която е поставена пред
Националната галерия за чуждестранно изкуство в
град София.

М-р Вълчев връчва наградата 
на акад. Титянова
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Симпозиумът се състоя в Овалната зала на
Българския червен кръст (БЧК), София на 14 април,
2018г.  Модератори на научния форум бяха доц. д-р
Светослав Ханджиев, почетен председател на сдру-
жението за проучване на затлъстяването, дописен
член на БАНИ, и стажант-лекаря Анелия Кузева. 

БСПЗСЗ /БАСОРД според английското наимено-
вание/ е основана през 1995 година по инициатива
на доц. Св. Ханджиев, който е пръв председател на
сдружението. От следващата година е член на
Световната асоциация за изучаване на затлъстя-
ването, а от 1998 г. член на Европейската асоциа-
ция за проучване на затлъствяването (EASO).
БАСОРД е една от 23-те държави инициатори на
Миланската декларация за превенция на затлъстя-
ването. Организира регулярно национални и между-
народни научни прояви. Участва като партньор в
международни проекти за превенция на затлъстя-
ването.

Една от големите активности на БАСОРД е про-
веждането всяка година на “Училище за здраве за
деца, родители и учители” в курорта “Албена” в рам-
ките на европейски проект с председател дописен
член доц. Св. Ханджиев. 

Симпозиумът традиционно събира студенти,
докторанти и лекари от различни медицински обла-
сти. По време на симпозиума акад. проф. д-р Григор
Велев и проф. Рахамин Шекерджийски бяха привет-
ствани като почетни членове на Българското сдру-
жение за проучване на затлъстяването и
съпътстващите го заболявания. 

Всяка година се почита паметта на колоса в
българското хранене акад. Ташо Ташев. Тази година
проф. Фани Рибарова представи интересни факти
от неговия житейски и научен път. На симпозиума
беше поканена и дъщерята на акад Ташо Ташев. 

Хранителните традиции на Балканите бе тема
на лекцията на доц. Теодора Ханджиева- Дърленска,
дописен член на БАНИ, председател на БСПСЗС.
Основни акценти в нейното изложение бяха отдел-
ните здравословни компоненти на Балканската
диета като киселото мляко, плодовете и зеленчуци-
те, зърнените храни, меда и други. Д-р Сесил
Кедикова, млад акушер-гинеколог от Медицински
Университет, София, представи данни относно
влияние на наднорменото тегло върху гинекологич-
ното здраве в пубертета. Интересна беше и лек-

цията на д-р Константин Гроздев, хирург в
Александровска болница за мултидисциплинарния
подход в бариатричната хирургия. Този вид хирур-
гия е подходяща при болестно свръхтегло с придру-
жаващи заболявания, при което редукцията на
тегло чрез промяна в начина на живот (диета и
физическа активност) и / или медикаментозна
терапия е неуспешна. Симпозиумът продължи с
постерна сесия на студентите от Факултета по
обществено здраве, които представиха изключи-
телно полезни научни данни за ролята на хранене-
то и физическата активност в превенцията и лече-
нието на затлъстяването като болест. Д-р Георги
Богданов от Катедрата по фармакология и токси-
кология в МУ, София представи ервопейския проект
PREVIEW за превенция  на захарен диабет тип 2 при
затлъстяване чрез диета и физическа активност,
където МУ-София е един от осемте партнъори на
диетологичното интервенционно проучване.
Втората част на симпозиума беше посветена на
храните и хранителните добавки в диетотерапия-
та на метаболитните заболявания. Анелия Кузева
представи хранителни добавки, изготвени на база-
та на хранителните ни традиции.

Акад. Велев благодари 
на доц. Ханджиев за почетната

грамота на БАСОРД

Българското сдружение за проучване на затлъстяването 
и съпътстващите заболявания (БСПЗСЗ), Научният център “Медицина”

на БАНИ и БЧК проведоха XVI  национален симпозиум  
на тема “Хранене и здраве”
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Научният център “Балканистика” на БАНИ организира  Форум на тема “Неоосманизъм”  с
модератор академик Стоян Райчевски на 25.01.2018 г. в зала “Овална” на БЧК, София. Лектор на форума
беше акад. проф. д-р Григор Велев, който  проследи  неоосманизма в исторически аспект. Той се спря
на възникването на  Османската империя като ислямска теократична абсолютна монархия и многона-
ционална държава в периода между 14 и 20 век до  нейното разпадане  в периода 1908 - 1922 г. и създаване
на Република Турция. Разгледа ислямът като  приемник на раннохристиянската и юдейска религии, него-
вите основни компоненти , пророци, ангели, коран, ислямско право, клонове на исляма, ислямски начин на
живот и религиозни практики. Подробно разгледа неоосманизма като идеология на  новата политическа
доктрина на Турция, която скъсва с умерената външна политика на Ататюрк и подменя ценностите,
създадени от модерната турска държава. В заключителната част на лекцията акад.Велев изтъкна
необходимостта да се отчита опасността неоосманистка Турция да манипулира малцинствени групи в
България.Във форума взеха участие множество гости и представители на БАНИ. 

Научен институт “Математика” на БАНИ с директор акад. проф. д-р Сава Гроздев, стартира
своята дейност с организация на поредица от научни форуми в началото на 2018 година. На заседанията
бяха разгледани следните теми:

“Пресмятания в крайна аритметика” с лектор акад. Михаил Константинов; 
“Някои атрактивни анюитетни изчисления на банките” - лектор дописен  член Росен Николаев;
“Интегративните ефекти - липсващите балансиращи съставки на управленските решения” - лектор

aкад. Асен Ковачев; 
“Математически карти в обучението по начална учибищна математика” - лектор акад. Здравко

Лалчев;
“Историята на Великата теорема на Ферма” - лектор акад. Сава Гроздев.       

Центърът “Медицина” на БАНИ и катедрата по фармакология и токсикология МУ, София,
проведе ежемесечни дискусионни срещи в рамките на “Български лекарски форум” в аудитория № 4 на ул.
Здраве, № 2. Темите на форума бяха: “Фармакокинетика и епигенетика на епилепсията”,  /06.03. т.г./ с
модератор акад. проф. д-р Н. Бояджиева; “Възможности за фармакологично повлияване на работоспособ-
ността”,  /15.03. т.г./ с модератор акад. проф. д-р В.Влахов; “Имунотерапия” /19.04. т.г./ с модератор
акад. проф. д-р  З. Кръстев; “Серотонинов синдром предизвикан от лекарства” /14.06. т.г. с модератор
дописен член доц. д-р Р. Николов; “Новости в детската кардиология” /14.06. т.г./ с модератор акад. проф.
д-р В. Пилософ; “Редки болести. Лекарства “сираци”, /21.06. т.г./ с модератор акад. проф. д-р Д. Гетова.          

Театърът на Словото на БАНИ проведе станалите вече традиционни литературно-музикални
спектакли в залата на Културния институт “Красно село”, София. Автор и водещ на спектаклите е акад.
Йордан Каменов, директор на Научен център “Българистика”. Актьорите, изпълняващи части от про-
изведенията, са доп. член Богдана Вульпе и дописен член Л.Бъчваров, а съпроводът на пиано се изпълнява с
авторската интерпретация на акад. В.Стамов. Бяха проведени спектакли посветени на Алеко
Константинов (155 години от рождението му); на Елин Пелин (140 години от рождението му); на Никола
Вапцаров (75 години от смъртта му) и на Антон Страшимиров (145 години от рождението му).

Концерт на Симфониета “София”, организиран от Общинския културен
институт “Надежда” съвместно с Българска академия на науките и изкуства-
та се проведе под диригентството на акад.  Кирил Ламбов на 18 май 2018 г.
Солист бе Николай Темнисков - туба. В концерта бяха изпълнени: “Увертюра
“Севилския бръснар” на Джоакино Росини, Largo al Factotum (за туба и струнен
оркестър), оркестрация Кирил Илиевски, Концертна пиеса за туба и оркестър
на Камий Сен-Санс. Концертите на младите оркенстранти от Симфониета и
този път  предизвикаха празнично настроение, допълнено с възхищение от
таланта на солиста и вещото диригентство на акад. Ламбов.
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Тържествен концерт, посветен на 80-годишния юбилей 
на академик Валентин Бобевски

19 май 2018г. в Зала “България” 

Валентин Асенов Бобевски е
роден на 5 февруари 1938 г. в
София. Завършва Държавната
музикална академия през 1963 г. -
хорово дирижиране, оркестрово
дирижиране и пеене. Същата
година специализира в Хумболд
университет - Берлин. По време
на следването си дирижира реди-
ца софийски хорове, с които
печели лауреатско звание на
първия републикански фестивал.

Следва богат над 50-годишен
творчески път с  много нацио-
нални и световни върхове за
прослава на българското хорово
изкуство. 

От 1985 г. В. Бобевски е главен
диригент на световноизвестния
мъжки хор “Гусла”, в който е
хорист още от 1955г. Маестро Бобевски е дирижи-
рал близо 10 000 концерта в повече от 50 страни на
4 континента. Той пише хорова и театрална музи-
ка, ръководи диригентски курсове, журира конкурси
и фестивали, автор е на проблемни статии за дири-
гентското изкуство, съставител е на песенни сбор-
ници. В. Бобевски е номиниран от Кеймбриджкия
биографичен център за Мъж на годината /1992 г./,
за Мъж на постиженията /1993 г./, а през 1994 г. е
включен в Световната енциклопедия на Кеймбридж.

От 2011 г. е избран за академик на БАНИ, а хор
“Гусла” получава званието Академичен мъжки хор
при БАНИ. За пръв път под диригентсвото на акад.
Бобевски бяха изпълнени от хор “Гусла” забравените
маршове на българската военна слава при открива-
не на Общите събрания на БАНИ.

Маестро Бобевски реализира първото изпълне-
ние на 13-та Симфония от Шостакович в България
и в Хелзинки (1986 г). Той изпълнява редица премиери
на хорови творби от наши и чужди автори. Записва
много аудио и видеокасети, компакт-дискове и
филми. Акад. Бобевски е осъществил премиерни
изпълнение на повече от 380 български творби - на
прегледите “Нова българска музика”, на  български
музикални фестивали, на концертния подиум и пред
микрофоните на БНР, БНТ и  електронни медии. 

Формации, ръководени от акад. Бобевски, уча-
стват в най-престижни международни фестивали:
в Страсбург, Ла Рошел, Варшава, Амстердам,
Москва, Берлин, Варненско лято, Европейски фести-
вал. В репертоара му личат произведения от всички
стилове и епохи - от Пиндеровата Ода до наши дни.

Открояват се изпълненията
на: Реквием и Коронационна
меса (Мо царт), Матеус
пасион (Бах), Реквием (Верди),
Меса в до мажор (Щуберт),
Реквием (Берлиоз), Канон на
св. Димитър Солунски от св.
Методий Славянобългарски,
Литургия на св. Йоан
Златоуст (Д. Христов) и
други. 

Акад. Бобевски е председа-
тел на Сдружение хорова асо-
циация “Св. София - България”,
председател на международ-
ния фестивал за религиозна
музика “Хвалете Господа”,
почетен председател на пред-
ставителния хор на учители-
те “Николае Оанча” - Букурещ.

От 2002 г. той е председател на Българския хоров
съюз, а от 2008 г. е негов почетен председател.

Маестро Бобевски е носител на наградата за
високо диригентско майсторство “Белла Барток” ,
на ордена “Кирил и Методий” - първа степен, Орден
на труда - златен, Заслужил артист, Златно перо
и много други български и чуждестранни ордени и
медали. Носител е на най-високо отличие на Съюза
на българските музикални и танцови дейци
“Златна лира”, 1998 г., “Кристална лира”, 2008 г.
През 2014 г. получава почетен орден “Д-р Петър
Берон” от Българска академия на науките и изку-
ствата.

Юбилейният концерт се проведе под патрона-
жа на кмета на София, Българска академия на нау-
ките и изкуствата, Българския хоров съюз и Съюза
на българските композитори. Богатата и разнооб-
разна  концертна програма с блестящото изпълне-
ние на хористите от хор “Гусла” и хор “Св.София”
под диригентството на акад. Бобевски завладя
публиката, която аплодираше горещо и продължи-
телно. Акад. В. Бобевски бе поздравен с много вир-
туозни музикални изпълнения от негови бивши и
настоящи  солисти, някои пристигнали от светов-
ни сцени за неговия празник. Получи много поздрав-
ления, много цветя и много обич от препълнената
зала. 

Дълбок поклон на  маестро акад. В. Бобевски за
цялостното му музикално творчество и великолеп-
ния музикален празник, който  подари на столична-
та общественост на 80-годишния си юбилей.
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Авторски юбилеен концерт на акад. проф. Симо Лазаров

На 9 март  в Съюза на българските композитори
се състоя първа част на  авторски юбилеен кон-
церт на акад. Симо Лазаров , по случай неговата 70-
годишнина , последвана от втора част  на 12 март
в Центъра за култура и дебат “Червената къща” -
ул. “Любен Каравелов” 15 .

Симо Лазаров създава през 1974 г. първото в
България Студио за електронна музика към
Българско Национално Радио, което  ръководи  пове-
че от 25 години. 

Преминавайки през различни етапи на инженер-
ното си и музикално образование в Прага, овладя-
вайки изпълнителските умения на орган от Иржи
Ропек и следвайки електронна музика при проф.
Рудолф Ружичка; работейки в електронните сту-
диа в Братислава; завършвайки техническото си
образование в София и изучавайки курсовете по ком-
позиция на Пиер Булез в ИРКАМ-Париж - от една
страна и концертирайки същевременно сам и с раз-
лични състави - от друга, той се изгражда и като
водещ специалист в областта на електронната
музика - изкуството, свързващо двете сфери от
човешкия живот - музика и техника. Той успява да
привлече около себе си през онези години много про-
фесионалисти - музиканти, композитори, инжене-
ри, режисьори, журналисти и писатели, които
дълги години са съпричастни на идеята за реализи-
ране и популяризиране на българската електронна
музика. 

Проф. Симо Лазаров работи в няколко направле-
ния: композиране и изпълнение на оригинална елек-
тронна, електроакустична  и компютърна музика,
музика за кино, театър, радио и телевизионни
постановки, студийна и концертна дейност у нас и
в чужбина, участие в наши и чужди фестивали и
конкурси за електроакустична музика и създава
първите български фестивали за електронна музи-
ка и мултимедия. 

От 1977 преподавателската му и педагогическа
дейност преминава с курсовете по тонрежисура,
звукотехника, звукова култура и електронна музи-
ка през Музикална академия, Техническия и
Софийския университети, през множество летни
школи, за да инициира и създаде по собствена мето-
дика и школа през 1996 в Нов български универси-
тет, където понастоящем е професор. Това е  един-
ствената в България специализация по компютъ-
рно музициране. 

Дискографията и библиографията му включват
18 книги, над 60 научни публикации, около 300 музи-
кални творби от всички жанрове и форми  обедине-
ни в 9 дългосвирещи плочи, 32 CD албума и 11 DVD
албума, музиката за 7 пълнометражни и около 90

късометражни филми, около 30 театрални поста-
новки и около 20 касетъчни компилации, както и

издадената през  2004 от БНР и музикална къща
SYNTHI music- Tel Aviv антология от 30 компак-
тдиска с авторска музика.

От 2002 г. е артистичен директор на българско-
то  издание на Международен  форум-фестивал
ВСЕЛЕНАТА на КОМПЮТЪРНАТА МУЗИКА  

От 2004 г. е директор на Научно-практическото
и изследователско звено за компютърно музициране
и компютърна звукообработка към НБУ, което
през 2016 г. прераства в Център за компютърна
музика и саунд дизайн. 

От 2013 г. е председател на секция “Физическа,
електро- и музикална акустика” (ФЕМА) към
Федерация на научно-техническите съюзи в
България.        

От 2014 г. е академик на Българска Академия на
Науките и Изкуствата.

Oт 2015 г. е почетен професор на Нов български
университет.

Към получените  множество наши и междуна-
родни награди през 2008 година проф.Симо Лазаров
добави и наградата на Националния дворец на кул-
турата “Артист на Салона на изкуствата”  за
цялостна творческа дейност, наградите на ръково-
дените от него екипи “Кристална лира” на Съюза
на музикалните и танцовите дейци в категория
“Звук и звуков дизайн” през 2016 и 2017 г. както и
получената през 2018 г. “Златна лира” за цялостна
творческа дейност. 

С изнесените над 2500 концерта, с неизчерпаеми-
те си идеи, с участието по световните сцени и
международни форуми той достойно доказва името
си на съвременен, оригинален, търсещ творец.

БАНИ му честити юбилея с пожелание за здраве,
още  много творчески години и неувяхваща енергия.
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Националният фолклорен ансамбъл “филип Кутев”,
съвместно с БАНИ изпълни концерт “Българи глава вдиг-
нали”, посветен на 140-годишнината от Освобождението на
България от турско робство на 30 май 2018 г. в Театър “Българска
армия”. Богатата програма на концерта от автентична народна
българска музика, изсвирена с  типични народни инструменти и
уникалното акапелно изпълнение на българските певици предизви-
ка възхищението на очарованата публика. Прочуственото
изпълнение на най-тъжната българска народна песен “Кунда
кучка”, ни пренесе за миг в тежките дни на робството. Но жизне-
радостните български хора, изиграни както българи могат да
играят, възстановиха доброто настроение. Концертът завърши с
бурно аплодиране  на артистите, на директора на ансамбъла
акад. проф. д-р Елена Кутева, академик на БАНИ, диригента на
оркестъра Г Андреев,  диригента на хора Г. Генов и концертмай-
стора К. Атанасов.

На 30 април 2018 г. Председателят на Българска академия на науките и изкуствата  акад.
проф. д-р Григор Велев и Ректорът на Къзълординския държавен университет “Коркът Ата”
(Република Казахстан) проф. д-р Кылышбай Бисенов подписаха Меморандум за сътрудниче-
ство  в присъствието на Негово превъзходителство Посланикът на Р Казахстан.

Целта на Меморандума е да се развива международно сътрудничество в сферата на образованието и
науката, обмен на професорско-преподавателски състави и на студенти.

Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) подписа на 11.05.2018 г. Договор
със Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата (СКАНИ) за осъществяване на акаде-
мична колаборация за срок от 5 години. Двете страни увериха от името на председателите на
Академиите, че тяхното сътрудничество ще се основава на взаимно доверие и ще се реализира в устой-
чива връзка.

Кунда кучка позалава

и Караман позавива.

Дали ми са ворли турци,

ворли турци  анадолци -

колят, бесят малки деца.

Малки деца  в люлки плачат,

в люлки плачат, майки немат!

Изклали са цяло село.

Останала Кунда кучка.

Кунда кучка позалава

и Караман позавива -

в нашно село огън гори.

Пусти турци анадолци!
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Областите на сътрудничеството включват обмен на членове на Академиите за целите на научни
изследвания, обучение и инструкции, съвместни изследователни и образователни дейности организирани
на съвместни семинари, конференции, симпозиуми и работни групи.

Договор за сътрудничество в областта на науката за 5-годишен период се подписа между
Българската академия на науките и изкуствата и Академията на науките на Молдова.

Целта на Договора е извършването на съвместни проекти, участие в научни събития организирани от
всяка от страните, както и осъществяване на директно договаряне между автономните структури на
двете академии.

Поклонение в храма на Плиска по повод годишнина от Успение 
на Свети цар Борис I Михаил от Председателя на БАНИ акад. Григор Велев 

и членове на Асоциацията на българите на света към БАНИ 



l

101

КНИГИ ИЗДАДЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА БАНИ ПРЕЗ 2018 Г.

ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2018

Тази година излезе поредната книга на дописен член
проф. д-р Борис Михайлов “Реформите в България.
Мит и реалност” на издателство “Нова звезда”, София. 

В книгата се прави задълочен анализ на близо 30.годиш-
ния преход в България, от който произлиза изводъа,че пре-
ходът се провали. Предлага се нов подход, методи и
инструменти за прогнозиране и регулиране на всички
основни сфери на държавата в условията на пазарна ико-
номика и демократична система на управление, както и
практически мерки за тяхното успешно прилагане.

Галина Златарева е член на Съюза на българските писа-
тели, Асоциация на българските книгоиздатели, Световния
парламент на българите и дописен член на Българска акаде-
мия на науките и изкуствата.

“Медальонът” е трето събрано и преработено издание,
исторически роман за героя на нашето Национално възраж-
дане Георги Бенковски, написан с “висока достоверност и
завидна информационна база” според литературната кри-
тика. Романът се чете на един дъх и е школа за творческо
пресъздаване на родолюбието и героизма на българските
възрожденци от Априлската епопея.
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Анализът на художественото творчество като феномен
на човешката култура и на човешката психика  е проява на
искрен интерес и приобщаване от страна на автора към
поколенията-създатели на духовни ценности. Деньо Денев
“притежава остра сетивност и чувствителност да откри-
ва яркото и неповторимото в отделни стихове и творби на
авторите, да показва и интерпертира тяхното художе-
ствено съвършенство, внезапни озарения, божествени миго-
ве. Забележимо е умението на поета да ги види в целия им
блясък и непреходност”.  Това е неговото творческо кредо и
ключът към разбирането на неговия принос към хумани-
стичната традиция в съвременната българска литерату-
ра. 

“Из предговора към книгата, 
озаглавен “Уникален автор”от акад. Боян Лалов.”

Проф. д-р Петър Червеняков, дмн, академик на
БАНИ, е дългогодишен завеждащ катедра по гръдна хирур-
гия в Медицинска академия - София. Има 65 години актив-
на хирургична дейност. Носител е на най-високото профе-
сионално отличие “лекар на България”. Носител на ордена
за заслуга към Р България и на оордена “Св. св. Кирил и
Методий” - I степен.

Той е единственият български професор член – основа-
тел на Европейската асоциация по гръдна и сърдечно-
съдова хирургия, в която активно членува и до днес.

В автобиографичния му роман се открояват корените
на неговото дълголетие - живот, отдаден на хирургията
и на хората.
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Репертоар на “Пловдив Брас Трио” е по проект и съста-
вителство на акад. проф. Стоян Караиванов от
Националното музикално училище, Пловдив, с подкрепата
на  БАНИ.

Ансамбалът Пловдивско Брас Трио се появява през есен-
та на 1978 г., но и до сега поддържа силно проявено внима-
ние и интерес сред музикалната общественост  със свои-
те изпълнения. Това се дължи на демонстрирания художе-
ствен и артистичен професионализъм, необикновено
богат интригуващо разнообразен и подбран репертоар и
уникалност на състава, останал и до днес без аналог за
дълготрайна  класическа формация.

В продължение на своя траен интерес към морала и
етиката , на които авторът посвети единствения по
рода си издаден в България “Речник по морал и етика“”
Димитър Станков издаде през 2018 г.  книгата
“Изкуството да общуваме”, в която се придържа към
голяма мисъл на Антон Екзюпери, че “Единственият
истински разкош е разкошът на човешкото общуване”. В
рецензията на акад. Марин Кадиев е подчертано, че “кни-
гата е културно потребна, тъй като никой не ни е казал
как да се държим  благоприлично, красиво и достойно.
Книгата запълва този пропуск - човек трябва да бъде
възпитан, да е вежлив, учтив, любезен, отзивчив и добросъ-
рдечен. Това може да се постигне  със самообразование и
самовъзпитание”. Авторът пледира, че е крайно време да
се въведе нова учебна дисциплина, чийто предмет следва да
бъде “изкуството да общуваме”-  за добрия тон, прилично-
то държане и културно поведение. Това е морално философ-
ски  и естетически трактат, който  не само допълва ,но
и  в някои отношения превъзхожда нашумелия у нас  труд
на американския автор Алън Пийз “Езикът на тялото”.
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Материалите за публикации се изпращат на адрес:
Акад. Маргарита Каменова, главен редактор

София, бул. Сливница 146в, БАНИ - e-mail: mkamenova@abv.bg

Списание “Летописи” издание на Българската
Академия на Науката и Изкуствата излиза в две
книжки годишно. В частта посветена на раздел
“Наука” се отпечатват научни статии с оригинален
принос, обзори и информация относно научни прояви
в България и чужбина с участие на академични члено-
ве на БАНИ.

Статиите се изпращат в два еднакви печатни
екземпляра на хартиен формат А4, 30 реда с 60 знака
на ред при двоен интервал между редовете (стан-
дартна машинописна страница) или като прикачени
файлове по електронната поща. Обемът на мате-
риалите не трябва да превишава 12 стандартни
страници (около 5000 думи) за научна статия, 2
страници за научна информация и 1 страница за
рецензия на книги. В посочения обем се включват
литературата, илюстрациите и резюметата на
български и английски език.

Научните статии трябва да отговарят на
следните изисквания:

l заглавие на български и английски език;
l имена на авторите на български и английски

език;
l месторабота или организация, в която уча-

стват авторите на български и английски език; при
повече от една научна организация имената им и
тези на авторите се отбелязват с цифри;

l резюме на български и английски език (двете до
1 страница, около 200 думи всяко);

l ключови думи в края на всяко резюме на българ-
ски и английски език (максимално пет);

l Основен текст на български език. Заглавията и
подзаглавията да са с еднакъв шрифт и големина.
Допускат се само официално приети съкращения.
Цитатите в текста се отбелязват с номерата им в
литературата. При изрично цитиране на чужд
автор се препоръчва изписване на името му на анг-
лийски език;

l Илюстрациите към текста се представят на
отделни листове без обяснителен текст. Фигурите,
таблиците, графики и др. имат отделна номерация.
Текстът към илюстрациите със съответната им
номерация се предават на отделен лист. В основния
текст се отбелязва с номера им мястото, където
трябва да се разположат;

l Литературата и използваните източници се
представят на отделен лист, първо авторите на
кирилица, следвани от чуждоезичните автори на
латиница. Броят на цитираните автори в оригинал-
ните статии да не надхвърля 20 автора., при обзори-
те -максимум 30 автора, препоръчително от послед-
ните 5 години. Литературата се номерира; цитира-
нето в текста се представя със съответния номер.
Подреждането на авторите става по азбучен ред на
фамилното име на първия автор, следвано от ини-
циалите му. Останалите автори до третия се
посочват с фамилно име, също следвано от инициали.

Изписва се цялото заглавие на цитираната статия,
списанието според приетите съкращения, след него
годината, том, брой на книжката, начална и крайна
страница. При цитиране на глави от книги се изпи-
сват автора и заглавието на главата с последващо
отбелязване на пълното заглавие на книгата, имена-
та на редакторите, издателството, града и година-
та на издаване, началната и крайна страница на раз-
дела. Пунктуацията е силно редуцирана. Примери:

Sacurai H, Hasegawa S, Watanabe K et al.
Inflammatory myofibroblastic tumor of the lung. Eur J
Cardiothorac Surg. 2004, 25 (2): 155-9.
Link MJ and Perry A. Meningeoma Tumorogenesis:
An Overview of etiologic Factors. In: Meningeomas:
Diagnosis and Treatment, 2009, Ed. HL Jouing ,

Springer,
Berlin, 137-145;
Прилага се адрес за кореспонденция на основния

автор, вкл. електронна поща, на български и на анг-
лийски език се изписва в края на всяка статия.

Статиите за отпечатване се изпращат на елек-
тронен носител и като ръкописи, подписани от
авторите, до редакцията на списанието.

Научните статии и обзори подлежат на рецен-
зия. Рецензентите се определят от редколегията.
Допустимо е авторът да предложи рецензенти за
избор.

Статиите към разделите “Изкуството” и
“Общество -проблеми и идеи” не  се нуждаят от
резюмета на английски език и от литературни
източници. Изпратените материали да са съобразе-
ни с общите изисквания за научните статии, но
обемът им да не надвишава 10 стр. и да са придруже-
ни със снимка на автора. Желателно е всички членове
на Академията да изпращат съобщения за извърше-
на или предстояща дейност с изрично споменатото
участие на БАНИ, както и да представят авторски
книги.

Етични изисквания
Редакторът и заместник редакторите взимат

решение кои материали да се публикуват по обектив-
ни критерии.

Оригиналните научни статии и обзори не е жела-
телно да са публикувани на друго място.
Обобщаващи статии, които поставят проблеми и
перспективи за научно развитие в определени обла-
стимогат да използват други публикации на автора.

Авторите носят отговорност за достоверност-
та на публикуваните данни и точно цитиране на
всички чужди изследвания, хипотези и фрази.

Всички ръкописи се приемат за поверителни и
тяхното съдържание се разкрива само пред членове-
те на редколегията и рецензентите. Ръкописите не
се връщат. Никой няма право да ги използва без съгла-
сието на авторите.

Авторите следва да обявят имат ли конфликт на
интереси.

Указания за авторите


