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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, 

Списанието „Летописи на Българската академия на науките 
и изкуствата“ е официален печатен орган на Академията.

В кратката си история Българската академия на науките и 
изкуствата има богата научна и творческа дейност във всички 
сфери на съвременната наука, изкуство и гражданско общество. 
Чрез идеи, проучвания и стратегически проекти тя продължа-
ва традицията на Българското книжовно дружество (от 1901 г.), 
Българската академия на науките (от 1914 г.) и Българската 
академия на науките и изкуствата (от 1939 г.) за активно на-
ционално присъствие, доказателство за което е създаденият и 
многократно актуализиран проект от Академията за „Българска 
национална доктрина“.

Българската академия на науките и изкуствата има амби-
циозната задача да отразява дейността на своите членове, след-
вайки древната мъдрост “Verba volent, scripta manent” („Казаните 
думи отлитат, написаните остават“). 

Основната цел на настоящето списание е да обединява българ-
ските учени и националния творчески елит в служба на Отечест-
вото. Усилията ни са насочени към възраждане на любовта към 
България, към преодоляване на националния нихилизъм, чуждо-
поклонничеството и безразличието към съдбата на народа ни. 
Желанието ни е списанието „Летописи на Българската академия 
на науките и изкуствата“ да отразява и документира богатия 
творчески живот на българските интелектуалци, видните пред-
ставители на науката, изкуството и гражданското общество, 
независимо от променящите се икономически и социално-полити-
чески фактори в страната и в света. 

Обективното и безпристрастно отразяване на българската 
история е основен приоритет на нашето списание. Вярваме, че 
това ще допринесе за утвърждаване на българската култура и 
укрепване на нашата идентичност и национален дух.

Редакционната колегия има удоволствието да покани всички 
свои членове и привърженици на нашите идеи да участват актив-
но в неговата дейност чрез публикуване на различни трудове (на-
учни обзори и статии,  документални студии, творчески порт-
рети, факти и проучвания от българската история, представяне 
на книги, национални и международни школи и др.).

Списанието „Летописи на Българската академия на науките 
и изкуствата“ е отворено за български и чуждестранни учени, 
политици, мислители и творци, които предлагат иновативни 
идеи, решения и анализи във всички сфери на обществения, иконо-
мическия и културния живот на България.

Нека си пожелаем дълголетие и творческо бъдеще!

Главен редактор: 
Акад. Маргарита Каменова
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12 години Българска академия  
на науките и изкуствата

Маргарита Каменова

Академик на Българската академия на науките и изкуствата, главен секретар

Българска академия на науките и изкуства-
та (БАНИ) е неправителствена организация 
в обществена полза и независим граждански 
научен и културен институт. Тя е продължи-
тел на идеите и делото на Българската акаде-
мия на науките и изкуствата, създадена през 
1940 г. и закрита през 1947 г. по политически 
причини.

 Българската академия на науките и изку-
ствата е възстановена през 2004 г. от учени-
те проф. д-р Григор Велев, проф. д-р Карю Ка-
рев, проф. д-р Димитър Гоцев и д-р Илия Илиев 
в Хасковския съд. Уставът на Академията е 
адаптиран и съобразен с действащото българ-
ско законодателство, отнасящо се за сдруже-
ние с нестопанска цел. 

Основните цели на БАНИ са да обединява 
усилията на националния научен и творчески 
потенциал в служба на Отечеството, да орга-
низира научни и културни форуми, в които да 
се представят постиженията на българската 
наука и изкуство у нас и чужбина, да работи 
за духовното обединение на българската нация 
и за просперитета на българската държава.

През последните 12 години БАНИ се утвър-
ди като националeн научно-творчески демокра-
тичен институт, създаден в съответствие с 
изискванията и структурите на Академиите 
на науките и изкуствата на страните-членки 
на Европейския съюз.

Към началото на 2017 г. в академията чле-

нуват 430 души, от които 232 учени, 131 тво-
рци и дейци на културата, 19 дейци на граж-
данското общество и 38 чуждестранни учени, 
които дават своя принос за науката и култу-
рата в нашата държава. 

Българската академия на науките и изку-
ствата има свое лого, страница в Wikipedia и 
собствен сайт www.bassa.bg. 

Ръководни органи на Академията: 
• Общо събрание (ОС)
• Академичен съвет – състои се от 25 

души, избрани от Общото събрание 
• Управителен съвет – включва председа-

тел на БАНИ, председател на ОС, главен се-
кретар, подпредседатели на отделенията за 
наука, изкуство, гражданско общество 

• Контролен съвет – състои се от 5 души, 
избрани от ОС

• Комисия за номинации 
Структура на БАНИ
БАНИ се състои от три отделения: „Нау-

ка“, „Изкуство“, „Гражданско общество и дър-
жавност“. 

• Отделение „Наука“ включва 10 научни 
центъра: „Медицина“, „Българска национална 
стратегия“, „Българистика“, „Образование, на-
ционално и гражданско възпитание“, „Земеделие 
и биотехнологии“, „Икономически изследвания и 
стратегии“, „Социални и хуманитарни науки“, 
„Природни и инженерни науки“, „Правни науки“ 
и „Строителство, архитектура и дизайн“.
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• Отделение „Изкуство“ има четири твор-
чески центъра: „Театрално, цирково и кино-
изкуство“, „Музика и танци“, „Изобразително 
изкуство“, „Поезия, белетристика и литера-
турна критика“.

• Отделение „Гражданско общество и дър-
жавност“ обхваща: Научен център „Медийна 
политика и журналистика“, Асоциация на бъл-
гарите по света, Световен парламент на бъл-
гарите, Фондация „Българска слава“, „Комитет 
за възстановяване на Западните покрайнини“. 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Българската академия на науките и изку-
ствата извършва широк спектър от дейности 
в съответствие с научната и културно-твор-
ческата профилираност и компетентност на 
членовете є. Те могат да се систематизират 
в следните направления:

• научни разработки по проекти и индиви-
дуални теми;

• организиране на национални и междуна-
родни форуми – конференции, симпозиуми, на-
учно-образователни форуми и др.;

• преподавателска дейност;
• научно-публикационна, експертна и орга-

низационна дейност;
• издателска дейност.
До 2016 г. научната активност на Ака-

демията е координирана от нейния замест-
ник-председател и директор на отделение 
„Наука“ акад. проф. д-р Миладин Апостолов. 
Проведени са над 32 национални конференциии 
и симпозиуми, от които 15 са с чуждестранно 
участие, някои от които са посочени по-долу. 

Научният център „Медицина“ (с дирек-
тор до 2014 г. акад. проф. д-р Боян Лозанов и 
след това – акад. проф. д-р Надка Бояджиева) е 
съорганизатор на: 

• XXI Европейски конгрес, посветен на 
храненето и затлъстяването (ECO, 2014 г. 
София) с председател на международния нау-
чен комитет дописен член доц. д-р Светослав 
Ханджиев;

• Световен форум по невросонология, 
2013 г. София, с председател акад. проф. д-р 
Екатерина Титянова;

• 3 конференции, посветени на състояние-
то, организацията и перспективите за транс-
плантацията в нашата страна; 1 конференция 
за проблеми в геронтологията и гериатрията. 
В конференциите са участвали световно из-
вестни учени като акад. проф. Самуел Рефетов 
от CАЩ, проф. М. Ойлерих, проф. Е. Виланд от 
Германия, проф. Г. Колман от Великобритания 
и др.; 

• международен симпозиум, организиран 
съвместно с Националната академия „Глауко-
ма“;

• научни форуми, съвместно с Балканска-
та асоциация по медицина, организирани от 
акад. М. Апостолов, който е председател на 
Балканската асоциация по история и филосо-
фия на медицината;

• Национална конференция за училищно-
то и детското здравеопазване под егидата 
на Парламентарните комисии по здравеопаз-
ване и образование съвместно с Дружество-
то на българските педиатри НЦ „Медицина“ 
(Пловдив, 2011 г.). Ако решенията на тази кон-
ференция бяха взети под внимание, може би 

Акад. Панде Евтимов (крайният вдясно) с академици на БАНИ на Общо събрание
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нямаше 6 години по-късно проблемът за аг-
ресията и липсата на адекватна медицинска 
грижа в училищата да се прояви така остро;

• От 2014 година заедно с кръжока по не-
врология на Медицинския факултет на Софий-
ския университет „Св. Кл. Охридски“ и Българ-
ската асоциция по невросонология и мозъчна 
хемодинамика се провежда сателитен симпози-
ум на тема „Иновации в медицината“, в който 
се представят най-новите научни открития. 
През 2016 г. с почетни дипломи за активна 
студентска кръжочна дейност и подготовка 
на доклади в симпозиума бяха удостоени сту-
дентите по медицина Марина Димчева (МФ на 
СУ), Моника Пешевска (МФ на СУ) и Петър 
Каразапрянов (МФ на МУ – София);

• От 2013 г. всяка година се провежда „Учи-
лище за здраве за деца, родители и учители“ 
в курорта Албена, в рамките на европейски 
проект EPHE, с председател дописен член 
доц. Св. Ханджиев, който е и председател на 
БАСОРД. 

Научният център „Социални и ху-
манитарни науки“ с директор акад. проф. 
д-р Кр. Крумов е провел 3 международни кон-
ференции с участници от 5-те континента: 
„Личност и общество: предизвикателства на 
промяната“ (София, май 2014); „Иновационно 
поведение, предприемачество и устойчиво раз-
витие“ (София, юни 2014); „Проблеми на органи-
зационния мениджмънт и управлението на чо-
вешките ресурси“, „Замъка“ (Созопол, юни 2016 
г.). Две международни конференции са проведе-
ни от Научния център „Архитектура, строи-
телство, дизайн“: „Проблеми на проучването, 

опазването и социализацията на недвижимото 
културно наследство“ под председателството 
на акад. проф д-р Тулешков (София 2016 г.) и 
„Проблеми на авторското право, регистрация-
та, защитата и начините на договаряне и от-
стъпване на интелектуалната собственост в 
областта на дизайна на серийни продукти и в 
областта на висшето образование“, с председа-
тел акад. проф. д-р Сашо Драганов.

Научният център „Земеделие и био-
технологии“ е организирал няколко национал-
ни конференции, между които „Аграрни пробле-
ми и хоризонти пред аграрното образование, 
наука и бизнес в България“ (2015 г.) и научно- 
практическа конференция „Състояние и про-
блеми на лозарството и винарството в Бълга-

Научна конференция в Русе  
с участието на акад. С. Рефетов от Чикагския университет в САЩ



ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2017 | 9

12 години Българска академия на науките и изкуствата

рия след 1990 г.“ (София 2016 г.), с председател 
акад. проф. д-р Сл. Панделиев.

В дейността на Научния център „Ико-
номически изследвания и стратегии“ за-
служава да се отбележат 2 национални конфе-
ренции през 2016 г. – „Позициите на България 
в новите геополитически и геоикономически 
реалности“, с председател акад. проф. д-р Г. 
Маринов и „Национална концепция за радикал-
ни реформи в България“, с председател дописен 
член доц. д-р Б. Михайлов и ред други научни 
форуми.

Научният център „Образование“ е ор-
ганизатор на научно-практическата конфе-
ренция „Извънкласна културно-образователна 
дейност в училищата на Столична община“ 
(София, 28 април 2014 г.) и дискусионна кръгла 
маса на тема: „Национално, гражданско и ре-
лигиозно възпитание на българската училищ-
на младеж“, (март 2016 г.) със съпредседате-
ли акад. проф. д-р Гр. Велев и дописен член д-р 
Янка Такева.

Форуми. В БАНИ функционират 5 форума: 
Български медицински форум, Български ико-
номически форум, Български исторически фо-
рум, Български журналистичен форум и Правен 
форум. В тях са проведени общо 110 научни 
симпозиуми и дискусионни кръгли маси, а в на-
учния център „Медицина“ само в последните 5 
години са организирани над 35 научни симпози-
уми и 9 научно-образователни лектории.

Публикационната активност на чле-
новете на Академията е огромна – тя се 
измерва със стотици научни публикации и 
конгресни участия, голяма част от която е 

отразена в годишните отчетни доклади. В 
процес е подготовката и издаването на Ка-
талог на Академията, в който ще се отрази 
научното творчество на БАНИ през послед-
ните 12 години. Наши членове имат огромна 
индивидуална научно-преподавателска, орга-
низационна, експертна и редакторска актив-
ност – годишно се публикуват средно около 
90 публикации в български и чуждестранни 
списания и се реа лизират около 120 участия в 
национални и международни научни форуми. С 
високи наукометрични показатели се отлича-
ват акад. проф. Б. Лозанов, акад. проф. Н. Бо-
яджиева, акад. проф. Е. Титянова, акад. проф. 
Д. Свинаров, акад. проф. Хр. Дишовски, акад. 
проф. Р. Аргирова, акад. проф. О. Бранков, акад. 
проф. Др. Стоянов, акад. проф. Н. Владов, акад. 
проф. Д. Гетова, акад. проф. З. Кръстев, акад. 
проф. И. Коцев от НЦ „Медицина“, акад. проф. 
Бойко Рангелов (директор на НЦ „Природни и 
инженерни науки“), акад. проф. Тулешков, акад. 
проф. Партов, акад. проф. Сашо Драганов (от 
НЦ „Архитектура, строителство, дизайн“), 
акад. проф. Крум Крумов, акад. проф. Петър 
Иванов (НЦ „Социални и хуманитарни науки“), 
акад. проф. Петко Тодоров (зам.-председател и 
директор на отделение „Гражданско общество 
и държавност“), акад. Стоян Райчевски (НЦ 
„Българска национална стратегия“).

Научни проекти. В БАНИ се работят на-
учни проекти по международни, европейски и 
регионални програми, някои от които посоч-
вам по-долу:

• Европейски проект PREVIEW по Седма 
рамкова програма 2013–2018 г. с координатори 

Честване на 10-години от създаването  
на Българската академия на науките и изкуствата
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акад. Н. Бояджиева и доп. член Св. Ханджиев;
• Международен проект “Socrates” с нацио-

нален координатор акад. Е. Титянова; 
• Европейски проект “EUROHYP” по Седма 

рамкова програма на ЕС, 2013–2018 г. с нацио-
нален координатор за България акад. Е. Титя-
нова; 

• Европейски проект „Ултразвукова техно-
логия – предизвикателства пред младите ме-
дици“ по програмата „Младежта в действие“ 
на ЕK/BG-13/A3.1./225/R2/ с ръководител акад. 
Е. Титянова;

• Международен проект “Development 
and validation of LC-MS/MS method for the 
determination of carbamazepine in human plasma”, 
COMAC MEDICAL, с ръководител акад. Д. Сви-
наров;

• NATO Project EAP.SFPP 984082 “Esterase 
Status for Diagnostics of OPC Intoxication”, Меж-
дународен прект на НАТО (SfP) с участници 
България (ВМА) и Русия (Руска Академия на 
Науките и Московски Държавен Университет 
„Ломоносов“), 2012–2015 г. Съръководител и ко-
ординатор от страна на НАТО, ръководител 
на българския екип акад. Хр. Дишовски. 

• EC, 7 Framework Program, IF REACT 
“Improved First Responder Ensembles Against CBRN 
Terrorism” (http://www.ifreact.eu/) (акад. Хр. Ди-
шовски е член на научния консултативен съвет) 
http://www.ifreact.eu/people/advisory_board).

• Трансгранични проекти по европейски про-
грами на акад. Тулешков и акад. Партов от НЦ 
„Архитектура, строителство и дизайн“ и др.

• В партньорство с университети са реа-
лизирани различни научни проекти, финансира-

ни от фонд „Научни изследвания“ при Минис-
терството на образоването и науката.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

От 2012 г. в БАНИ функционира Научен ака-
демичен учебен център (НАУЦ) за следдиплом-
на квалификация, провеждал до сега курсове и 
семинари предимно от НЦ „Медицина“.

С успех и активно участие се организи-
раха дистанционни курсове по патология, 
семинарите в Пловдив „Новости в ендокри-
нологията“, 2016 г., с модератор дописен член 
проф. М. Орбецова и „Курс по токсикология“ 
с ръководител акад. проф. Хр. Дишовски. В 
партньорство с БАНИ са проведени две ра-
ботни срещи на научно-образователната 
школа за докторанти, специализанти, лекари 
и студенти изследователи на тема: „Експе-
риментална медицина – съвременни методи 
и подходи в научните изследвания“, МУ Со-
фия (2015, 2016 г.). Центърът по медицина 
при БАНИ, заедно с Академичния студентски 
младежки клуб, асоцииран член на Академия-
та, организираха конференции и научни сту-
дентски сесии като форма за квалификация 
на бъдещите лекари.

Под ръководството на акад. Титянова е 
проведен първият регионален международен 
курс на обучение на Европейската академия по 
неврология (2–5 октомври 2014 г., София) и меж-
дународен семинар по програмата „Младежта 
в действие“ на Европейската комисия (2013). 
Отпуснати са ежегодни стипендии за участие 
на македонски учени в курсовете и форумите 

Участници в международния симпозиум „Иновации в медицината“,
4 октомври 2015 г., София
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на Българската асоциация по невронография и 
мозъчна хемодинамика.

Акад. проф. д-р Бойко Рангелов е ръководил 
проекта: „Изследване и изграждане на основ-
ни елементи от системата за мониторинг 
и ранно предупреждение при земетресение в 
района на гр. Перник – СИМОРА. Договор № 
ДФНИ-Т01/0003“ и участвал в два образова-
телни европейски проекта: 1. Програма „Ад-
министративен потенциал“. „Подготовка на 
служителите на Регионална Здравна Испекция 
Перник – за ефективна работа при бедствия 
и аварии“ – ДВПФ-СА 12 224/02.07.2013 г. и 
2. Проект АНДРОИД – „Мрежа за обучение във 
висшето образование и възможности за про-
тиводействия на бедствията“, с координатор 
Университета в Салфорд, Англия.

Извън програмата на НАУЦ в Академията 
е регистриран голям обем преподавателска ра-
бота със специализанти, докторанти и сту-
денти, участие в европейски училища и други 
форми на преподаване.

 ИЗКУСТВО 
 
Творческите центрове в Отделение „Из-

куство“ провеждат активна дейност в сто-
лицата и страната за разпространение и 
утвърждаване на българската литература и 
култура. В Центъра „Театрално, цирково и ки-
ноизкуство“ за посочения период са представе-
ни над 50 литературно-музикални спектакли, 
посветени на бележити български писатели, 
5 вечери на съвременната българска поезия. 
Издадени са книги на писателите: акад. Галина 

Златарева, акад. д-р Иванка Денева, акад. Ма-
рин Кадиев, на поетите акад. Румен Леонидов, 
акад. Евтим Евтимов (покойник), акад. Драго-
мир Шопов. Започна издаването на Антология 
на българската поезия и излезе под печат пър-
вия том „Покани ме дявола“, чийто състави-
тел е акад. Йордан Каменов. Отпечатани са 
стихосбирки от дописен член Анна-Мария Гю-
зелева (получила международни награди в Ита-
лия), от балерината акад. Калина Богоева и др.

Камерният театър се проявява с проник-
новенния многократно представян моноспек-
такъл „Греховната любов на Захари Зограф“ от 
дописен член Л. Бъчваров и великолепни поетич-
ни рецитали на дописен член Богдана Вульпе. 

Творческият център „Музика и танци“ 
включва 4 института, сред които „Класическа 
музика“ и „Танци“ се проявяват със забележи-
телна програма и ангажираност на членовете 
им в културния живот на България. Изнесени 
са над 20 концерта в залите „България“, НДК, 
„Св. София“, в Музикалните академии в София и 
Пловдив и др. С богата концертна програма се 
проявява академичния хор „Гусла“, колективен 
член на БАНИ, в чийто репертоар прозвучаха 
за пръв път след 9-ти септември, 1944 г. заб-
равените хорови маршове на български полкове, 
участвали в борбите за отстояване на българ-
ския национален идеал. Директорът на центъ-
ра акад. Емил Янев направи редица предложения 
до Министерството на културата, Министер-
ство на образованието и науката и други ин-
ституции за възстановяване на членството на 
България в международни музикални общества, 
за създаване на държавен институт „Българ-

Русенският университет „Ангел Кънчев“  
присъжда титлата „доктор хонорис кауза“ на акад. С. Рефетов
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ска музикална слава“ за подпомагане на българ-
ското хорово изкуство, до СБЖ за запознаване 
на обществеността с музикалните проблеми 
на България. Член на БАНИ е Йордан Камджа-
лов, който се прочу с диригентсткото си май-
сторство на световни сцени, но предпочете да 
работи по международен концептуален култу-
рен проект с артисти от България – “Genesis 
Orchestra”, прокарващ нови пътища в музиката 
и философската є интерпретация.

Центърът се проявява и с творчество-
то на две прочути български балерини акад. 
Кр. Колдамова и акад. К. Богоева, които про-
дължават своето балетно майсторство и та-
лант чрез многобройните си ученици.

Не можем да пропуснем виртуозните 
предтавления на българския цирк „Балкански“, 
колективен член на нашата Академия, който 
прибавя към своето забележително изкуство и 
благотворителна дейност.

Художниците – членове на академията –
акад. Никола Манов, акад. Симеон Спиридонов, 
дописен член Михаил Лалов, акад. Иван Газдов, 
дописен член Цвятко Сиромашки, акад. Вълчан 
Петров и др. направиха впечатляващи с коло-
рит и стилово разнообразие изложби у нас и 
в чужбина. Акад. Иван Газдов подреди над 10 
изложби (последната в Националната галерия 
през февруари 2017 г.) с голям интерес от бъл-
гарската културна общественост. През 2014 г. 
М. Лалов завладя галериите в София с едновре-
менно провеждане на три картинни изложби. 
Акад. Газдов беше приет за редовен член на 
Европейската академия за наука и изкуства в 
Залцбург, а акад. Богомил Николов през 2014 г. 
получи годишната награда „Марш“ на Британ-

ската асоциация на медалната скулптура – 
единствен носител на тази награда чужд на 
Великобритания поданик. Под неговото пред-
седателство в София се проведе Световният 
конгрес по медалистика (септември 2015). 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ

Чуждестранните членове в БАНИ наброя-
ват 38 души и чрез тях се установяват на-
учни контакти и се провеждат международни 
научни форуми, част от които са отбелязани 
в настоящата статия. През 2013 година БАНИ 
и Сръбската кралска академия на науките и 
изкуствата сключиха 5-годишен договор за съ-
трудничество, което се реализира с провежда-
не на съвместни конференции и симпозиуми.

 Научният център „Архитектура, стро-
ителство и дизайн“ работи по рамков договор 
за съвместна научна дейност със Фраунхофер 
институт за строителна физика, Германия и 
с международни организации за авторски права: 
IFFRO; ADAGP (Societe des Auteurs Dans les Arts 
Graphiques et Plastiques); VISARTA – Румъния; UFI 
– the Global Association of the Exhibition Industry. 

Богата е международната концертна дей-
ност на акад. проф. д-р Ат. Куртев, директор 
на Институт „Класическа музика“ на БАНИ, 
носител на „Кристалната лира“ за клавирно 
творчество 2012–2013 г, виртуозен изпълнител, 
преподавател, просветител и автор на реди-
ца научни студии. Той организира с участието 
на БАНИ международен конкурс в столицата 
„Скрябин-Рахманинов“ по случай 100 години от 
смъртта на Скрябин (2015 г.) и международен 
конкурс в Кюстендил „Велики учители“ (2014 г.). 

Участници в симпозиум, организиран от Центъра по медицина при БАНИ,  
заедно с Академичния студентски младежки клуб
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През 2016 г. в София се проведе 15-ия меж-
дународен фестивал „Вселената на компютър-
ната музика“, организиран от акад. проф. д-р 
Симо Лазаров. Фестивалът, стартирал като 
национален през 1989 г., става един от учре-
дителите на международния форум заедно 
със сдружението на авангардни идеи KYMA - 
Atlanta, USA и Synthi AVB – Tel Aviv, Israel. Сега 
той се провежда едновременно в София и Ат-
ланта, а българската усъвършенствана мето-
дология за преподаване на съвременна музика е 
получила своето признание и подкрепа на све-
товни форуми.

Наши писатели и поети имат многоброй-
ни изяви зад граница. Много стихове на акад. 
Румен Леонидов, зам.-председател и директор 
на Отделение „Изкуство“ на БАНИ, обявен за 
„Рицар на книгата“ (2014 г.) са отпечатани в 
антологии на българската поезия по света и 
са публикувани в САЩ, Англия, Италия, Русия, 
Австрия, Украйна, Полша, Македония и др. Не-
говият сборник от стихове „Край на мито-
логията“ е преведен на полски и представен 
във Варшава (2007 г.), а сборникът „С върха 
на езика“ е публикуван в Словения (2009 г.). 
Участието му в поетичен конкурс в Любляна 
(2012 г.) му донесе първа награда „Кристалът 
на Виленица“. Литературни творби на акад. 
д-р Иванка Денева са публикувани в Англия, 
Германия, Италия, САЩ, Турция, Испания и 
др. Има включени произведения в „Световна-
та испаноезична поетическа антология“ (2011 
г.), в „Годишника на световната поезия“, Ки-
тай (2013 г.), в антология „Поети на света“ 
(Чили). Активна дeйност с италиански и бъл-
гаро-италиански културни организации под-
държа дописен член Анна-Мария Гюзелева, коя-
то е председател на фондация „Артемида“ в 
Рим. Тя е носител на международни награди за 
поетично творчество. С многобройни прояви 
в чужбина и в нашата страна се отличава ра-
ботата на акад. Александър Абаджиев, който 
популяризира българското певческо изкуство с 
книги на английски, и с поддържане на преки 
връзки с културната общественост в Италия 
и други страни. Апостолска е дейността зад 
граница на акад. М. Кадиев, който представя 
българското художествено слово освен у нас 
и сред българските общности в съседни нам 
държави.

Фондация Калина Богоева под егидата на 
БАНИ проведе 2 издания на Международния ба-
летен конкурс за деца и юноши „Малки звезди“ 
(юни 2015, 2016).

Акад. Д. Димитров организира III-ия меж-
дународен кинофестивал „Славянска приказка“ 
в партньорство с БАНИ. Бяха прожектирани 

250 филми от Румъния, Русия, Сърбия, Украй-
на, Кипър, Китай и други страни (4–7 септем-
ври 2015 г.).

Фундаментален труд на БАНИ е създава-
нето на Българска национална доктрина с 
последна актуализация през 2015 година. Тя 
изгражда стратегически хоризонт за разви-
тието на България до 2040 година чрез създа-
ване на дългосрочна пътна карта на духовния, 
икономически и социален прогрес на България, 
чрез изясняване и формулиране на консенсусна 
национална рамка от цели, обединяващи всич-
ки адекватни политики, механизми и планове, 
ангажиращи цялата българска нация. В нея са 
разгледани факторите, процесите и тенден-
циите, които създават комплексна заплаха 
за националната ни сигурност, породени от 
вътрешни проблеми и от геополитическата 
обстановка на Балканите, Европа и света. 
Отговор намира и обяснението на тревожния 
факт, че България е единствената държава на 
Балканите без национална доктрина. Липсата 
на българска национална доктрина е особено 
осезателна сега и проличава от многобройни-
те анализи за силното изоставане на България 
в държавно-политическите, социално-икономи-
ческите, образователните, здравните, демо-
графските и културните аспекти на нашия 
живот. В тях многократно се изтъква необ-
ходимостта от създаване на стратегически 
план за развитие, който да гарантира при-
емственост в цялостната политика на дър-
жавата. Разработеният проект за доктрина 
посочва дългосрочните национални приорите-
ти на българската нация и държава, предста-
вена в 12 раздели, интегриращи всички сфери 
на българския политически, икономически и со-
циален живот. Сред тях са: 
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• Достигане на консенсус за необходимост 
от национално единство, което да бъде пър-
востепенна задача на всички държавни орга-
ни, политически партии и национални сили в 
страната

• Създаване на модерна администрация с 
електронно управление;

• Формулиране на задачите пред българ-
ската икономика;

• Изграждане и поддържане на мощна ин-
фраструктура и транспорт;

• Развитие на българското земеделие като 
основен отрасъл на нашата икономика;

• Модернизиране на образователната сис-
тема на всички нива, актуализиране на бъл-
гарската наука и култура с дългосрочна поли-
тика за национално възпитание;

• Разработване на стратегия за екологич-
на защита и устойчиво развитие на Бълга-
рия;

• Създаване на законодателство, което да 
гарантира социална справедливост и преодоля-
ване на бедността;

• Стратегически план за осигуряване на 
национална сигурност с отчитане на необхо-
димостта от актуализиране заради динамич-
ната геополитическа обстановка и други.

В Националната доктрина са формулира-
ни фундаментите на националното самоопре-
деление и държавност: национална кауза, на-
ционални интереси и национален идеал. Като 
обединяваме изконните въжделения на българ-
ския народ за свобода и демокрация, необхо-
димостта от превъзмогване на съвременното 
икономическо и духовно изоставане и от прео-
доляване на исторически създадената разпо-
късаност на българския етнос, ние предлагаме 

националният идеал на българския народ за 
XXI-ви век да бъде:

„Свободна, независима, демократична, 
силна и благоденстваща България, духов-
на обединителка на българската нация и 
опора на българите по света“.

Ние се гордеем с факта, че председате-
лят на БАНИ е инициатор на създаването на 
проект за Първата национална доктрина на 
България през 1997 г., когато започва да функ-
ционира Научният център за Българска нацио-
нална стратегия под негово председателство. 
Сега, 20 години по-късно, редица партийни ли-
дери, политици и общественици говорят за 
необходимостта от национална доктрина и 
представят техни варианти на дългосрочни 
цели, стратегии или доктрина, в които се из-
ползват много идеи, заложени още в първата 
наша доктрина. 

В съзвучие с идеологията на българския про-
гресивен национализъм БАНИ организира Асоци-
ацията на българите по света, чието учредя-
ване стана на Първия Велик събор през есента 
на 2007 година. На този Събор беше избран Све-
товен парламент на българите (СПБ), който 
заседава ежегодно. В Парламента се разискват 
проблемите на българската диаспора и се пра-
вят конкретни предложения до Правителство-
то, Народното събрание и Президента, отразе-
ни в „Бяла книга“. Досега са изпратени над 40 
предложения, посветени на въпроси на диаспо-
рата, някои от тях свързани и с националната 
сигурност. Едно от първите предложения е не-
обходимостта от прие мане на проект за бъл-
гарската национална доктрина. Многократно е 
поставян въпросът за съдбата на Западните 
покрайнини след разпадането на ФР Югославия 

Биопсична диагностика на тумори, организирана от НАУЦ при БАНИ
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през 1991 година. Юридически е документирана 
възможността да се промени сегашният ста-
тут на Западните покрайнини, което ще до-
веде до възстановяване на една справедливост 
и подобряване на живота на населението там, 
което е подложено на етническа дискримина-
ция и асимилация. Сред поставените проблеми 
е изработената нова концепция за политиката 
ни спрямо Република Македония, която досега 
е в разрез с българските национални интереси. 
Във връзка с тази тема е и предложението към 
Министерството на външните работи относ-
но българските войнишки гробове на терито-
рията на Македония – въпрос, който системно 
е пренебрегван. Наскоро станахме свидетели на 
една неприлична и злобна реакция от страна на 
македонски журналист при поставяне на знаме 

на паметно място, където са загинали сто-
тици българи в името на България. Изпратени 
са предложения за признаване на българското 
национална малцинство в Гърция, в Република 
Албания и Република Косово, за състоянието на 
българските имоти в Румъния, за подпомагане 
на българската диаспора в Молдова. Специален 
документ е посветен на необходимостта от 
създаване на бази за съботно-неделни училища, 
за културни мероприятия, читалищни дейнос-
ти и осигуряване на учебници за българските 
съботно-неделни и редовни училища в чужбина. 

Изключително значение за демографския 
проблем в България и за национално отго-
ворното отношение на нашата държава към 
българите по света е предложението за въз-
становяване на българското гражданство на 
всички българи по произход от Молдова, Ук-
райна, Русия, Румъния и други страни, както 
и на всички българи, живяли на територията 
на Западните покрайнини, Вардарска и Егейска 
Македония и Западна Тракия, чието граждан-
ство е отнето в нарушение на тогавашната 
конституция с наредба-закон от февруари 1945 
година от тоталитарния комунистически ре-
жим. С това предложение може да се прекъс-
нат корупционните практики в държавните 
институции, които отговарят за предоставя-
не на българско гражданство. 

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Членове на Българската академия на нау-
ките и изкуствата са издали над 100 моногра-
фии и книги, включващи научна, историческа, 
публицистична и художествена литература. 
От тях 18 са медицински монографии (две из-

Съвместно издание на БАНИ и „Арх&Aрт“  
с главен редактор акад. Н. Тулешков
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дадени в чужбина), 10 медицински учебници и 
1 учебник за инженерните ВУЗ-ове „Теория на 
автоматичното управление“.

В областта на историческите и общест-
вените науки заслужава да се отбележат 3 
тома от многотомното издание „Българска 
национална история“, с главен редактор акад. 
Пламен Павлов, „Българската национална кау-
за“ с автор акад. Григор Велев (претърпяла две 
издания) и първите два тома от многотом-
ното издание „История на българите от Ма-
кедония“ с автор акад. Григор Велев, „Реформи 
и протести“ на акад. Петър Иванов, 4 книги 
на акад Стоян Райчевски, между които „Ет-
ническо прочистване на българите от Източ-
на и Западна Тракия и Мала Азия“, „Братята 
в българската история и култура“. С особено 
актуална значимост се откроява „Нов речник 
по морал и етика“ на дописен член Димитър 
Станков, в който се проследява историческо-
то развитие на морално-етичните категории 
и измерението им в съвременните условия на 
„дигитална култура“, в света на роботите, би-
отехнологиите и генното инженерство. Няма 
възможност да изброим всички печатни изда-
ния, но скоро ще излезе пълен каталог на изда-
дените от наши членове книги.

В областта на художествената литерату-
ра са излезли под печат стихосбирките на на-
шите активни членове Румен Леонидов (9 сти-
хосбирки), от Евтим Евтимов (вече покойник), 
от Драгомир Шопов, Анна-Мария Гюзелева и 
други. Издадени са книги от белетристите и 
литераторите акад. Галина Златарева, акад. 
Иванка Денева, акад. Марин Кадиев, акад. Йор-
дан Каменов, акад. Пламен Павлов и от писа-
телите – лекари: акад. Петър Константинов 
(покойник), акад. Миладин Апостолов, акад. 
Венко Александров, акад. Веселин Борисов и др. 

Акад. Марин Кадиев отбеляза авторски взрив 
с отпечатавне на 10 книги в последното десе-
тилетие, между които многотомникът „Думи 
... за малко известни и неизвестни писатели“ 
и „Единадесет разтовори с Николай Хайтов“, 
„Възход без падение“, които оставят следа в 
литературоведската българска книжнина.

Българската академия на науките и изку-
ствата издава няколко периодични списания: 
„Българска медицина“, „Български икономически 
преглед“, „Българска архитектура и строител-
ство“ (от 2014 г.), „Паметници, реставрация, 
музеи“, „Наука, образование и култура“. След 
3-годишно прекъсване се възстановява печата-
нето на списание „Летописи“, което вярваме, 
че ще пребъде. БАНИ издава и два електронни 
вестника – самостоятелно „Целокупна Бъл-
гария“ (от 2010 г.) и съвместно с македонски 
журналисти „Глас на българите в Македония“ 
(от 2014 г.).

МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ 
НА ДЕЙНОСТТА НА БАНИ 

Всички по-големи събития, научни форуми 
и културни инициативи, организирани от Ака-
демията, се публикуват във вестник „Целокуп-
на България“. Те намират отглас също в много 
телевизии, електронни и печатни медии, част 
от тях съпроводени с пресконференции. Във 
вестник „Животът днес“ има поредица от 
интервюта на акад. Румен Леонидов с акад. 
Григор Велев по актуални политически и ис-
торически теми, за националната кауза на 
българите, за съдбата на българите в Маке-
дония и Западните покрайнини и др. В същия 
вестник много лекари – членове на Академията 
споделят своите позиции за състоянието на 
здравеопазването в нашата страна, за необ-
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ходимостта от дълбоко преустройство на 
здравната ни система и посочват параметри-
те на здравословния начин на живот. 

От 2014 г. се излъчва редовно предаването 
„Кардиограма“ по ТВ „Евроком“ с водещ акад. 
Надка Бояджиева. В него участват членове на 
научния център „Медицина“ към Академията.

Акад. Пламен Павлов води редовна телеви-
зионна рубрика, посветена на България, нейна-
та история и проблемна съвременност. 

Голям успех имаше самостоятелната 
рубрика на акад. Румен Леонидов „Съботаж“, 
излъчвана по Българското национално радио 
(2016), но прекъсната по необясними причини. 

Членове на БАНИ реализират текущо об-
ществено-политически, исторически, здравни 
и културно-просветни теми по различни ме-
дии – телевизия и радио, статии в периодич-
ния печат и др. В тази област към гореспо-
менатите академици се открояват имената 
на акад. Петър Иванов, акад. Бойко Рангелов, 
акад. Петко Тодоров, акад. Боян Лозанов, акад.
Никола Владов, акад. Йордан Каменов, акад.
Др. Стоянов, акад. Мл. Григоров и много други. 
Не могат в рамките на една статия да бъдат 
изброени всички дейности и имена на активни 
членове на Академията, но затова е „Летописи“ 
– да отразява системно на своите страници 
огромния им творчески труд в полето на на-
уката, изкуството и тяхната ангажираност 
в народополезната дейност за изграждане на 
гражданско общество. 

Българската академия на науките и из-
куствата има разкрити клонове в страната 
(Благоевград, Варна, Габрово, Плевен, Пловдив, 
Русе, Сливен и Стара Загора) и един клон в Ма-
кедония (Скопие). Всеки от клоновете има своя 
специфична дейност, подпомагаща присъединя-
ването на български учени, творци и обществе-

ници от цялата страна към мисията на БАНИ. 
Трябва да се отбележи, че много плодо-

творни решения и предложения с очакван 
ефект върху научния, обществен и култур-
но-образователен живот са пренебрегнати от 
държавни и правителствени институции и 
без необходимата подкрепа са останали само 
на книга. Глухи и слепи остават властите за 
дейности, необходимостта от които много-
кратно се обявява от общественици, депу-
тати и политици. Ще посоча като примери: 
незаинтересоваността към разглеждането 
на Проекта за национална доктрина, прене-
брежението към Бялата книга на Световния 
парламент на българите, отхвърлянето на 
проекта за монумент на цар Борис I Покръ-
стителя от Столична община, на Програма-
та за възпитателна дейност на учащата се 
младеж, на многобройните предложения за по-
добряване на музикалната култура и популя-
ризиране на българската музика в чужбина и 
много други. Безпрецедентно е недопускането 
на членове на БАНИ до конкурсите, организи-
рани от МОН, което е в разрез с принципите 
на Европейския съюз за равнопоставеност на 
държавните и обществените академии.

Независимо от многобройните препят-
ствия Академията бележи значителен ръст 
на цялостната си многообхватна дейност в 
основополагащи функции на общественото и 
държавното развитие, каквито са научните 
проучвания, развитието на автентичната съ-
временна българска култура и гражданските 
инициативи. Разширява се обхватът на науч-
ните изследвания с приоритети в иновациите 
и прилагане на интегративен мултидисципли-
нарен подход, които ще осигурят по-ефектив-
ни и пълноценни научни разработки. Обогати 
се програмата на НЦ „Българистика“ с идеи 

Участници в сесия на Общото събрание на БАНИ
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за стимулиране на литературните и исто-
рическите изследвания, за популяризиране на 
българското поетично и белетристично из-
куство в страната и зад граница, за разкри-
ване на фалшификациите и неточностите в 
нашата история. В програмата на БАНИ е 
залегнала концепция за преобразуване на обра-
зователната система в областта на предме-
ти, създаващи знания и респект към българ-
ската история, българския език и литература 
с възраждане на традициите за национално и 
гражданско възпитание. Трайна тенденция на 
Института по журналистика е системното 
разглеждане на остри проблеми в нашето об-
щество и обединяване на дейността му с дру-
ги културни институции в страната. Уста-
новява се повишено присъствие на членове на 
БАНИ в медиите с активна публицистика по 
проблемите на националната сигурност, ико-
номиката, правната система, демографския 
срив, състоянието на българската диаспора, 
здравеопазването и външната политика. 

Широкообхватната дейност се извършва 
от високо отговорни родолюбиви българи, кои-
то имат признати лични достижения в разви-
тието на различни сектори в обществото и 
дават безкористно, без заплащане на техния 
труд, съществен принос за изпълнение на миси-
ята на БАНИ за всестранен подем на България. 

Трябва да признаем, че огромният труд 
на академията все още не може да изведе 
БАНИ до нужното признание, за да навлезе 
тя по-широко и пълноценно в научния и кул-
турния живот на страната, за да достигне 
академичната активност до широката об-
щественост, и преди всичко до съзнанието на 
управляващите, които биха могли да използ-
ват пълноценно капацитета на нашите на-
учни и творчески ресурси. Основните причини 
виждаме в регулаторната политика на нацио-
налните и обществените телевизии и преса, 
които налагат информационни ограничения и 
в трудното преодоляване на инертността в 
мисленето на властимащите.

ПЕРСПЕКТИВИ

Българската академия на науките и изку-
ствата продължава да работи в името на Оте-
чеството като спомага да се поддържа живе-
цът на обич и преданост към делото на хиляди 
родолюбци, посветили труда и живота си за бла-
годенствието на българския етнос и държава, 
въпреки поредица от неблагоприятни истори-
чески фактори – войни, робство и бедност, посе-
гателства на суверенитета, прояви на геноцид 
и асимилиране на големи български общности. 

Желанието, волята и усилията на всички 
членове на Академията са насочени към дейст-
вия с по-ярко и силно присъствие в нашия нау-
чен, културен и обществен живот за утвържда-
ване на българското творчество и запазване 
на българския национален дух, за създаване на 
иновационни стратегически програми за воде-
не на държавата ни към икономически възход, 
а народа ни – към хармонично благоденствие. 
Това превръща Българската академия на нау-
ките и изкуствата в естествен партньор на 
всички правителствени и неправителствени 
институции и организации, милеещи и отго-
ворни за благото на нашата родина.

Непреходна цел на Академията е да събуди 
във всички поколения българи обич и уважение 
към българщината, към традициите и славна-
та история. 

Надеждата, че България ще пребъде, ни за-
режда с оптимизъм и отговорност пред нашия 
народ, който има нужда от наука и култура, 
от просвещение, от самочувствие и вяра, че 
сме равностойни на другите европейски народи. 

Нашият стремеж е да постигнем не на 
думи единение (един -е- ние) около идеята да 
служим почтено и безкористно за бъдещото 
развитие на суверенна, демократична и благо-
денстваща Република България. 

Убедени сме, че с дейността си Академия-
та допринася за ново Възраждане на българ-
ския народ и държава, което ни носи удовлет-
ворение и гордост.
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НАУКАНАУКА

Народни мъдрости  
и научни открития

Екатерина Титянова

Академик на Българската академия на науките и изкуствата

Клиника „Функционална диагностика на нервната система“, 
Военномедицинска академия – София

                          Р Е З Ю М Е   

Народните мъдрости (пословици и поговорки) 
съпътстват народното творчество през вековна-
та му история, предавайки се от уста на уста. В 
синтезиран вид те съдържат придобития житейски 
опит и поуките от него. Пословиците са кратки 
народни мисли с уникален контекст. Науката в ши-
рок смисъл на думата е систематизирано достовер-
но знание, което може да бъде убедително обяснено 
чрез логиката. Съвременното философско понятие за 
наука се ограничава до знание, което е експеримен-
тално проверимо  въз основа на научни методи.

Двете направления се преплитат от най-дълбо-
ка древност, което откриваме в редица непреход-
ни сентенции, предавани през вековете. Народните 
мъдрости съдържат кодирана информация за тай-
ните на живота, които съвременната наука може 
убедително да обясни по пътя на логиката и до-
казателствата. Когато познанието не достига, в 
тях можем да намерим търсените отговори.

Ключови думи: народни мъдрости, научни от-
крития, нобелови награди.

Folk wisdom and  
scientific discoveries

Ekaterina Titianova

Academician of the Bulgarian Academy of Sciences and Arts

Clinic “Functional Diagnostics of the Nervous System” 
Military Medical Academy – Sofia

                         A B S T R A C T   

Folk wisdom (proverbs) accompany folk art in the age-
old history, passed down by word of mouth. In condensed 
form they contain acquired experience and lessons 
from him. Proverbs are short folk thoughts with unique 
context. Science in the broadest sense of the word is 
fairly systematic knowledge that can be convincingly 
explained by logic. Modern philosophical concept of 
science is limited to knowledge, which is experimentally 
testable by scientific methods.

The two strands are intertwined from ancient times we 
find in a number of timeless wisdom, passed down through 
the centuries. Folk wisdom contain coded information 
about the mysteries of life that modern science can 
conclusively explain the path of logic and evidence. When 
knowledge is lacking, we can find answers sought.

Key Words: folk wisdom, Nobel prizes, scientific 
discoveries.

Народните мъдрости (пословици и поговор-
ки) съпътстват народното творчество през 
вековната му история, предавайки се от уста 
на уста. В синтезиран вид те съдържат при-
добития житейски опит и поуките от него. 
Пословиците са кратки народни мисли с уни-
кален контекст.

Науката в широк смисъл на думата е сис-
тематизирано достоверно знание, което може 
да бъде убедително обяснено чрез логиката. 

Съвременното философско понятие за наука се 
ограничава до знание, което е експериментал-
но проверимо  въз основа на научни методи. 

Двете направления се преплитат от 
най-дълбока древност, което откриваме в не-
преходни сентенции като „Безумният се оп-
лаква, че хората не го познават, а мъдрецът 
– че не познава хората.“ (Конфуции, 550–478 г. 
пр.н.е.), „Познай себе си“ (Сократ, 470–399 г. 
пр.н.е.), „Мисля, следователно съществувам.“ 
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Конфуции, 
550–478 г. пр.н.е.

Рене Декарт,  
1595–1650

Сократ,  
470–399 г. пр.н.е.

(Рене Декарт, 1595–1650) и др. Това ни кара да 
се питаме дали има връзка между научните 
открития и народните мъдрости.

Широко популярна е поговорката: „С ка-
къвто се събереш, такъв ставаш“. Тя се 
асоциира с откритието на Джакомо Ризола-
ти на т. нар. „огледални неврони“, направено 
през 90-те години на миналия век (3). Тези не-
врони са разположени предимно в челния дял 
на мозъка, активират се главно от зрител-
ни стимули, а функцията им е да отразяват 
огледално и автоматично чуждото поведение 
като предизвикват усещане, че случващото се 
извършва от самите нас (1). По този начин 
ние несъзнателно имитираме поведението на 
другите. Жените имат повече и по-развити 
„емоционални“ огледални неврони – те проявя-
ват повече емпатия, разбиране и съчувствие и 
имат по-голямо огледално отражение при въз-
питанието на децата. 

Това сравнително скорошно откритие вече 
намира практическо приложение в неврореха-
билитацията след инсулт и в детския аути-
зъм. При болни с едностранна парализа след 
инсулт се използва огледална терапия чрез зри-
телен стимул (т. нар. имагинерен, въобража-
ем тренинг) – чрез представа за движение на 
парилизираните крайници в мозъка се активи-
рат група двигателни неврони, които могат 
да заместят загубената мозъчна тъкан чрез 
функционална мозъчна реорганизация.

При децата с аутизъм е установена слаба 
активност на огледалните неврони и нарушен 
механизъм на „отражение“ на действията и 
емоциите на околните. Те не са в състояние 
да съчувстват, не изпитват радост или тъга, 
крият се и избягват общуването. Разработена 

е специализирана методика на лечение, базира-
ща се на принципите на огледалната терапия, 
която, ако се приложи в самото начало на бо-
лестта може значително да подобри социални-
те контакти на децата аутисти. 

Макар и оспорвани, огледалните неврони 
се приемат като ключови за общуването меж-
ду хората. Някои учени считат, че те обра-
зуват специален вид нервна мрежа, наречена 
„социална нервна система“. Те опосредстват 
въздействието на медиите върху човешкото 
съзнание и поведение и в голяма степен опре-
делят взаимоотношението между лидерите и 
техните последователи, което можем да от-
крием в редица поговорки: „Сходни със сход-
ни се събират“, „Една птичка пролет не 
прави“, „Тежка е царската корона“ и др.

Питаме се как се ориентираме в простран-
ството, как разпознаваме себе си и околните, 
как измерваме времето, което е относително 
според теорията на Айнщайн и „върви раз-
лично за различните хора“ според Шекспир. 
Отговор на тези въпроси дава откритието на 
т. нар. „вътрешен GPS“ в мозъка, за което през 
2014 г. е присъдена Нобелова награда на учени-
те Джон О’Киф и съпрузите Брит и Мозер (5). 
Те установяват наличието на специфични по-
пулации от позициониращи и мрежови клетки, 
локализирани в хипокампуса и енториалната 
кора – позициониращите клетки локализират, 
а мрежовите – дават информация за времето, 
посоката и скоростта на движение. Тези нев-
рони ни дават възможност да „пътуваме във 
времето“ – здравият мозък пази спомените, 
разграничава настоящето и може да „вижда 
бъдещето“. Това е уникално свойство на човеш-
кия мозък, което движи прогреса. Както е казал 



ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2017 | 21

Е. Титянова. Мъдрости и наука

Айнщайн „Въображението може да ни отведе 
навсякъде и то е по-важно от знанието“. 

Откритието на вътрешен GPS преосмисля 
редица аспекти на когнитивния процес, кому-
никацията и навигацията в пространството 
при заболявания, протичащи с деменция и ког-
нитивни разстройства. 

Друга популярна поговорка гласи: „Това, 
което не ни убива, ни прави по-силни“. 
Има научни доказателства, които показват, 
че всеки стимул, който е достатъчно силен да 
ни застраши, но не е достатъчно силен да ни 
убие, предизвиква генетично препрограмиране 
на клетъчната мембрана и изграждане на ен-
догенен толеранс към същия стимул. При пов-
торна среща с него организмът не го приема 
като застрашаващ и го игнорира. Ако човек 
преживее срещата с такъв фактор, мозъчните 
клетки изграждат толеранс към него – въз-
никва привикване, „йо-йо“ ефекти и др. 

Лечението на принципа „сходно със сходно“ 
е познато от древността. Хипократ е използ-
вал отвари от отровни растения, които пред-
писвал в малки дози, за да изгради  толеранс 
към високите и често смъртоностни дози от 
същата отрова. Съществува и клиничен пара-
докс. Знае се, че болните с транзиторни исхе-
мични атаки имат по-висок риск от повторни 
инциденти и инсулт, но същевременно, разме-
рът на инсулта, оценяван с КТ и/или МРТ, е 
няколко пъти по-малък в сравнение с болни, 
получили инсулт без предходни транзиторни 
атаки. Експериментални и клинични проучва-
ния доказват, че краткотрайните епизоди на 
мозъчна исхемия индуцират ендогенен мозъчен 
толеранс към последващи исхемични стимули – 
принцип, прилаган рутинно в неврохирургията 
преди трайно клипсиране на артериален съд.

Редица мъдрости се отнасят до ефекта на 
думите върху човешкото здраве като „Голям 
камък хвърли, лоша дума не казвай“, „Ка-
зана дума, хвърлен камък“, „Речено – сто-
рено“, „Добрата дума железни врати от-
варя“ и др. Съвременни изследвания показват, 
че думите, мислите и речта оказват модулира-
що въздействие върху мозъка и неговата плас-
тичност чрез енергийно и/или информационно 
въздействие върху ДНК. От древността се 
знае, че еднa дyмa мoжe дa пpeдизвикa нeизлe-
чимa бoлecт, a дpyгa – дa излeкyвa чoвeкa. Съ-
ществуват редица примери на болни от неиз-
лечим рак, които оздравяват под въздействие 
на позитивни стимули. Едва през последните 
години бяха открити механизми за спонтанна 
регенерация на клетките чрез ремонт на ув-
редените ДНК молекули (Нобелова награда по 
химия за 2015 година) (6) и самообновяване на 

клетките чрез автофагия (Нобелова награда 
по медицина за 2016 година) (7). Допуска се, 
че  позитивните думи и позитивното мислене 
могат да стимулират репарационните меха-
низми и т. нар. „спонтанно възстановяване“ 
(оздравяване без медицинска намеса). 

Бурното развитие на науката през послед-
ните десетилетия дава възможност да над-
никнем в тайните на дълголетието. Проучва-
нията показват, че мозъкът на всеки човек е 
уникален и няма аналог. Той притежава висока 
невропластичност и възможност да се реор-
ганизира, променя и самообновява. Съдържа 
стволови клетки във всички възрасти с висок 
капацитет за обучение и реобучение в специа-
лизирани нервни клетки. Дори възрастните 
мозъчни клетки могат да бъдат препрограми-
рани, така че да станат плурипотентни, за 
което през 2012 година е присъдена Нобелова 
награда на учените Джон Гърдън и Шиня Яма-
нака (2). Въвеждането на 3-измерно биоприн-
тиране на тъкани и органи, произведени от 
собствен биологичен материал (кожа, кости, 
черен дроб, сърдечни мускули и клапи, ембри-
онални стволови клетки и др.), открива нова 
ера в репаративната медицина и перспектива 
за създаване на биороботи, подпомагащи мо-
зъчната реорганизация и човешките дейнос-
ти (2). Тази идея е заложена в международния 
руски проект „Безсмъртие“, който предвижда 
изработване на биоаватар – изкуствено холо-
грамно тяло, което да се управлява със съзна-
нието от разстояние. До колко това е реално 
и дали то ще се случи, предстои да видим в 
близкото бъдеще. 

Очевидно народните мъдрости съдържат 
кодирана информация за тайните на живота, 
които съвременната наука може убедително 

„Това, което не ни убива,  
ни прави по-силни“
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да обясни по пътя на логиката и доказател-
ствата (8). 

Поуката е да се вслушваме в народните 
мъдрости. Когато познанието не достига, в 
тях можем да намерим търсените отговори.
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НАУКАНАУКА

Роля на епигенетиката  
при мозъчни заболявания
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2Академик на Българската академия на науките и изкуствата

                          Р Е З Ю М Е   

Епигенетика е дял от медицината, който изу-
чава промените в човешкия геном, които са настъ-
пили в резултат на химически реакции (метилиране, 
ацетилиране, фосфорилиране и др.) на хистоните, 
без да предизвикват мутации в ДНК. В резултат на 
епигенетични реакции се увреждат различни гени в 
мозъка, което води до отклонения  в невроналното 
развитие, аутизъм и синдроми в резултат на нару-
шение в нормалната невронална миграция по време 
на феталното развитие на мозъка. Ролята на май-
чиния стрес, нарушеното хранене, фармакологични 
средства, радиация и други фактори се дискутират 
като причини за епигенетични промени. Утвърдени-
те епигенетични механизми при различни заболява-

ния влияят върху прогреса във фармакотерапията. 
Пример са раковите заболявания, за които са създа-
дени различни лекарства, повлияващи епигенетични 
механизми в тумора. При мозъчните заболявания 
е утвърдена ролята на фолиевата киселина и на 
антиоксидантите като терапия за потискане на 
епигенетични механизми. Изучаването на епигене-
тиката на мозъка внася новости както за пато-
генезата на невропсихични нарушения, така и за 
създаване на нови подходи в лечението им.

Ключови думи: антиоксиданти, аутизъм, епи-
генетика, мозъчни заболявания, фармакотерапия, 
фолиева киселина, хистони, човешки геном.

Role of Epigenetics  
in the Brain Disorders

Stefanka Grudeva1, Nadka Boyadgieva1,2

1Department of pharmacology and toxicolagy, Medical University – Sofia
2 Academician of the Bulgarian Academy of Sciences and Arts

                         A B S T R A C T   

Epigenetics is a branch of medicine that studies 
the changes of the human genome which are result 
of chemical reactions that do not cause mutations 
changing the DNA sequence. Examples of epigenetics 
are the acetylation of histones, the methylation of the 
DNA molecule and others. Numerous disorders of the 
neurological development, autism, disruption of normal 
neural cells migration during the fetal period are result 
of epigenetics. The role of the maternal organism (stress, 
alimentary choices, use of drugs and other substances) 
and other environmental factors such as radiation are 
considered causes of epigenetic changes. Understanding 

the role of epigenetics in various pathological processes 
has brought pharmacotherapy to a new age. Example 
of this progress is anticancer therapy which modulates 
the epigenetic control of the tumor DNA. The appliance 
of folic acid and antioxidants as suppressors of the 
epigenetics in various diseases of the nervous system is 
currently under development.

Key Words: antioxidants, autism, brain disorders, 
epigenetics, folic acid, histons, human genome, 
pharmacotherapy.

Въведение

Ежегодно се увеличава броят на децата с 
невронални увреждания, придобити през пе-
риода на вътреутробното развитие. Различни 
са причините, които водят до увреждания на 

мозъка на развиващия се фетус. Сред най-чес-
то документираните се нареждат радиация, 
йонизиращи лъчения (например при лъчетера-
пия на тумори), токсични вещества, употреба 
на някои лекарства, на алкохол и наркотични 
вещества, стрес и др. Механизмите, които во-
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дят до промени са различни и включват гене-
тични и епигенетични изменения на гени в мо-
зъка на фетуси. Разликите между генетични и 
епигенетични механизми са следните: 

• генетичните механизми на увреждания 
са свързани с промяна в ДНК секвенцията, кое-
то предизвиква различни по вид унаследяващи 
се мутации; 

• при епигенетичните промени се регулира 
генната експресия чрез химични модификации 
на ДНК и на хистоните, като промените в 
генома могат да бъдат обратими и да се про-
явят през поколение.

В настоящия обзор са представени най-но-
ви факти относно епигенетичните механизми 
и свързаните с тях терапевтични възможнос-
ти за повлияване на неврологичните промени 
в развиващия се мозък на бебето.

Основни характеристики на епигене-
тичните механизми при заболявания на 
мозъка

През 1942 г. са представени първите факти 
за епигенетика и е дадена характеристика 
на така наречения „епигенотип” (25). Днес е 
приета дефиницията, че „епигенетиката е 
изучаване на унаследените промени в генна-
та експресия, които се проявяват независимо 
от промените в първичната ДНК секвенция” 
(21). Периодът между 1942 г. и 2010 г. е свързан 
с дискусии върху различни научни факти, кои-
то демонстрират ролята на епигенетиката 
не само по време на ембрионалното развитие 
на мозъка, но и след раждането. В продълже-
ние на десетилетия се оформи дефиницията 
за епигенетика и ролята на епигенетичните 
механизми за унаследяване и проява на нев-
ропсихични, ракови, метаболитни, бъбречни, 
сърдечно-съдови и много други заболявания.

ДНК метилиране и модификация на 
хистони – водещи механизми при епиге-
нетика. В литературата е описано, че ДНК 
се репликира и разделя между две дъщерни 
клетки по време на всеки клетъчен цикъл (14). 
ДНК се метилира по време на репликaцията 
и чрез свързване с хистоновите октамери се 
извършва процесът на пакетиране в нукле-озо-
мите, което води до образуване на хроматин. 
В механизмите на метилиране на ДНК участ-
ват ензими, наречени ДНК-метилтрансферази 
(DNA-methyltransferases, DNMTs), които транс-
ферират метилни групи към динуклеотиди-
те. При модификация на хистони участват 
и други химични реакции, като ацетилиране 
и деацетилиране, фосфорилиране и други. Ро-
лята на ензими като хистон-деацетилази 

(Histondeacethylases, HDCs) е свързана с проме-
ни в протеините и съответно в хистоните, 
които водят до конформация на хроматина, 
потискане на активирането на гена и като 
краен резултат се установява генна супресия.

Епигенетични механизми, свързани 
с ембрионалното развитие на мозъка, и 
развитие на неврологични заболявания. 
Различни фактори могат да повлияят вътреу-
тробното развитие на мозъка, като: радиация, 
йонизиращи лъчения, нарушено хранене на май-
ката и развиващия се фетус, вредни ефекти 
на лекарствени продукти и химикали, стрес 
и др. През 2005 г. е публикувано проучване, в 
което Министерството на здравето на Япо-
ния съобщава за увеличаване броя на децата 
със средна степен на тежест на неврологични 
заболявания, възникнали по време на тяхното 
развитие и достигащи до десет хиляди слу-
чая за година (1). Подобни данни съобщават 
и други изследователи като Kim и сътр. (11), 
Fombonne (4), Holoden (6). Посоченото ускорява 
генетичните изследвания и доказва наличието 
на мутации на гени в мозъчните структури, 
както и епигенетични промени, свързани с уве-
личено метилиране на гените, което се отра-
зява на генната експресия. Повечето автори 
се обединяват около становището, че епигене-
тичният контрол на гените е вътрешен ме-
ханизъм за нормално развитие на тъканите, 
включително на мозъка. Ако този контрол се 
наруши, могат да се проявят различни вроде-
ни промени в мозъчната тъкан, които впо-
следствие се диагностицират като изостава-
що мозъчно развитие или аутизъм, синдроми 
на Prader Willi и Angelman (12). Някои синдроми, 
свързани с епигенетика и генетични уврежда-
ния, възникват в резултат на нарушения в 
нормалната невронална миграция по време на 
феталното развитие, например „lissencephaly 
syndrome”, където са открити мутации в оп-
ределени гени (18).

Наши публикувани изследвания разкриват 
епигенетични механизми в развитието на за-
боляването аутизъм (24). Документирани са 
също мутации в гени, кодиращи молекули, кои-
то участват в синаптичното предаване на 
нервните импулси при групи индивиди с диаг-
ностициран аутизъм (30, 17).

Направление в епигенетиката е провеждане-
то на изследвания върху ролята на майчиния 
стрес в епигенетичното програмиране на фету-
са (27). Посочва се ролята на някои фактори, 
които могат да спрат епигенетичните промени 
в развитието на мозъка и да се прекъсне промя-
ната на гена, ако бързо се премине към нормал-
но хранене, бързо се смени околната обстанов-



ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2017 | 25

С. Грудева, Н. Бояджиева. Роля на епигенетиката при мозъчни заболявания

ка и се намали майчиният стрес. Разработен е 
модел при животни за изследване на ефектите 
от нарушеното хранене и фамилното майчино 
неглижиране на развиващото се бебе, с адапта-
ция на резултатите при хора. Проучванията са 
извършени върху новородени плъхчета с пониже-
на грижа от страна на майката и е установе-
но ДНК метилиране на промотора на гена за 
глюкокортикоидния рецептор. Това води до про-
мени в хипокампуса и отличава развитието на 
мозъка на тези плъхчета в сравнение с плъхче-
та, отглеждани в условия на физиологична май-
чина грижа. В подкрепа на тези проучвания са 
и изследвания върху хора, извършени върху хипо-
кампус от мозък на самоубили се деца с история 
на насилие по време на детското им развитие 
(13). В хипокампуса е установено хиперметили-
ране на неврон-специфичен промотeр NR3C1. В 
допълнение са изследванията на Murgatroyd съ-
авт. (15), които проследяват в динамика механи-
змите на ДНК метилиране и свързаните с тях 
нежелани ефекти върху мозъка на новородените 
в условия на ранен стрес. Посочените резулта-
ти потвърждават, че вътреутробният стрес 
през първите седмици след раждането повлия-
ва програмирането на мозъчните функции чрез 
епигенетични механизми на ДНК метилиране. 
Нарушения в мозъчната функция и невропсихи-
атрични заболявания могат да се очакват в ре-
зултат на епигенетични промени под влияние 
на посочените по-горе фактори на околната сре-
да и на майчиния стрес.

Епигенетични терапевтични стра-
тегии при неврологични заболявания

Развитието на епигенетиката постави ло-
гично въпроса за терапевтичната насока на 
изследванията и потискане на епигенетична-
та промяна, както по време на вътреутроб-
ното развитие на мозъка, така и след раж-
дането. Поради напредъка на епигенетиката 
при изучаване на раковите процеси фармаце-
втичната индустрия се фокусира върху съз-
даването на продукти, блокиращи ензимите, 
които участват в епигенетичните химични 
реакции (метилиране, ацетилиране, фосфори-
лиране и др.) Така се създава нов раздел във 
фармакологията, разглеждащ епигенетичните 
фармакологични средства. Тези лекарства са 
утвърдени и се прилагат в онкологията. Няма 
все още разработен лекарствен продукт за мо-
зъчни заболявания, в чиято патогенеза играе 
роля епигенетиката, но има научни изследва-
ния в тази област, които цитираме по-долу:

1. Фолиевата киселина е важен хранителен 
фактор и медиатор в трансфера на метило-

ви групи за ДНК метилиране. Включването на 
фолиева киселина в хранителния режим може 
да повлияе поддържането на ДНК метилиране, 
което е важен фактор за човешкия геном. В 
Япония е установена недостатъчност на фоли-
ева киселина по време на бременност при някои 
жени и последващо раждане на бебета с дефе-
кти в невроналната тръба (3). Японските из-
следователи Watanabe и сътр. (26) отбелязват 
значението на фолиевата киселина за теглото 
на новородените бебета в Япония. Те устано-
вяват, че фолиевата киселина ремоделира хро-
матина чрез два промотера (Hes1 и Neurog2) 
по време на развитието на каудалната невро-
нална тръба (8). Това води до невронални дефе-
кти, свързани с различни състояния на ново-
родените бебета, като намалена психоактивна 
функция, намалена памет, прояви на аутизъм, 
промени в поведението и други. Повечето изсле-
дователи се обединяват около необходимостта 
от фолиева киселина за нормалното вътреут-
робно развитие на бебето и особено на мозъка, 
и препоръчват при недостатък на фолиева ки-
селина да се проведе заместителна терапия на 
бременната. У нас се включва прием на фолиева 
киселина при бременни жени.

2. Епигенетични механизми са включени в 
традиционната китайска медицина, развива-
ща се повече от 2000 години и ползваща се в 
различни държави. Китайските лекари използ-
ват субстанции, за които днес се доказва, че 
влияят върху различни протеини, които участ-
ват в епигенетични механизми като Polycomb 
group proteins, MBD, HDAC и DNMT (7).

3. Инхибитори на HDAC ензими могат да 
повлияят епигенетично човешкия геном и гено-
ма на някои бозайници. Доказано е, че валпро-
евата киселина нормализира ацетилацията 
на хистони в гени на хипокампус и потиска 
развитието на някои когнитивни увреждания 
чрез блокиране на нарушенията в неврогенеза 
(10). Изследователите доказват епигенетични 
промени в модел на гърчово-индуцирана невро-
генеза. Фармакологични средства, които са ин-
хибитори на HDAC, са изследвани за влияние 
върху епигенетичните механизми на наркотич-
на зависимост (19). През 2011 г. се съобщава за 
подобряване на структурата на инхибитори 
на HDAC и се привеждат доказателства за 
тяхното влияние в лечението на невродегенера-
тивното заболяване атаксия на Friedreich (28). 
Документирано е влиянието на комбинации на 
HDAC инхибитори и мирамицин А върху невро-
дегенеративни заболявания и тяхната връзка с 
ракови процеси (22). Установен е невропротек-
тивен ефект на комбинацията и се допускат 
епигенетични механизми на влияние.



26 | ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2017

S. Grudeva, N. Boyadgieva. The Role of Epigenetic in the Brain Disorders

4. Съвременно направление в изучаването 
на епигенетиката на фармакологични сред-
ства е търсенето на нежеланите им ефекти 
върху сърцето, мозъка, метаболизма. Изуча-
ването на епигенетичните ефекти оформят 
ново направление във фармакологията „фарма-
коепигеномика”.

5. Установен е терапевтичен потенциал на 
инхибиторите на метилтрансферазите и на 
деметилазите. Допуска се, че чрез моделиране 
на хистоните се осигурява възможност за ко-
рекция на нарушения в генома на мозъка (23).

6. Терапевтичните стратегии за повлиява-
не на епигенетиката включват и употребата 
на някои храни. По-горе се спряхме на ролята 
на фолиевата киселина и на продуктите в ки-
тайската медицина. Ролята на антиоксидан-
тите и на оксидативен стрес се предполага в 
регулацията на мозъчната епигенетика. James 
и съавт. (2004) документират подобрено мети-
лиране на хистоните при деца с аутизъм, кои-
то са изследвани с метаболитни биомаркери, 
повлияващи оксидативния стрес (9). Дискути-
ра се употребата на витамини, които е по-
казано, че имат антиоксидантна активност 
при деца с аутизъм (20).

7. Наши научни изследвания документи-
рат епигенетични промени в потомството 
на бременни плъхове, третирани с нетоксич-
ни дози алкохол (алкохолна диета). Дозите на 
алкохола са ниски и не предизвикват тера-
тогенни и токсични ефекти, но повлияват 
епигенетично гени в хипоталамуса и предиз-
викват невроендокринни промени на потом-
ството, предадени на следващи генерации. 
Ние също имаме опит с химикал, бизфенол А 
(използван в някои държави като пестицид). 
При нашите опити установихме развитие 
на поликистоза и репродуктивни промени в 
потомството от женски плъхчета (2). Резул-
татите ни са подкрепени от изследванията 
на Yaoi и съавт. (29), които документират 
геномен анализ на епигенетични промени в 
мозък на фетус на мишки, третирани с ни-
ски дози от бизфенол А. Редица други авто-
ри съобщават за ендокринни нарушения при 
употреба на алкохол и фармакологични сред-
ства, в чиято патогенеза участват епиге-
нетични механизми, за поява на невроендо-
кринни нарушения, свързани с мозъка (5, 16).

В заключение епигенетичните изследвания 
внасят новости в патогенезата на възникване 
на някои мозъчни заболявания и допринасят 
за развитието на нови подходи за тяхното 
лечение. Очаква се епигенетичните методи на 
изследвания да спомогнат за ранна диагноза 
на мозъчните заболявания.

КНИГОПИС | REFERENCES

1. Basic investigation report for handicapped children 2005 (in 
Japanese). Available online: http://www.mhlw.go.jp/toukei/
saikin/hw/titeki/index.html/ 

2. Boyadjieva N, Sarkar D. Microglia play a role in ethanol-induced 
oxidative stress and apoptosis in developing hypothalamic 
neurons. Alcoholism: Clinical and Exp Res, 2013b, 37(2):252–262. 

3. Csoka A, Szyf M. Epigenetic side-effects of common 
pharmaceuticals: A potential new field in medicine and 
pharmacology. Med. Hypotheses 2009, 73, 770–780.

4. Fombonne E. Epidemiology of pervasive developmental 
disorders. Pediatr. Res. 2009, 65: 591–598.

5. Gore A, Walker D, Zama A, Armenti A, Uzumcu M. Early life 
exposure to endocrine-disrupting chemicals causes life long 
molecular reprogramming of the hypothalamus and premature 
reproductive aging. Mol Endocrinol, 2011, 25: 2157–2168.

6. Holoden C. Autism now. Science, 2009, 323: 565.
7. Hsieh H, Chiu P, Wang S. Epigenetics in traditional chinese 

pharmacy: A bioinformaticstudy at pharmacopoeia scale. Evid 
Based Complement Alternat Med, 2011: 816-714.

8. Ichi S, Costa F, Bischof J, Nakazaki H, Shen Y, Boshnjaku V, 
Sharma S, Mania-Farnell B, McLone D, Tomita T. Folic acid 
remodels chromatinon Hes1 and Neurog2 promoters during 
caudal neural tube development. J. Biol. Chem. 2010, 285: 
36922–36932.

9. James S, Cutler P, Melnyk S, Jernigan S, Janak L, Gaylor 
D, Neubrander J. Metabolicbiomarkers of increased oxidative 
stress and impaired methylation capacity in children with 
autism. Am. J. Clin. Nutr. 2004, 20: 1611–1617.

10. Jessberger S, Nakashima K, Clemenson G, Mejia E, Mathews 
E, Ure K, Ogawa S, Sinton C, Gage F, Hsieh J. Epigenetic 
modulation of seizure-induced neurogenesis and cognitive 
decline. J. Neurosci. 2007, 27: 5967–5975.

11. Kim Y, Leventhal B, Koh Y, Fombonne E, Laska E, Lim E, 
Cheon K, Kim S, Kim Y, Lee H. Prevalence of autism spectrum 
disorders in a total population sample. Am. J. Psychiatry 2011, 
168: 904–912.

12. Kubota T, Das S, Christian S, Baylin S, Herman J, Ledbetter 
D. Methylation-specific PCR simplifies imprinting analysis. Nat. 
Genet. 1997, 16: 16–17.

13. McGowan P, Sasaki A, D‘Alessio A, Dymov S, Labonté B, Szyf M, 
Turecki G, Meaney M. Epigenetic regulation of the glucocorticoid 
receptor in human brain associates with childhood abuse. Nat. 
Neurosci. 2009, 12: 342–348.

14. McNairn A, Gilbert D. Epigenomic replication: Linking 
epigenetics to DNA replication. Bioessays 2003, 25: 647–656.

15. Murgatroyd C, Patchev A, Wu Y, Micale V, Bockmühl Y, Fischer 
D, Holsboer F, Wotjak C, Almeida O, Spengler D. Dynamic DNA 
methylation programs persistent adverse effects of early-life 
stress. Nat. Neurosci. 2009, 12: 1559–1566

16. Pascual M, Boix J, Felipo V, Guerri C. Repeated alcohol 
administration during adolescence causes changes in the 
mesolimbic dopaminergic and glutamatergic systems and promotes 
alcohol intake in the adult rat. J. Neurochem. 2009, 108: 920–931.

17. Persico A, Bourgeron T. Searching for ways out of the autism 
maze: Genetic, epigenetic and environmental clues. Trends 



ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2017 | 27

С. Грудева, Н. Бояджиева. Роля на епигенетиката при мозъчни заболявания

Акад. проф. Н. Бояджиева, дм, дмн
Катедра по фармакология и токсикология,
Медицински университет – София
ул. „Здраве“ 2, ет. 3, стая 318, 1431 София 
тел. 0884 572 964
е-mail: nadkaboyadjieva@gmail.com

Acad. Prof. N. Boyadjieva, MD, PhD, DSc
Department of Pharmacology and Toxicology,
Medical University – Sofia 
2 Zdrave Str., floor 3, room 318, 1431 Sofia, Bulgaria
Tel. +359 884 572 964
E-mail: nadkaboyadjieva@gmail.com

Neurosci. 2006, 29: 349–358.
18. Reiner O, Carrozzo R, Shen Y, Wehnert M, Faustinella F, 

Dobyns W, Caskey C, Ledbetter D. Isolation of a Miller-Dieker 
lissencephaly gene containing G protein beta-subunit-like 
repeats. Nature. 1993, 364: 717–721.

19. Renthal W, Nestler E.Epigenetic mechanisms in drug addiction. 
Trends Mol. Med. 2008, 14: 341–350.

20. Rimland B. Controversie sin the treatment of autistic children: 
Vitamin and drug therapy. J. Child. Neurol. 1988, 3: S68–S72.

21. Sharma S, Kelly T, Jones P. Epigenetics in cancer. Carcinogenesis. 
2010, 31: 27–36.

22. Sleiman S, Berlin J, Basso M, Karuppagounder S, Rohr J, Ratan 
R. Histone deacetylase inhibitors and Mitramycin A impact a 
similar neuroprotective pathway at a crossroad between cancer 
and neurodegeneration. Pharmaceuticals. 2011, 4: 1183–1185.

23. Spannhoff A, Hauser A, Heinke R, Sippl W, Jung M. The 
emerging therapeutic potential of histone methyltransferase and 
demethylase inhibitors. ChemMedChem. 2009, 4: 1568–1582.

24. Varadinova M, Boyadjieva N. Epigenetic mechanisms: A possible 

link between autism spectrum disorders and fetal alcohol 
spectrum disorders. Pharmacol Res. 2015 Dec

25. Waddington C. Epigenotype. Endeavour 1942, 1: 18–20.
26. Watanabe H. Fukuoka H, Sugiyama T, Nagai Y, Ogasawara K, 

Yoshiike N. Dietary folate intake during pregnancy and birth 
weight in Japan. Eur. J. Nutr. 2008, 47: 341–347.

27. Weaver I, Cervoni N, Champagne F, D‘Alessio M. Epigenetic 
programming by maternal behavior. Nat. Neurosci. 2004, 7: 
847–854.

28. Xu C, Spragni E, Jacques V, Rsche J.Improved histone deacetylase 
inhibitors as therapeutics for the neurodegenerative disease 
Friedreich’s ataxia: A new synthetic route. Pharmaceuticals 
2011, 4: 1578–1590.

29. Yaoi T, Itoh K, Nakamura K, Ogi H, Fujiwara Y, Fushiki S. 
Genome-wide analysis of epigenomic alteration sin fetal mouse 
forebrain after exposure to lowdoses of bisphenol A. Biochem. 
Biophys. Res. Commun. 2008, 376: 563–567.

30. Zoghbi H. Postnatal neurodevelopmental disorders: Meeting at 
the synapse? Science 2003, 302:862–830.



28 | ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2017

НАУКА

Токсичното лидерство –  
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                          Р Е З Ю М Е   

Авторите очертават психологическия профил 
на токсичната личност и представят някои ос-
новни характеристики на токсичния лидер. Те за-
щитават тезата, че токсичните лидери са от-
делен вид и тяхното токсично поведение трябва 
да се разглежда в контекста на организационната 
култура. То не съществува само за себе си, а „за-
разява“ със своята токсичност цялата организа-
ция и деструктурира организационната култура. 

С поведението си токсичните мениджъри провоки-
рат високо ниво на стрес в техните служители. 
Така токсичното работно място става абсолют-
но нефункционално и вреди на изпълнението, при-
чинява бърнаут, депресия, грешки, катастрофи и 
конфликти.

Ключови думи: лидери, лидерство, мениджъри, 
психологични аспекти.

Toxic Leadership –  
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                         A B S T R A C T   

The authors outline the psychological profile of the toxic 
personality, present some key features of the toxic leader. 
The authors affirm the idea that toxic leaders are a 
separate type and their toxic behavior must be understood 
within the context of organizational culture. It does not 
exist by itself but it “infects” with its toxicity the whole 
organization and spoils organizational culture. With their 

behavior the toxic managers provoke a high level of stress 
in their employees. Thus the toxic workplace becomes 
absolutely dysfunctional and reduces performance, causes 
conflicts, burnout, depression, errors, crashes and conflicts.

Key Words: leaders, leadership, managers. 
psychologicalcal profile.

През последните десетилетия изследвани-
ята за лидерството и лидерите се наложиха 
като особено модерни. Интересът към тях 
е породен от схващането, че лидерът е един 
от основните фактори, с който обикновено 
се свързва успеха на организацията. В орга-
низационните науки и в бизнес практиката 
е изключително популярна тезата, че лидер-
ството е ключов фактор за корпоративната 
ефективност. Тази теза стана общоприета 
през 80-те години, когато новата научна об-
ласт, наречена Управление на човешките ре-
сурси, окончателно беше утвърдена като 

ключова област на научно изследване. Поради 
връзката на лидерството с организационна-
та ефективност научните изследвания бяха 
насочени преди всичко към търсене на лич-
ностните фактори, които обуславят тази 
ефективност. Когато се обсъжда проблемът 
за лидерството, анализите обикновено са пози-
тивни и се избягва обсъждането на неговата 
тъмна, отрицателна страна. Почти винаги се 
е смятало, че самият термин „лидерство“ по-
начало съдържа в себе си позитивен момент. 
Както е известно, термините „лидер“ (leader) 
и „лидерство“ (leadership) са образувани от 
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англосаксонския корен „lead“, което означава 
„път/водя по пътя“. Лидер буквално означава 
човек, който показва пътя, водещ. От орга-
низационна гледна точка лидерът може да се 
определи като член на групата, на когото тя 
признава правото да взема отговорни реше-
ния в значими за нея ситуации – т.е. лидерът 
е най-авторитетната личност, реално игра-
еща централната роля при реализацията на 
съвместната дейност и при регулирането на 
вътрешногруповите и междугруповите взаи-
модействия. Самата етимология на думата 
предпоставя позитивен смисъл на термините 
„лидер“ и „лидерство“ и вероятно голяма част 
от изследователите на лидерството се въз-
държат да обсъждат неговата отрицателна 
страна, смятайки, че термини като „негати-
вен лидер“ и „деструктивно лидерство“ са ок-
симорони. 

Освен това, когато се анализира лидерство-
то, винаги се има предвид, че властта е осно-
вен атрибут на лидера. Без власт той не е в 
състояние да контролира поведението на свои-
те последователи. По презумпция се приема, че 
лидерът, който притежава власт би трябва-
ло да бъде ефективен и да води организацията 
към просперитет. Поради това най-ранните 
изследвания на лидерството са свързани с тър-
сенето на факторите, осигуряващи ефектив-
ността и успеха на лидера и на ръководената 
от него организация (4, 11, 14, 15–17, 19).

За успеха на лидера благоприятстват как-
то факторите на средата, така и характе-
ристиките на организацията, но обикновено 
организационните психолози се интересуват 
предимно от качествата на лидера, които 
му осигуряват ефективност и успех в ръко-
водството на организацията. Така напри-
мер, едно продължително изследване наречено 
Management Progress Study, което започва през 
1956 г., разкрива, че личностните характерис-
тики, които осигуряват напредъка и ефектив-
ността на мениджърите в тяхната кариера, 
са следните: лидерска мотивация, амбиция, им-
пулсивност, приветливост, самочувствие и оп-
тимизъм. Проследени през годините, само две 
от тези характеристики остават непромене-
ни: самочувствието и оптимизмът (2, 3, 10). 

От този кратък анализ става ясно, че ли-
дерството е свързано с властта и ефектив-
ността: властта е основен атрибут на ли-
дера, а лидерът е индивид, който помага на 
групата/организацията за достигането на оп-
ределена цел и то по ефективен начин. Почти 
до края на 20-ти век доминира тенденцията 
лидерите да се обрисуват само с позитивни 
краски, а при наличие на очевидни отрицател-

ни характеристики те да се смятат за ситу-
ативни или временни. Разбира се, изключение 
правят политическите лидери, чието описа-
ние не е лишено от политически пристрастия. 
Но обрисуването на обикновените лидери или 
мениджъри е съвсем идилично и дори иденти-
фицирането на откровено негативни функции 
на конкретен лидер по отношение на дадена 
организация винаги намира оправдание с обек-
тивни причини, случайно стечение на обстоя-
телствата, инцидентна неспособност и пр. 
Дори популярните определения на лидерство-
то изключват възможността индивидът, кой-
то е заел лидерска позиция, да води организа-
цията в погрешната посока.

Обръщането към историята на изследва-
не на лидерството категорично ни убеждава, 
че позитивната страна на лидерството се е 
радвала на изключително внимание. Лидерска-
та практика обаче показва, че докато една 
част от лидерите са работили за прогреса на 
своята компания, на своето общество и на 
човечеството като цяло, друга немалка част 
от тях са правили точно обратното – те са 
били задвижвани от собствените си егоистич-
ни цели, отдавали са се на своите патологични 
потребности и амбиции и в резултат на това 
са довеждали своите организации до катастро-
фални последици (1). Поради това възникват 
множество допълнителни въпроси, а именно: 
Лидерите винаги ли са ефективни? Дали всички 
лидери притежават умения и способности да 
ръководят успешно организацията? Възможно 
ли е лидери, особено тези, които имат фор-
мална власт, да не притежават необходимите 
способности за ефективно управление на да-
дена организация и поради това вместо към 
просперитет да я водят към фиаско? Възмож-
но ли е лидер, който притежава харизматична 
власт, да пренасочи своите последователи по 
погрешния път и да ги поведе към пропастта? 

Тези и още много подобни въпроси се на-
лагат със своята актуалност в днешните 
сложни времена. Неизбежен е въпросът какви 
са причините вече второ десетилетие от на-
чалото на 21 век светът да се намира в из-
ключително голямо неравновесие и сложна по-
литическа, икономическа и духовна криза? Не 
е ли това последица, заедно с всичко останало, 
и от тъмната страна на лидерството, което 
доминира световните политически и икономи-
чески процеси. Възможно ли е именно тъмната 
страна на лидерите с огромна политическа и 
икономическа власт, тяхната деструктив-
ност и неспособност да бъдат истински „во-
дачи“ да е причината съвременният свят да 
се намира в ситуация на непреодолими кон-
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фликти, на перманентна икономическа криза, 
на глобално неравновесие и несигурност.

Макар тъмната страна на лидерството да 
е забелязана още през 50-те години на миналия 
век, едва напоследък учените започнаха да об-
ръщат внимание на факта, че на феномена „ли-
дерство“ са присъщи деструктивни тенденции 
и да ги изследват на емпирично равнище. Един 
от първите, който обръща специално внимание 
на важната роля на негативната страна на 
лидерството, е V. J. Shackleton (18). В книгата 
Business Leadership той анализира визията на 
лидера, неговата стратегическа роля за успеха 
на организацията, концепцията за харизмата 
и пр. Той изяснява кои страни от различните 
модели на ръководство и лидерски стилове до-
принасят за ефективността на организация-
та. Авторът представя и своя възглед за нега-
тивната страна на лидерството – за вида на 
поведението му, което води до „дерайлиране“ на 
организацията, до нейното фиаско. 

В края на 20-ти и началото на 21-ви век се 
появяват и други автори, които се опитват да 
изяснят тъмната страна на лидерството. D. 
Dotlich и P. Cairo (5) в своята книга Why CEO’s 
fail анализират онези лидерски стилове на ръко-
водство, които могат да доведат до провала на 
една организация, като в същото време дават 
препоръки за тяхното преодоляване. Тук тряб-
ва да уточним, че те не правят психологическа 
дисекция на деструктивния мениджър или ли-
дер. Те анализират поведението на нормалния 
или ефективен лидер, като посочват, че наред 
с позитивните качества при всеки лидер „дре-
мят“, намират се в латентно състояние и не-
гативни качества, които той потиска. 

Понякога изследователите си задават въ-
проса защо възниква деструктивно, дисфунк-
ционално или токсично лидерство – дали 
причината се корени в самите лидери или в 
токсичната среда (9). Разбира се, емпирич-
ната обосновка на подобен отговор изисква 
продължителни изследвания. Но тъй като във 
всяка популация се проявява от 3% до 5% про-
цента девиантност по отношение на даден 
феномен, то и токсичността при лидерство-
то също би варирала в тези граници. Друг е 
въпросът обаче, че именно от средата ще за-
виси дали на токсичните индивиди ще бъде да-
дена възможност да се проявят като лидери, 
или не. С други думи, за определена част от 
дадена популация е характерен, условно ка-
зано, „токсичен синдром“. Социалната среда 
в крайна сметка позволява или не позволява 
на индивиди, които го притежават да заемат 
лидерска или мениджърска позиция. Колкото и 
„здравословна“ да е средата, има случаи, ко-

гато е налице погрешно диагностициране на 
лидерските способности и лидерската позиция 
се заема от токсични индивиди. 

Много често като причина за тежките ин-
циденти на работното място се сочат ме-
ниджърите с девиантно поведение и психич-
ни отклонения. Получавайки власт в дадена 
компания, те имат възможност да контроли-
рат материалните, финансовите и човешки-
те ресурси. Това девиантно поведение, което 
няма нищо общо с морала, ефективността, 
хуманните взаимоотношения между хората и 
по своята същност е дълбоко патологично, в 
литературата получава общото наименование 
„токсично“ поведение, а мениджърите или ли-
дерите с това поведение – „токсични мени-
джъри“ или „токсични лидери“.

Последствията от управлението на 
токсичните мениджъри могат да бъдат мно-
го тежки както за самите организации, така 
и за служителите. Освен тежки престъпле-
ния, саботажи, непостигане на целите и пр. 
последствията могат да бъдат на пръв по-
глед едва забележими, но с дълбоки последици 
за личността на служителите. Служители-
те, ръководени от токсични мениджъри, се 
чувстват предадени от организацията, при 
тях се понижава чувството на лоялност, на-
малява вярата, че съществува подобие меж-
ду ценностите на организацията и техните 
персонални ценности, те имат усещането, че 
са унижени и е потъпкано тяхното достойн-
ство. Най-значимите вреди, които токсич-
ните мениджъри са способни да нанесат, са 
свързани със здравето на служителите и с 
тяхното инвалидизиране. 

Категорично е становището, че всички 
ментални и физически заболявания на служи-
телите се причиняват от токсичните лидери, 
които управляват пряко организацията. Спо-
ред Gabriel и Carr (6) тревожността на хората, 
техните страхове, импулси, емоции и фанта-
зии са детерминирани от преживяванията им 
в организацията, в която те работят. Чрез 
организацията ние постигаме своите цели, ре-
ализираме мечтите си, срещаме своята любов 
и намираме смисъла на живота си, но в органи-
зацията също така намираме своите врагове 
и палачи, сблъскваме се с неудачите, уврежда-
ме здравето си. Това става, ако работното ни 
място е токсично и ако ни ръководи токсичен 
мениджър или лидер.

Токсичните лидери притежават всички ха-
рактеристики на деструктивните индивиди 
с девиантно поведение, но за тях е особено 
характерна патологичната интоксикация на 
цялостната личност. Именно личностната 
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интоксикация води до пълна несъвместимост 
с мениджърската роля и неспособност за ней-
ното адекватно изпълнение. 

Някои автори влагат по-широко съдържа-
ние в понятието токсичен лидер или мениджър. 
Според R. Lubit (12) съществуват различни ти-
пове токсични мениджъри и към тях се отна-
сят не само хора с отклонения на психиката, 
но и такива, които имат черти, несъвмести-
ми с функциите на лидера като водещ към бла-
годенствие и просперитет. В тази връзка той 
говори за „токсичност“, която е характерна за 
различните мениджъри, сред които могат да 
се посочат следните по-важни типове:

• Нарцистични мениджъри. Това са индиви-
дите, които са заели лидерска позиция с една 
единствена цел – да обслужват своите нарци-
стични потребности, без да се интересуват 
от потребностите и интересите на остана-
лите членове на организацията.

• Агресивни мениджъри. Те са способни на 
всякакъв вид агресия (вербална, физическа), за 
да задоволят потребността си от доминира-
не над другите.

• Неетични лидери. Те не спазват устано-
вените в организацията правила и норми, но 
държат останалите нейни членове да ги спаз-
ват.

• Мениджъри, страдащи от психични раз-
стройства и др. 

За токсичните лидери най-характерна е 
тяхната патологична същност, което се при-
знава от повечето автори. Така например A. 
Goldman (8) допуска, че поведението на голя-
ма част от токсичните лидери е причинено 
от психични разстройства. Според Ghaemi (7), 
токсичните лидери са нарцистични индивиди, 
страдащи от различни личностни разстрой-
ства, които се активизират с особена сила 
по време на кризи. Тази концепция се поддър-
жа и от К. Wasylyshyn (20), който категорич-
но набляга върху патологичната същност на 
токсичните лидери.

Очевидно е, че токсичните лидери и мени-
джъри не са мит или измислица на учените – 
те реално съществуват и тяхната дейност е 
свързана с неизмерими щети, които нанасят 
върху организациите, които ръководят и вър-
ху обществото като цяло. За да се преодолее 
заплахата от токсичното лидерство, е необхо-
димо не само да се правят констатации за не-
говото съществуване, но и да се намерят начи-
ни за съпротива срещу него на организационно 
равнище. Във връзка с това R. Lubit (12) предла-
га на първо място застрашената организация 
да признае, че „токсичността“ като феномен 
не е измислица на учените, а наистина същест-

вува и представлява голяма заплаха за нея. На 
второ място е необходимо да се създаде такава 
корпоративна култура, която не би позволила 
съществуването на токсични мениджъри. От 
особена важност също така е и начинът за 
подбор на персонал във всяка една организация. 
От голямо значение е и привличането на про-
фесионални психолози-консултанти, които да 
са способни да диагностицират деструктивно-
то поведение на мениджърите и да се справят 
с възникналите в организацията конфликти. 
Чрез диагностика, консултиране, отстранява-
не на токсичните мениджъри и терапия на по-
търпевшите, би могло да се постигне много в 
борбата срещу токсичните лидери.
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                          Р Е З Ю М Е   

В статията се разглеждат мнения и станови-
ща на различни автори през различните периоди от 
време на основата на теоретико-логическия подход. 
Дефинирани са главните причини за съществува-
щото многообразие от определения за същността 
на маркетинга. След направения критичен анализ 
на посочените причини се формират съответните 

изводи и се предлага определение на маркетинга в 
контекста на системно-структурния подход.

Ключови думи: активен и пасивен маркетинг, 
пласмент на стоки и услуги, равновесие в поведе-
нието на системата, философия на бизнеса; цел на 
маркетинга.

Essence and Definition  
of Marketing

Georgi Valchev
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University “Angel Kanchev” – Roussee, Bulgaria

                         A B S T R A C T   

The article discusses the opinions and viewpoints of 
different authors in different periods of time considering 
the theoretical logical approach. On this basis, the 
main reasons for the existing diversity of definitions 
of the essence of marketing are determined. After a 
critical analysis of the reasons are formed appropriate 

conclusions and a definition of marketing in the context 
of systemic-structural approach is proposed.

Key Words: active and passive marketing, activity 
related to the supply of goods and services; balance of 
system behavior, business philosophy, target marketing.

Първи опит за създаване на фундаментал-
на теория на маркетинга прави А. Шоу (САЩ) 
през 1915 г. Неговото определение за маркетин-
га като „философия на бизнеса“, показва-
що го като система от функции, осигуряващи 
връзката между производството и потреб-
лението, и стоящи в основата на всяко биз-
нес-начинание става общоприето до наши дни. 
Счита се, че това е най-краткото и дълбоко 
съдържателно определение на маркетинга.

През 1951 г. в сп. “Journal of Мarketing” аме-
риканският учен P. Бартелс дава следната де-
финиция: „Маркетингът е клон на изследвания-
та, проучващи условията и законите, влияещи 
върху реализацията на стоките и услугите.“

Десет години по-късно, 1960г. Американска-
та асоциация по маркетинг (ААМ) приема, че 

„Маркетингът е изпълнението на стопански 
дейности, които насочват потока от стоки 
и услуги от производителя до потребителя.“ 
През същата година 21 страни-членки на Меж-
дународната организация за сътрудничество 
и икономическо развитие възприемат дефини-
цията: „Маркетингът е динамична система 
от търговски дейности, чрез които фирмата, 
изхождайки от действителните и потенциал-
ните нужди на пазара, се стреми да се приспо-
соби към тези нужди, а също и да въздейства 
на пазарното търсене и да го насочи към сто-
ките, които предлага.“

През 60-те години повечето бизнес-школи 
застъпват становището, че маркетингът 
е предимно търговска функция и обръщат 
внимание преди всичко на разпределението и 
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реализацията на стоките. Професорът от 
Харвардския университет Е. Бърск твър-
ди: „Маркетингът покрива всички операции 
в процеса на придвижването на стоките от 
мястото, където са произведени или сглобе-
ни, до крайния потребител с изключение на 
физическото транспортиране. Тук се включ-
ват пазарните проучвания, проектирането 
на продукта, решението за избор на канал за 
реализация, рекламата и другите форми на на-
сърчение, ценообразуването и планирането на 
комплексната пазарна стратегия“ (3).

Според английските учени Н. Стейси и 
О. Уилсън: „Маркетингът е дейност, която 
може да бъда дефинирана като интеграция на 
всички функции, необходими за определянето 
вида на стоките, които трябва да се произ-
веждат и да се придвижват от производителя 
до крайния потребител“ (17).

През 1965 г. в своя труд „Маркетинг – 
стратегия и функции“, американският проф. 
Е. Кели дава определението: „Маркетингът се 
състои от дейности, включени в създаването 
на пазари и задоволяването на потребности-
те чрез реализацията на стоки и услуги. Той 
изпълнява стопанската задача за насочване-
то на потока от стоки и услуги от производ-
ството към потреблението. Планирането е в 
сърцето на маркетинг-ръководството“ (12). В 
това определение вече се прокрадва идеята за 
нещо повече от търговска функция на марке-
тинга, а именно – идеята, че маркетингът 
е преди всичко управленски инструмент. Това 
виждане се подкрепя от много учени в края 
на шестдесетте години. В Англия проф. Е. Ад-
лер казва (1969 г.): „Маркетингът е функция 
на управлението, което организира и насочва 
всички стопански дейности, включени в оцен-
ката и превръщането на покупателната сила 
на потребителя в ефективно търсене на спе-
цифичен продукт или услуга.“

По същото време британският учен Р. Гла-
сер определя маркетинга като „съвкупност от 
умения, които позволяват на едно стопанство 
да определи в съответствие с пазара как да 
бъдат използвани машините, работната сила, 
суровините, какво ще бъде произведено, в как-
ви количества, какъв размер, на каква цена, 
къде, кога и как ще бъде предложено за продаж-
ба“ (11). Сходни са становищата на швейцар-
ският учен В. Шунци, за когото маркетингът 
е „система за вземане на решения на високо 
равнище на стопанското ръководство, където 
се полагат всички усилия предприятието като 
цяло да съществува на пазара“ и шведският 
маркетолог О. Уистром, който счита, че „мар-
кетингът е управленска концепция за ръковод-

ство на промишленото предприятие“.
Японският маркетолог А. Такаяначи също 

твърди: „Вече не са достатъчни само елемен-
тарни продажбени операции за създаването 
на клиентела. Фирмите трябва да усвояват 
новите методи за реклама и за усвояване на 
производството на нови видове продукция, 
както и да осъществяват пазарни проучвания 
за тях. Маркетингът синтезира всички тези 
мероприятия, свежда ги в едно органично цяло. 
Няма да бъде преувеличено, ако кажем, че не-
дооценката на маркетинга прави невъзможно 
съществуването на съвременната фирма.“

През 70-те години вече се оформя виждане-
то, че потребителят е в основата на всички 
маркетингови дейности. Още в 1966 г. един от 
най-изтъкнатите специалисти по маркетинг 
в САЩ Тиодор Левит подчертава: „Същността 
на маркетинг-концепцията е, че работата на 
бизнеса е да създава и съхранява купувача“ (16). 
Той остро критикува „късогледството“ на биз-
несмените, които определяйки в коя бизнес-об-
ласт работят, акцентират на продуктите, 
които произвеждат, а не на потребителските 
нужди, които се задоволяват с тези продукти. 
В статията си „Маркетинг миопсия“ в коми-
чен план той предрича, че фирмите, които не 
се ориентират правилно в маркетингова насо-
ка към потребителя, са обречени на гибел. През 
1977 г. Т. Левит доразвива своето определение: 
„Маркетингът не трябва да се отъждествява 
с продажбата на стоките. Ако функцията на 
търговската система е да убеди купувача да 
купи това, което е вече произведено, задачата 
на маркетинга е да постави на пазара онази 
стока, от която потребителят действително 
се нуждае.“ Същото звучене има твърдението 
на Дейвид Лайтън (15): „Маркетингът е начин 
на виждане, концепция, начин на мислене. Мар-
кетинг-концепцията започва с предположение-
то, че целта на предприятието е да върне 
печалбата на този, който е инвестирал в него. 
Необходимо е да се осъществяват продажби, 
за да се постигне печалба и най-добрият начин 
да се постигне това за продължителен период 
от време е да се произвеждат продукти, кои-
то да задоволяват потребителското търсене. 
Маркетингът подчертава на първо място не-
обходимостта от задоволяване на потребно-
стите на клиента.“

През 1967 г. доайенът на маркетинга Ф. 
Котлър разглежда маркетинга като „анализи-
ране, организация, планиране и контрол върху 
цялостните ресурси, дейностите на фирма-
та, активизирани от потребителите, с оглед 
удовлетворяване на потребностите и желани-
ята на избрани групи от тях при съответна 
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печалба“ (13). Три години по-късно, в своя труд 
„Маркетинг-мениджмънт: анализ, планиране и 
контрол“, Ф. Котлър дава дефиниция, възпри-
ета от Международната асоциация по мар-
кетинг като базова: „Маркетингът е социа-
лен процес, чрез който отделните индивиди и 
групи получават това, от което се нуждаят 
и което желаят, чрез създаване и размяна на 
стоки и стойности с други такива.“

Това определение съдържа два основни аспек-
та на маркетинга. На първо място, Ф. Котлър 
го представя като „социален процес“, т. е. про-
цес, в който всички ние участваме. Вероят-
но всеки ще се съгласи, че като участници в 
стопанския живот ние ежедневно правим мар-
кетинг – гледаме къде какво се продава, пра-
вим съпоставка на цена, качество, начин на 
предлагане, оценяване на закупените стоки, 
попадаме под въздействието на рекламата. По 
този начин „Маркетингът е в нас и ние сме в 
маркетинга“ (перифраза на мисълта на В. Лев-
ски „Ние сме във времето и времето е в нас“). 
От друга страна Ф. Котлър ясно поставя про-
изводството преди потреблението, казвайки 
първо „създаване“, а после – „размяна“ на стоки 
и стойности. Така той утвърждава концепци-
ята „Маркетингът – продажбена функция“ и 
отваря път на новото виждане, че в центъра 
на маркетинга стои потребителят.

Питър Друкър също вижда маркетинга 
като „цялостен бизнес, видян през призмата 
на крайния резултат, т. е. от гледна точка на 
потребителя“ (7).

Нека сега разгледаме съвкупността от 
маркетингови определения, съществуващи на 
пазара след 80-та година. Твърде интересни са 
разсъжденията на У. Райан (САЩ) в неговото 
„Ръководство по маркетинг“ (1981). „Марке-
тингът е мост между производството и по-
треблението, включващ всички дейности, кои-
то се изпълняват, за да се окажат стоките 
и услугите в ръцете на потребителите. Той 
може да бъде определен още като дейности, 
включени в опознаването на потребностите, 
създаване на стоки и услуги, които удовлетво-
ряват тези потребности, както и в създава-
не, а след това – в разширяване на търсенето 
и на тези стоки и услуги.“

Италианският учен Е. Гамбел (1983) отбе-
лязва: „Маркетингът е отговорът на новите 
потребности, наложени от икономическия, со-
циалния и техническия прогрес, и инструмент 
за реализация на равновесие между динамика-
та на фирмата и динамиката на външната 
среда, сред които функционира фирмата. Мар-
кетингът се базира на два основни принципа: 
да се реализира продукция, която отговаря на 

желанията и потребностите на потребите-
лите, и да действа на базата на концепцията 
за предприемаческата печалба в контекста на 
социалното благосъстояние“ (10).

Немският учен проф. Х. К. Вайс застъпва 
подобно становище: „Маркетингът е израз на 
всеобхватна функция и концепция за планира-
не и управление, при които всички дейности на 
предприятието последователно и целенасочено 
са ориентирани към настоящите и бъдещите 
изисквания на пазарите с цел задоволяване на 
техните потребности“ (18).

Е. Берковиц от Масачузетския универси-
тет възприема определението: „Маркетингът 
е процес на планиране и реализиране на концеп-
цията, ценообразуването, промоцията и дист-
рибутирането на идеи, стоки и услуги с цел 
задоволяването на индивидуални и обществени 
потребности. Маркетингът има две основни 
цели: да разкрие потребностите на потреби-
телите и да ги удовлетвори“ (3).

Американските учени Уймем и Изабела 
Кънингам считат, че „Маркетингът е много 
повече изкуство, отколкото наука, което се 
състои в съвместяването на всички дейности, 
срещащи производителите с потребителите.“ 
Техните колеги Ж. Еванс и Б. Берман през съ-
щата година съвсем лаконично определят мар-
кетинга като: „Предсказание, управление и за-
доволяване на търсенето“ (9).

А сега една дефиниция на Лучия Илиева в 
нейния учебник „Маркетингът на новото поко-
ление“, което гласи: „Маркетингът е начин на 
мислене и е единственото средство за оцелява-
не в условията на прехода“ (1). Това определение 
стои твърде близо до ценностите на френска-
та школа по маркетинг, за която маркетин-
гът е преди всичко едно състояние на духа, 
един начин на мислене и нагласа за работа и 
възприемане на околната действителност.

Направените по-горе изследвания показват, 
че в зависимост от конкретните исторически 
и икономически условия становищата за същ-
ността и границата на маркетинга се проме-
нят. Това се отразява в различните определе-
ния на маркетинга като „търговско явление“, 
„смисъл на търговската дейност“, „икономиче-
ски процес“, „процес на размяна или предаване 
на собствеността на продукцията“, „група от 
свързани дейности в областта на бизнеса“ и т.н.

Една от причините за това е, че не се раз-
граничават двете значения на маркетинга: а) 
маркетингът като функция; б) маркетингът 
като философия, концепция, начин на управле-
ние на стопанската дейност.

Показателно в това отношение е опреде-
лението, дадено от М. Бейкър: „В качеството 
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си на функция маркетингът има нито повече, 
нито по-малко значение, отколкото която и 
да е друга дейност, свързана с финансовите 
и правните въпроси, работата на персонала, 
производството, закупуването на суровини, 
научните изследвания или специализацията. В 
качеството си на философия на бизнеса марке-
тингът изисква фирмата да използва налични-
те си ресурси така, че по най-добрия начин да 
осигури достигането на дългосрочно планира-
но равнище на печалбата“ (2).

По-голямата част от икономистите от-
ричат тясното и непълно определение на мар-
кетинга, което отразява буквалния превод на 
понятието – дейност, свързана с пласмента 
на стоки и услуги. По този повод американ-
ският икономист Т. Левит отбелязва: „Марке-
тингът и продажбата не се синоними. Марке-
тингът е толкова различен от продажбата, 
колкото химията от алхимията, астрономия-
та от астрологията, шаха от доминото“ (16).

Друга причина за различията при дефи-
нирането на понятието маркетинг са про-
мените в организацията и управлението на 
производствената и търговската дейност на 
предприятията в резултат на историческото 
развитие на капитализма.

В първоначален етап целта е била да се оси-
гури пласмент на вече произведената продук-
ция. Основната грешка е да се разширява про-
изводството и след това да се търсят пътища 
за реализацията на продукцията (както беше 
при социалистическия начин на производство).

В условията на все по-засилваща се конку-
ренция и на голямото усложняване на връзки-
те тази цел не може да отговори на смисъла 
на производството, основано върху капитала 
– нарастване на печалбата.

Основните проблеми на фирмата засягат 
вече не толкова областта на производството, 
колкото областта на реализацията. Възниква 
необходимост от по-пълно коригиране на орга-
низацията и управлението на тези две фази на 
възпроизводствения процес в рамките на от-
делното предприятие и спазването на прин-
ципа да се произвеждат само такива стоки, 
които могат да намерят пласмент на пазара 
и да се реализират.

Повечето от авторите се придържат към 
становището на Л. Буун и Д. Курц, че: „... марке-
тинг концепцията поставя маркетинг-специа-
листа в началото, а не в края на производстве-
ния цикъл и включва маркетинга във всички 
фази на стопанската дейност. На маркетинга 
не се гледа като на спомагателна дейност, коя-
то се извършва след като производственият 
процес вече е завършил“ (5). Следователно, фир-

мата изгражда своята дейност не въз основа 
на възможностите на производството, а на ба-
зата на потребителското търсене.

Разликите в определенията на понятието 
маркетинг произтичат не на последно място 
и от различния обхват на дейността и про-
блемите на фирмите в областта на производ-
ството, пласмента, рекламата. Теорията и 
практиката на пазарното стопанство, напр., 
разграничават „пасивния“ от „активния“ мар-
кетинг. Докато основен принцип при първия 
вид е „изучавай и се приспособявай към тър-
сенето“, то при втория се залага на принципа 
„управлявай търсенето“.

Според дефиницията дадена от Филип Кот-
лър, „маркетингът е човешка дейност, насоче-
на към задоволяване на нуждите и желанията 
посредством процеса на размяната“ (14).

Френският учен Мишел де Шойе изтъква, 
че „маркетингът е научно проучване на връз-
ката между предприятието и околната среда 
от клиенти и търсенето на най-изгодния оп-
тимум на тази връзка както от гледна точка 
на предприятието, така и от гледна точка на 
клиента“ (6). 

В маркетинга Питър Друкър включва ця-
лостната стопанска дейност във всички ней-
ни аспекти: „Маркетингът не е функция на 
бизнеса, а е начин на виждане относно цялост-
ната дейност. Всичко, което се прави в облас-
тта на бизнеса представлява от само себе си 
или се включва в понятието маркетинг“ (7).

Последното определение на ААМ от 2000 г. 
гласи: „Маркетингът е процес на планиране и 
осъществяване на концепцията, ценообразува-
нето, стимулирането на продажбите и пла-
сирането на идеи, стоки и услуги за размяна 
и задоволяване на индивидуални и обществени 
нужди при успоредно постигане на целите на 
производителя“ (8).

От всичко казано дотук могат да се напра-
вят два основни извода:

1. Маркетингът се разглежда преди всич-
ко като съвкупност от функции, комплексна 
стопанска дейност и начин на виждане върху 
организацията и управлението на всички об-
ласти на бизнеса, а не като конкретна функ-
ция, свързана непосредствено с реализацията 
на продукцията.

2. Не се разграничават средствата от цел-
та на маркетинга в условията на пазарна ико-
номика.

Печалбата като краен мотив на цялост-
ната стопанска дейност на бизнес органи-
зацията е крайната цел и на маркетинга, 
което проличава в определенията на това по-
нятие, давани от различни западни икономи-
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сти. Джордж Бак изтъква: „Цел на маркетин-
га е максимално потребление при оптимална 
цена и получаването в резултат на това на 
максимална дългосрочна печалба.“ Подобна ха-
рактеристика за целта на маркетинга дава 
и Дейвид Лайтън: „Маркетингът е начин на 
виждане, концепция ... Тя започва с предполо-
жението, че цел на капиталистическото сто-
панско предприятие е да върне печалбата на 
този, който инвестира в него.“

Съвременното разбиране на маркетинга в 
страните с развита пазарна икономика дава 
основание за следното определение: „Марке-
тингът е цялостна концепция за управление, 
която се изразява в постоянно търсене на 
най-доброто съотношение между стремежа на 
стопанската единица към постигане на печал-
ба, от една страна, и изискванията на потре-
бителите, от друга страна.“

Това определение обобщава два основни ком-
понента на маркетинга:

а) Концепция върху цялостния процес на 
управление на стопанската дейност в бизнес-
организацията;

б) Намирането на баланса между печалба-
та и изискванията на потребителите, т. е. 
изискването за привеждането на функциони-
рането на цялостния възпроизводствен процес 
на дадената стопанска единица в хомеостазис 
(равновесие).

От казаното по-горе следва, че маркетин-
гът започва като дейност с основна задача да 
определи, на първо място, нуждите и жела-
нията на потребителите, и на второ място 
– пътищата и начините за тяхното задоволя-
ване по начин, по-добър и ефективен от този 
на конкурентите. Ключът за решаването на 
тази двояка задача е в процеса на размяната 
като основен стадий във възпроизводствения 
процес на бизнесорганизацията и оборота на 
капитали. В разбирането на тази истина е 
заложена и цялата „философия на маркетинга“.

Посоченото определение на маркетинга ха-
рактеризира в най-голяма пълнота и дълбочи-
на проявлението на маркетинга като теория 
и практика след 90-те години на XX век. Същ-
ността му се изразява чрез използването на 
термина „Poise“ (равновесие, осанка), което е 

абревиатура от редица понятия като:
а) profitable (печеливш, рентабилен) – под-

държане на адекватен баланс между потреб-
ността на бизнесорганизацията от печалба и 
потребността на клиента от стоки;

б) offensive (настъпателен) – заемащ лидер-
ска позиция на пазара, заставящ конкуренти-
те да следват „първопроходника“;

в) integrated (интегриран) – обхващане чрез 
маркетинговите подходи на цялостната дей-
ност на бизнесорганизацията;

г) strategic (стратегически) – провеждане 
на предварителен анализ на състоянието на 
средата, като условие за изработване на ефек-
тивни действия;

д) effectively executed – ефективно изпълне-
ние на дейността на бизнесорганизацията.
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                          Р Е З Ю М Е   

Авторът прави обстоен анализ на трудовете 
на историци от Турция и други държави, отправяй-
ки критика към фалшифицираните от тях факти 
относно ключови моменти в българската история. 
Използваните източници са оригинални архивни до-
кументи и книги, вестници, статистически данни, 
информация от Интернет, както и научни трудо-
ве. Редица пропагандни твърдения и лъжи на псев-
доучени като проф. Илкер Алп, проф. Хюсеин Меми-
шоглу и проф. Кемал Карпат относно „етническо 
прочистване“ и „геноцид“ в България срещу турци-
те и останалите мюсюлмански етноси по време на 
т. нар. „възродителен процес“, са oпровергани, осно-

вавайки се на солидни доказателства – документи 
и множество други исторически данни. Авторът 
има критично отношение към антиисторическата 
позиция на холандския професор М. Кийл и прово-
кативните протурски възгледи на някой българ-
ски етнолози и историци, според които българите 
християни в територията на Османската империя 
приемали ислямската вяра по свои лични подбуди, а 
не насилствено.

Ключови думи: българска история, български 
етнос, възродителен процес, мюсюлмани, фалшифи-
кация.

Turkish Historians and Other Foreign  
Authors – Counterfeiters of Bulgarian History

Stoyan Tanev

Correspondent Member of the Bulgarian Academy of Science and Arts
Cathedre of History and Archeology, University Shumen “Episcope Konstantin Preslavski”

                          A B S T R A C T   

The author makes a critical analysis of counterfeits of 
important issues of Bulgarian history in the writings 
of Turkish historians and other foreign authors. 
Documentary volumes, original archival documents, 
newspapers, statistical data, information from the 
Internet as well as old and new scholarly studies were 
used by the author for the elaboration of his research. 
Anti-Bulgarian lies and propaganda of some Turkish 
pseudo-scholars, such as Prof. Ilker Alp, Prof. Hussein 
Memişoğlu and Prof. Kemal Karpat about “ethnic 
cleansing” and “genocide” in Bulgaria against Turks and 

other Mussulman communities, particularly during the 
so called “regenerative process”, were disproved on the 
basis of this solid documentary and history information. 
The author has critical attitude towards the anti-
historical thesis of Dutch Prof. M. Kiel and provocative 
pro-Turkish suggestions of some Bulgarian ethnologists 
and historians that Bulgarian Christians accepted the 
Islam in the Ottoman Empire entirely voluntary. 

Key Words: Bulgarian history, Bulgarian ethnos, 
counterfeits, “regenerative process”, mussulman.

Към историческото минало и съвременно-
то състояние на мюсюлманските общности в 
България проявяват подчертан интерес освен 
български учени и изследователи от Република 
Турция. Научната литература за турците и 
за българите мохамедани в България, отпеча-
тана в Република Турция, обаче е лишена от 
оригинална българска архивно-документална 

информация. Това е най-голямата й слабост. 
Поради тази причина във всички трудове за 
българските турци и за другите мюсюлмани 
се забелязват непълноти, пропуски, неточно-
сти, недостатъчно научнообосновани анализи, 
изводи и заключения или текстове с преобла-
даващи тенденциозни антибългарски твърде-
ния и внушения. В тези трудове, публикувани 



ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2017 | 39

Ст. Танев. Турски историци и други чужди автори – фалшификатори на българската история

от турски издателства в Република Турция, 
се прокарват явно или завоалирано стратеги-
ческите цели на външната политика и пропа-
ганда на съвременната турска държава спря-
мо Балканите и конкретно към България. Тези 
цели за изолиране и откъсване на турците, 
българите мохамедани и останалите мюсюл-
мани (цигани, татари, черкези и др.) от бъл-
гарската държава и преобладаващия български 
етнос и приобщаването им към турската на-
ция и държава се обслужват с най-голям успех 
от онези турски автори, които в своите кни-
ги фалшифицират с цинична наглост полити-
ката на българската държава към турското 
население и всички мюсюлмани в България.

Много документални източници, научни 
аргументи и конкретни факти разкриват без-
церемонните лъжи, измислици и клевети на 
турските автори Илкер Алп, Хюсеин Мемиш-
оглу и Кемал Карпат, опровергават техните 
фалшификации на българската история и ги 
разобличават като псевдоучени и манипулато-
ри на българските мюсюлмани, чиято родина 
е България.

Турският учен д-р Илкер Алп е професор в 
Тракийския университет в Одрин. През 1988 г. 
той публикува сборник със заглавие: “Bulgarian 
Atrocities. Documents and Photographs” („Бъл-
гарските зверства. Документи и снимки“), 
отпечатан на английски език в издателство 
“Rustem” – Лондон (20). Същата година тази 
книга е публикувана в Никозия и в Истанбул. 
През 1990 г. в Анкара е издадена още една негова 
книга, озаглавена: “Belge ve Fotograflarla Bilgar 
mezalimi” (1878–1989), „Документи и снимки за 
българските зверства“ (1878–1989) (21). Фалши-
фикациите на Илкер Алп започват още в пред-
говора на книгата с обявяването на българите 
мохамедани (т. нар. помаци) за турци и про-
дължават с лъжите за „избити турци“ през 70-
те години на ХХ век при смяната на имената, 
подкрепени с измислени от него „документи“ и 
„фотографии“. Посочваме конкретни страници 
на тези лъжи.

На с. 140. има карта с текст: „Български 
самолети са разпръснали отровен газ над огра-
дените със знак + райони, убивайки от 8 до 
10 хиляди турци в периода 18–20 юни 1972 г.“.

На с. 149. Текст под снимка: „Избити деца 
до язовир „Доспат“ на 18 март 1972 г. Пои-
менно Низаметин Хафиз, Реджеп Тахир, Абдула 
Начь, Мехмет Молла Али, Шукри Абрахим, Ха-
лил Черкез, Решид Картаоглу, Салих Чафер и 
Хасан Дервишоглу от Доспат“.

На с. 152. Текст под снимка: „През март 
1972 г. са избити турски деца от началното 
училище в с. Надарча, Смоленско от 21 полк“.

На с. 153. Текст под снимка: „Барутин, ис-
торическо турско село, преди да бъде разруше-
но от червените варвари. 85 % от населението 
е изклано в продължение на 4-5 дни в периода 
14-18 март 1972 г.“.

На с. 156. Текст под снимка: „Трупове на 
хиляди турци, избити с отровен газ от Бан-
ско, Разлог, Белица, Якоруда, Самоков, Чепен и 
Бабяк“.

На с. 159. Текст под снимка: „с. Мугла, Смо-
лянско, атакувано от 21 пехотен полк на 14 
март 1972 г., разгромено, а жителите избити 
без разлика на пол.“

На с. 160. Текст под снимка: „1850 трупа 
(на турци) са поединично избити и хвърлени в 
язовир Доспат“.

На с. 163. Текст под снимка на с. Годешево: 
„Атакувано от 39 пехотен полк от Неврокоп 
на 15 март 1972 г. и отново през май и юни, 
стотици турци са избити.“

В цитираните и в други текстове от кни-
гата на Илкер Алп цялото население в Родопи-
те и в други големи региони на България е обя-
вено за турско. Освен българите мохамедани, 
представени от него за родопски турци, нари-
чайки ги „турски народ“, „турско население“, 
а техните села – „турски“, той защитава 
фалшивата теза за наличието на турско „на-
ционално“ малцинство в България. Турският 
автор пише за „турски национален и ислям-
ски регион в Пиринска Македония, Делиормана, 
Добруджа и Видин“, включвайки в тази голяма 
българска територия българите мохамедани 
и другите мюсюлмански групи без българите, 
защото „в тези големи региони няма българи“. 

Истината е, че в България няма турско 
национално малцинство, няма и други нацио-
нални малцинства, тъй като България от 1879 
г. до ден днешен никога не е завладявала, нито 
е присъединявала чужда територия с инород-
но население от съседните балкански държави, 
включително от Турция. Истината е, че в по-
сочените от Алп региони освен турци живеят 
от векове българи и българи мохамедани като 
тяхна еднородна етническа съставка, а също 
гагаузи, цигани, евреи, арменци и други етни-
чески групи. Неговите лъжи се допълват и със 
злостни клевети към българските власти, об-
винявайки ги за извършени „зверства“ над тур-
ците в Родопите чрез държавна политика на 
„расизъм“, „тероризъм“ и „геноцид“ в края на 
60-те и началото на 70-те години на ХХ век. 
Тези твърдения са абсолютна злонамерена из-
мислица, тъй като през периода 1968–1972 г. 
не е сменено името на нито един турчин в 
България. Истината е, че тогава продължава 
смяната на арабско-османските имена на бъл-
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гарите мохамедани с български имена.
Споменатият турски автор подминава 

истината за положените специални грижи на 
българската дъжава за турското население, за 
българите мохамедани, за всички мюсюлмани 
в България. Тяхното икономическо положение и 
материално състояние значително се подобря-
ва тъкмо през 60-те и 70-те години на ХХ век. 
Те преживяват социален, образователен и кул-
турен подем. (12, 18, 19).

Няколко години по-късно друг турски по-
ръчков „изследовател“ – Хюсеин Мемишоглу 
възприема, повтаря, подсилва и разпространя-
ва лъжите и клеветите на Илкер Алп.

Доцент д-р Хюсеин Мемишоглу е турчин, 
роден през 1937 г. в с. Каялоба, Кърджалийски 
окръг. Завършва висше образование в Софий-
ския университет. Кандидатска дисертация 
защитава в Академията за обществени нау-
ки и социално управление (АОНСУ) към ЦК на 
БКП. От 1971 г. е преподавател по история на 
БКП към Центъра по идеологически дисципли-
ни във ВМЕИ „В. И. Ленин“ – София. Хабилити-
ра се с монография за участието на българ-
ските турци в изграждането на социализма в 
НР България. В нея Ю. Мемишев дава суперла-
тивни оценки за политиката на социалисти-
ческата ни държава към българските турци, 
включително и към българите мохамедани. 
През 1984 г. публикува книгата „Задружно в со-
циалистическото строителство на Родината. 
Приобщаването на българските турци към из-
граждането на социализма.“ През 1988 г. еми-
грира в Република Турция, става преподавател 
и професор в университета „Хаджеттепе“ в 
Анкара. 

През 1991 г. Мемишоглу публикува в Анка-
ра на български и на английски език книгата 
„Страници от историческото минало на по-
маците.“ (10). За написването на своята пре-
тенциозна, с текст от 47 страници „научна“ 
книга, той използва брошура на български език, 
издадена в Истанбул през 1972 г. от Асоциация 
за култура и солидарност с родопските турци. 
В брошурата с подзаглавие „Същност на по-
следните кланета в Родопите“ изобилства фал-
шифицирана информация за смяната на имена-
та на българите мохамедани през март 1972 г. 
Твърди се, че са извършени масови „убийства“ 
на „десетки хиляди помаци-турци“ от българ-
ските въоръжени сили – милиция и войска в Ро-
допите. С тази брошура се прави внушението, 
че „помаците-турци са чистокръвен турски 
елемент“ и винаги са били верни на турската 
държава и нация. Това преплитане, допълване 
и съгласуване на лъжи, псевдонаука, политика, 
идеология, пропаганда и религия в Република 

Турция и тяхното въздействие върху бълга-
рите мохамедани е с цел да бъдат моделира-
ни отвън като „родопски турци“, откъсвани 
от България, присъединявани към български-
те турци и приобщавани към Турция. Ето как 
Х. Мемишоглу отразява „насилственото побъл-
гаряване“ на „помашкото население“:

Стр. 43-45. „...Например между 14 и 18 март 
1972 година поради отказа да сменят турски-
те си имена с български в Доспат са били уби-
ти 278 души, в Боротин (точното име е Бару-
тин) – 315 души, в Триград 194 души. Поради 
извършените от 14 до 18 март 1972 година ма-
сови зверства и убийства, хиляди представи-
тели на помашкото население в Родопите са 
принудени да се укрият в гористите райони 
на планината. След като настойчивото пре-
следване на Българските въоръжени сили и ми-
лиция не дава желания резултат, по инструк-
ция на ръководители на Държавна сигурност, 
в горите е хвърлен отровен газ. В резултат на 
това са отровени хиляди помаци.( Мемишоглу 
1991; Alp 1990) След тези нечовешки действия 
само в планинските долини около Самоков са 
открити труповете на 131 души. Изследвани-
ята, направени върху труповете, показват, 
че преди да бъдат убити, жертвите са подло-
жени на физически изтезания. В околностите 
на Юндолския балкан са открити трупове на 
много мъже и жени, които дори не са заровени 
в земята. Докато една част от труповете са 
оставени на различни места, друга част са 
изхвърлени в реките и язовирите на района. 
Например в язовира на град Доспат са изхвър-
лени приблизително 1850 трупа на помаци. За 
да бъде предотвратено тяхното изплуване на 
повърхността на водата, за тях са връзвани 
различни тежести.“ И по-нататък следва: „... 
По време на операцията от 18 май 1972 година 
в Якоруда 30 помашки младежи са убити под 
претекст, че отказват да подпишат декла-
рациите за „доброволна“ смяна на турските 
имена...“ През септември 1972 г. командирите 
на 39-ти пехотен полк в Гоце Делчев, на 7-ми 
артилерийски батальон в град Разлог и мили-
цията „отново са приведени в действие и те 
извършват масови зверства и убийства в по-
машките села около Гоце Делчев.“ „...На същите 
нечовешки действия са подложени помаците 
в Дьовлен, Смолян, Мадан, Еридере (Ардино) и 
Пещера“ (10).

Каква е българската научно-документална 
истина за тези събития?

Истината: При преименуването на бъл-
гарите мохамедани в Якорудския район и в 
селата Рибново, Брезница и Корница – Бла-
гоевградски окръг, са дадени общо 11 човешки 
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жертви – девет българи мохамедани и двама 
представители на българските партийно-дър-
жавни органи. Тези данни са документирани в 
оригинални архивни източници и са установе-
ни и отбелязани в научните изследвания на 
професионални български историци (5, 7, 12, 14, 
19). По повод написаното от Х. Мемишоглу и 
по инициатива на неправителственото сдру-
жение Дружба „Родина“, наследник на Българо-
мохамеданската културно-просветна и бла-
готворителна Дружба „Родина“ (1937–1947 г.) е 
извършена проверка и авторитетни държав-
ни институции дават официално становище 
(15). В отговора от Върховната касационна 
прокуратура от 7 март 2014 г. категорично е 
подчертано, че твърденията на Х. Мемишоглу 
са лишени от всякакво основание: „Окончател-
ното становище след извършената проверка 
е, че твърденията на Мемишоглу за 278 бр. 
жертви в Доспат, 315 бр. жертви в с. Бару-
тин, 194 бр. в гр. Триград, 131 бр. в района на 
гр. Самоков, 30 в гр. Якоруда и 1850 трупа, 
изхвърлени в язовир „Доспат“ и т.н. не отго-
варят на истината“ (16). В Постановление на 
Военно-апелативна прокуратура от 15 август 
2014 г. са изяснени много подробно източници-
те на Х. Мемишоглу и, най-важното, са снети 
обяснения от десетки „различни длъжностни 
лица в съответните региони по онова време и 
от пострадали и наследници на загинали по 
време на преименуването през 1972 г.“ Ето и 
резултатите от проверката на Софийската 
градска прокуратура:

„От обясненията е видно, че във връзка с 
тези събития има общо 11 жертви: област 
Кърджали – Казим Ибрахим Паша от с. Ди-
амандово, общ. Кирково – прострелян при 
оказана физическа съпротива на 30.04.1972 г. 
починал в болницата в гр. Ардино; област Смо-
лян – Неджибе Келосманова от с. Барутин, 
общ. Доспат – при акция на милицията на 
16–18.03.1972 г. е нападнала служители – полу-
чила е наранявания и след 10 дни е починала 
в гр. Девин; Емине Ибрахимова от с. Барутин, 
общ. Доспат – не е ясно дали е жертва на на-
силие – била е лежаща болна в дома си, къде-
то е починала (подробности относно смъртта 
на двете жени има също така в справка рег. 
№ Т-5782/24.08.2012 г. по пр. пр. № 496/2012 г., 
по описа на СГП; област Благоевград – Алиш 
Сафедин Ибрахим Осенски от гр. Якоруда – 
участвик в групата от около 400 човека, кои-
то на 10.05.1972 г. предприели поход от района 
на с. Якоруда към град София за изразяване 
на протест срещу смяната на имената (гру-
пата преминала пеш през Рила, но е спряна 
от органи на реда в землището на гр. Само-

ков – наследниците на Осенски сочат, че там 
върху него е упражнено насилие, вследствие на 
което, на 13.05.1972 г. по време на обратния 
път към родното си място той е починал); 
Емин Мехмедов Црънков от гр. Якоруда. На-
следниците му твърдят, че поради нанесен 
побой на 24.07.1972 г. е починал в болницата в 
Разлог; Георги Неофитов Цинцев от гр. Якору-
да – длъжностно лице – твърди се, че е убит 
по повод водена от него пропаганда за смяна 
на турско-арабските имена на българските 
мюсюлмани; Хюсеин Караалил от с. Корница, 
общ. Гоце Делчев, Мухарем Барган от с. Корни-
ца, общ. Г. Делчев, Салих Амидеин от с. Корни-
ца, общ. Г. Делчев, Тефик Хаджи от с. Брезница, 
общ. Г. Делчев и Имаил Кальор от с. Брезница, 
общ Г. Делчев – жертви на събития, свързани с 
преименуването и случили се в с. Корница на 
29.03.1973 г. и които не са споменати в книгат 
на Мемишоглу. Всички загинали са били погре-
бани от близките си в присъствие на други 
жители на съответните населени места. Ос-
вен тях не са били установени други жертви, 
свързани с кампанията за смяна на имена-
та на българите с ислямско вероизповедание 
за периода 1972–1973 г. Гражданите, от които 
са били снети обяснения, категорично опро-
вергават твърденията на Хюсеин Мемишоглу 
за броя на жертвите, както и за мащабите 
и формите на упражнявано насилие, описано 
в книгата му „Страници от историческото 
минало на помаците“. Видно от приложените 
смъртни актове е, че в посочените в книгата 
периоди и райони, в които живеят преобла-
даващо българи мюсюлмани, всички регистри-
рани смъртни случаи са били съизмерими с 
нормалната смъртност на населението и не 
кореспондират по никакъв начин с твърдени-
ята на Мемишоглу. По отношение на гражда-
ните, несъгласни с тази политика, е предпри-
ета мярка „Принудително разселване“, а други 
са осъдени на различни срокове лишаване от 
свобода заради убийства, опити за убийства 
и др. престъпления, извършени по повод съпро-
тивата им при смяна на имената. Имало по-
страдали от физическо насилие, но липсват 
данни за разрушаване на къщи и/или уврежда-
не на каквато и да е собственост“ (16). 

Десетилетия наред най-новата българска 
история се фалшифицира и от професор Кемал 
Карпат. Роден през 1924 г. в Бабадаг, Северна 
Добруджа – Румъния, той е възприеман като 
доайен на турската и световната османисти-
ка и историческа демография. Преподава повече 
от тридесет години в различни университети 
в САЩ. Тъкмо затова неговите фалшификации 
на историческото минало на българския народ 
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се приемат с доверие и разпространяват без 
колебание от други представители на истори-
ческата наука и хуманитаристика в англосак-
сонския свят, на Балканите и в България. 

К. Карпат фалшифицира историята на бъл-
гарите през ХІХ век, т. е. по време на нацио-
налното ни възраждане. В негова монография 
за османското население през периода 1830–
1914 г., издадена през 1985 г. в САЩ, той обо-
собява това население в османската балканска 
територия през 1831 г. в две групи – мюсюлма-
ни (турци, албанци, босняци, помаци) и хрис-
тияни (гърци, славяни, албанци, власи, евреи, 
арменци). В демографската, народностната и 
социалната характеристика на християнско-
то население на Балканите, предложена от К. 
Карпат, няма българи (22). При направеното 
от него религиозно и етническо разпределе-
ние на османското население в Източна Ру-
мелия до Руско-османската война 1877–1878 г. 
и след нея българите също липсват, има само 
турци и помаци. Според К. Карпат „помаци-
те са „устойчиви мюсюлмани, които се смя-
тат за турци“ , въпреки че говорят „български 
диалект“. В неговите публикации термините 
„турци“, „помаци“ и „мюсюлмани“ се използват 
като синоними.

 Той отхвърля с прекомерна категоричност 
твърденията в българската историография за 
насилствена асимилация на българи от осман-
ската власт.

К. Карпат преувеличава общия брой на мю-
сюлманите в социалистическа България-тур-
ците през 60-те и 70-те години на ХХ век със-
тавляват от 20 до 28 % от населението на 
страната или между 1 600 000 и 1 800 000 души. 
Всъщност действителният брой на това на-
селение в началото на 80-те години на ХХ век 
възлиза на около 1 241 260 души. Тези данни 
сравнени с официалната статистика на НРБ 
показва, че той преувеличава броя на мюсюл-
маните в съвременна България с около 560 000 
души. Както се вижда Карпат използва исто-
рическата демография, за да създава митоло-
гия за внушителен по своите мащаби етноре-
лигиозен масив от мюсюлманско население в 
съвременна България.

 Той фалшифицира и политиката на българ-
ската държава за преименуване на турците 
в България в края на 1984 г. и в началото на 
1985 г. и последвалото им заминаване в Р Тур-
ция през лятото на 1989 г., която е предста-
вена като политика на масови убийства на 
турци в страната. В своя студия за „възроди-
телния процес“ той пише за убити „над 1000 
души“ турци от репресивните органи на бъл-
гарските власти, а по време на изселването 

на турското население през лятото на 1989 г. 
за изнасилвани „жени и дори момичета на 8 и 
10-годишна възраст“ (22, 23). 

Бруталните лъжи и клевети на К. Карпат 
вече са разобличавани от български истори-
ци и публицисти (8, 11, 13, 25). Доц. Благовест 
Нягулов изтъква силно изразените протурски 
пристрастия на турския историк с подчер-
тано негативни генерализации за българите, 
с преувеличена героизация на съпротивата на 
турците по време на „възродителния процес“ и 
дори оспорването с турска националистическа 
и истерична риторика на съвременния тери-
ториален суверенитет на Р България, твърде-
ния, които лишават внушенията на К. Карпат 
от научна обективност (11). Една година след 
отпечатването на студията на К. Карпат на 
английски език в списание Nationalities Papers 
през 1996 г. друг наш учен Iv. Sardomov е публи-
кувал научнокритичен отзив в същото списа-
ние (25). Проф. Валери Стоянов също направи 
аргументирана научна критика на студията 
на К. Карпат, изпълнена с провокативни фал-
шификации и пропагандни клишета, свързани с 
държавната политика в социалистическа Бъл-
гария при смяна на имената на турците и на 
българите мюсюлмани (13).

Лишените от фактическо основание тен-
денциозно-фалшиви твърдения на К. Карпат из-
искват отново да припомним на читателите 
българи и турци, че по време на „възродителния 
процес“ според проучването на български исто-
рици са убити между 7 и 10 турци. В доклада 
на Ахмед Доган на VІІ-та Национална конферен-
ция на Движението за права и свободи (2012 г.) 
се посочват като трагични жертви на „възро-
дителния процес“ общо 12 турци. Жертви на 
„възродителния процес“ стават обаче и бълга-
ри служители на милицията и невинни българ-
ски цивилни граждани поради терористически 
атентати на крайни екстремисти-туркофили. 
Публикуваните от К. Карпат данни за убити 
над 1000 турци и за масово изнасилване на тур-
ски жени и момичета по време на „възродител-
ния процес“ са произволна измислица и злостна 
антибългарска пропаганда.

Поклон пред паметта на загиналите! Про-
тивопоставянето поражда насилие и непрежа-
лими загуби за въвлечените в него. Но траге-
дията на жертвите и техните близки стават 
обект на спекулации и манипулации в псевдо-
научни публикации на турски и други чужди 
историци. Затова е необходимо да разоблича-
ваме онези, които злоупотребяват с родовата 
и националната ни памет. Лъжите на Илкер 
Алп, Хюсеин Мемишоглу и на Кемал Карпат 
са от времената на непреставащите злостни 
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атаки на турските пропагандни центрове сре-
щу българската държава. Понастоящем тези 
книги се цитират като източници на „знание“ 
и се използват за тенденциозна политическа 
пропаганда и при отбелязване на годишнини 
от споменатите събития. Разпространява-
ни и четени от българите мохамедани и от 
турците в България те създават абсолютно 
погрешна представа за коментираните тре-
вожни събития у читателите им. Жителите 
на посочените в документите села и градове, 
а също и в другите родопски селища, би тряб-
вало да знаят доказаната от нас истина и 
абсурдността на твърденията на посочените 
турски автори. Лъжливите текстове на тех-
ните автори би следвало да бъдат опроверга-
вани и отречени от позициите на истинската 
наука, а също в съвместно изявление на съ-
ответните компетентни органи в Република 
България и в Република Турция и да бъде огла-
сено, че информацията в тях е недостоверна. 

 Турските „приноси“ към българската исто-
рия се допълват с публикации на европейски 
учени, в които откриваме освен недостатъчна 
научна прецизност и някои лъжи с категорич-
на антибългарска насоченост. Не може да не 
споменем „заслугите“ на холандския османист 
проф. Махиел Кийл, който пренебрегва уста-
новени научни истини за далечното или близ-
кото историческо минало на българския народ 
и твърди, че българите приемат исляма само 
доброволно поради икономически съображения 
и върху тях не е оказван какъвто и да било 
натиск или прилагано насилие от османска-
та власт (6). В друга негова книга „Изкуство 
и общество в България през турския период“, 
също преведена и издадена на български език, 
той обижда българите с недопустими за един 
учен вулгаризми (9). Той пише: „Ах тези лоши и 
неблагодарни българи, които неизвестно защо 
са вечно недоволни от така добре уредения 
си живот по време на чуждото владичество, 
спретнато им от невероятно благородните и 
толерантни османлии, вместо да им се чувст-
ват задължени за това. Но какво може да се 
очаква от балкански аборигени, сред които пък 
българите са най-скапаният народ, след като 
за едно адекватно отношение към османското 
минало и останалите от него културни па-
метници се изискват човешки качества, ка-
квито не се поощряват на Балканите“. Според 
проф. Е. Грозданова, написаното от М. Кийл 
„представлява по същество класическа смесица 
от истини, полуистини и откровени фалшифи-
кации, присъщи по-скоро на публицистиката с 
пропагандна цел и поднесени при това с един 
нетърпящ възражение менторски тон“ (6). 

Не бива да отминаваме и друг негов „при-
нос“ към османистиката и българската исто-
рия чрез преиначаване на една измислена жур-
налистическа сензация в „научна“ истина. През 
1879 г. в английски вестник се появява публи-
кация за 30 тона кости на османски войници, 
загинали в сраженията при Плевен, купени от 
английска фирма и превозени със съгласието на 
османските власти от пристанището Родос-
то в Мраморно море до Бристолското приста-
нище на Англия. През 1890 г. в своите мемоари 
“Camp and Studio” Ървин Монтагю, военен ко-
респондент, свидетел на боевете при Плевен, 
с доловима ирония преразказва тази история 
като анекдот, свързан с Руско-турската вой-
на (1877–1878 г.). Британският специалист по 
история на журналистиката Рупърт Фурно 
включва този куриозен анекдот – разказ без 
претенции за достоверност, в своята книга 
за битката при Плевен и нейното отразява-
не в тогавашния британски печат. Книгата 
е издадена в Лондон и Ню Йорк през 1958 г. 
Монтагю и Фурно се отнасят с недоверие към 
тази история поради известната практика 
на журналистите да пускат фиктивни сенза-
ционни известия, за да предизвикат по-голям 
интерес в британското общество. Обаче, в 
1995 г. проф. М. Кийл я предава като факт 
в статията за Плевен, публикувана в много-
томната Encyclopedia of Islam (24). По такъв 
начин сензационната измислица, но вече като 
„научен факт“, попада в авторитетно издание 
с много висок тираж за мюсюлманите в ис-
лямския свят. Същата статия с „научната“ 
и зловеща информация за мнимата съдба на 
османските кости е преведена и отпечатана 
на български език (9).

През 2012 г. в луксозния двуезичен сборник 
„Турците в България. История, традиции, кул-
тура“ измислицата се тиражира вече като 
особено скандален текст, свързан с панорам-
ната експозиция „Плевенската епопея“ и сра-
женията при Плевен: „Но къде са турците, 
загинали при Плевен? Малко известен факт 
е, че повечето от десетките хиляди мъртви 
били погребани в масови гробове. По-късно те 
били изкопани и предадени на английска фир-
ма, която ги използвала като тор в британ-
ското земеделие“ (2). Вече за трети път тази 
измислица се легитимира като безспорен нау-
чен факт. 

Споменатият „малко известен факт“ е 
разобличен като публицистична мистифика-
ция (1, 17). Срещу тази лъжа има протест-
на подписка от плевенската общественост 
до Президента, Министър-председателя и 
Председателя на Народното събрание, до по-
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сланиците на Република Турция, на Руската 
федерация, на САЩ, до посланиците на държа-
вите – членки на Европейския съюз в София. 
Писмо до българското издателство “Vagabond: 
media Ltd”, в което е отпечатана книгата, е 
изпратено и от Института за исторически 
изследвания към БАН, в което се настоява за 
публично опровержение на посочения скандален 
текст в книгата. 

Днес, когато информацията става все 
по-общодостъпна, отговорността за истин-
ностата на историческите факти е изклю-
чително голяма. Критичното отношение към 
публикуваните фалшифицирани факти също е 
задължително. А когато целта на авторите на 
публикациите е да предизвикват недоверие и 
омраза между българските граждани с лъжи и 
клевети, това не е свобода на словото, а сло-
весен призив за терористични действия, към 
които държавата, обшеството и представи-
телите на научната и хуманитарната мисъл 
не бива да остават безразлични.
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НАУКА

Състояние и проблеми на лозарството  
в България след 1990 г.

Славчо Панделиев1,2, Людмил Ангелов2

1Академик на Българската академия на науките и изкуствата
2Аграрен университет – Пловдив 

                          Р Е З Ю М Е   

Публикацията представлява обзор на случва-
щото се в българското лозарството в процеса на 
прехода. Прегледаната и обобщена статистическа 
информация дава основание за изграждане на след-
ните препоръки: бъдещите инвестиционни полити-
ки следва да бъдат насочени в създаването на нови 
насаждения, маточна база за производство на висо-
кокачествен сертифициран посадъчен материал, по-

вишаване качеството на човешкия потенциал чрез 
прилагане на системите за образование, опазване 
на природните ресурси и околната среда и контрол 
върху качеството на произведеното грозде и вино.

Ключови думи: качество на вината, лозови на-
саждения, лозов посадъчен материал, природни ре-
сурси.

Status and Problems of Viticulture  
in Bulgaria since 1990

Slavcho Pandeliev1,2, Ludmil Angelov2

1Academician of the Bulgarian Academy of Sciences and Arts
2Agricultural University – Plovdiv

                        A B S T R A C T   

The publication represents an overview of what is 
happening in Bulgarian viticulture in the transition 
process. Review and statistical summary gives rise to 
building some recommendations: future investment 
policies, should be directed to the creation of new 
plantations, to update the old uterine base for the 
production of high quality certified material, improving 

the quality of human potential through the application 
of education systems, protection of natural resources 
and environment and quality control of grapes and wine 
producing.

Key Words: natural resources, quality of vines, vines, 
vine planting material.

Състояние на лозарството в България
Лозарството и винарството в България 

преминават през периоди на възход, застой и 
упадък. Данни показват, че през 1969 г. лозята 
са на площ от 207 000 ha, от които 149 000 ha 
са заети с винени сортове и 51 700 ha с десерт-
ни. До 2000 г. се водят на отчет 160 471 ha. 
Поддържат се в сравнително добро състояние 
около 153 189 ha (фиг. 1). 

След 2001 г. се очертава тенденция към 
значително намаление на площите реколти-
рани и поддържани в добро агротехническо 
състояние. Така например, през 1983 г. са ре-
колтирани 122 200 ha, през 2000 г. – 85 000 ha, 
2009 г. – 74 018 ha и през 2015 г. са реколтирани 
едва 38 712 ha, при обща площ 62 791 ha (фиг. 2). Фиг. 1. Изменение на площите заети с лозя (ha)

Все още е много висок процентът на под-
държаните в лошо състояние насаждения – 
над 30%. От 2001 г. до сега лозовите насажде-
ния са намалели с повече от 2 пъти. Поради 
социални, икономически и агротехнически при-
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чини неподдържаните лозови насаждения са 
нараснали повече от 6 пъти (2). 

Статистическите данни налагат два извода:
• Не се изпълнява заявената площ на лозя-

та от България в ЕС. Значително е нарушена 
квотата за лозята.

• Голяма е площта (около 100 000 ha) заета 
от лош лозов фонд, която не се използва ефек-
тивно.

Структура на реколтираните лозя 
по райони

Реколтирани са 30 282 ha, като от тях 
20 344 ha са заети с червени винени сортове, 
9938 ha с бели винени сортове и 1610 ha с де-
сертни. По райони водещи в това отношение 
са Югоизточния с 10 789 ha, следван от Южен 
централен с 10 319 ha (табл. 1).

През 2014 г. са понесени значителни пора-
жения на лозовите насаждения в страната, 
вследствие на твърде неблагоприятните при-
родоклиматични условия. Около 93% (123 912 
тона грозде) е преработено във вино, само 7% 
(8819 т) са консумирани директно. След 2010 г. 
общата площ на изоставените лозя възлиза на 
около 19 506 ha (2).

Възрастова структура на насаждения-
та

Възрастовата структура на лозовите на-
саждения след 1990 г. се влошава (фиг. 3). Около 
10 000 ha са на възраст над 20 години. Най-голяма 
е групата на лозята на възраст 21–30 г. – 61 000 
ha, над 31 г. – 50 000 ha, между 4 и 10 години са 
около 4200 ha, а тези до 3 години около 2 000 ha (2). 

Най-много млади лозя до 3 години са заса-
дени в Източния район. Около 6000 ha са не-
плододаващи, които към 2015 г. са на възраст 
16–18 години. На възраст от 11 до 20 години 
към 2015 г. са над 40% от насажденията. През 
2009 г. младите насаждения са около 6%, около 
700 ha от общата площ на тези, които не са 
встъпили в плододаване е 6000 ha (2).

Темповете на засаждане на нови лозя са 
бавни. За 25 години са засадени около 20 000 ha, 
а са изоставени и изкоренени над 80 000 ha. За-
саждането на нови лозя изостава и след 2000 г. 
Това е тревожна тенденция. Оказва се, че и 
новосъздадените лозя след 1990 г. към 2015 г. са 
с изтекъл амортизационен срок. Това показва, 
че ако не се промени нагласата към създаване 
на нови лозя има опасност да загубим заявена-
та квота за лозя – около 153 000 ha. Има оба-

Фиг. 2. Площи с реколтирани лозя след 2000 г. (ha)

Табл. 1. Разпределение на реколтираните лозя по райони (ha)

Статистически райони
Винени 
сортове,

ha

В т. ч. червени 
винени сортове,

ha

В т. ч. бели 
винени сортове,

Ha

Десертни 
сортове, 

ha
Общо

България 30 282 20 344 9 938 1 610 31 892

Северна и  
Югоизточна България 17 561 9 411 8 150 712 18 273

Северозападен 2 930 2 297 633 43 2 973

Северен централен 1 881 1 085 796 89 1 970

Североизточен 2 480 656 1 824 61 2 541

Югоизточен 10 270 5 373 4 897 519 10 789

Югозападна и Южна 
централна България 12 721 10 933 1 788 898 13 619

Югозападен 3 084 2 679 405 216 3 300

Южен централен 9 637 8 254 1 383 682 10 319



ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2017 | 47

Сл. Панделиев, Л. Ангелов. Състояние и проблеми на лозарството в България след 1990 г.

че още по-тревожна тенденция. България ще 
загуби около 800 000 тона гроздова продукция 
ежегодно. Ще бъдат изоставени и неизползва-
ни ефективно около 100 000 ha площи заети с 
лозя (тръни, колове, храсти и др.). Загубата е 
много голяма и тя ще се мултиплицира в дру-
гите направления на хранителната промишле-
ност, които се нуждаят от гроздова суровина.

Количествени изменения в производ-
ството на грозде

Общото производство на грозде в страна-
та за 2000 г. е 723 366 тона (фиг. 4).

В Южния район се произвежда най-голямо 
количество грозде – 265 000 тона, следван от 
Източния – 210 000 тона, Северния – 177 000 
тона и Югозападния – 71 000 тона.

Средният добив на грозде за страната е 
4,71 t/ha. Най-висок е добивът в Югозападни-
ят район – 7,04 t/ha и Северния – 4,31 t/ha. 
От 723 366 тона произведено грозде, 92 % или 
663 500 тона са предназначени за преработка и 
около 60 000 тона за прясна консумация – 8 %. 
От общото количество грозде за преработ-
ка около 54 % е собствена суровина – 359 400 
тона, а останалите 46 % е грозде, получено за 
преработка от други производители (2). 

Към 2006 г. производството на грозде спада 
почти наполовина в сравнение с 2000 г., което, 
както отбелязахме вече, се дължи на голямото 
намаление на площите и влошената сортова 
структура. Към 2014 г. общото производство на 
винено грозде е 124 216 тона, а на десертно 7079 

тона или всичко 131 295 тона, в т. число и гроз-
дето от асми – 8 701 тона. Най-чувствително е 
намалението в общото производство на грозде 
в Югоизточния и Южния централен район (2).

В края на 2000 г. е възстановена собстве-
ността над 99 % от подлежащата на възста-
новяване земеделска земя, като на бившите 
собственици или на техните наследници са изда-
дени необходимите документи за собственост. 
През 2000 г. се пристъпи активно към изпълне-
ние на последния етап от поземлената рефор-
ма, свързан с обезщетяване на собствениците 
за невъзстановените им земи и оземляването 
на безимотните и малоимотните граждани (3).

 През юли 2006 г. стартира реформа на ло-
заро-винарския сектор в ЕС, която определя 
като приоритетни следните основни цели (1): 

• Разширяване на пазарите.
• Засилване конкуренцията на европейски-

те винопроизводства.
• Съхраняване на най-добрите традиции 

на Европа в областта на винопроизводството.
• Укрепване на социалната структура на 

селските райони и опазване на околната среда. 
Препоръчани са следните мерки в нацио-

налните пакети:
• Популяризиране на вина в трети страни.
• Преструктуриране и конверсия на лозо-

вите насаждения. 
• Финансова подкрепа за беритба на зелено.
• Нови мерки за управление на кризите – 

застраховане на реколтата и създаване на 
взаимоспомагателни фондове.

Състояние на десертното гроздопро-
изводство

За износ на десертно грозде може да се го-
вори до 2000 г. (фиг. 5). През 80-те години Бълга-
рия е на четвърто място по износ на десерт-
но грозде. След 1990 г. се случва рязък срив в 
производството на десертно грозде и износът 
практически спира. Рязко спада и консумация-
та от 25–30 kg през 1960 г. на 2–3 kg на глава 
от населението през 2016 г. (2).

Фиг. 4. Количествени изменения  
в производството на грозде

Фиг. 3. Възрастова сруктура на лозята в България към 2015 г.
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След това рязко спада производството на 
качествено десертно грозде за износ. 

Причините са многобройни:
• Ускорено изоставяне и неподдържане на 

десертните лозя. 
• Прекъсната бе връзката със страни-

те-вносители на десертно грозде. 
• Отдаването на лозята за временно полз-

ване от различни стопани. 
• Разрушаване на подпорната конструк-

ция на голяма част от насажденията. 
• Загубите на пазари доведе до влошаване на 

икономическата ефективност на лозята и ускоря-
ване на изкореняването на голяма част от тях. 

• Неправилна и неефективна реформа.
• Разпокъсване на земеделската земя.
• Неблагоприятна и възрастова сортова 

структура на насажденията.
• Остаряла маточна база.
• Недостиг на финансови средства за изко-

реняване и реконструкция на старите и бра-
кувани лозя.

• Недостатъчна квалификация на работ-
ната ръка.

• Нарушена връзка между наука и произ-
водство.

• Неизползване на наличните средства по 
различни програми.

• Липса на напояване и цялостно неспазва-
не на технологиите.

Новите насоки могат да получат финанси-
ране посредством механизмите на новата Обща 
селско стопанска политика 2014–2020 г., което 
създава по-широк кръг от стимул за повишава-
не на инвестиционната активност в сектора, 
като двигател на конкурентността (4).

Изводи
• Изостава се в изпълнението на Национал-

ната стратегия за развитие на лозарството и 
винарството в Република България 2005–2025 г.

• Изостава се в изкореняването и преза-
саждането на лозовите насаждения.

• Висок процент са неподдържаните площи.
• Възрастовата структура е все още мно-

го лоша – почти половината от лозята са на 
възраст над 30 години.

• Агротехническото състояние е добро на 
около 30–35% от лозовите насаждения.

Препоръки
 Бъдещите инвестиционни политики следва 

за бъдат насочени в следните направления:
• За създаване на нови насаждения за обно-

вяване на старите
• В маточната база за производство на висо-

кокачествен сертифициран посадъчен материал.
• Инвестиции за повишаване качеството на 

човешкия потенциал чрез прилагане на системи-
те за образование и квалификация на кадрите.

• Инвестиции по дейности за опазване на 
природните ресурси, околната среда и внедря-
ването на екологични практики.

• Инвестиции, свързани с контрола върху 
качеството на произведеното грозде и вино.
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Магическата графикатура  
на Иван Газдов

Академик професор д-р Иван Едуардов 
Газ дов е роден в Ямбол в 1945 г. През 1970 г. за-
вършва Художествената академия в София, спе-
циалност Плакат при проф. Поплилов. Работи 
във всички области на графичното изкуство. Съ-
основател е на първото в България професионал-
но Ателие по графичен дизайн към Центъра по 
промишлена естетика. Специализира при проф. 
Метц в Амстердам, Холандия. Професор по пла-
кат в Националната художествена академия, къ-
дето за 40 години е обучил десетки випуски. В 
периода 1999–2003 г. е ректор на Националната 
художествена академия.

От 1978 г. е създател на естетическата кате-
гория АВТОРСКИ ПЛАКАТ©, която представя и ут-
върждава международно със своя труд-монография 
„Авторски плакат“, с който защитава докторат.

През 1987  г. създава свой собствен стил ГРА-
ФИКАТУРА®, регистрирана марка за Европа, с 
който открива повече от 50 самостоятелни из-
ложби у нас и в чужбина. 

Иван Газдов е издал 9 албума, 4 книги за пла-
ката и 3 книги със стихове. 

От 1990 г. има постоянна експозиция „Графика-
тури“ в Славейковото школо в Трявна, а от 2011 г. – 
постоянна зала в галерия „Жорж Папазов“ в Ямбол.

Получил е 34 награди, от които 14 междуна-
родни (от тях 5 са от Япония). През 1989 г. полу-
чава награда от Арт Директорс Клуб Ню Йорк за 
антитоталитарния плакат „Ръката“. Големият 
японски художник Казумаса Нагаи пише за графи-
катурата: „Аз намирам дълбоко вдъхновение за 
себе си от вашите велики работи“. Най-извест-
ният японски плакатист Шигео Фукуда определя 
графикатурите като “World’s famouse”.

Почетен член е на Арт-директорс клуб, Со-
фия; почетен гражданин е на Ямбол; академик от 
Българската академия на науките и изкуствата 
(Медал за заслуги „Петър Берон“, 2014); редовен 
член на Европейската академия на науките и из-
куствата, Австрия; представен е в „Кой кой е от 

световните интелектуалци“, Кеймбридж, Англия, 
1992; в юбилейното издание на „Речник на между-
народните биографии“, Кеймбридж, Англия 1992; в 
Голяма енциклопедия България, С.,БАН, 2011 и др. 

На 16.02.2017 г. беше открита ретроспективна 
изложба на негови произведения в Националната 
галерия, която продължи до 23.04.2017 г. Според ав-
тора по-добре е да се нарича „репрезентативна“, 
защото има и много непоказани работи. Подреде-
ни са над 100 произведения от трите вида гра-
фично изкуство – плакати, графики, графикатури.

В словото при откриването на изложбата 
той накратко проследи етапите на творчест-
вото си от 1954 г. с първите плахи опити. Спря 
се на магическото време на „Бийтълс“, когато 
„изведнъж през нощта някой ни събуждаше с вик 
„Нова песен на Бийтълс“ и момчешките главички 
се скупчваха около радиото, откъдето се носеха 
не знам защо на талази, на талази песните на 
Бийтълс по късите вълни на Радио Люксембург“. 
Ето част от словото му:

„Възпявам свободата, която по времето на 
когнитивната дисфункция на нормативната 
естетика идваше до нас на талази, на парчета, 
на части, неочаквано, от време навреме. 

Възпявам малката книжка „Стръкчета тре-
ва“ на Уитмън, кой знае откъде  попаднала у нас, 
от която майка ми ни четеше: „Аз чествам себе 
си. Аз пея за себе си“. „Съществуването в мига на 
живота на черното и бялото е едно чудо.“

И досега нося тази удивителна убеденост в 
силата на творчеството, което напредва и се 
развива, и като Уитмън цял живот работя върху 
един път на Графикатурата, вече с над 300 рабо-
ти от 10 цикъла. 

Моето кредо е напредъкът. Моята вяра е въз-
хищението. Моята слабост е учудването... Тази 
изложба е за вас, уважаеми гости, за хората, кои-
то могат да оценят, ЧЕ ТАМ КЪДЕТО ИМА ИЗ-
КУСТВО, ВРЕМЕТО Е И НАЗАД, И НАПРЕД, НО 
НИКОГА ВКОЧАНЕНО”. 

 Академик Газдов е безспорен световно извес-
тен художник, създател на нов графичен стил, 
характеризиращ се с  невероятна изразителност, 
съвършенство и чистота на художественото из-
ображение в черно и бяло. Той  доказа, че „гра-
фиката е великолепно истинско изкуство, когато 
е облъхнато от свобода, дарба, живот и мисъл.“ 
Изключителна личност с творческа дарба, която 
се проявява не само в изобразителното изкуство, 
но и в поезията. Той не само пише стихове, той 
е поет и в ежедневното си общуване с една нео-
бикновено  изразителна, уникално метафорична и 
своеобразна реч. 

Срещата с него и творчеството му е истин-
ско богатство на емоции и душевна извисеност.

От Редакционната колегия
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Magic graficature of Ivan Gasdov

Из цикъла „Нещо е излишно, нещо не достига“, Иван Газдов
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Из цикъла „Нещо е излишно, нещо не достига“, Иван Газдов
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Кратка антология  
на българското есе

Йордан Каменов

Академик на Българската академия на науките и изкуствата

Заради намерението на редакцията да предста-
ви пълноценно богатството и прелестта на българ-
ското Слово започваме да публикуваме кратки ан-
тологии на късите жанрове в нашата литература. 
По незнайни причини уж демократичният българин 
е създал неправомерна ценностна жанрова йерархия. 
До преди няколко десетилетия за най-висша се при-
емаше поезията, и в частност стихотворението. 
Когато романът ни набра сила – след Димов и Талев, 
той се „възкачи“ до стихотворението, а може би 
и над него. Едно от следствията на подобно недо-
мислие става пренебрегването на сериозни творби 
заради жанрова „второкачественост“. И оттам – 
недоброто познаване на стойностни постижения на 
литературата ни, превъзнасянето на модни чуж-
дестранни величия в низвергнатите у нас жанрове 
и лошата читателска култура. А Словото и негови-
те послания са единни и жанровете не са техните 
ограничители и измерители. Неговата стойност е 
единствена – Талантът и посланията му.

Ограничената територия на списанието позво-
лява публикуването на неголяма, поради което – и 
непълна, антология на жанра. Но все пак – доста-
тъчно представителна и тематично разнообразна, 
което позволява да се създаде представа за българ-
ските постижения във всеки от жанровете. Като 
част от антологиите (това ще е принцип и на 
следващите) включваме и творци-членове на Българ-
ската академия на науките и изкуствата. 

Началото на поредицата поставя есето. Избо-
рът му за начало е подсказан от значимостта му 
за модерната литература. Европейската писател-
ска организация се нарича ПЕН клуб – абревиату-
рата означава поети, есеисти, новелисти. Всички 
знаят произхода на името на жанра – опит, от 
книгата на Монтен „Есета“ („Опити“). Но все още 
никой не го е формулирал убедително. Затова нека 
приемем, че това е сравнително нов жанр, зародил 
се в западноевропейската литература през ХVІ век, 

макар че наченки могат да се открият още в ста-
рогръцката литература. Че е жанр на свободата 
на формата и изказа, който си позволява да посегне 
към елементи и похвати от по-старите жанрове, 
без да губи оригиналността си. Че далеч не е изчер-
пал възможностите си за разлика от други жанро-
ве, за чийто „край“ периодично ни осведомяват или 
предупреждават „пророците“. Че все повече го при-
числяват към литературния род, като различават 
в него десетина разновидности. Но да не навлизаме 
в теорията, където винаги е неуютно, защото, за 
да е убедително, е сложно или усложнено. 

У нас въобще не се изучава историята на кой-
то и да е жанр, та какво да говорим за един от 
оспорваните юнаци като есето. Условно можем да 
приемем, че се появява в края на ХІХ и началото на 
ХХ век. Като първият автор, който системно го 
практикува, без официално да изповядва пристрас-
тието си, е Пенчо Славейков. Есето набира сила и 
създава сериозните си образци след края на Първа-
та световна война. Първомайсторите му са изяве-
ни автори в други жанрове като Гео Милев, Йордан 
Йовков, Константин Константинов, Константин 
Гълъбов, Симеон Андреев, Иван Хаджийски, Асен Зла-
таров, Александър Балабанов, Илия Бешков, Дими-
тър Михалчев. Но се появяват и творци, за които 
есето е водещ жанр – Кирил Кръстев, Георги То-
малевски, Никола Шейтанов, Наум Томалевски, Янко 
Янев, рано отишлите си таланти Петър Йорданов 
и Петко Войников. След 9.ІХ.1944 г. като опора на 
жанра се приема Ефрем Карамфилов. Но тогава не 
трябваше да се говори за пишещите извън България 
Георги Марков и Петър Увалиев, чието творчест-
во вероятно ще се окаже по-трайно и по-значимо. 
Сред водещите имена са и Атанас Далчев, Николай 
Хайтов, Тончо Жечев. Ще спра тук, за да изтъкна 
пак необходимостта от сериозно изследване на ис-
торията и значението на жанра, и на ролята на 
неговите първенци.      

Short anthology of Bulgarian essay
Jordan Kamenov

Academician of the Bulgarian Academy of Sciences and Arts

Because of the intention of the editors to provide fully 
the richness and beauty of Bulgarian Word, we begin to 
publish short anthologies of short genres in our literature. 
For unknown reasons, ostensibly democratic Bulgarian, 

has created illegal genre value hierarchy. Until a few 
decades poetry was accepted as the most crowning, and 
poem in particular. When our novel gained strength – after 
Dimov and Talev, he “ascended” to the poem, and perhaps 
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above. One of the consequences of such thoughtlessness 
became ignoring serious genre works because of „второ-
качественост.“ And from there – poor knowledge of the 
valuable works of our literature, exalting fashion foreign 
dignitaries in outcasts in our genres and poor readers 
culture. The Word and its messages are united and genres 
are not their limitations and measurements. Its value is 
only one – Talent and its messages.

Limited territory of the magazine allows the 
publication of small, therefore – and incomplete, 
anthology of the genre. But still – representative 
enough and thematically diverse, which allows to create 
awareness of the Bulgarian achievements in each of 
the genres. As part of the anthologies (that will be 
main principle for the following) we include artists and 
members of the Bulgarian Academy of Sciences and Arts.

The beginning of the series puts essay. The choice to 
start with it was prompted by its importance for modern 
literature. European writers‘ organization is called PEN 
club – the abbreviation means poets, essayists, novelists. 
Everyone knows the origin of the name of the genre – 
experience of Montaigne‘s book “Essays” (“Attempts”). But 
still no one has formulated it convincing. So let‘s assume 
that this is a relatively new genre, originated in western 
european literature in the sixteenth century, though the 
beginnings can be found even in ancient Greek literature. 
It is a genre of freedom of form and expression, which 
dares to reach for elements and techniques of the older 
genres, without losing its originality. It is far from 
exhausting its potential, unlike other genres, of which 

“end” periodically inform or warn us “prophets.” It is 
increasingly been attributed to literary family, as it differ 
dozen varieties. But do not go into the theory, which is 
always uncomfortable, because in order to be convincing 
it has to be compound or complicated.

In our country, history of any genre has never 
been studied, so what to say about a controversial 
hero as the essay. Conventionally we can assume that 
it appeared in the late nineteenth and early twentieth 
century. As the first author who consistently practiced 
it without formally confess his preference about it, is 
Pencho Slaveykov. The essay is gained strength and 
created serious samples after the First World War. 
Its grandmasters are prominent authors in other 
genres, such as Geo Milev, Yordan Yovkov, Konstantin 
Konstantinov, Konstantin Galabov, Simeon Andreev, Ivan 
Hadzhiisky, Asen Zlatarov, Alexander Balabanov, Iliya 
Beshkov, Dimitar Mihalchev. But there appear artists, 
for whom the essay is a leading genre – Kiril Krastev, 
Georgi Tomalevski Nicola Sheytanov, Naum Tomalevski, 
Yanko Yanev, earlier departed and talented Petar 
Yordanov and Petko Voynikov etc. After 09.09.1944, as a 
mainstay of the genre is considered Efrem Karamfilov. It 
was not allowed to talk about writers outside Bulgaria, 
such as Georgi Markov and Peter Uvaliev, whose work is 
likely to be more durable and more significant. Among 
the leading names are Atanas Dalchev, Nikolay Haytov, 
Toncho Zhechev. I’ll stop here, to point out again the need 
for a serious study of the history and the importance of 
the genre and the role of its leaders.

Орлин Василев (1904–1977)

Из „СОЦИОЛОГИЯ НА РЕКЛАМАТА“

1

„А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше 
направил. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дър-
во в градината? Жената отвърна на змията: От плода на градинските дървета 
можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината,  не. Бог каза: 
Да не ядете от него, за да не умрете. А змията рече на жената: Никак няма да 
умрете; но знае Бог, че в деня, когато ще ядете от него, ще ви се отворят очите 
и ще бъдете като Бога — да познавате доброто и злото. И като видя жената, 
че дървото беше добро за храна и че беше приятно на очите, дърво желателно, 
за да дава знание, взе от плода му, та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та 
и той яде. Тогава се отвориха очите и на двамата...“ (Битие, гл. III.)

В „Книгата на Битието“ липсват повече сведения. Но ако съдим по настой-
чивостта, с която змията хвали забранените плодове, можем да допуснем, че 
между нея и нейния Създател е имало скрит договор: за прехвърляне собстве-
ността на „дървото на познанието“. Не може да не погледнем на сделката в 
райската градина като на покупко-продажба, макар и на кредит, щом като 
милиардите наследници на първите човеци и до днес плащат дълга на своите 
прадеди към змията. И понеже в райската овощна градина един срещу други 
са били изправени продавач и купувачи, сладкогласните приказки, с които 
змията е събудила у Ева желанието да вкуси от плода на познанието, са в 
световната история първата напълно очертана реклама.
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Колко сива, нерадостна и безинтересна би била съдбата на човешкия род, 
ако не беше изречена тая първа устна реклама! Нашите богоподобни прапра-
деди и досега биха се изтягали мързеливо под сенките на райските дървета, 
ако първата създателка на рекламата не бе описала с такова убедително май-
сторство прекрасните качества на забранените плодове…

…Родена като змийско вдъхновение, рекламата отдавна е наука в теори-
ята си и могъщо, непобедимо изкуство в приложенията си. Геният, вложен в 
неизброимите є преображения, сбран в една посока, би бил достатъчен за 
разгатване тайната на светосътворението.

Невъзможно е да се даде определение на рекламата, защото няма ред от 
думи, койтр би могъл да обхване и обобщи същината є.

Ако се каже, че рекламата: е сборът от системи и средства за намирането 
на купувача, то какво друго, ако не реклама, е пък организуваното пропаганд-
но действие за намирането вече не на купувачи, а на продавачи на своите 
народи?

Ако речем, че рекламата е изкуство за ориентиране на публиката, как-
во, ако не предумишлена реклама, е гигантското пропагандно напрежение за 
дезориентиране на същата тая публика?

Ако ли пък тя е, както е написано в една книжка, „фарът, който с блясъка си 
приковава погледите и показва търсения път“, то не е ли все толкова вярно, че 
колкото е по-силен блясъкът в очите на смяната от илюминациите и заглушена 
от фанфарите тълпа, толкова по-лесно може да бъде тя отбита от намерения 
вече път?

В обществото на стокопродавачите и стококупувачите тя е някакъв хиля-
дорък и хилядоуст идол, комуто се кланят сляпо всички, които имат нещо за 
продаване.

„Ако имаш добра работа, прави реклама, за да я запазиш, ако нямаш до-
бра работа, прави реклама да я създадеш“ — ето омагьосания кръг на търгов-
ската надежда. А най-добрият съвет, който знаменитият гръмовержец Франклин 
намира да даде на сина си, е: „Работи с хора, които рекламират, защото те 
са интелигентни и от тях винаги можеш да научиш нещо полезно.“ Верни на 
тия завети, наследниците на някогашните завоеватели на Новия свят днес са 
похлупили библиите иа бащите си с учебниците по реклама. А черните времена 
на непребродната криза служат само за фон, на който с легендарен блясък 
сияе подвигът на Хърстовци, Фордовци, Рокфелеровци: желязното племе на 
успелите в живота с помощта на бясната стихия — рекламата. И в безизходно-
то объркване на световното стопанство за стокопродавачите не остава друга 
надежда освен очакването на новия месия, който с откриването на някоя нова 
рекламна магия би развързал стопанския гордиев възел.

2

Историята на рекламата не е само библейска. Тя се извисява с фараонски-
те пирамиди, забива клинове по папирусите и глинените плочки, цъфти сред 
висящите градини на Семирамнда, ечи в тръбите на финикийските викачи и в 
барабаните на царските пратеници. Тя сбира по стъгдите и води в цирковете 
тълпите на древния Рим, вдига и сваля консулите, окичва с лаврови венци 
завръщащите се от разорените тракийски провинции пълководци. А когато вар-
варите поемат пред историята вината за смъртта на онова в античния свят, 
което и преди тях си беше мъртво, рекламата се вплита в пищните одежди на 
папи и кардинали, блести монополно във внушителните верски церемонии на 
средновековието, излита от тръбите на органите и многогласните припеви на 
литургиите: за слава на небесния отец и неговите земни наместници.

Но ето че около феодалните замъци и покрай пристанищата почват да ник-
нат дюкянчетата и работилничките на онова съсловие, което за яд на тия, що 
го нарекоха „трето“, стана „първо“ един-два века по-късно, след като превзе 
с щурм Бастилията и тръгна с Великата харта на свободата в раниците — да 
затрива границите на многобройните феоди и да просва широките платна на 
империите, та да могат произведените в манифактурите стоки да се ширят сво-
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бодно от море до море, а собствениците им да спят спокойно, че не ще бъдат 
задушени от митата на всеки местен болярин и от грабежите на кръстопътните 
рицари. На пиратите се намери работа в далечните южни морета — първи пио-
нери на хищния колониален грабеж. Но след грабежа идеше размяната — кило 
злато за кило ракия, самурова кожа — за парче шарена басма, шепа перли 
— за двайсет маниста. Стоки, стоки, стоки — производителят не познаваше 
вече лицата на своите купувачи. Той произвеждаше за незнайния купувач. И 
когато стоките станаха повече от наличните купувачи и всички пазари бяха 
разграбени, рекламата напусна топлите гънки на кардиналските одежди и пак 
почна да шета между простосмъртния народ.

Градовете бързо и стихийно нарастваха, а Мусмановата наука още не бе 
изобретила номерата на къщите по улиците. И затова едничкият отличителен 
белег на многобройните дюкянчета бе фирмата. Само тя можеше да посочи 
пътя към най-хубавата стока от някой вид. И тесните смрадливи улички на 
старите градове обраснаха в чудовищно разнообразни форми: на хора с две 
глави, на лебеди, костенурки, на Светата дева, апостолите и на самия предве-
чен пастир. Изрязаните рисунки не стигаха, та се добавяха извадки от Светото 
писание или каламбури от рода на стъкларския „Чупи-купи“, на противопоста-
вяния — тенекеджийница „Гробна тишина“. Рекламата на първите дни на бур-
жоазното общество крещеше за Освобождение и простор, но благодушните 
наследници на старото все още я душеха в детските пелени и повои. Затова 
пък тя се превърна в напаст за нарастващото улично движение. Дали някой 
ден някоя от надвисналите чудовищни фирми не бе закачила перото от кал-
пака на някой от Людвиковците, няма исторически данни. Знайно е обаче, че 
царската полиция се разшътва, смъква и изгаря всички фирми в големите, па 
и в малките градове. От тоя ден фирмите можеха да бъдат каквито си щат, но 
не по-широки от 18 пръста, не по-високи от две стъпки, най-малко 13,5 стъпки 
над улицата и не повече от 9 стъпки напред.

От тая разпоредба освен калпака на царя са имали печалба и викачите, 
снабдени от своя цех с барабани и свирки. Приемането на нов викач в цеха 
на първобитните устни рекламаджии е ставало с установен обред, след дълъг 
стаж и доказани способности. Особено са се ползували от викачите царству-
ващите лица, когато са имали нужда от нови войници и от разгласяването на 
стари заповеди за плащане на данъците.

Великата френска революция наред с многото велики добрини, които на-
прави на третото съсловие, успя да отвърже от фирмите прикованата реклама 
и даде простор на нейния размах...

3

Една оптимистична теория за българския народ днес може да има общест-
вено значение само доколкото е научна. Днес не може да се буди национално 
и социално въодушевление с наивни идеализации на българския народ, какви-
то правеха Историята от 1762 година и писанията на Раковски. Днес ще бъде 
смешно да сочим българския народ като пръв народ в Европа, доказвайки 
това с обстоятелството, че санскритският език всъщност бил български, поне-
же „санскритски“ значело „самскритски“, т. е. таен език, и понеже френската 
дума tête идела от българската тетю (татю). Ние не можем да правим това 
въпреки смешния тевтонски пример, защото в широка историческа проекция 

Иван Хаджийски (1907–1944)

Из „ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ  
ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД“
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няма всъщност низши и висши раси, велики и малки народи; защото величието 
и изостаналостта на един народ зависят от точката, която е достигнал той в 
общественото си развитие; защото общественото развитие на всички народи 
се извършва в едри линии съгласно едни и същи закони и защото никой народ 
не е изключен от това развитие. 

Най-сетне, за да бъде убедителна, тази оптимистична теория не трябва да 
се прави сляпа пред фактите, които дават материали за песимистични заклю-
чения. Напротив, заставайки с лице срещу тях, тя трябва в техния разбор да 
изкове своята несъмненост. Поради това, макар и с неособна охота трябва да 
кажем: 

Вярно е, че поради неопитност, а понякога и поради недобросъвестност, 
местното ни производство в някои отношение отстъпва на европейското. 

Вярно е, докато широката маса у нас има правилно принципно политиче-
ско отношение към частната собственост, в личната си практика спрямо чуж-
дото ние имаме осъдителни навици. Глава XXII от наказателния закон съдържа 
най-често нарушаваните у нас състави. 

Ние не можем да се похвалим с особна социална дисциплина. Държавна 
вещ у нас е тази, която може да се обсеби без всяко гризене на съвестта. Та-
кова отношение имаме въобще към имуществата на юридическите личности (об-
щини, дружества), чието безнаказано „докопване“ е чисто и просто геройство. 
Колко души гледат на държавата само като на институт, чрез който косвено се 
богатее, а не като на пряк извор на забогатяване? Съществуват ли у нас при-
мери на нравствено линчуване обсебителите на обществени средства? Колко 
пъти е прилаган законът за преследване на незаконно забогателите чиновници, 
гласуван още през 1895 г.? Коя опозиционна партия, след като в агитациите си 
е обещавала ревизиране богатствата на членовете на управляващата партия, 
след дохождането є на власт е създала този опасен прецедент? Вярно е по-на-
татък, че понятията „честност“, „чест“, „доблест“ нямат високи курсове у нас. 
Честният човек е онзи вечно измамван „балама“, който работи на доверие и не 
се запасява предварително с писмени документи. Един мой чичо, възпитан в 
патриархалните традиции на абсолютната честност, напразно се опитваше да 
стане член-съдружник в някои софийски фирми. 

– Защо бе, джанъм, съмнявате ли се в моята честност? – питаше той с 
отчаяно недоумение. 

– Та тъкмо в твоята честност е всичката беля – бе отговорът. 
Трябва да признаем, че по този път у нас е установена презумпцията: 

всеки е мошеник до доказване на противното, съгласно която умните хора 
казват: Отнасяй се с всекиго като с мошеник; тежестта на доказване про-
тивното (опровергаване на презумпцията) лежи върху него. Нима българските 
канцеларски формалности между другото не са проява и на тази презумпция? 
Честта, това обикновено е качество на глупците, която с негова помощ сигур-
но и безвъзвратно си провалят кариерата. Достатъчно е да се посочи в това 
отношение историята с генерал Михаил Савов. В малко ли случаи у нас една 
съвест може да се купи по-лесно, отколкото половин килограм бяла халва с 
орехи? Защото не е въпрос само за даване на пари: трябва известно усилие, 
за да се разсече онова жилаво бездушно вещество. Не може да се откаже 
по-нататък, че общественият ни и културен живот е в значителна мяра под 
знака на посредствеността и полуинтелигенцията, чиито токсинации са едно от 
най-гадните явления у нас. Посредствеността поради особените стопански ус-
ловия, в които живеем, е принудена да прави кариера на всяка цена, с всички 
средства, при което бездарността и хищничеството, тъпотата и нахалството, 
подлостта и низостта преливат в една хармония на истинско безсрамие. Малко 
ли са случаите, когато организуваните единни фронтове на посредствеността 
(едничката възможна бойна форма) са убивали с най-непростени средства 
всяка глава, която ги е поставяла в сянка и ги е изобличавала не с друго, а с 
простия факт на съществуванието си, с това, че е установила един по-висок 
мащаб? Нима не е известна силата на тази посредственост: нагаждането към 
всеки терен, без всякакъв вкус за лично достойнство? Колко политици у нас 
са политици, понеже ги не бива за нищо друго; които, след като сами са се 
убедили, че не са в състояние да оправят собствените си работи, са добили ку-
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раж да оправят работите на цяла България? Колцина от нашите общественици 
гледат на обществената си кариера не като на едно по-тлъсто или по-постно 
дробче? Нима не е вярно: когато някой се похвали, че работи в благотворител-
но дружество, ние го питаме със съответно смигване: 

– Е, пада ли нещо? 
Малко ли литературни критици са хора, от които бащите им са искали да 

направят добри адвокати? Малко ли „писатели“ живеят от залъка на жените си, 
които работят като учителки, чиновнички, продавачки в магазини или имат три-
котажни работилници, и чието прозвище „писател“, поддържано с някой стих, 
с някой разказ или „роман“, обикновено със статии и преводи, служи като 
квитанция за получаваното „жалование“? Едно време школската литературна 
амбиция минаваше следния жизнен път: писател, артист, и най-сетне журна-
лист с тенденции към политическа кариера. Днес жизненият път на много наши 
„писатели“ върви така: студентство – с дигната яка и рошава коса. Работа в 
редакция. От приятелство и от немай-къде – някоя и друга колона за разказ, 
театрална критика, музикална рецензия. Превод на книга. Редовно посещава-
не литературния пазар „Цар Освободител“. Съответни запознавания, при които 
възниква въпросът за професията на господина. Понеже господинът не е нито 
адвокат, нито лекар, нито бозаджия, нито инженер, нито собственик на бюро 
за женитби или на склад за въглища, а е написал няколко статии, единствено 
правдоподобният отговор е: писател. Днес „писател“, казано с иронично треп-
ване ъгъла на устата, утре – със снизходителна усмивка, други ден – с прозя-
вка, на четвъртия – с безразличие, на петия – по навик, и психозата е готова. 
Най-после, щом е писател и нищо друго, мястото му е в Писателския съюз. За 
тази чест той е готов на всяка услуга. С получаване легитимация от Писател-
ския съюз, тази шеметна кариера добива логическия си завършек, макар че 
на читателите на вестници имената на някои новоприети членове звучат като 
имената на асове, не взели участие в абисинската война. Следващата история 
е известна. Тя свършва със смъртта, с десетина некролога, с реч от председа-
теля и с един възпоменателен лист, който дава възможност да се лансират де-
сет нови имена, пишейки щедро похвали за колегата, очистил един стол в пи-
сателските кафенета... Какво да кажем най-сетне за прочутата масова болест у 
нас — завистта; за тази болест на посредствеността, на несполучилия дребен 
собственик на морални и материални блага, която е превърнала почти всяка 
уста в стискало, което дъвче злъчка и пръска. Колцина разбират правилото: 
комуто много е дадено, много сам раздава? Ала изброените дотука материали, 
колкото и да не са угледни, дават ли право на песимистични заключения?...

При твърде много есеисти — у нас има твърде малко есета. Всяка неясна 
като форма, композиция в проза, която не е достатъчно разказ, пътепис или 
научна статия, но съдържаща елементи от всичко това, се определя обикнове-
но с неопределената дума „есе“. Не винаги обаче, когато даден писател прави 
опит да мисли, създаденото е есе. И въпреки че есето е литературен вид с 
подвижни граници и много свобода, неговата формула е добре известна.

Есето се създава около един незначителен повод: човекът, който се раз-
хожда по улицата с разтворен чадър, когато вали дъжд; името на магнолията, 
късче тебешир; един неделен следобед в Курило; удоволствието да не си по-
вече млад. Естествено, есе може да се напише и върху природата, смисъла на 
историята или четвъртото измерение във физиката. Но тук всъщност обектът, 
който се третира, е поставен в полусветлина, може да бъде забравен за дълго, 
той е само изходна точка и нищо повече. Есето изнася напред асоциациите 

Петър Йорданов (1919?–1944 г.)
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на една оригинална мисъл, възбудена от известен повод, която се разлива в 
свободна и красива игра и поставя нещата в ново осветление и неочаквана 
перспектива. Есето не преследва една точна истина. Добрият есеист е често 
скаран с научния резултат, тъй като той цели едно лично пресъздаване на 
действителността, което има не позитивна, а художествена убедителност. Ето 
защо есето е близко на парадокса и не губи нищо, когато бъде един развит 
парадокс. То губи същевременно всичко, когато парадоксът е несъществен: 
есето е точно равновесие между форма и мисъл.

Банални люде не могат да пишат есета. Те успяват само да заблудят дру-
гите банални хора, че вършат това, Тъй като даровитият писател може да бъде 
банален човек, много лесно тази голяма възможност е причина за печални 
събития в литературата. Твърде често есета пишат хора, които нямат достатъч-
но ерудиция за научни студии или достатъчно вдъхновение за художествена 
проза. И защото „есе“ на български език значи опит, правим много нелогичния 
скок да вярваме, че опит значи „есе“.

Но оригиналният човек (който по силата на това, че е оригинален, не се 
среща често) е естествено условие за появата на есето. Преди всичко той е 
устроен да вижда във всекидневните предмети тяхната най-„празннчна“ стра-
на: светът е необикновен. Това условие — постигнато, привидно незначител-
ните се изпълват със своеобразен смисъл и при помощта на аналогията (а 
не на каузалното мислене) става възможно да се построят толкова светове, 
колкото мигове на вдъхновение е имало в живота на архитекта. Защото, както 
най-простото стихотворение, есето трябва да се ражда спонтанно и радостно. 
То не може да бъде резултат на преднамерен и упорит труд. То е художествена 
творба от най-чист вид.

На есето е позволено всичко. Затова е толкова трудно за есеиста да се 
ограничава сам. Есето идва от сполучливо съчетание на свободата и мярката. 
Може да бъде изнесена една теза: за човека, обществото, бога, за живота 
изобщо. Или да бъде нарисувана една делнична сцена, както и един странен 
характер. Тук не е необходимо мислите да имат сериозно изражение. Под 
тяхната привидна лекота обаче трябва да прозира дълбокото, оригинално, сво-
бодно виждане на един мислител, който същевременно е поет. Без топлотата 
на преживяването есето е мъртва статия. Без острата и проникващата, често 
капризна мисъл то е никому ненужно отклоняване от художествената проза.

Романът и разказът анализират. Есето синтезира. Първите две се интере-
суват от неповторимата личност, есеистът — от повторимия човек. Тук не се 
индивидуализира, ограничава, въпреки че си служат с индивидуалното и огра-
ниченото. В есето се типизира, търсят се общи моменти и по-широкият смисъл. 
Есеистът не познава опита за постигане на понятия. Но той се стреми към 
мисли, които изглеждат общозадължителни и са художествено конкретни. Това 
кара някои да вярват, че есето е плод на незаконно съжителство между науч-
ното мислене и естетическото преживяване на света. Тук трябва да се възрази 
само на думата „незаконно“.

Нека мислите в есето бъдат заключения. Така то печели в дълбочина. Сило-
гизмите, които са ги предшествували, обаче е необходимо да останат в тайна. 
Общата убедителност на цялото се ражда не само от логичната последователност 
на мисълта, но и от естетическата перспектива, в която тя е разположена. Това 
е един секрет на есеиста, който не може да се научи и предаде. Той е равен на 
поетическия секрет.

Примери: Валери, Пристли, Тревелиян, Иейтс, Честертън.
Сега би могло да се говори за това, което есето не е. Но то е деликатна 

работа, когато примерите трябва да се вземат тъкмо от българската литерату-
ра. Нека бъде оставена тогава на литературния критик задачата да си спечели 
неприятели...

Из книгата „Пътеки към истината“, 1947 г.

Петър Йорданов загива по време на бомбардировките през 1944 г. Разруше-
на е къщата, в която живее и са унищожени всички негови документи и голяма 
част от творчеството му.
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„Любов към труда, любов към истината, любов към народа”. (Ас.Златаров)

Животът ни е спрял на опасна точка. Няма интрига, няма подем, няма оч-
акване... За радост и празници е смешно дори да се мисли. И всички стоят 
стъписани, обезволени, полуумрели. Само отрицателното в живота, то е събу-
дено – мракобесническото и хулиганското.

Народът е зле, страшно зле е – и там е причината на това мъртвило. Кме-
тът на едно балканско село ми казваше това лято: „Толкова сме зле, господи-
не, че нищо повече не в състояние да ни съживи. Ако и останалата България е 
като нас – нищо не ще може вече да я оправи...“ Като чувах тия думи, тръпки 
на хлад ме побиваха. Но ми стана ясно това безнадеждие на моя събеседник, 
когато ме разведе по селските дворове и къщи и можах да надникна в хамба-
рите и оборите им: мизерия, мизерия, мизерия...

Цинизъм е да се говори, че сме си добре, че народът се разболява от 
преяждане! На големците тоя народ не си казва болките, защото нито им вяр-
ва, нито ги обича, а тия, които са му приятели, или платонически го съзерцават, 
или пък не биват допускани до него.

А в това време се разиграва оргията на мръсно партизанство. Вижте какво 
става в Държавната печатница, в мина Перник, в Дирекцията на статистиката, 
в Дирекцията на железниците, в съдебното ведомство, в разните седмо, пето 
и тричленки: идва ви да заридаете от срам и болка.

И разбира се, че мракът се надига, че добрите сили са парализирани, 
че безнадеждието става господар в сърцата на добрите и честните. Колко е 
мъчно да бъдеш честен в едно общество, където мизерията потиска народа, 
а злите, алчните, жестоките и тъпите почват да стават властелини на живот! 
Идва се до покруса, идва се до бягство от служба и дълг и се търси спасение 
в самотата. А по-слабите или ще се впиянчат, или ще се пречупят и продали 
се, ще тръгнат по пътя на безчестието.

Тогава защо се чудим, че духовният ни живот замира; няма силни творби, 
няма изблици на бодра сила, няма духовна жажда. Ставаме плячка на злото: 
или хищници, или стадо. Добрите воли са омаломощени, защото няма общест-
вено мнение, което да сочи и съди, което да дели добро от зло, което да служи 
за опора и защита на глас, който би дръзнал да изкрещи истината. Затова ис-
тините започнаха да се мрънкат, затова съвестта ни почна да заспива, затова 
почнахме да свикваме с гледката на беззаконието и престъплението.

На мъртва точка е спрял животът ни и страшното е да не стане смъртна 
тая точка!

Нали знаете: при спорта и при свръхмускулна работа настъпва миг на 
смъртна опасност: въздух като че ли не достига и напастта е готова да ни 
връхлети. Това е смъртната точка на свръхсилите. И тогава се спира за миг ра-
ботата и идва живителният вздъх: нахлуват резервите на спастрените червени 
кръвни телца и донасят укрепа на силите, възврат към живот и възможност да 
се свърши подетата работа...

Ние в нашия обществен и духовен живот сме близо до тая смъртна точка. 
Не я виждат само мародерите, вампирите, тъпите бюрократи и лекомислените 
управници. Затова трябва да се бие тревога, за да не пропуснем мига на жи-
вителния вздъх. А тоя вздъх е: дайте повече грижи за народа, за да усети и той 
малко радост; пресечете користните ръце на партизанщината, която гледа на 
обществените блага като на плячка; извикайте на работа чисти ръце и добри 
воли, които ще съумеят да намерят пътя към благополучие на държавата ни; по-
гледнете на духовните ценности с влюбени очи, защото без култа на душата, т. 
е. без скъпене духовната работа на учения, на писателя, на артиста и художни-
ка, изтрива се човешкият образ и човек се приравнява на звяра; да престанат 
преследвания за убеждения на хората, защото вековни борби се изживяха за 

Проф. Асен Златаров (1885–1936)
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правото на свободна мисъл и съвест и ново средновековие е да искаме поврат 
към мрака на миналото; да се постави бент на черносотничеството и хулиган-
щината, които почват да стават фактор на обществените ни борби и да позорят 
доброто име на нацията ни; да се постави като табела на всички държавни 
учреждения – от Министерския съвет до будката на стражаря – „Слуга на наро-
да“, защото само с това съзнание се стига до величие, което никакви пръски не 
могат да окалят; най-после с тоя живителен вздъх трябва да нахлуе за работа, 
за дело, за творчество всичко, което не прави от касата и търбуха си култ на 
живота, а знае, че освен вълчата максима има и прометеевска: мисъл, дълг, 
чест, обич за живота и в служба на живота.

Не стане ли това, ние ще пропуснем мига на смъртната точка, а втора 
няма. И тогава хиените ще бъдат наши господари.

Есето е публикувно във вестник „Литературен глас“,  
бр. 174 от 25 декември 1932 г.

Канонът употребям тук не в смисъл на принципи, на правила и програми, 
на ръководни идеи, както ги има всяка школа в изкуството, а в по-тесния 
и по-специалния смисъл на ония избрани ценности, на ония творчески лич-
ности и значителни произведения, които намират общо признание в дадено 
общество и които стават с течение на времето „класически“ – поне в истори-
ята на дадена национална литература. Канон на библейските книги, канон на 
французката литература в ХVІІ век, канон на английските романтици в ХVІІІ и 
ХІХ век, и т. н.: това са величини определени, заели своето законно място в 
съзнанието на нацията и на човечеството, извор на ония художествени емо-
ции, които не се ограничават само за една епоха, и документи на културното 
развитие, които няма да се повторят вече.

Какъв е канонът на нашата литература, на българските писатели и книги 
в ХІХ век – защото за творчество на български език по-рано не може и дума 
да става? Успяла ли е критиката ни, литературната ни история тъй също, да 
установи йерархия на талантите, да оцени по достойнство произведенията, да 
наложи авторитета на признатите от нея за образцови паметници на поети-
ческото изкуство? Какво трайно и значително е създал българският гений в 
литературата, откак наистина ние се броим народ между съвременните про-
светени народи?

Изглежда, че тези въпроси не са занимавали често нашите критици и исто-
рици, тъй като решения, обосновани и общоприети, още няма. Симптоматичен 
е дори фактът, че ние още не сме се сдобили с една що-годе сериозна история 
на новата си литература. Това, което някои наричат тук „история“, то е било 
прост библиографски преглед, без вещо разглеждане на писатели и произве-
дения, без надлежните делитбени критерии за епохи и насоки, със смешение 
на важно и на второстепенно, и с една субективност, която прехвърля рамките 
на всяка научност или добросъвестност. „Историята“ при това се е писала с 
оглед към нуждите на училището и при спазена официална програма за това, 
което трябва да се помни, така щото дидактическите съображения са надде-
лявали всички други гледища – законните културно-исторически и естетически 
гледища – на които всъщност би трябвало да застане изследователят.

Още по-голям е хаосът, когато се обърнем към оценките за съвременни ав-
тори и произведения. За литературата, която се създава от 20–25 години насам, 
за имената, които се борят за първенство и които се признават от „меродавни“ 

Акад. Михаил Арнаудов (1878–1978)
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уж кръгове и ценители, няма нещо сигурно установено, и противоречието в от-
носбата към личности и дела е тъй голямо, щото стоящият отстрана трябва да се 
откаже от всяка надежда да съгласува присъдите. Мненията тук са тъй разделе-
ни – по силата на лични симпатии, котерийни връзки и произвол на вкусовете 
– както са разделени и лагерите на нашите политически партизани. Но ако за 
последните има основания да бъдат застрастени и заслепени, щом партизански-
те борби почиват на груби жизнени интереси, за литературните предубеждения 
отговорна е преди всичко слабата компетентност на голям брой критици, несъ-
умели или неспособни да се издигнат по-високо. Липсуват ли за една истинска 
история достатъчно монографни изучвания, за една несправедлива оценка на 
съвременното състояние вината пада върху ниското равнище на рецензиите в 
нашите списания, които не рядко са вдъхновени от твърде зла воля и, изобщо 
взето, не могат да се откажат от принципалното становище на едри похвали за 
„нашите“ и на радикално отрицание или мълчание за „другите“.

Тъй или инак: ако всеки образован французин, англичанин, италианец може 
да каже с увереност кои имена в миналото представят поетическия гений на 
нацията му, какви епохи характеризуват развоя на поетическите идеали, и кои 
съвременници стоят на пръв план в оправданите симпатии на публиката или 
в центъра на дискусиите, надали ще се намерят двамина образовани българи, 
съгласни помежду си във фиксирането на канона за образцовите или най-за-
служилите писатели у нас в течение на 60–70 години. А колцина, извън малкото 
посветени специалисти, имат изобщо някаква ясна представа върху йерархия 
и съотношение на писателите ни от една и съща епоха, или върху това, кои са 
собствено крупните документи на книжнина и поезия през няколкото периода? 
То се знае: за Ботева, за Вазова, за Яворова и т. н. са чували всички, и мно-
зина знаят нещо от тях наизуст, и още по-много души признават подвига на 
първия, юбилея на втория, стиховете на третия... Но още тук, при най-популяр-
ни имена, начева и съмнението: наистина ли е тъй звучен стихът на Яворова?, 
наистина ли юбилеят на Вазова беше необходим национален празник?, наис-
тина ли Ботев е толкова значителен като поет и не сме ли при него жертва на 
едно недоразумение, като смесваме героя с поета, легендата с действителното 
значение в литературата?

Конфузията е особено голяма, когато за класификация и преценка бъдат 
привлечени дейци от рода на стария Славейков, Раковски, Любен Каравелов, 
К. Величков – да не говорим за Паисия, Бозвели, К. Миладинов и други лица, 
значителни като будители или борци на Възраждането ни, но слаби като не-
посредствени писателски дарби. Конфузията достига, обаче, върха си, кога 
оставим миналото и влезем в последната фаза на литературния живот, за да 
определим мястото на прозаици и лирици от наши дни – имената на които 
няма нужда да споменавам. Тук като че ли отсъства всяка ориентация и като 
че ли има само схващания на отделни групи и кръгове, загрижени да подсло-
нят под стряхата на историята своите любимци и да отстранят или омаловажат 
господата от противния лагер.

За това състояние на нашата литература, в оценката є пред съвремен-
ността, трябва наистина да се съжалява. То пречи на всяко затвърдяване на 
авторитет за тогова и оногова, наистина достойни за тая чест; то поставя в 
затруднение и чужденеца, когато поиска да узнае какво от нашата литература 
е добило трайно значение, станало е символ на художествените домогвания 
и завет на бъдните поколения, или може да бъде преведено и посочено пред 
външния свят като типична национална придобивка; то вреди, най-сетне, за 
избистряне на възгледите ни върху целите, към които трябва да се насочи раз-
витието, щом се знае кое е изиграло ролята си и кое има да я играе тепърва. 
Изцяло: писателят у нас, дори когато е крупна величина, не получава онова об-
ществено признание, на което се радват далеко по-слаби таланти в културните 
страни, та и у нашите сравнително не тъй изостанали съседи на Балканите.

Нямам намерение да правя тук ни история, ни критика. Но, опрян на всич-
ко, което е изнесено досега за изяснение на въпросите, бих се опитал да 



62 | ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2017

J. Kamenov. Short anthology of bulgarian essay

скицирам канона на завършените наши писатели, за да дам възможност и на 
други да проверят разбиранията си и да видят има ли помежду ни допирни 
точки в начертанието на общата схема.

В основата на тая схема аз бих положил – както се прави и другаде с успех 
– един културно-исторически принцип: смяната на поколенията. Поколение е съв-
купността от всички съвременници, родени при еднакви обществено-политически 
и икономически условия, при еднакви тенденции на духовния живот и при еднакви 
задачи на историческия момент. Поколението, взето в своите широки слоеве и 
във върховете си, се характеризира като органическа величина, на която са при-
същи някои общи идеали и настроения, някои общи насоки на умовете. Литерату-
рата се явява израз на тази цялост от съзнателни или подсъзнателни фактори, тя 
е зависима от главните двигатели на духовното и социалното развитие. Колкото 
голямо и да е – вътре в едно поколение – различието на ръководните личности 
по темперамент, ум и наклонности, все пак се наблюдава известна хомогенност 
на домогванията, поне в тоя смисъл, че едно се оформява в зависимост от друго, 
че разнообразието на устремите възлиза към еднакви необходимости на живота. 
Възпитание, дълг, увлечения имат за първооснова една що-годе изравнена масова 
психика, която сближава отпосле и най-странните наглед дивергенции.

Разбира се, като говоря за смяна на такива поколения в развоя на една 
нация, аз ни най-малко не смятам, че може да се теглят тук абсолютни граници 
и че се касае за нещо в естествено-научен смисъл точно фиксирано. Поколе-
нието не е нито вътрешно, нито хронологически някаква затворена система; то 
допуска нарушения на едноставност и хронология; но то е все пак едничката 
исторически уловима реалност, която може да ни обясни отделната личност 
откъм нейните значителни помисли и дела. Поколението се явява като ядро, 
около което през известни години се групира всичко сродно, за да намери 
опора, за да се осмисли и оправдае като законен културен продукт...

В 1918 година англо-френските батареи при Солун повалиха българския 
героизъм. Народът се прибра у дома си при нивите и добитъка, при жените и 
децата си — посрамен, равнодушен. Непримиримите патриоти запасаха писто-
лети и бомби под цивилните си палта и продължиха да се стрелят един-друг из 
софийските улици. Националлибералите, загубили скеченските тютюни и дър-
жавните фондове, се оттеглиха някъде дълбоко — станаха кръчмари и тайни 
агенти. Фердинанд избяга...

Непокорните обърнаха надежден поглед към Петроград и Кронщат; кротки-
те по сърце се вгледаха в босите си нозе. Примирението и бунтът се застояха 
на нашето небе като два разноцветни облака.

Димчо Дебелянов копнееше да се завърне в бащината къща, а Гео Милев 
призоваваше към бунт всички — шопи със сопи, хиляди, маса, народ...

И едното, и другото стана. И двата облака се изляха над земята, която се 
покри с кръв, а през нейния дим заблестяха с чудна нежност родните домове, 
невинните майки и сестри, които пробудената синовност видя през вековете, 
възлюби ги и ги възпя с най-нежни думи, багри и звуци.

Съвестта на българина се стъписа пред злочестината на българския дом 
— така се появи под нашето небе Иван Милев. След него се наредиха и други 
— поети, музиканти. Бунтът и нежната любов към народа като основа и вътък 
се втъкаха в тяхното творчество. Чудно време! — „И страшно, и весело“, както 
пишеше Фурнаджиев.

Илия Бешков (1901–1958)

ИВАН МИЛЕВ
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Злите внуци на бай Ганьо бродеха измежду народните синове с бичове и 
нагани — те не виждаха нито ужаса, който причиняват, нито красотата, която 
озаряваше мъчениците. Родината от болка не разпознаваше вече децата си. 
Главата є се люшкаше насам-натам като на безпаметна родилка.

Ако наистина страданията отминават, ще кажем и ние, че това е отминало в 
непонятно време. Но то остава в изкуството и народа. То остава като мъдрост 
и зрелост, с които народът ще посрещне новите дни и изпитни. 

Не се изтичат реките, влели веднъж водите си в морето. Така и в изкуство-
то се утаяват преживелиците, участта и скръбта на народа. Всяка река е млада 
като всеки човек, но народът, морето и изкуството нямат възраст. 

Мърквичка и Вешин бяха същите, каквито са и днес — класици. Но бъл-
гаринът живееше свой живот, а не техния. В това българският художник му 
помагаше като добър син с неопитните си ръце. Мнозина измежду тях падна-
ха, сразени от болести, куршуми и в затвора. Те могат да понесат упрека, че 
изкуството им е незряло, но целият народ, целият бостан беше неузрял, когато 
зловещо ято гарвани налетя върху него.

Събрани вечер, ние говорехме за форма и светлосянка, но някой от нас 
беше изчезнал и ние не можехме да намерим сянката му!

Един ден Иван Милев — тоя кротък човек — сложи върху ямурлука на своя 
баща брадва и бердана, отдели го от овните, накара го смирено да си вземе 
сбогом с жена си и го прати при бунтовниците.

Милев не беше революционер, но той направи нещо повече — изпрати баща 
си да се принесе в най-чиста и невинна жертва. Милев носеше балтон, тъкан и 
шит от майка му, който наричаше „сандък“. Той беше в Италия, а искаше да купи 
овни на баща си, да бронзира витите им рога и да каноса челата им. Бледен 
и слаб под италианското слънце, Милев виждаше влюбено баща си как води 
овните из казанлъшките долини — не виждайте нито Цезар, нито Виргилий, нито 
Данте, нито папското могъщество. Той се боеше да не изпълзи и го ухапе някоя 
„зъмя“ из тоя „камънак“ — статуи, бюстове и паметници от карарски мрамор. 
Той беше бледен, смешно зле облечен, но блянът и скръбта му по родината ни 
внушаваха чиста печал и дълбока почит... Някаква правда като аура обвиваше 
слабото му безрадостно тяло. Той сам приличаше в лицето на къдрав овен, а в 
красотата на очите му имаше агнешка невинност и жертвеност.

Той не живя дълго.
Не много по-късно ние понесохме в ковчега младото му тяло, разплакани 

и усмихнати, а лекият ветрец играеше с русите къдрици по умното му чело. 
Погребахме го. Останахме без него. Скръбта ни беше хубава, както е хубаво 
всичко у младия човек.

Милев рисуваше по най-странен начин: съставяше композиции от ритъма 
на своите видения — жени, майки, моми, които идват в българския дом да го 
украсят, да поплачат, да ни покажат своята величава скръб, да отменят само-
тата на мъжа, да възвисят и пречистят копнежите му. Самият дом е съграден 
не от ръката и теслата на зидаря, а от многообразния, невеществен материал, 
с който са изградени приказката и сънят. Багрите не са спектралното разлага-
не на слънчевата светлина, а сгъстените и разредени състояния на скръбта и 
радостта. Тия цветове се излъчват или от мъчителната скръб, или от възкръс-
ващата радост.

Безспорно — народната песен, чистата лирика на някои наши поети и 
музикалният ритъм съставят почти изцяло Милевото изобразително творчест-
во. Ние напразно ще търсим в него пластични и пространствени разрешения, 
овеществяване на формата и обема. Милев живя, и то твърде кратко време, 
извън тия измерения. Той беше като риба на сухо, която по чудо продума и 
пропя по-хубаво от птица.

Кому е нужна тая песен и това бленуващо изкуство — аз не зная. Човекът 
е усвоил навика да задоволява по-основни и остри нужди и тоя навик — като 
всеки навик — не може да бъде оспорен безнаказано. Аз не преценявам Ми-
левото творчество, а само го обяснявам.

Автопортрет, 
Иван Милев,  
1920 
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Ние живеехме заедно. На две крачки от 
него, на другото легло, аз рисувах безпощадни 
карикатури, които той поглеждаше с невинно 
учудване, аз пък — не зная защо — плачех от 
умиление пред неговите работи.

Милев винаги започваше с приказката на 
своя живот. Той смяташе живота си за приказ-
ка, която подхващаше по най-различен начин и 
никога не завършваше. Тая приказка не съдър-
жаше неговата бедна, ограничена делничност, а 
беше като оная мараня, която земята изпуска, 
огряна от далечното слънце...

23 декември 1956 г.

Когато преди половин столетие под перото на Алеко Константинов се роди 
живописният образ на бай Ганьо Балкански, всички видяха в него някакво стра-
шилище, излязло из недрата на народа и тръгнало из Европа да разнася пе-
чалната слава на България. Всъщност греховете на Бай Ганьо не бяха толкова 
големи. Дебелоочието, грубоватостта, недоверието и скъперничеството бяха не-
избежни последици от дългото робство на Ориента. Нещо повече – недодяла-
ността и недоверието към чуждите влияния бяха естественият щит на народа в 
продължителната и дива борба между покорители и покорени. Бай Ганьо беше 
израсъл в тая среда, затова заедно с недостатъците є той носеше и нейните 
добродетели. Ето как самият Алеко Константинов, след като добродушно осмива 
своя герой, изведнъж заговаря с такава топла обич към него: „Недей презира 
тоя простичък, лукавичък, скъпичък нещастник, той е рожба на грубата среда, 
той е жертва на груби възпитатели. Злото не се таи в него самия, а във влияние-
то на околната среда. Бай Ганьо е деятелен, разсъдлив, възприемчив – главно 
възприемчив! Постави го под влиянието на добър ръководител и ти ще видиш 
какви подвизи е той в състояние да направи. Бай Ганьо е проявявал досега само 
животната си енергия, но в него се таи голям запас от потенциална, духовна 
сила, която очаква само морален импулс, за да се превърне в жива сила…“

Алеко Константинов вярваше в огромната енергия и в необработената 
сила на своя герой. Обичаше го. Но го обичаше само той. Образът на тоя 
запотен и недодялан селянин, който разнасяше дъх на лук из цивилизования 
Запад, разсипваше чорбата по белите покривки на европейците и ги смай-
ваше със своите оригвания, хъркания, викове и грубоватости, не се хареса 
на читателите. Не се хареса, понеже и за Бай Ганьо можеше да се приложи 
посвещението на Алфонс Доде към неговия Тартарен Тарасконски: „Почти 
всеки французин има нещо общо с Тартарен.“ И понеже всеки българин 
имаше нещо общо с Бай Ганьо започна една главоломна и паническа борба 
срещу него. О, как почнаха всички да се страхуват от своето байганьовско 
възпитание! Как се стремяха да скрият произхода си, който винаги водеше 
към селото! Как лесно се отказаха и от средата си, и от бита си, и от езика 
си! Бай Ганьо стана синоним на всичко просташко, долно, грубо. Бай Ганьо 
беше зловещият призрак, който помрачаваше бляскавите и напарфюмирани 
сънища на новосъздадените европейци. Бай Ганьо беше чудовище, морален 
изрод, вмирисан простак! Долу Бай Ганьо! 

Веселин Ханчев (1919–1966)

ДА ЖИВЕЕ БАЙ ГАНЬО!

Нашите майки все в черно ходят, Иван Милев, 1926
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Така, в тая заслепена борба срещу простоватия и първобитен Алеков герой 
се роди новият тип на нашето общество – европеизираният полуинтелигент, 
цивилизованият простак. Тоя герой не си е намерил още своя гениален автор, 
макар че пак Алеко Константинов загатна за него в прекрасния си разказ 
„Пази, боже, сляпо да прогледа“. Христофор Белокровский се изправи срещу 
Бай Ганьо. Или по-право Бай Ганьо създаде Христофор Белокровский. Двама-
та герои, създадени от един и същ автор, двете рожби на един и същ баща, 
станаха непримирими врагове. И колкото и криво да се тълкува Бай Ганьо, с 
колкото и голяма настойчивост литератори и литературни критици да го нала-
гат като отрицателен тип на българската общественост, сравнен с обезличе-
ния национално и духовно Христофор Белокровский, Бай Ганьо застана пред 
нас, особено сега, в съвсем благоприятна светлина. Ако търсим добродетели 
у двамата, то несъмвнено ще ги намерим у Бай Ганьо, у тоя упорит, груб и 
невъзпитан българин, който е обичан и от самия си създател заради онова 
здраво вътрешно богатство, което винаги е раждало несъкрушима упоритост 
срещу чужди домогвания и влияния. Напротив, Христофор Белокровский (нека 
ми бъде позволено да нарека с това име колективния тип на поевропейчения 
простак!), Христофор Белокровский е изгорил всички мостове зад себе си, 
които водят към народа и неговата здрава душа. Той подражава сляпо на 
европейците, като взема от тях не плодовете на вековната западна култура, 
а временното и преходното, патологичното и нездравото. Него ще го видите 
из европейските столици, но той старателно крие българския си произход. В 
театралните и оперни салони той умира от скука, но прикрива прозевките си 
и остава до края на представлението. Ако е бил по работа за месец из Евро-
па, когато се върне, той вече говори с чужд акцент и с мъчителен израз на 
лицето си пита: „Ах.. как… се казваше това по български?...“ Той сякаш се е 
родил с фрак. Маниерите му са безупречни. Той целува ръце, праща букети, 
излива водопади от комплименти. Но когато дойде време да покаже на дело 
благородството си, за което цял живот е говорил, то върши такива подлости, 
че на километри разстояние въздухът се отравя. 

Христофор Белокровский мрази Бай Ганьо. Мрази го така, както престъп-
никът мрази свидетеля на престъплението си. Защото често Бай Ганьо застава 
пред него и полушеговито-полуобвинително му вика: „Ехе, не те ли знам отде си 
и що си?...“ Това подвикване издава упоритата привързаност на Бай Ганьо към 
бита и средата си. За него няма нищо по-хубаво от България и нашата земя: 
„Абе, аз здравец не виждам тука! Проста им работата, ако нямат здравец! И-и-и, 
у нас! По Балкана!...“ 

„Даскале, я кажи нещо и ти бе! Нека им покажем кои сме, сега му е вре-
мето, кажи нещо за Филип Тотя, я за Крума страшни, или изпей някоя песен!...“

Но Христофор Белокровский не обича да говори за произхода си. В сляпо-
то си подражание на чуждото той се обезличава до такава степен, че намраз-
ва собствения си народ. Готов е да го продаде, само за да мине за „модерен“, 
„съвременен“, „напредничав“! 

Бай Ганьо и Христофор Белокровский се родиха в една и съща година. 
Но какво развитие претърпяха тия двама близнаци! Докато Бай Ганьо се об-
лагороди и разви ония качества, в които Алеко толкова вярваше, Христофор 
Белокровский порасна като страшен призрак за българската общественост. 
Неговата надменна и надута сянка днес крачи свободно навсякъде. И ако 
може да съществува отрицателен и пакостен тип в българското общество, 
това е той, негово превъзходителство Христофор Белокровский! Поевропей-
ченият простак, напарфюмираният шарлатанин и безсъвестният търговец с 
народа! Христофор Белокровский – безличният слуга на всичко ново, което 
идва от Запада! Продавачът на езика си, на бита си, на произхода си, на 
независимостта си! 

И затова пред него, представителя на нашето време, аз предпочитам прос-
тия, лошо облечения, упорития и груб герой на Алеко! 

Да живее Бай Ганьо!
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В несекващото противоборство на столицата и градовете извън нея за 
принос в духовния живот, могат да бъдат привлечени и опоетизираните впе-
чатления за нравите и битието на българина в провинцията на големия мемоа-
рист Константин Константинов. Но неговите думи за нея стоят встрани от този 
спор и са значими именно заради това: те по-скоро изхождат от убежденията, 
спонтанните зарисовки и чистото му сърце на човек, роден и живял там, и 
горещ изследовател-пътешественик на автентичния провинциален живот и на 
съхранените нравствено-етични стойности. Той сътвори апотеозни редове за 
историческото минало, хората и природните красоти в най-сакралните българ-
ски места, разкрити в главата „Провинцията” на непреходната си книга „Път 
през годините“, за да постави накрая – след неподражаемите словесни късове, 
твърдението-въпрос: „Провинцията? Не е ли тя всъщност една голяма столица 
на провинциална София?“ (1:587) Основателни са и думите на хърватския поет 
Владимир Готовац (1930–2000 г.) за „големите“ и „малките“ народи, съотнесени 
този път към „малките селища“, тъй като тези слова снижават поводите за 
провинциални комплекси у някои личности: „...Всички гледаме едно и също 
небе – няма провинциално небе и провинциален пейзаж“. 

Но смятам, че под „общото небе“ градовете извън столицата имат своите 
специфични отлики, пластове и гледки, т. е. „пейзаж“ – и в него са вплетени тях-
ната история, култура и модели на функциониране в миналото и днес – и именно 
заради уникалността си са обекти на есеистично интерпретиране от перото на 
Константин Константинов. Тук не големината на селището „аргументира“ значи-
мостта му, а други фактори, чиято същност и роля той е извел като основания, 
за да включи спомена за тях в книгата си. Въвел по-всеобхватното понятие 
„провинция“ в началото на едноименната глава – от „обграждането на София до 
окрайнината“ и „от кръстопътя при халите“ до нея (1:549), той постепенно дифе-
ренцира характеристиките и „знаците“, с които провинциалните селища битуват 
в българската история и в съзнанието на сънародниците ни, оставайки през 
вековете. В изображението му много често личността и спомените на автор и 
есеист се сливат. Точното разбиране за тази условно обозначена територия – 
„провинцията“, е дадено в авторовото съждение като за „цялата наша добра ста-
ра земя, все по-хубава, колкото повече остарява, от която сме допълзели всички 
ние, но която съвсем не познаваме, все тъй трогателно-простодушна днес и в 
миналото, и все тъй напрегната от своите скрити чудотворни сокове“. (1:549–550) 
Прозира намерението за обогатяване на читателя с познание за провинцията, 
преклонение и вяра в съхранената – дори в наивитета – нравственост, почтеност 
и доброта на тамошните хора, носещи чудотворността именно заради запазена-
та си истинска хуманна енергия и морална сила.

Специфичният авторов наратив и есеистичен ракурс, особеният слог и стил 
на себеизразяване – под романтичен и апотеозен покров, допринасят да бъде 
постигната затрогващата атмосфера на миналото, но и духът на съвременност 
– под елея на думите и времето, както и своеобразният акварелен „трептеж“ 
– в нарисуваните природни картини. Богатият житейски опит, дълбокото позна-
ване на историческите събития, одареното перо на автора и уменията му за 
художествено претворяване бележат повечето страници в глава „Провинция-
та“. Обходени са в настоящия раздел на „Път през годините“ места–жалони на 
българщината и такива с приноси в националната история и култура, със свой 

Акад. д-р Иванка Денева
Българска академия на науките и изкуствата

ЕСЕИСТИЧНИЯТ ПОГЛЕД НА КОНСТАНТИН 
КОНСТАНТИНОВ КЪМ ЖИВОТА И 
ЦЕННОСТИТЕ В БЪЛГАРСКАТА ПРОВИНЦИЯ
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неподражаем облик и дух, плод на „гения на народа“, за който нееднократно 
споменава писателят. Погледът му е подчинен на схващането, че от градчетата 
„всяко от тях носи своя скрит пламък, всяко има своя съдба“ (1:586), изследвани 
в негово лице от историк, а пресъздадени – от художник на словото, с вплетени 
неподражаеми късове проза.

Автентичният, с достоверността си, разказ, вплита опозицията „високо-би-
тово“ в туптежа на градското сърце, за да очертае многоликия образ на жи-
вота и селището. Защото мемоаристът с основание смята, че днешните гра-
дове-нотабили си приличат и характерните им лица могат да бъдат съзрени 
единствено и „...сигурно във вчерашния ден“ (1:556–557), тъй като „от тях остава 
като неповторимо само онова, което природата и безименният творец – наро-
дът – е създал“ (1:557).

Демократичният настрой в мисленето на К. Константинов обуславя горните 
констатации, изречени нееднократно за градивността на човека и съзидате-
ля-народ, каквото е и преклонението му пред имената на селищата след Сопот, 
измислени от населението на този край; пред гостоприемството на старите жени 
и добросърдечието на българските „прости сърца“. Тук не можем да се сдър-
жим и да не предадем възторга от богатата история, култура и от подредбата и 
изгледа на нашенската къща в най-китните кътчета на Отечеството – синоним 
на българското: Карлово, Сопот, Сливен, Пловдив, Русе, Търново, Арбанаси, Ка-
занлък, Мелник, Пиринския край, Родопа и колко още, българските манастири...

Стигайки до тези скъпи на всеки българин топоси, мисълта преди това е 
следвала пътеката на спомена у сливенеца К. Константинов през „воеводските 
места“: още от село Стара река, през Демир-капия и до Елена и Велико Търно-
во. Афинитетът му и задълбоченото познаване на националната и в частност – на 
„сливенската история“, като пазители на миналото и паметта, ваят коленопрек-
лонно чувство към „... Инджето, Стоил войвода, Панайот Хитов. Тук са най-си-
гурните им конаци – Божурова и Агликина поляна. Тук са бягали през Голямото 
и малко Чумаво жителите на Сливен, слизайки само през седмица-две в града 
да разберат кой е останал жив и да видят отдалеч къщите си“ (1:563–564). Тези 
редове затрогват душата повторно със сгъстения драматизъм на събитията, пре-
сътворени лаконично, ярко и живо със стаената в тях историческа енергия на 
вековете. Те са сакрално скъпи за писателя – заради паметта за събития с пря-
кото присъствие на родната му майка, крила се високо в планината като дете с 
родителите си, „...когато турците са грабили и крали в града, преди пристигането 
на руските войски преди Освободителната война“ (1:564).

Тънкият психологизъм на Константин Константинов личи в средствата за 
портретуване през „погледа-отстрани“ на хора-колоси и водачи на нацията в 
сюблимни мигове: младия революционен деец Тодор Каблешков, на Любен Ка-
равелов и Георги Бенковски (с препратки към произведения на Г. Раковски и 
психологията на хората от народа), на онбашията от Родосто и др. Сърцето на 
последния се свива от мъка заради: „... все тия ръждивокафяви къщи със за-
плашително надвиснали стрехи като черните калпаци на своите стопани, които 
скриват погледите им, за да не разбереш какво мислят“ (1:569). Като „знакова 
личност“ на Копривщица е откроен от есеиста младият апостол Тодор Каблеш-
ков с неговите революционни и обществени схващания: приемайки жребия, 
определен му от другите, „... знае също, че щом има подвиг, ще има и жертва 
и че не жертвата е важна, а целта. Той вярва в светостта на тая цел, знае, че 
тя ще бъде постигната, но се бои дали самият той ще я види“ (1:572).

Главата „Провинцията“ се докосва и до събития, оставили вледеняващ спо-
мен в сърцето на автора. Впечатляващи с истинността на чувството са емоцио-
налните пластове със зарисовките от великденската бомбардировка над София 
в 1943 г., личностно затрогнала преживелите събитията брат и сестра Констан-
тинови: с преминаващата през разрухата каруца с „жалката (ни) покъщнина“. 
Образът на уплахата и самотността е нееднозначен с внушенията и детайлите: 
той се смекчава донякъде от малкото кученце между хората, от стърчащия ра-
диоапарат – единствена връзка със света, и плахото отдалечаване от „унищо-
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жението и смъртта“: към „пролетната земя със своята мирна усмихната хубост“ 
(1:582). Многопластовото и разнолико отразяване на духовния и предметния свят 
отново е постигнато чрез докосване до различните преображения на скръбта и 
радостта, каквато е същината на човека и на самото битие. Последвалите ре-
дове са силни с багрите и звуците – в пресъздаване на кипналата от жизнени 
сокове природа и с вплитането на хора и животни в житейския хоровод.

Немеем пред уменията на „словесния рисувач“ да извади от българското 
лексикално богатство точните думи за една впечатляваща със звъна си обоб-
щена картина на бита, но и с направения „социален срез“ на обитателите на 
селищата... Тук са му помогнали не само наблюдателните очи и необикнове-
ното възприятие на житейските реалии, но и способността да постигне емо-
ционална съпричастност у читателя: с композирането на епизода, разбиране 
психологията и езика на етносите и най-вече – писателският талант.

Мемоаристът и есеист Константин Константинов сътвори с благородна-
та сила на словото си неподражаем жест: не само обрисува изкусно, но и 
издигна хуманния си глас за легитимиране на „провинцията“, като място със 
свой физиономичен изглед – без съблюдаване на криворазбраните възгледи за 
подценяване на сътвореното от хората там в духовната и материалната сфера, 
и особено – на човешките им качества, акцентирайки на съхранения през го-
дините морал и високи нравствено-етични взаимоотношения. Читателите ще се 
връщат винаги с трепет към нетлението на българското, прозиращо зад обичта 
му към родната природа и Човека, за да намерят упованията си в днешния ден.

Цитатите са от изданието: 1. К.Константиновл Път през годинител част внтора. Глава „Провин-

цията“, София: Български писател, 1966.

Някога, творейки, Николай Райнов е свещенодействал. Да пишеш или разказ-
ваш днес за него е свещенодействие. Да четеш и слушаш за „тютюневия човек“ е 
поука и изпитание. Къде ли из небесните селения сухата му снага се е надвесила 
над белите листи на живота, за да ги изпълни със ситния почерк на изстраданото 
познание, на вековната вяра и вечното търсене на човешкото у човека. Някъде 
в отвъдното сърдитият поглед на Стареца пронизва измеренията с надежда да 
намери в нашия сложен свят всичко онова, което сам бе изгубил, което му бе от-
нето от близки и неприятели, и може би ни влъчва сигнала на крехката надежда, 
че все още е запазено нещо от личните му съкровения.

За такава личност – уникално явление в българската културна история, и 
най-сакралните слова не достигат, за да се обхване и оцени подобна многоо-
бразна творческа идейност, както и да се изобразят богатите нюанси на худо-
жествените, научните, философските и теософските му превъплъщения.

Да се проникне в творческото наследство на този енциклопедичен маг е 
отговорно изпитание. И пред изследователя и пред любителя би се възправила 
една внушителна планина от сътвореност, от произведения, изискващи тънката 
познавателност и художествения усет на една всеобхватна ерудиция. Създа-
деното от Николай Райнов с несметните публикации в периодичния печат и 
специализираните издания не ще се побере и в сто тома. Навлизането в този 
лабиринт на познанието е нещо повече от постъпателен процес. Срещата с 

Акад. Валентин Стамов
Българска академия на науките и изкуствата

ДУХЪТ, КОЙТО ПРЕБРОДИ ВСЕЛЕНАТА
127 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НИКОЛАЙ РАЙНОВ
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митологеми от религиите, със символиките от легендите и преданията, с нрав-
ствените апотеози от древната и новата история, с философската интерпрета-
ция на табута и църковни канони, възвисяването над идеологии и езотерични 
внушения предполага достатъчно време, за да бъдат осмислени и оценени.

Не зная друг случай както в българската, така и в световната история, в 
една творческа личност така пълноценно да се съчетават поетът и белетристът, 
философът и културологът, литературоведът и есеистът, публицистът и истори-
кът, етнографът и фолклористът, езотерикът и духовникът, преводачът и интер-
претаторът, художникът и изкуствоведът, природолюбителят и теософът.

Докато „прославените“ радетели на соцреализма и идеологическите влас-
телини се надпреварваха половин век да се представят за бивши овчарчета, 
ратайчета и пролетарски чеда, то „тютюневият човек“ не е досаждал никому с 
шанса си в началото на миналото столетие да завърши духовно семинарно об-
разование. За един млад човек закърмването с духовна култура, същностното 
познание на религиозните и философските учения и хилядолетните традиции е 
онази благодатна основа, върху която впоследствие избуялият талант не може 
да не впечатли посветения свят. Още първата значима творческа проява на 
Николай Райнов, публикуваните през 1912 г. „Богомилски легенди“, принужда-
ват критичния Антон Страшимиров да възкликне: „…през тях (легендите) про-
глежда един сугутен творчески талант, с облик, какъвто досега не сме имали…“.

Вглъбил се в богомилските предания и апокрифи, допуснат по-късно в света-
ята светих на архива на Малтийския орден, а по-късно вглъбил се в цялата източ-
на и световна митология, философия и култура, този богунадарен автор едва ли е 
предполагал, че целият му живот и творчество в следващите години ще преминат 
под знака на собственото му пророчество. В предговора си към „Легендите…“ Ни-
колай Райнов разкрива с проникновение: „Те (богомилските легенди) са писани 
с притча и кръв … Излезли в едно време на смут и силна борба, те са пролели 
не малко кръв. И най-напред кръвта на тия, които са ги писали. Богомилите са 
умеели да умират за мисъл …“. Оказва се, че целият последващ житейски път на 
твореца е олицетворение на богомилската съдбина. Той полага „кръвни“ усилия 
чрез възкресяване на древните познания и завети, чрез обхватно изследване на 
световното художествено и естетическо наследство, чрез осмисляне на общото и 
разделното във философскитех учения на Изтока и Запада да обясни същността 
на „идейните бури“ и отражението им върху обикновения човек, който колкото и 
да е носител на определена наследственост и кармични знаци, толкова повече е 
подвластен на независещи от него обществени въздействия.

И така, появил се във „време на смут и силна борба“, въпреки постоянния 
си стремеж към научна доказателственост и адекватно съответствие с реал-
ността, Николай Райнов и преживе, и до днес ще бъде обвиняван в „езотери-
чен алегоризъм“, ще го следва упорито „строгият дъх“ на неразбирането, на 
активизиращата се посредственост, които с откровени инсинуации ще налагат 
тенденциозна тълкувателност на авторските му проявления. Така с годините 
той по богомилски „пролива не малко кръв“, по богомилски „умря за мисъл“. Но 
живеейки „странно”, „тютюневият човек“ достигна онзи връх в българската, а 
според посветените умове и в световната литература и естетика, който си ос-
тава недостижим, постигнат с цената на кански лишения, денонощно търсене 
на автентични източници и умотворни извори, за да бликне чрез твореца бо-
гатството, многообразието на словото и познанието, както и живописно да бъ-
дат изобразени неповторими художествени състояния и иносказателни образи.

В прочутите си книги „Видения из древна България“, „Книга на царете“, 
„Слънчеви приказки“, „Очите на Арабия“, „Градът“ и др. утвърждаващият се в 
по-ранните си години писател се опитва да преоткрие извечните постоянни 
величини и вселенски закони, за да обоснове евентуалните възможности за 
осъществяване на човешките идеали, въпреки огромните препятствия и неимо-
верните изпитания, на които е подложена личността във всички епохи.

При публикуването на „Между пустинята и живота“, известният по онова 
време литератор Васил Добринов се провиква възторжено: „Това е най-круп-
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ният роман не само за Н. Райнов, но и на българската литература. Подир „Под 
игото“ на Иван Вазов, подир „Смутни времена“ на Страшимирова, тоя роман 
идва да внесе нови богатства, каквито новото време налага в идейно-формал-
но отношение …“.

Николай Райнов остава неизличими следи и като главен редактор на спи-
санията „Зеница“ и „Орфей“, вестниците „Камбанар“ и „Анхира“, пише знамена-
телни статии в списание „Везни“. 

През 1919 г. се отправя на голямо пътешествие в Египет, Сирия, Палести-
на, Мала Азия, където усвоява ценни познания и събира уникални артефакти. 
По-късно в Париж се запознава с френските културни и исторически памет-
ници и впоследствие издава знаменателния си труд „История на френската 
живопис“. През 1933 г. е посветен в потайностите на Малтийския орден, където 
изучава предоставената му автентична богомилска книжнина. Последват с го-
дините 30-те сборника с приказки от цял свят, 9-те тома на „Вечното в нашата 
литература“ и 12-те тома на „История на пластичните изкуства“.

Редом с всичко това Николай Райнов ще бъде запомнен като многооби-
чан професор по история на изкуството в Художествената академия в София, 
председател на Съюза на българските художници, като академик и дописен 
член на Българския археологически институт и първи директор на Института за 
литература на БАН (1948–1949 г.).

И приживе, и след кончината му литературните критици изтъкват, че „не-
говото творчество се гради върху дълбоки културологични пластове“, че то 
„предполага ниво на естетическа, философска и религиозна ерудиция, каквато 
българската култура от онова време, а и днес не може да предположи, и това 
разминаване между творческия му метод и възприемателните способности на 
неговите съвременници се оказва решаващо за адекватния прочит на произ-
веденията му“. Други литературоведи се прекланят пред художествения потен-
циал на гения: „В нашата литература до Николай Райнов, а може би и след 
него, няма писател с такова своеобразно усещане за словото. За него то не е 
средство, не е форма, а жива материя, пълна с магическа сила …“.

И все пак вярвам, че някога будни българи ще преоткрият за себе си и све-
та съкровищницата на Николай Райнов. Каква изненада би било за повечето 
съвременници от малката ни планета да проникнат във вълшебния художест-
вен свят на една душевност, която и днес вероятно любопитно се рее нейде из 
отвъдното, за да го опознае и пресътвори по Николайрайновски.

Въпросът Ботев си задава всеки просветен българин. (Отговора търсете от 
другите гениални българи.) Задаваме си го както дете пита за обикновени важни 
неща, а възрастният – като за осъзнати вечности. Прохождащата ни непроходи-
ла демокрация отговаряше с най-сериозните си нелепости: терорист; артист, а 
не истински предводител на чета; авантюрист; член на тайни общества. 

Терорист, защото превзел кораба „Радецки“ и принудил капитана да го 
свали с четата му на посочено място. А той омаял екипажа с рицарска галант-
ност, та му се приискало да го последва на българския бряг. Защото Ботев 
знаел, че не представлява злобата на роба, а миналото величие на България 
и бъдещето є. 

Артист, защото целунал родната земя, губел хладнокръвие и даже се раз-
плакал, когато овчар поискал да му плати храната за четата. Отнасям тези 

Акад. Йордан Каменов
Българска академия на науките и изкуствата

БОТЕВ ???!!!
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сълзи до всички мигове в историята ни, когато всякакви никакъвци освен, че 
получават даром свобода, искат и да осребрят чуждата праведна кръв. А исто-
рията винаги отмества играещите намислени роли. И остава за герои игралите 
себе си.

Авантюрист, защото знаел, че води на сигурна смърт 200 души, но не 
спрял. Само дето четата не е била негова приумица. Тя е част от общ замисъл. 
Дунава тогава преминава и друга чета – на Таньо войвода, също унищожена 
без милост. Зад „авантюрата“ се крие истината, че когато България пожелае, 
винаги намира достатъчен брой достойни буйни глави да є свършат работата. 
В случая – да я започнат, та да є се види краят. 

Член бил на тайни общества, демек други дърпали конците. Всесилните?! 
Да, Ботев членува в общество, най-явното – обществото на народа си. Дето 
има чисти сметки – даваш своята кръв срещу свободата на другите, на Оте-
чеството. Но днес модни хитроумци отричат, че има такова нещо – народ. Или 
поискахме да го мислим за тайно общество? Засега е само потайно. 

А народът му сътворил за благодарност нежеланието да го дава на смъртта. 
Не само, че го обрекъл на безсмъртна памет. За физическата смърт говоря. 
Периодично, през някое десетилетие, та чак до 1950 г., когато следвало да бъде 
102-годишен, хората трескаво си доверявали, че е жив. Че бил още затворен в 
Диарбекир и там го криели. И народът го чакал най-сетне да дойде. И сигурно 
млад!  

Ако още се питате що е Ботев, да продължим. Търсете готовите отговори – 
както вече ви казах, от другите български гении. Но и своите – от Бога в себе 
си, дето както го изрича „Моята молитва“, е „мен в сърцето и в душата“. 

„Мен в сърцето и в душата“ Ботев е съумял да изгради недостижима сло-
весна представа за вечност, свобода, вяра, достойнство, благородно страда-
ние и гняв с 4 свои стихотворения: „Моята молитва“, „Борба“, „Хаджи Димитър“ 
и „Обесването на Васил Лемски“. С 20 стихотворения и с няколко десетки 
публицистични текстове е сътворил нормата на българския литературен език. 
След което вече е невъзможно връщането в архаиката и комплиментарното 
заиграване с гиздави диалекти и с екстравагантни модни говори. Ботевският 
пример е създал (или върнал) и нормата за гражданско поведение на твореца 
и на интелектуалеца. Това че не я спазваме, не значи, че я няма. Защото ви-
наги съдим другите по нея. 

Не спазваме и друга негова повеля – да изграждаме обществото си в духа 
на традициите, в съгласие с националната си същност. Не се е инатял и не е 
бил обсебен от ксенофобски бяс. Носил е като всеки гений познание за мина-
лото величие. Когато са наричали Българията ни държава на справедливостта. 
Което е нещо като „държава на духа“, но не усамотен в бутилка, а в действие. 
Проповядвал е да не подражаваме на другите, а да бъдем себе си, убеден във 
важността на тази си проповед. 

Ботев е съградил и представата ни за живота в десетилетията преди Ос-
вобождението. В нея всички, даже и заливащите ни с историко-юридическа 
начетеност, могат да се убедят как да наричаме онова време. В което българи-
нът не е свободен, навсякъде го следва битово и институционално насилие и 
няма справедливост за раята. Но Ботев нарича съотечествениците си робове 
и заради търпението. Та и това е за днешния ден.

И засяга сърцето и душата. Търсете Ботев там!

Бележка за съставителството: 
Подборът е направен от акад. Йордан Каменов с участието  
на акад. д-р Иванка Денева.
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Хор „ГУСЛА“ –
световната слава

на България
Валентин Бобевски

Академик на Българската академия на науките и изкуствата

Хор „Гусла“ е създаден през 1924 година по идея 
на композитора академик Добри Христов. Той е 
първият български хор, осъществил задгранично 
турне (Германия – 1927 г.), първият Български 
хор, спечелил международна награда на хоров кон-
курс (Будапеща – 1933 г.). За повече от 90 години 
е изнeсъл над 4000 концерта в 52 страни, пред 
повече от 6 милиона зрители и слушатели.

Начело на „Гусла“ са били едни от най-из-
тъкнатите български диригенти: Добри Ха-
джиянков, Христо Манолов, Асен Димитров, 
Руслан Райчев, Васил Стефанов, Димитър Ру-
сков, Методи Матакиев. 

От 1985 г. главен диригент е акад. Вален-
тин Бобевски. 

„Гусла“ е творческа лаборатория за българ-
ските композитори. За него са писали: Добри 
Христов, Петко Стайнов, Георги Димитров, 
Любомир Пипков, Христо Манолов, Тодор По-
пов, Димитър Петков, Александър Танев, Филип 
Кутов, Петър Льондев, Стоян Бабеков, Здрав-
ка Манолова, Георги Спасов, Кирил Стефанов, 
Михаил Неков, Веселин Стоянов.

Хорът е изпълнител на крупни кантат-
но-ораториални и оперни творби от Бах, Мо-
царт, Бетовен, Брамс, Брух, Менделсон, Лист, 
Чайковски, Орф, Кодай, Верди, Франк, Шоста-
кович, Шуберт.

От редиците на „Гусла“ са излезли най-ви-
дни световни оперни певци: Борис Xристов, То-
дор Лазаров, Нуни Нанев, Любомир Вишегонов, 
Иван Петров, Петър Петров, Бойко Цветанов 
и много други. 

„Гусла“ е носител на много национални и 
международни награди. Много страни и народи 
са се радвали на нашето майсторство – класици 
и романтици, модерни световни автори са били 
достойно интерпретирани от гласовете ни. Но 
връзката ни с българската публика за нас е осо-
бено важна. Възторгът в очите на българския 
слушател, често изслушвайки дадена песен на 
крака, ни дава нови и нови импулси да разнасяме 
българската песен из цялата страна. 

През 1994 г. послучай 70-годишнината на 
хора, съвместно с БНТ, създадохме 13 филма за 
историята на 13 бойни марша, излъчени в 13 
поредни понеделника, предхождани от възтор-

жени беседи на композитора проф. Александър 
Танев. „Гусла“ продължи тази родолюбива тема 
чрез концертите на ОС „Мати Болгария“ орга-
низирано от акад. проф. Петър Константинов, 
възстановявайки забравения Ден на будители-
те! Традиция стана Общите събрания на БАНИ 
на пролетната и есенна сесия  от 2006 г. да 
се откриват тържествено с изпълнение на па-
триотични песни и маршове. През 2008 г. на 1 
ноември, на Първия  Велик събор на българите 
по света във Варна,организиран от Българска-
та академия на науките и изкуствата, след 
концерта „Гусла“ беше удостоен с почетното 
звание АКАДЕМИЧЕН МЪЖКИ ХОР „ГУСЛА“. 

През 2014 г. информационната агенция „Фо-
кус“ и нейният президент Красимир Узунов 
съвместно с хор „Гусла“ осъществиха запис на 
СД, съпровождащ новоизлязлата чудесна кни-
га „Маршовете на българската бойна слава и 
чест“. С тези прекрасни 17 бойни марша „Гус-
ла“ обиколи страната: Казанлък и Кърджали, 
Добрич и Благоевград, Пазарджик и Стара За-
гора. Два концерта посветени на българската 
маршова и патриотична песен, бяха изнесени 
в зала „Света София“ на Народното събрание: 
През 2014 г. на 27 ноември, концерт организи-
ран от агенция „Фокус” и на 26 януари 2016 г. 
концерт „Очарованието на българските мъжки 
гласове“, организиран от БАНИ и акад. проф. 
Григор Велев. През май 2016 г. АМХ „Гусла“ от-
ново „дари празник на душата“, както отбе-
ляза писателката Лили Палазова. Концертът 
под надслов „На България с обич и вдъхновение” 
се радваше на нестихващите аплодисменти на 
благодарната публика. Тази година, на 3 март, 
гусларите отново пяха вдъхновени патрио-
тични песни на тържествата пред памет-
ника на Опълченеца в София. И ще следват 
още много и много концерти на „Гусла“, хор на 
който имам честта да бъда главен диригент 
повече от 30 години, за което благодаря от 
сърце на славните „гуслари“! 

Многото години на активна творческа дей-
ност е отбелязана в рецензията на Юлия Кру-
сашка много находчиво в заглавието: „Както 
виното и златото, хор „Гусла“ само печели от 
времето!“
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В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Българската култура  
след 10 години членство  

в Европейския съюз
Емил Янев

Академик на Българската академия на науките и изкуствата

Директор на Творчески център „Музика и танци“

През 1996 година България бе посетена 
трикратно от 7-членна експертна комисия от 
Съвета на Европа и Европейския парламент, 
със задача, да се запознае със състоянието и 
проблемите на българската култура, с оглед 
присъединяването на страната към Европей-
ския съюз. Комисията, включваща експерти 
от Белгия, Великобритания, Германия, Финлан-
дия, Холандия и Хърватска, посети различни 
културни институти в страната и проведе 
множество срещи и разговори с над 130 бъл-
гарски дейци на културата. Резултатите от 
тях бяха обобщени през 1997 година в тъй на-
речения „Доклад на Чарлз Ландри“, който съ-
държа констатации, разсъждения и препоръки 
към държавното ръководство на страната. В 
лаконична форма констатациите са:

„България е наследила екстензивна култур-
на инфраструктура“;

„Българската културна политика не разпо-
лага с концепция за развитие на културния 
живот“;

„Министерство на културата трябва да 
стане институция, която не охранява врати-
те, а ги разтваря, не контролира ресурсите, а 
разкрива нови хоризонти и възможности“;

„Аргументите за инвестиране в култура-
та се нуждаят от нова формула, направена с 
оглед изискванията на XXI век, в която есте-
тическите критерии и ценности да се препли-
тат с образователни, социални и икономиче-
ски доводи“;

„Налице е съмнение, че декларираните 
принципи на културната политика – раздър-
жавяване, децентрализация и демократизация 
– не се прилагат достатъчно в практиката“;

„Необходимо е да се направи преценка на 
ресурсите, отделяни за културата;

„Като основна пречка за съществуването 
на неадекватно управление на културните 
процеси е слабият административен капаци-
тет на хората, работещи в духовната сфера“.

Дадени са и три базисни препоръки:
• Министерство на културата заедно с 

гражданските организации да организира на-
ционален дебат по проблемите на култура-
та;

• Преосмисляне на ролята на читалищата 
и активизиране на гражданското общество;

• Разширяване на общуването с най-добро-
то от европейските културни практики.

10 години по-късно, на 1 януари 2007 годи-
на, България стана пълноправен член на евро-
пейското семейство. Периодът нито е дълъг, 
нито е къс, но дава основания за направата на 
начален преглед на свършеното за това време 
в изпълнение на препоръките, дадени от екс-
пертната комисия.

Какво може да се констатира с днешна 
дата (началото на 2017 г. БР) и в навечерието 
на поемане Председателството на Съвета на 
Европейския съюз в изпълнение на направени-
те ни препоръки?

По първата препоръка: Все още широкият 
обществен дебат по проблемите на българска-
та култура не е започнал! Вследствие на това 
страната няма нито национална стратегия 
за нейното развитие и културата не е нацио-
нален приоритет! 

Но само Министерството на културата ли 
е виновно за неизпълнението на препоръката?

Не!
Виновни са също гражданско-професионал-

ните организации, които продължават да 
проявяват забележителна „артистична пасив-
ност“! 

Съгласен съм, че всичко не може да се иска 
от държавата, но тя – в лицето на законода-
телната и изпълнителната власт, трябва да 
създаде необходимите законови и оперативни 
условия за развитието на културата. Трябва 
да се осъзнае, че ръководството на духовна-
та сфера в условията на пазарна икономика 
е много по-трудно, отколкото в другите об-
ществени отрасли! Трудността идва от ней-
ната специфичност – тя не само има задача 
да създава „стоката“ художествен продукт, но 
и да възпитава духовността на нацията, спо-
ред държавната културна политика. А понеже 
такава няма всички сме свидетели на сегашно-
то незадоволително състояние на духовност-
та в обществото. Благодарение на тази липса 
не бяха създадени нови модели, нови изисква-
ния, нови стимули, нови оценъчни критерии, 
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ново отношение от страна на обществото 
към проблемите на духовността.

Неслучайно еврокомисарите констатират, 
че „налице е закостенялост в начина на ра-
бота и мислене“, които се превръщат в не-
преодолима пречка при „формирането на нова 
култура в публичната администрация“!

Стихийно развиващите се културни проце-
си не се основават на ясна концепция и ефек-
тивна стратегия, а липсващата политическа 
воля у ръководителите на държавата и опози-
цията, е пречка за регламентирането на кул-
турата като национален приоритет! 

По втората препоръка: Експертите пра-
вилно са разбрали голямата обществена стой-
ност на читалищата като „самобитна форма 
за просвета и култура на обществото и като 
ключов фактор за това“, но добре са усетили 
и необходимостта те да се превърнат в по-
лифункционална културна институция, 
за да изпълняват по-добре своите функции. На 
практика в селата и градовете, които не са 
областни центрове (без те да се изключват), 
читалищата – заедно с домовете за култура, 
младежките центрове и обединените детски 
заведения (където ги има), са истинските 
центрове за осъществяване на културната 
дейност по места. По същество те изпъл-
няват ролята на общински културни ин-
ститути, но материално-финансовото 
им обезпечаване не е регламентирано 
адекватно.

Няма да е пресилено ако се каже, че още 
в XIX век читалищата стават предтечи на 
съвременното гражданско общество! Това още 
повече увеличава тяхната социална стойност, 
защото XXI век ще бъде време със засилена 
роля на гражданските структури в комплекс-
ната човешка дейност.

За разлика от възрожденците, съвременни-
те българи все още се стремят към „спасява-
не поединично“, сякаш липсва желанието заед-
но да се направи нещо добро. Голямата роля 
на организираните граждански общества е, че 
тяхната дейност се основава върху солидар-
ността между хората. Пътят на успеха от 
общото към индивидуалното е много по-про-
дуктивен, отколкото обратният. Затова дър-
жавата е длъжна да подкрепя много по-осеза-
телно усилията на гражданските структури, 
тъй като това е от полза за просперирането 
на самата държава.

Законът за читалищата трябва да реши 
и кардиналния въпрос за собствеността на 
читалищните сгради. Може би ще се наложи 
и корекция в конституцията, като собстве-
ността в страната освен частна, общин-
ска и държавна, се регламентира и като об-
ществена! Повечето от изградените преди 
09.09.1944 година читалищни сгради са постро-

ени с доброволните парични и теренни дарения 
на гражданите, както и на доброволен труд, 
положен от спомоществувателите, което ги 
прави нито лични, нито общински, нито дър-
жавни, а обществени. Кардиналното решаване 
на проблемите със собствеността на чита-
лищните сгради и финансовото обезпечаване 
на читалищната дейност, ще позволи те да се 
утвърдят като истински комплексни общин-
ски културни институции, а дейността им да 
стане много по-мащабна и резултатна. 

Понятията децентрализация и демократи-
зация на културните процеси не бива да се 
третират опростено. Те трябва да стимули-
рат местните инициативи, но без да се от-
стъпва от националните естетически крите-
рии и интереси.

Третата препоръка изисква засилване на 
междукултурния диалог, осъществен върху ос-
новата на най-значимите европейски и нацио-
нални културни практики. В доклада недвус-
мислено е казано, че:

„България има култура, която може да 
предложи на света“! Това може да се отнася 
само за качествените є параметри, но не и за 
финансирането є;

„Голямото разнообразие между областите 
и етническите групи при фолклора в планин-
ските и морските райони е голямото богат-
ство и предимство на България“;

„Българското музикално изкуство е част 
от световния музикален феномен“.

Всичко това ни дава основание за национал-
на гордост, но и задължава българската дър-
жава да направи необходимото те да добият 
по-голяма гласност в глобалното общество, 
което ще повиши още повече тяхната стой-
ност. Това, че България е малка по територия 
и население държава, не означава, че и изку-
ството є е „малко“ и „второкачествено“! Ми-
нимализмът не отрича мащабните проекти и 
постижения!

Важна е препоръката на доклада „България 
не трябва да черпи вдъхновение единствено 
от чужбина и да оценява своите собствени по-
стижения, спрямо останалия свят!“ Това също 
е проява на ниско самочувствие и подценява-
не на културните постижения на българските 
творци!

Утвърждаването на българското изкуство 
на световния „пазар“ е двустранен процес – от 
националното към глобалното и обратно. Това 
означава, че освен „износ“, трябва да има и па-
ритетен „внос“ на културни ценности, но под 
контрола на държавата, като износът трябва 
да се „икономизира“. Крупна грешка беше, кога-
то след 1989 година бяха закрити импресар-
ската дирекция „София концерт“ и агенциите 
„Музика“, които можеха отлично да осъщест-
вяват тази дейност. Не е редно Министер-
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ство на културата да се занимава с такива 
оперативни дейности – то трябва да изпълня-
ва стратегически и концептуални функции, да 
очертава насоки и приоритети в оперативен 
и перспективен план, не да ръководи, а да 
обезпечава условия за развитие!

Разширяването на международния култу-
рен обмен разкрива нови благоприятни въз-
можности, но създава и „нови безпокойства и 
заплахи“ от унификация на глобалния културен 
живот! Това обуславя изискването в България 
да се създаде нова структура за функциони-
рането на културният живот по отрасли и 
жанрове, която да „роди“ подходяща интелек-
туална среда. Не бива да се забравя, че „глав-
ната задача на културата е да съдейст-
ва пряко за подобряване на начина на 
живот в страната“.

В този аспект особено важна е ролята 
на училището и медиите като най-масовите 
средства за реализация на националната кул-
турна политика. Час по-скоро трябва да се 
създадат реални възможности за целенасочено 
емоционално-естетическо възпитание в учи-
лищата като важно средство за създаване у 
подрастващите поколения на верни художест-
вени критерии. От друга страна, телевизиите 
в страната са длъжни да обезпечат с предим-
ство медийно пространство за българските 
артисти от всички направления и жанрове, а 
не да ги дискриминират брутално! В противен 
случай, процесът на опростачване на нацията 
ще се засили още повече!

 За всеки грамотен човек е ясно, че има кул-
тура и субкултура, като първата е насочена 
съм сърцето и ума на хората, а втората – 
към техните крака! Никой не може да отхвър-
ли или регламентира тяхното съществуване. 
Важното в случая е държавната културна кон-
цепция на какво ще заложи – на културата 
или на субкултурата? Това ще определи бъде-
щето на нацията ни за дълъг период от време. 
Според чл. 151 от Договора за създаването на 
европейската общност (1957 г.) „културна-
та политика не е част от общностното 
право, а е изцяло в компетенциите на 
всяка страна-член на Европейския съюз“, 
т. е. всичко е в нашите ръце! С прискърбие 
констатираме, че сега у нас приоритет има 
субкултурата и всички виждаме „блестящите 
резултати“ от тази „политика“!

Друга препоръка засяга „културната дей-
ност да не се оценява само от гледна точка на 
икономическите показатели, понеже тя има и 
дава многостранен принос за развитието на 
държавата, който оправдава направените в 
нея инвестиции”. 

Трябва да е ясно:
„Културата не е надстройка, не е състав-

на част на човешката природа, а е най-висока-

та ценностна проява на човечността у чове-
ка. Одухотворяването на материалния свят е 
възможно единствено чрез единение с духовния 
свят!“ (проф. д-р Орлин Загоров);

„Културният продукт съдържа послания, 
които надхвърлят тесните икономически рам-
ки“;

„Художественият продукт създаван от 
твореца е насочен към много и различни сфе-
ри“;

„Въпреки пряката връзка с икономическото 
развитие, културната дейност не трябва да 
се осъществява на острова, наречен „изкуство 
и култура“, а свързано със социалното разви-
тие на обществото, за преодоляване на от-
чуждението между хората и пр.“;

„Икономическите аргументи, касаещи кул-
турата, трябва да се преформулират, с оглед 
изискванията на XXI век“;

„Необходима е максимална подкрепа на уни-
калният принос на некомерсиалния, т.е. субси-
дирания от държавния бюджет сектор, който 
не може да се издържа, от частния капитал“; 

„Главният принос на изкуството за разви-
тието на личността е образователно-възпи-
тателната му стойност“;

„Изкуството е гъвкав, евтин и резултатен 
начин за постигане на целите на социалната 
политика, чрез включването в пряко общува-
не с изкуствата на хора с различни професии, 
образователен ценз, вероизповедание и етнос“;

„Външният успех не винаги е мерило за 
вътрешно качество или стойност!“ 

Въпреки че България вече е равноправен 
член на Европейския съюз, кардиналните 
проблеми относно културната среда поста-
вени пред нея, все още не са решени! А те 
бяха заложени още в предприсъединителните 
изисквания! Виждаме, че санкции се налагат 
не само за корупционни действия, а и за 
неизпълнени задължения и бездействие!...

Сами не можем ли да се справим или това 
е ярко доказателство за липсата на админи-
стративен капацитет на институциите по-
ради неправилен начин на мислене!?

От какво се нуждае днес българската кул-
тура, което да гарантира нейното развитие 
през XXI век?

Първо, от ясна държавноизгодна и над-
партийна концепция и стратегия, съчетани с 
адекватни структурни реформи и реално фи-
нансово обезпечаване;

Второ, признаване на културата за на-
ционален приоритет;

Трето, приемането на нов закон за кул-
турата с нова философия, който да обхване 
цялата проблематика на понятието култура, 
включително:

• възприемане на обществено-държавното 
начало в ръководството на културните процеси;
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• опазване на нематериалното национално 
културно наследство;

• защита на авторските и сродните пра-
ва;

• подобряване на емоционално-естетиче-
ското възпитание в българските средни и ви-
сши училища на пазарен принцип!

• меценатство и спонсорство;
• превръщане на читалищата в комплексни 

културни институти;
• принципи за осъществяването на между-

народния културен обмен и институции, кои-
то ще го осъществяват;

• решаване на многостранните проблеми 
на непрофесионалната сфера на културата, 
като резерв на професионалната и стимул за 
развитие на гражданското общество;

• регламентиране и финансовото обезпеча-
ване на различните фестивали и конкурси в 
страната и условията за участие на българ-
ските изпълнители и състави в подобни меж-
дународни форуми;

• подобряване на взаимодействието с ме-
диите за създаването на балансирани култур-
ни програми и системното отразяване на опе-
ративния културен живот (като спортния);

• създаване на действащи общински фондо-
ве „Култура“;

• създаване на специални бонуси за подпо-
магане на творците на съвременното изку-
ство и представянето му зад граница;

• определяне на параметрите за заплаща-
не на творческия труд според европейските 
нормативи, за да се пресече „изтичането на 
дарования“ и т.н.

Важен детайл в закона трябва да бъде 
представянето на системата за оценяване на 
творческият труд и таланта в условията на 
пазарното общество. Не може артистични-
ят труд да се оценява по-ниско от труда на 
чиновниците в Министерство на културата, 
тъй като то съществува поради творците и 
има за задача да ги подпомага, а не обратно-

то! Освен това всичките министерски чинов-
ници са анонимни, докато творците са пуб-
лични личности и всяко тяхно действие е под 
контрола на обществото.

Хронична българска „болест“ е липсата на 
адекватен паричен еквивалент за труда на хо-
рата, притежаващи дарование (не само артис-
тично). Това е причината те често да търсят 
друго поприще, за да обезпечат живота на 
своите семейства, което води до маргилизира-
не на творческата им дейност. 

Икономическата зависимост на творците 
от държавата е причината за „болестите“ на 
българската интелигенция, които според Пе-
тър Волгин са: страхливост, подмазване на 
властта, нежелание да отстоява сериозни ка-
узи и т.н.

Парадоксалното е, че колкото и да е ико-
номически репресирана, творческата личност 
не може да „скъса“ с изкуството, защото е 
„обречена“ от природата да прави изкуство! 
Но този материален „терор“ є пречи да от-
стоява личната си творческа свобода, чест и 
независимост! А известно е, че когато в една 
държава интелигенцията е „хлабава“, това се 
отразява негативно на цялата нация, защото 
нейните дарования търсят и намират други 
терени за достойна реализация!

Нямам никаква илюзия, че една добронамере-
на статия може да изчерпи широката палитра 
от проблеми на културният сектор. Неговата 
реорганизация и законодателното решаване 
трябва да станат след широк обществен дебат, 
а не в кабинети, както беше досега. България 
има необходимия интелектуален потенциал, за 
да може сама, но с обединени усилия, да реализи-
ра този мащабен проект в духа на изисквания-
та на Европейския съюз! Нужно е добро желание, 
повече смелост и политическа воля! За съжале-
ние те липсват! Затова решаването на пробле-
мите на духовността не фигурира в нито една 
партийна платформа, а оттам и в държавната 
стратегия! Жалко, много жалко!
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В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

ПОЛИЕЛЕЙ  
за българското образование  

по духови инструменти
Стоян Караиванов

Академик на Българската академия на науките и изкуствата

Според основоположника на педагогически-
те науки Ян Амос Коменски (XVII столетие), 
предмет и съдържание на обучението и обра-
зованието във всяко човешко общество е „изку-
ството да се обучават всички на всичко“. Този 
извод вероятно е изведен от особеностите и 
характеристиките на успешното образование, 
възможно само на възпитателно и творческо 
равнище. Два века по-късно следовникът му Йо-
хан-Хенрих Песталоци доразвива и утвърждава 
тази негова теза, че именно възпитанието и 
обучението, а не друго помагат на хората да 
разгръщат своите заложби и да развиват свои-
те способности, правейки ги полезни на себе 
си и на обществото.

ВЪВОД

Като материален израз на тези всеизвест-
ни истини днешното разнообразие от много-
лики общества с различна степен на духовно 
развитие и потребности е установено, че заед-
но с появата и утвърждаването на културни 
центрове и институции с различна насоченост 
съпътстващо възникват и училища с необходи-
мите им преподавателски кадри, отговарящи 
на конкретните образователни нужди и степе-
ни на обучение – общо начално, средни специа-
лизирани/професионални, висши профилирани и 
други разновидности. Удовлетворяването на 
потребностите от такива учебни заведения 
е грижа на всяка социализирана общност. Обо-
собени като образователна система, същите 
имат задължението чрез специфични форми на 
класово, групово или индивидуално обучение и 
възпитание да приобщават определен контин-
гент от желаещи ученици, които в по-голяма 
дълбочина, детайлизирано и специализирано да 
изучават особеностите на избраната от тях 
наука/изкуство/професия. След завършване на 
обучението в дадено направление и конкретна 
образователна степен (с изключение на задъл-
жителната начална!) се очаква с получената 
профилирана квалификация и придобити специ-
фични компетенции от знания, умения и не-
подозирани дори за самите тях възможности 
възпитаниците им да станат естественият 

и надежден резерв, който перманентно и об-
новяващо ще осигурява с нови и все по-добри 
попълнения мечтаните от тях различни прак-
тико-приложни форми за реализиране в сфери-
те на високия професионализъм.

Като естествено изкристализирал фор-
мат, специфичен за процеса на дълготрайното 
активно обучение в областта на музикално-из-
пълнителското изкуство (включително тех-
нологичното овладяване на инструментални 
сръчности и литература, със задължително-
то педагогическо наблюдение и ежедневна са-
моподготовка на ученика!), в художествено-об-
разователната и изпълнителска практика се 
е обособил и друг, сравнително по-кратковре-
менен и по-приятен, начин за консултатив-
но и интерпретационно усъвършенстване 
на достигнато ниво в усвояването на даде-
на творба чрез всеизвестната урочна форма 
„ивдивидуално-показно споделяне“ с друг ин-
струменталист/педагог, но при условията 
на по-голяма мобилизираща отговорност и в 
атмосферата на открита „артистична“ изява 
с респектиращото и претенциозно професио-
нално определение – „майсторски клас“! Тази 
определено по-висша и завършваща форма от 
изпълнителско-интерпретационната работа 
на всеки по-напреднал музикант, като струк-
турен етап в образователната практика се 
появява още по времето на античните публич-
ни „академии“, докато утвърждаването им се 
осъществявя през епохата на Възраждането 
с профилираните гилдийни школи на „майсто-
рите“ и с продължилото им и в по-ново време 
тяхно множене като специализирани училища 
по изкуствата предимно в Западна Европа. 

У нас сравнително младото образование по 
класически духови инструменти с недостатъч-
но „зряла“ музикална педагогика както преди, 
така и днес винаги е било готово за преки кон-
такти и творчески срещи с постиженията на 
водещи европейски артисти и педагози („ухо 
да чуе и око да види!“), за непосредствено за-
познаване с ефективните им методики (резул-
тат на дългогодишни традиции и натрупан 
опит) както чрез възможностите за професио-
нални задгранични срещи с тях, така и като 
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домакини у нас. По този начин и благодарение 
на почти винаги провокативно-инспирирани-
те държавни грижи за повишаване на общата 
специализирана информираност и професионал-
но-артистична култура на преподавателите 
от висшите и средните училища по изкуства-
та и на артист-музикантите от филхар-
моничните ни оркестри, през последните 50 
години в България са концертирали и осъщест-
вили майсторски класове следните утвърдени 
и като лидери в областта на инструментал-
ната педагогика световни музикални величия 
(по партитурен ред): флейтисти – Жан-Пиер 
Рампал, Ален Марион, Анри Николè, Патрик Га-
лоà, Максанс Лариьò (Франция), Андраш Адорян 
(Дания) и други; обоисти – Морис Бург, Давид 
Валтер (Франция), Ханс-Йорг Шеленбергер, 
Инго Горитцки, Буркхард Глетцнер (Германия), 
Евелин Ротуел-Барбироли, Николас Даниел (Ве-
ликобритания) и други; кларнетисти – Филип 
Купер, Никола Балдери (Франция), Чарлс Най-
дик (САЩ), Луиджи Маджистрели (Италия), 
Фабио Кадзола (Швейцария) и други; фаготи-
сти – Ханс Тунеман, Рикардо Дойрингер (Гер-
мания), Сергей Красавин, Валери Попов (Русия); 
валдхорнисти – Херман Бауман, Петер Дамм 
(Германия), Виталий Буяновски (Русия), Франк 
Лойд (Великобритания), Даниел Бург (Франция), 
Хавиер Боне (Испания) и други; тромпети-
сти – Ги Туврон, Пиер Дюто, Никола Вилтофт 
(Франция), Тимофей Докшицер (Русия), Едвард 
Тар (Германия-Швейцария), Вацлав Юнек (Че-
хия), Камил Рошко (Словакия) и други; тром-
бонисти – Стив Андерсън, Бил (Уйлям) Харис 
(САЩ), Джон Кени (Великобритания) и други.

Разбира се, при едно по-задълбочено из-
следване в тази насока ограниченият списък 
от избрани звезди на световния артистичен 
и педагогически елит би могъл да бъде поне 
още два пъти по-дълъг. Но дори и в този му 
редуциран вид той е достатъчно обективен, 
безспорен и доказателствен, благодарение на 
което заинтересованите лица могат лесно да 
установят кои и какви са били предпочитани-
те следдипломни „университети“ на днешните 
утвърдени български изпълнители на духови 
инструменти и педагози! Как и при кого са 
повишавали своята професионална квалифика-
ция и ниво на художествено-артистични въз-
можности! Случаен ли е бил подборът при оси-
гуряване на най-големите капацитети, за да 
може да се учим от възможно най-добрите и 
да израстваме според личните ни интереси и 
възможности, както всеки за себе си, така и 
за просперитета на България!

При съвременната глобална компютъриза-
ция и неограничени възможности за ежедневна 
повсеместна информираност не е трудно да 
се провери истинността и обективността и 
на следващия набор от български музиканти, 

които не само са изучавали тънкостите на 
„висшия пилотаж“ при посочените задгранични 
корифеи (всеки в своята профилирана област 
на музикално-изпълнителското и педагогиче-
ско изкуство), но вече и отдавна са утвърде-
ни и уважавани специалисти, наложили се със 
собствени „знаци за качество“ и сочени за на-
ционална гордост както у нас, така и в чуж-
бина. Като заслужени признания за част от 
тях е традиционно засвидетелстваният про-
фесионален интерес и получавани лични покани 
за изнасяне на „майсторски класове“ (включи-
телно и зад граница!), за да споделят опита 
си от натрупани артистични и педагогически 
компетенци със свои колеги, студенти и под-
растващи инструменталисти.

Макар и по-кратък, този списък е също 
съобразен с партитурния порядък на класи-
ческия оркестров инструментариум: флей-
тисти – проф. Лидия Ошавкова, проф. Георги 
Спасов, Александър Христов, Иван Евстатиев; 
обоисти – проф. Георги Желязов , проф. Кон-
стантин Чилев, Христо Късметски, Борю Па-
мукчиев; кларнетисти – засл.арт. проф. Сава 
Димитров, акад. проф. Петко Радев, проф. д-р 
Сава Д. Димитров, доц. д-р Вангел Тангъров, Ро-
сен Идеалов; фаготисти – проф. Йордан Мето-
диев, проф. Марин Вълчанов, Мисак Годжикян; 
валдхорнисти – акад. проф. Стоян Караива-
нов, проф. Владислав Григоров, проф. Стефан 
Кънчев, Васил Влайков; тромпетисти – проф. 
д-р Ангел Македонски, проф. Атанас Дюлгеров, 
Иван Илиев; тромбонисти – акад. проф. д-р Ди-
митър Момчилов, доц. д-р Атанас Карафезлиев, 
Станислав Почекански и други.

За да бъде ясен принципът, по който в 
тази поредица избирателно са включени само 
посочените лица, е достатъчно да припомним, 
че всички те са не само канени, но имат и 
немалък брой успешно реализирани наши и зад-
граниични майсторски класове. А с изясняване 
на казуса кои са личностите, които обикнове-
но се канят за провеждане на такива класове, 
ще си позволя съвсем краткото „лирическо от-
клонение“ в посока на съдържателното изясня-
ване на това определение.

Главна дидактична характеристика за про-
фила на категорията артист-педагози е изис-
кването да са утвърдени учители майстори, 
притежаващи достатъчно умения и компе-
тентности за успешно прилагане на специали-
зирани научно-теоретични знания и нови идеи 
с оригинални свои и чужди постижения в облас-
тта на музикално-изпълнителското изкуство 
и педагогика. Лесно разпознаваеми, същите без 
каквито и да било затруднения уверено, спо-
койно и почти автоматизирано използват и 
прилагат професионално придобитото в кон-
цертната и образователната си практика. 
Всъщност именно те са и личностите, прово-
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киращи появата и организирането на форма-
та „майсторски клас“. Креативни и творчески 
кипящи, в своите „нови“ идеи най-често те се 
основават на известни научно-теоретични и 
методически постановки. „Учителят майстор“ 
е не само творец, но и новатор в непосред-
ствената си работа, трудно вписващ се в 
руслото на инструментално-педагогическото 
ежедневие, тъй като обикновено е „обсебен“ от 
мисли за подобряване и обновяване на своето 
и чуждото образователно ежедневие. За него 
постижението е не повече от поредната ефек-
тивна, ефикасна и качествено реализирана по-
стигната цел при ясно установени възпита-
телни стандарти, които за определено време 
го удовлетворяват, но твърде бързо остават 
в миналото.

ПРЕДЛОГ

Изхождайки именно от това инструмен-
тално-педагогическо разбиране за смисъла и 
съдържанието на майсторските класове по ду-
хови инструменти, беше ми любопитно да се 
запозная и с друго професионално мнение по 
този въпрос, отразено в интервю на Аксения 
Янева в сайта на департамент „Музика“ на 
Нов български университет (НБУ) с утвърде-
ния наш инструменталист и преподавател по 
тромбон и камерна музика в НМУ „Любомир 
Пипков“, а до неотдавна и в НМА „Проф. Панчо 
Владигеров“ – г-н Станислав Почекански. Като 
публична личност и общественик той е извес-
тен още и с това, че е Председател на Съюза 
на българските музикални и танцови дейци, 
а като професионалист и открояващ се еру-
диран педагог и с богатия си изпълнителски 
опит, споделен с не малко инструменталисти, 
преподаватели и свирещи на медни духови ин-
струменти в рамките на традиционните 
летни академии за изкуства „Мюзик кампус 
Балчик“, „Огънят на Орфей“ в Разлог, както и 
по време на Петия международен конкурс за 
камерна музика в Кавадарци (Република Ма-
кедония). Поводът за това интервю обаче е 
свързан с неотдавна проведения от него об-
разователен семинар по специалностите „цуг-
тромбон“, „туба“ и „камерни брас ансамбли“ 
в НБУ при уникалните условия и фантастич-
на атмосфера на университетската галерия 
„УниАрт“ (1-3 септември 2016 г.). 

С риск да поднеса наново споделеното от 
г-н Почекански в това интервю, съм изкушен 
да го направя, но с малко по-друга смислова 
насоченост на изказаните мисли. 

Тематично проведеният семинар беше 
предварително огласен със следните съдържа-
телни цели: 

а. Усъвършенстване на практическата 
подготовка на участниците;

б. Запознаване с възможностите за профе-
сионално развитие на постъпилите в НБУ му-
зикант-инструменталисти. 

Предварително осигурената домакинска, 
организационна и безвъзмездна финансова 
подкрепа от Университета за всички актив-
ни участници в семинара (понастоящем ряд-
ко случващ се и почти забравен „дарителски“ 
жест, дори между сродни учебни заведения!), 
е отбелязана в интервюто на г-н Почекански 
като „светъл лъч“ в днешната образователна 
практика. Изхождайки от така осъществе-
ната духовна и материална обезпеченост на 
проекта, като негов инициатор и водещ се-
минара той споделя, че „креативността и ен-
тусиазмът на участниците в комбинация с 
техните интереси, работа и постоянство са 
главните осигуряващи възможности за успеш-
ното им творческо и професионално развитие“. 
За подрастващите обучавани г-н Почекански 
е спокоен, защото има кой да им подаде ръка 
и вдъхне необходимата сигурност. „Тяхното 
участие в различни „майсторски класове“ е 
форма на допълнително образователно обога-
тяване и стимул за артистично зареждане 
и усъвършенстване на достигнатите знания 
и умения, както и място за запознаване с 
нови художествени идеи и с друг изпълнител-
ски опит. Удоволствието им от общуването 
с музиката чрез любимия инструмент в съ-
четание с радостта от сценичното й изпъл-
нение са винаги били и вярвам ще останат и 
занапред най-силните мотивиращи фактори за 
младите инструменталисти. Участието им в 
солови и ансамблови концерти, в конкурси, фес-
тивали и гастролни изяви у нас и в чужбина 
определено поддържа жив интереса към музи-
калното изкуство. Още повече, че именно из-
явите осигуряват на всеки възможността да 
покаже не само какво е постигнал, но дори и да 
открие хоризонта на бъдещото си развитие. 
Богатството на общуването с музикалното 
изкуство и придобитите нови комуникативни 
възможности за общуване чрез универсалния 
му език несъмнено ги прави по-различи, емоцио-
нално по-богати и интелектуално по-извисени. 
Ако днешните политици и държавни ръководи-
тели слушаха повече музика, светът несъмне-
нено щеше да бъде по-различен!“ „...Нашите ус-
пехи в изкуството, на което сме се посветили, 
са не завоюваните лауреатски звания и титли 
от талантливите ни възпитаници, а дадени-
те ни образователни възможности да творим 
и откриваме радостта от завоюваните нови 
художествено-изпълнителски върхове, както и 
от получаваните благодарствени усмивки на 
публиката след поредния концерт. Всъщност 
това са и причините професоналистите с до-
казан принос в музикалното изкуство да са же-
ланите лица и на сцената, и в учебната зала.“ 
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„Да бъдеш преподавател е призвание, при-
вилегия и мисия за онзи, който в сърцето си 
носи пламъчето на будител и щедро се раздава 
на своите възпитаници.“ Именно от тази по 
възрожденски извисена позиция на автодидакт 
г-н Почекански заключава, че при използвана-
та форма на образователна работа практи-
чески „всички се учат на всичко“(Я. А. Комен-
ски) и при това „не само от преподавателя, 
но и от останалите свирещи“. На тази основа 
естествено възниква и предизвиканият чисто 
риторичен въпрос трябва ли да си спомняме 
и да правим алюзионни препратки за време-
то на българското „взаимно училище“ и за 
авангардната образователна „ерес“ на големия 
наш просветител Неофит Бозвелията? Дори 
и бегло преминавайки от античността през 
„Великата дидактика“ на Коменски и скромни-
те килийни училища на късното Средновековие 
на България, можем да се запитаме дали нещо 
съществено и важно в методичните принципи 
и форми на всеобщото образование кардинално 
се е променило. За съжаление, нищо ново под 
слънцето!!!

От цитираното дори само дотук не е 
трудно да се установят допирните точки 
като начин на мислене между г-н Почекански и 
автора на настоящите редове по много от за-
сегнатите базисни въпроси на педагогически-
те, естетическите и професионалните „нови“ 
форми на образователна работа, използвани и 
прилагани и в съвременното инструментал-
но-изпълнителско обучение и възпитание. 

Като нетрадиционна практическа илюс-
трация за кулминацията на свършената от 
водещия и участниците в семинара тридневна 
ефективна работа се възприе от присъства-
щите техният отчетен концерт, преминал 
на високо артистично и блестящо професио-
нално-образователно ниво. Пряка заслуга за 
неговото сценарно-драматургично оформяне 
като концерт-спектакъл има непосредствено-
то участие на самия г-н Почекански в ролята 
на „водещ програмата“ с вербално-интригува-
щите представяния на изпълняваните компо-
зитори, включващи и историографски сведения 
за техните творби плюс задължителното още 
„по-стретно“ художественотворческо предста-
вяне на всеки от участниците. Благодарение 
на това и на създалата се непринудена атмос-
фера, директно провокираща асоциативните 
възприятия на информативно подготвената 
публика, и чрез вълнуващите изпълнения на 
младите инструменталисти постигнатият 
музикално-възпитателен въздействен ефект 
над присъстващите беше определено по-добър 
и несъмнено по-дълготраен и запомнящ се!

За високото ниво на така поднесения кон-
цертен „спектакъл“ съществен принос има-
ше и безупречният художествен съпровод на 

пианистката г-жа Лора Терзиева–Почеканска, 
която равнопоставено обезпечи изпълненията 
и на осемте участвали солисти при завидна 
стилово-интерпретационна култура, абсо-
лютна ансамблова пластичност и балансирана 
музикално-естетична чувственост.

Структурно концертната програма беше 
рамкирана от изпълненията на участващите 
две ансамблови формации – трио тромбони и 
„Роял брас“ секстет. „Еднородният тромбонов 
хор“, сформиран само от възпитаници на г-н 
Почекански – Георги Ангелов, Христо Спасов и 
Явор Стойчев (ученици в НМУ „Любомир Пип-
ков“ – София), с почти фанфарната творба на 
Уолтър Мърфи по тематичен материал върху 
„Петата от Бетховен“ придаде на концерта 
очакваното тържествено начало с демонстри-
раната си стилова вещина и притежавана ан-
самблова култура. Последвалата след тях по-
редица от интригуващи солови изяви започна 
с изпълненията на най-малките „алт тром-
бонисти“: единадесетгодишния петокластик 
Деян Кунев с „Песен“ от Адам Кригер (впечат-
лил аудиторията с прецизното си интониране 
и стабилно въздуховодене) и от последвалия 
го малко по-голям негов колега Божидар Бакал-
чев, представил се с „Ария“ от оп. „Слугинята 
господарка“ на Джовани Перголези, поднесена 
с определена жанрова характеристичност и 
подходящо създадена атмосфера.

Първият солист от юношеската група, 
представил се на подиума, беше деветоклас-
никът Георги Ангелов, изпълнил „Романс“ от 
Карл Мария фон Вебер, върху партитурата 
на който авторът е отбелязал – „за тром-
бон, фагот или виолончело“. С изпълнението на 
тази изключително красива ранноромантична 
творба, поднесена със завидна стилова и из-
пълнителска култура, съчетано с придобития 
усет за темброва характеристичност, ясна 
драматургия и безупречна изработеност на 
всеки детайл от интерпретираната музика, 
този ученик не само рязко „вдигна летвата“ 
на демонстрирания професионализъм (необи-
чайно явление за неговата възраст!), но и по-
коряващо впечатли с артистичната си скром-
ност и непринуденост на изпращаните към 
публиката музикални внушения. Следва да се 
отбележи обаче, че полученото впечатляващо 
духовно изживяване и цялостно художестве-
но възприятие на творбата е резултат и на 
изключителното съсолистично и ансамблово 
художествено партньорство на пианистката 
г-жа Терзиева–Почеканска.

Следващият интересен участник в концер-
та беше тубистът Петромир Цанев, пред-
ставил се с „Ларго“ от цигулковата соната 
във F Dur на Арканджело Корели, поднесено в 
адаптация от проф. Георги Тодоров (основопо-
ложник на съвременното тромбоново изкуство 
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в България). Неговото изпълнение се характе-
ризираше с музикалност, интонационна ста-
билност, придобита инструментална култура 
и достатъчни изпълнителски възможности, 
благодарение на които той нивелира акустич-
ните, теситурни и темброви различия между 
автентичното и производно звучене на ориги-
налната барокова музика.

Десетокласникът Христо Спасов също убе-
дително и в подобаваща стилова атмосфера 
представи своите изпълнителски достижения 
и не малки инструментални възможности с въ-
веждащите „Граве“ и „Алегро“ от оригиналния 
обоев концерт на Георг Фридрих Хендел (тран-
скрибиран за тромбон от проф. Андре Лафос). 
Със своето изискано изпълнение той демон-
стрира ниво на придобита инструментална 
култура, притежавана от емоционално въз-
действащ музикант с белези на осмислени ху-
дожественоасоциативни внушения. Интересен 
факт за съдбата на този концерт е, че дори и 
неоригинален за тромбон, от години същият е 
задължителна част от репертоара за постъп-
ващите в „Консерватоар супериор“ в Париж.

Определено нетипичен случай, рядко сре-
щаш се в нашата образователна практика, 
е участието на пианиста Неделчо Нинов (XI 
клас), но като изучаващ специалността тром-
бон с получената възможност за обучение чрез 
СИП. Творбата, с която той плени присъства-
щата публика, беше „Адажио и тема с вариа-
ции“ от Концертино за тромбон и оркестър на 
Ернст Закс (сполучливо взаимствал и творче-
ски използвал красива белкантова тема от оп. 
„Норма“ на Винченцо Белини). Достойнство на 
интелигентното му изпълнение стана прите-
жаваният тембрист и поетичен звук, естест-
вено допринесъл за романтичната атмосфера 
и драматургичното изграждане на творбата 
чрез характеристично съдържателните звуко-
образни смени на всяка нова вариация и с по-
мощта на богатата си обща и специализирана 
музикална култура.

Свирилият непосредствено след него Явор 
Стойчев (също XI клас и четиригодишно про-
фесионално обучение) с избраното сравнител-
но по-леко „Кантабиле“ от Соната в As Dur 
на Жан-Батист Лойе, въпреки прекрасните си 
качества (артистичност, подходящ звук, щри-
хова култура, интимна повествователност и 
видимо старание), остана вътрешно неудово-
летворен от своето инструментално и ин-
терпретационно представяне. 

Последвалият го Петко Колев постави за-
ключителната „поанта“ от солистични изяви 
на участниците в концерта на този инстру-
ментално-практически семинар с артистич-
ното си и силно въздействащо изпълнение. Из-
браната творба, с която той се представи 
като вече оформен професионален тромбонист, 

се превърна и в достоен финал на получилия се 
паметен празник за свирещите на класически 
духови инструменти в България. С инспирира-
ното през далечната 1915 г. в Сан Франциско 
идейно създаване на „Каватина“-та за тром-
бон и пиано от Камий Сен-Санс (неповторим 
инструментален бисер, появил се по време на 
презокеанското му завръщане във Франция), 
младият музикант по убедителен начин раз-
кри своите инструментално-интерпретатор-
ски възможности, умело и повествователно 
водейки ни през лабиринта на почти програм-
ното съдържание на изпълнената творба. За 
тези ни възприятийни впечатления несъмнено 
способстваха освен неговата музикалност, но 
и придобитата романтична култура със спо-
лучливо използвана динамична и темброва ню-
ансираност, съчетана с решаващото съавтор-
ско съпреживяване на партниращия пианист.

Тържествения епилог на този духовно из-
висяващ празник на музикалното изкуство 
г-н Почекански беше поверил на ползотворно 
участвалия в семинара разширен „Роял брас“ 
секстет. Неговият утвърден „артистичен“ 
състав от инструменталисти включва: Хрис-
тиян Радоев и Свилена Антонова – тромпет 
(възпитаници на проф. Атанас Дюлгеров), Ми-
рослав Михайлов – валдхорна (възпитаник на 
проф. Владислав Григоров), Георги Ангелов, Явор 
Стойчев и Петромир Цанев – тромбон и туба 
(възпитаници на г-н Станислав Почекански). 
Като гостуващ участник и дублиращ тром-
петист в брас ансамбъла участваше и Мар-
тин Рачев, продължаващ образованието си в 
Дъблин, Ирландия.

Изпълненият от състава репертоар включ-
ваше: Едвард Григ – „Сюита“ (четиричастна), 
изградена по популярни негови клавирни пи-
еси в аранжимент на Елгар Хауард, и „Frere 
Jacques“ (френска народна песен) в авторска 
преработка за брас ансамбъл от Джон Ивсън. 
Въпреки възрастта и различните инструмен-
тални възможности и постижения на учас-
тниците показаният краен сценичен резул-
тат от работата на формацията е много 
повече от образователно-ансамблово постиже-
ние и оптимистично перспективен, като се 
изхожда от разбирането, че камерното изку-
ство е най-трудната и висша форма на ус-
пешна професионална реализация в музикално-
то изкуство. Без да подценявам ни най-малко 
положения от тях специфичен труд и несъм-
нени усилия (на всичкото отгоре – ученици!), 
според мен най-голямото тяхно постижение 
за този момент на представяне е, че с публич-
но показаните резултати те реално доведоха 
до нашите сетивни и интелектуални възпри-
ятия достатъчно информация за това какво 
още са научили от уважавания г-н Почекански 
и в това изпълнителско направление. 
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При положение, че дори и формално всеки 
подрастващ инструменталист се стреми да 
не пропуска препоръчваните му индивидуални 
количества от време за ежедневни занимания, 
а ансамбловото музициране е неговата най-ви-
сша форма, възникват неудобните въпроси – 
има ли ученици по дисциплината „Камерна му-
зика“ (та дори и дуо) в някое от училищата по 
изкуствата, които да се занимават ежедневно, 
през ден или периодично, но поне с половината 
от своята „професионална“ заангажираност за 
достигане на резултати като при работата 
им по „Специален предмет“ ; и има ли такива 
ансамблови формации, които извън свиренето 
с преподавател в часа по програма да се съби-
рат и занимават по своя инициатива, добро-
волно? Предполагаемият отговор и на двата 
ми въпроса е сигурно „Едва ли!“ А всъщност 
преди да се замислите над изключително слож-
ните и винаги ситуационно обременени от 
най-различни зависимости ежедневно повтаря-
ни елементарни понятия като „камерно“, „ан-
самблово“ или „балансирано“, не е ли по-добре 
да си изясним и установим огромната и съ-
ществена разлика в съдържанието на битува-
щата ученическа представа за определението 
„системност“ (например по дисциплините „Ли-
тература“, „История“ или „Човекът и природа-
та“) и преди да сме направили необходимата 
съпоставителна ревизионна корекция между 
тях и камерната музика като разсъждаваме, 
че в основите на всеки по-малък или по-голям 
постигнат успех лежи освен количеството по-
ложен труд преди всичко системността! 

Що се касае до показаното на този семи-
нар, без да се включва ядрото на ансамбъла 
(I тромпет, I тромбон и туба), смятам, че 
възприетата, но недостатъчно практически 
овладяна ансамблова и балансова изпълнител-
ска култура от повечето инструменталисти, 
не винаги е в подкрепа на тяхното формално 
единомислие и на набелязания от преподава-
теля интерпретационен план. Той определено 
е съобразен с необходимостта от по-изявена 
жанровост при неговата реализация и с по-яс-
ни и убедителни структурни обособявания при 
изграждането на звуковата характеристич-
ност на отделните формообразуващи компо-
ненти. Като относително постижение за об-
щото представяне на ансамбловата формация 
може да се посочи естетското и тонизиращо 
изпълнение на „Frere Jacques“.

Преки свидетели на непринудено получило-
то се емоционално тържество от звуци „по 
никое време“ станаха присъстващите проф. 
д-р Милена Шушулова (Ръководител на депар-
тамент „Музика“ в НБУ), проф. д. н. Елисавета 
Вълчинова–Чендова, проф. д-р Симо Лазаров и 
проф. Стоян Караиванов, академици на Бъл-
гарската академия на науките и изкуствата, 

майор Ради Радев – Главен диригент на Гвар-
дейския духов оркестър и много други почита-
тели и интересуващи се от постиженията на 
българското тромбоново изкуство.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

От така представената реалистична кар-
тина (непреднамерено извлечена от конте-
кста на българското образование в областта 
на изкуствата), даваща ни непосредствена и 
онагледяваща представа за актуалното със-
тояние, проблемите и успехите от ежедневи-
ето на сегашния ресурсен потенциал от обу-
чавани и обучаващи в сферата на музикалното 
изкуство, както и от непредставителността 
на илюстративно използваната извадка, нами-
рам същата за достатъчно силен, обективен 
и като цяло доказателствен аргумент срещу 
определено несъстоятелните и преждевремен-
ни „крокодилски сълзи“ по отношение на бъл-
гарската музикално-образователна система. В 
подкрепа на казаното са и безпристрастни-
те международни оценки за даваната у нас 
професионална подготовка, която не само че 
не е „остаряла“ , „скапана“ или още по-малко 
„неконкурентноспособна“, но и нямаща нищо 
общо с твърденията на избрани наши полит-
културолози, че е „оставена на доизживяване 
като остатъчен продукт на социализма“. При 
сравнение с голяма част от даваните ни за 
пример успешни училища от други специали-
зирани направления с регистрирани световни 
постижения, предизвикващи всенародна възхи-
та благодарение и на това, че макар и в края 
на новинарските емисии на някои телевизии, 
понякога се появява информация и за тях, от-
ново обективно се пораждат и следващите ни 
въпроси, с „предизвестените“ им отговори:

• Не са ли преподавателите и учениците 
от съществуващата българска музикално-об-
разователна система (почти столетие не 
ползвала услугите на наемни специалисти!), 
една от причините отдавна да са международ-
но признати за успешните си репродуктивни 
и високи професионално-конкурентни пости-
жения и зад граница (включително по духови 
инструменти)?

• Има ли наш възпитаник, оформил своя-
та образователна степен още на първата си 
изпитна сесия и кандидатствал в следваща 
по-висока бакалавърска, магистърска или мас-
терска образователна степен, който да не е 
постъпил в избраната от него музикална ин-
ституция у нас или в чужбина? 

• Какво е цифровото съотношение меж-
ду завършилите образование в България (НМА 
„Проф. Панчо Владигеров“ и АМТИИ – Пловдив) 
и предпочелите да получат такова зад грани-
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ца (в най-престижни Американски и Европей-
ски висши музикални училища!), реализирали 
се по квалификационните си специалности на 
постоянни работни места в чужбина? Отгово-
рът е – с доминиращо превъзходство на завър-
шилите в България! 

Има ли друг народ, който на основата на 
дългогодишно внушавано му отвън комплексар-
ско самочувствие отчаяно-примиренчески да 
поощрява изпращането на своите най-та-
лантливи младежи и девойки да учат в чуж-
бина и с неосъзната жертвоготовност добро-
волно да спонсорира с „чисто и прясно сиво 
вещество“ окаяно „бедните“ си задокеански и 
западни „братя“, изцяло залагайки на манипу-
лативно внушените ни химерични надежди, че 
именно в „обетованите земи“ децата ни ще 
бъдат най-добре изучени и ще получават от 
всичко в пъти повече? Докато в същото време 
страните от Източна Европа продължават да 
предлагат по-добро музикално образование във 
всичките си степени!

О, неразумний и безсетивний мой съвре-
меннико!!! Нима с твоето незлобливо, но и 
не добре функционално служещо ти зрение в 
застилащата те на талази „соросовска“ мъгла 
ти все още не виждаш, че от останалия ни 
почти шестмилионен български народ ние не 
само сме „били“, но и все още „сме“ един от 
най-чистите и незамърсени изворни източни-
ци за много високо квалифицирани и междуна-
родно признати таланти, получили образова-
нието си не някъде другаде, а именно у нас, и 
благодарение не на „жалкото“, а на вещото им 
обучение от големи български педагози! Дока-
зателство за това не са ли стотиците при-
мери със завоювани в люти битки най-високи 
признания от авторитетни специализирани 
европейски и световни форуми, олимпиади и 
още по-престижни международни конкурси във 
всички сфери на науките и изкуствата чрез 
преки единоборства с най-елитни селекции на 
свои връстници от водещи държави?

Това са реални факти, с които със задовол-
ство и без излишна скромност само можем и 
трябва да се гордеем! Как? Като показваме на 
мало и голямо онова, на което сме способни, 
което притежаваме, което можем и правим 
образцово пред целия просветен свят, и най-па-
че пред подрастващите наши деца и „кръвни“ 
професионални наследници, както и на всички 
наши приятели и добронамерено заинтересова-
ни чужди специалисти от дадено направление. 

Именно по тази причина и съвсем целена-
сочено подбрах темата, заглавието, наукооб-
разния преамбюл и дори не случайно, а нарочно 
избрания за този материал инструментал-
но-изпълнителски семинар на г-н Почекански 
в качеството му на непосредствена, реална и 
практическа илюстрация на живо. Но незави-
симо от всичко това аз вярвам и силно се надя-
вам, че с издигнатата за първи път хипотеза 
за чисто българските кълнове на съвремен-
ните майсторски класове в образователната 
ни система, дори условно или временно да не 
я възприемете, то над нейната провокатив-
ност неминуемо ще се замислите! Още повече, 
че идейно-методическото й начало обективно 
е заложено, доразвито и практически прило-
жено не от кой да е, а от нашия възрожде-
нец Неофит Бозвелията в неговото авангардно 
„взаимно училище“, години наред възпитавало 
учениците в дух на патриотизъм, хуманност 
и колективизъм, както и в максимата „Вина-
ги, във всичко и от всеки можеш да се учиш!“. 

Благодарение на такива или приблизително 
такива, но искрено верни и родолюбиви следов-
ници нашият изстрадал народ е оцелял и заслу-
жено се гордее с уникалната неповторимост 
на 1300-годишната си история! А любимата ни 
Майка България страдалчески „е раждала, раж-
да и днес“ своите свидни и талантливи чада! 

Дай, Боже, на всеки народ повече такива зна-
ещи и можещи родолюбци!!! И по-малко „усърдно 
работещи за благото на своето Отечество“ из-
вън пределите на неговите граници!!!
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Граф Игнатиев е против  
националното ни  

освободително движение
Интервю на акад. Румен Леонидов с акад. Григор Велев

Българска академия на науките и изкуствата

— Акад. Велев, предстои да се издигне па-
метник на граф Игнатиев в центъра на Со-
фия. Но съществуват две версии за приноса му 
към Освобождението ни от Османската им-
перия: първата е, че той има изключителна 
роля, а втората – че е пречел за признаването 
на българската църковна независимост и на 
националнореволюционното ни движение. Как-
ва е истината?

 — Ще се опитам документално да пред-
ставя личността на граф Игнатиев. Необхо-
димо е най-напред да се кажат няколко важни 
неща: на първо място граф Игнатиев е рус-
нак по националност и доказан патриот. Той 
е талантлив интелектуалец – дипломат, кой-
то заради своите качества още на 27 години 
е произведен в чин генерал-майор в Азиатския 
департамент на Министерството на външ-
ните работи на Русия. Графът е възпитан 
като руски националист и защитава с всички 
средства на дипломацията руските имперски 
интереси, което успешно изпълнява по време 
на 13-годишната си кариера на дипломат-по-
сланик в Цариград. Той защитава всичко, кое-
то е елемент от руската имперска доктрина 
по отношение на Османската империя и хрис-
тиянските народи. Тоест, когато обсъждаме 
ролята на граф Игнатиев по отношение на 
бъдещата България, трябва да имаме предвид 
всички изброени  неща, които оформят рамки-

те на дипломатическото му поведение в Ца-
риград.

— Нека се спрем на поведението му по вре-
ме на националното ни Възраждане.

— За да бъда обективен, ще се опра на не-
говите мемоарни „Записки“, в които сам раз-
казва и оценява поведението и действията си. 
Нека последователно да разгледаме участието 
му в решаването на т. нар. „български въпрос“. 
Още първите му стъпки като посланик в Ца-
риград са да се опита да оцени ситуацията на 
Балканите и възможностите за реализиране на 
имперската доктрина на Русия за превземане 
на Цариград и Дарданелите, което ще осигури 
правото на империята да превърне Москва в 
Третия Рим. По това време българският народ 
е третиран като неидентифициран етнос, за-
губил статута си на отделна етническа общ-
ност, и е включен в рамките на т. нар. рум 
миллет заедно с останалите християнски на-
роди. Този статус на българите е отговарял на 
руските интереси, защото при един евентуа-
лен военен поход през територията на Бълга-
рия, която се намира на пътя на Русия към 
Цариград, освободена България по-късно може 
лесно да бъде присъединена към Руската импе-
рия под формата на т. нар. Задунайская (Зад-
дунавска) губерния – нещо, което е сторено с 
Грузия и Армения. За да осигури тила на този 
стратегически коридор към Цариград, граф Иг-
натиев се заема да сближи Кралство Сърбия с 
българите в Османската империя. Идеята му е 
да се създаде славянска федерация под сръбска 
егида. Тази постановка на граф Игнатиев е в 
съответствие със сръбската национална док-
трина – „Начертанието” на Илия Гарашанин.

— Но защо славянска и християнска Русия 
е срещу националните ни борби за самостоя-
телна българска църква? Знае се, през XVIII 
в. управлението на православната ни църква 
преминава изцяло в ръцете на гръцките влади-
ци, които осъществяват все по-силен контрол 
над християнското население.  

— Избухването на църковнонационалното 
движение в България застрашава силно руски-
те интереси, които предвиждат неделимост на 

Акад. проф.
Григор Велев
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християнските народи в отделни църковни ор-
ганизации и запазване ръководството на гръц-
ката цариградска патриаршия. Всички опити 
на българите да получат подкрепа на Русия са 
блокирани. Нещо повече, със своето изключи-
телно влияние върху Високата порта граф Иг-
натиев успява да блокира исканията  на това 
родолюбиво движение и съдейства на турските 
власти да изпратят на заточение петимата 
български епископи, при това далече от нашето 
население. Но усещайки силните интереси на 
Русия към църковнонационалното движение на 
българите и желанието на нейния посланик на 
всяка цена да го блокира, през 1870 г. султанът 
издава ферман, с който  признава независимост-
та на българската църква. С този акт Висока-
та порта нанася удар върху руските имперски 
стремления за хегемония и влияние над балкан-
ските християни и същевременно признава бъл-
гарската национална идентичност.

— Tова е поражение за дипломатическите 
усилия на графа, макар че по това време той 
е първи приятел с Великия везир и може да 
влиза в кабинета му по всяко време…

— След признаването на независимата бъл-
гарска църква руската дипломация в лицето на 
графа прави опит да се приспособи към новите 
условия. И за пръв път прави опити да защи-
ти българите, въздействайки върху решението 
на Цариградската патриаршия да обяви схизма 
на българската църква, тоест да я отлъчи от 
себе си. Това става на 16 септември 1872 г. и 
в това отношение граф Игнатиев не успява. 
Обаче след приключването на църковния въпрос 
у нас с голяма сила се разраства национално-
революционното движение. Към това движение 
граф Игнатиев се отнася негативно.

— Защо бъдещите ни освободители са сре-
щу това движение?

— От поведението на граф Игнатиев спря-
мо българското революционно движение личи, 
че Руската империя не е заинтересувана от 
създаването на независима българска държа-
ва. Графът успява чрез влиянието си над ор-
ганизацията на богатите български търговци 
в Одеса, наречена „Добродетелната дружина“, 
да спре тя да подпомага революционното дви-
жение, което се стреми да постигне освобож-
дение на България и да създаде независима 
българска държава. С парите на българите от 
Одеса са закупени оръжията за четата на Фи-
лип Тотю, но след намесата на графа българ-
ските търговци, живеещи на територията на 
Русия, му се подчиняват безусловно. За тези 
свои задкулисни маневри Игнатиев откровено 
разказва в записките си, като определено смя-
та, че е изпълнявал своя отечествен дълг.

— Но въпреки всички задни помисли и ин-
тереси царска Русия обявява поредната война 
на Османската империя и я побеждава… Как-
во става на 3 март, на рождения ден на руския 
император, когато се подписва предварител-
ният протокол в Сан Стефано?

— Тук е другият важен момент от дейност-
та на граф Игнатиев по време на преговорите 
след приключването на Руско-турската война 
1877-1878 г. и при очертаването границите на 
Санстефанска България. Получава се странна 
ситуация. Преди началото на войната Русия в 
лицето на княз Александър Горчаков – канцлер 
на Руската империя, подписва с другите велики 
сили три последователни договора – Райхщад-
ски, Будапещенски и Лондонски, с които Русия 
се задължава, ако тръгне на война с Турция, да 
не преминава билото на Стара планина. Въпре-
ки тези споразумения в предварителния мирен 
договор граф Игнатиев начертава границите 
на т. нар. Санстефанска България, които по-
криват българското национално землище. То е 
очертано преди това, още през 1876 г., на сре-
щата на посланиците на великите сили в Цари-
град. Но от тази карта личи, че Русия подарява 
на Сърбия българска Морава с център град Ниш 
заради частичното є участие във войната.  А 
Северна Добруджа с цялото българско население 
подарява на Румъния като компенсация за от-
нетите територии от Молдова.

— Как реагират великите сили, след като 
граф Игнатиев нарушава трите предварител-
ни споразумения?

— Естествено, това предизвиква бурен 
протест сред великите сили, които предлагат 
свикването на нов конгрес в Берлин, на който 
да се разгледат противоречията между трите 
споразумения и картата на Санстефанска Бъл-
гария. Тук е важно да се отбележи, че руската 
делегация не полага никакви усилия да защи-
ти картата на Санстефанска България. Нещо 
повече, тя не допринася с нищо българската 
делегация да бъде допусната до преговорите 
и остава да чака други да решат съдбата на 
България. В същото време Сърбия, Гърция и Ру-
мъния са широко представени на този конгрес. 
Решението на Берлинския конгрес за разкъсва-
нето на България е голям удар срещу доктрина-
та на Руската империя, както и за българите, 
които са принудени да живеят в три географ-
ски области: Княжество България; Източна Ру-
мелия и Македония с Одринска Тракия, които 
остават в рамките на Османската империя.

— В крайна сметка какво е Вашето заклю-
чение?

— Цялата истина за дейността на граф 
Игнатиев може да се види и прочете в най-ав-
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тентичния документ – „Записките“. От тях 
личи, че през цялата си дипломатическа ка-
риера той е защитавал руските имперски ин-
тереси и активно се е противопоставял на 
опитите за придобиване на независимост на 
българската църква, както и на успешното 

развитие на националнореволюционното дви-
жение. Моето лично мнение е, че граф Игна-
тиев блестящо е обслужил руските интереси, 
които в онзи исторически момент сериозно са 
се разминавали с българските национални ин-
тереси.

„На Русия є е тясно в Черно море и тя трябва да владее изхода му, т. е. Проли-
вите, пряко и косвено, и то не само заради осигуряването на безопасността и благо-
състоянието на своя Юг, колкото поради политически и икономически съображения. 
Русия е принудена да бъде господар на Константинопол по един от двата начина: 
или да подчини владетеля на града и Проливите, обезпечавайки своето изключително 
влияние над съществуващата там власт, или пък при противодействие на Европа и 
неподатливост на местното правителство да завладее този пункт....

... Живеейки в дружба със султана и разпореждайки се с министрите му, бихме мог-
ли да подготвим автономията на единоверните ни и задължените нам християни... като 
намерим такова радикално разрешение на Източния въпрос, което да остави в наше 
безспорно владение Проливите и съответно – влиянието ни върху българите, гърците, 
сърбите и арменците... Ако Австрия поиска да се разшири на юг, а английските и въобще 
европейските интриги да ни отдалечават от султана..., то Русия е длъжна да ги сломи и 
като не позволява никому да господства над изходите на Средиземно море, да овладее 
окончателно Цариград и Проливите. За да бъде властта ни здрава и да не изисква по-
стоянно извънредно напрежение от наша страна, е необходимо да държим в нравстено 
подчинение съседните области и да превърнем българското и гръцкото население, от една 
страна, и арменското, от друга, в послушно оръдие на руската политика и в постоянни съ-
юзници, като унищожим всякаква възможност за преминаването им във враждебен лагер.

Австрийските и турските славяни трябва да бъдат наши съюзници и оръдия на 
нашата политика срещу германците. Само за постигането на тази цел Русия може да 
принася жертви в тяхна полза и да се грижи за тяхното освобождаване и засилване. 
Да се жертват изключително руските интереси, погрешно вземайки средствата за цел, 
т. е. имайки предвид само освобождаването на славяните, предоставяйки им възмож-
ност да служат на враждебна за нас политика и удовлетворявайки се със собствения 
си хуманитарен успех – е безразсъдно и осъдително.

...Тъй като верността на Михаил Сръбски към нас и недоверието му към Австрия не 
можеха да бъдат подложени на съмнение,  а българите представляваха засега само 
суров материал, без достатъчно кадри за образуване на самостоятелно княжество, 
то се предполагаше всички сръбско-български земи, които се удадеше да освободим 
от турско иго, да се съединят отново в границите на сръбско-българска държава под 
властта на княз Михаил. 

…Ако въстаналите срещу турците народи не бъдат под наше, а попаднат под запад-
но влияние, тогава неизбежно нещата на Балканския полуостров така ще се променят, 
че ще бъдат несравнимо по-вредни за Русия, отколкото сегашното, в края на 1866 г., 
положение на Турция.

…По-голямата част от европейските държави не случайно, а обосновано е враж-
дебна на Русия по различни причини. Следователно за нас Европа е безопасна само 
тогава, когато политическото равновесие и съгласие между западноевропейските дър-
жави е нарушено... За свой съюзник и приятел в Европа можем да смятаме само 
този, чийто главни интереси не противоречат на нашите, който може в даден случай 
да ни помогне съзнателно или даже неволно да се доближим до решаването на на-
шата историческа задача: завладяването на Проливите, установяване на присъствие 
в Цариград, освобождаване и обединяване на славяните под ръководството на Русия 
върху развалините на Турция и Австрия.

Откъси от

„ЗАПИСКИ“ НА ГРАФ ИГНАТИЕВ,
публикувани под заглавие „Сан Стефано. Записки графа Н. П. Игнатьева“, Исторический 
вестник, Санкт-Петербург,1914 г., том 139, № 1-4, т.140, № 4-6,т.141, №7-9,т.142. № 10-11.  
(по данни на Илия Ганчев, „Записки“, мемоари, изд. Отечествен фронт, София, 1986 г  /
iliaganchev.blog.bg/4mart,2015/)
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Анатомия 
на уличната активност

Петър Иванов

Академик на Българската академия на науките и изкуствата 

Научен институт по демография

Конфликтността на българското обще-
ство, изразяваща се в различни сблъсъци на 
групи (общности) от хора или в демонстри-
рани прояви на несъгласие с нещо (реформи, 
управление, данъци и такси, неизплащане на 
заплати и др.), се проявява главно чрез след-
ните форми: стачки, протести, блокади (пике-
ти), погроми, сбивания, бойкоти и др.

В същността си всички форми на улична ак-
тивност представляват протест срещу нещо 
или срещу някого. Но ще приемем, че една от 
тези форми е в пълния смисъл на думата про-
тест, тя е същински протест, в нея липсват 
характерни черти на други форми: не е сбива-
не, не е стачка (преустановяване на работа), 
не е блокада, липсват чертите на един погром, 
няма особеностите на меката по стил демон-
страция с песни и стихове и др.

Точно тази форма на улична активност 
имаме предвид, когато в този анализ използ-
ваме понятието „протест“, но също така под 
„протест“ в общ смисъл в много случаи имаме 
предвид всички възможни форми за оказване на 
натиск – от стачката до погрома. 

Протестът, същинският протест, както 
се вижда на илюстриращата фигура с данни 
за 2015 г., е определено най-разпространеният 
начин да се прояви обществено несъгласие с 
дадена реформа или с нещо друго. 

Стачката е групова форма на протестира-
не, при която стачкуващите просто спират 
да работят дотогава, докато не се задоволят 
техни искания и претенции.

Стачкуването се осъществява в работно 
време; не можеш да стачкуваш и да не ходиш 
на работа в извънработно време, когато не си 
на работа. 

Стачките са възможни при уредена система 
в областта на трудовото договаряне, при спаз-
ване на законите от страна и на работници 
и служители в дадена фирма или институция 
(частна, или държавна) и от страна на работо-
датели, при развита синдикална система, коя-
то да защитава интересите на работниците 
и служителите срещу работодателите и т.н. 

Поради високата степен на безработица 
(безработицата в България не е с параметри-
те, които официално се съобщават от власти-
те и НСИ, тя е много по-голяма) малко хора у 
нас биха били склонни да ползват тази форма 
на протест, малко биха стачкували под угро-
зата да загубят работата си в най-неподходя-
щия за тях момент. Те предпочитат сравни-
телно по-меката форма на протеста.

Но въпреки заплахите да бъдат уволнени 
като стачкуващи, хората все пак ползват 
тази форма на протест твърде често, тъй 
като тя е много ефективна, обикновено след 

Фиг. 1. Спектър на формите на улична активност за една година в проценти (%)
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добре организирана стачка стачкуващите по-
стигат целите си, дават им заплатите. 

Стачката е на трето място (9%) по ма-
сово прилагане при протестиране, особено в 
икономическата област (индустрията, транс-
порта и др.)

Средно на година у нас се организират и 
провеждат около 150–160 стачки на различни 
места в страната с различен брой участници 
във всяка една от тях и с различен успех. 

Протестът (същинският протест) опре-
делено е най-ползваната форма за натиск и 
търсене на промяна в обстоятелствата в 
полза на интересите на протестиращите или 
на обществото, от което те са част. 

Цели 57%, близо три пети, от осъщест-
вените форми на натиск срещу реформи, не-
уредици, възникнали проблеми и др. у нас се 
осъществяват със същински протести.

Годишният брой на същинските протести 
(изключваме стачки, блокади, погроми, сбива-
ния, бойкоти и др.), така както те са отразе-
ни в медиите, е между 980 и 1000. 

Средно на ден у нас се провеждат най-мал-
ко 2–3 протеста. 

Някои от тези протести в близкото минало 
бяха относително постоянни и продължаваха 
дълги месеци, например, знаменитите масови 
протести „Кой?“ в София срещу правителство-
то на Пламен Орешарски, протестите срещу 
цените на електроенергията, протестите сре-
щу застрояването на дюните и т. н. 

Същността на протеста е в показването 
на несъгласието чрез определени начини и чрез 
определени средства (плакати, лозунги, знаме-
на, хоругви, скандирания и др.) 

Начините за показване на несъгласие и 
възмущение могат да се доближават до други 
форми на улична активност. 

Протестът е открита остра негативна 
реакция спрямо обществена ситуация, засяга-
ща интереси на дадена социална общност или 
на цялото общество. 

Българинът възприема протеста като ос-
новна и предпочитана форма за противодей-
ствие, при която съществува и най-голяма 
вероятност да се постигнат желаните и тър-
сени резултати. 

При протести може да се организира пи-
кет (блокиране), например на Орлов мост, или 
на магистрала в Южна България, където са 
повечето магистрали у нас, може да се стигне 
до сбиване или до погроми (пред Народното съ-
брание, в с. Катуница, в с. Гърмен и др.)

След ползването от протестиращите на 
друга форма на протестиране, те отново пре-
минават към същинския протест, шествието 

продължава, скандирането продължава, викове-
те продължават и т. н.

Значи, можем да видим в протеста една 
еклектичност, съчетана с възможности за 
трансформиране на средствата и начините 
за осъществяване на натиск. 

Блокадата (пикетът) представлява осо-
бена форма на натиск, при която определе-
на сграда, квартал, институция, кръстовище, 
сайт, мост, граничен пункт и др. се завземат 
по някакъв начин и тяхната дейност и функ-
циониране за определено време се прекратява 
в знак на протест срещу нещо. 

В този контекст можем да видим стачка-
та като вид блокада на работещо предприя-
тие или институция.

Но ние използваме понятието блокада в 
един далеч по-разширен вид, доколкото „блока-
да“ може да означава освен блокиране на ули-
ци, площади, предприятия (при стачката), 
кметства и др., но още и блокиране на други 
неща, включително виртуални субекти, напри-
мер блокиране на сайтове, може да означава 
блокиране на комуникации (пикетът на даде-
но кръстовище е блокиране на транспортни 
комуникации), на телефонни връзки, блокира-
не на работата на дадена система, например, 
електроснабдяването, лифтовете в ски курор-
та и т.н. 

Помним блокадите на сайта на Централ-
ната избирателна комисия, блокадата на сай-
товете на Народното събрание, сайта на пре-
зидента и т.н. 

Помним как държавният глава Росен Плев-
нелиев вися близо два часа в кабинков лифт в 
наш елитен зимен курорт заради блокиране на 
съоръжението. Президентът прередил, колко 
му е, огромната опашка от чакащи скиори, 
като се шмугнал през ВИП входа. Протестът 
на чакащите се е осъществил доста ефектив-
но чрез блокиране на лифта.

Блокадата ще става все по-използвано 
средство за протестиране, ако имаме предвид 
тенденцията за опити за въздействие чрез 
Интернет и за блокиране в знак на протест 
на различни системи. 

Българите считат пикета за ефективен 
метод да покажат своето несъгласие с кон-
кретен факт. За тях това е начин да заявят 
своите искания, като се надяват така да при-
влекат възможно най-голямо внимание върху 
определен свой проблем.

Блокадите се устройват на важни пътни 
артерии, понякога и на възлови магистрали, 
кръстовища в населените места, мостове (ви-
динчани блокираха мост срещу поскъпването 
на винетните стикери), ж. п. линии, гранични 
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пунктове и др. По правило това става за от-
носително кратък период от време, между 1 
и 3–4 часа, но въпреки това голяма част от 
тях успешно фокусират обществения интерес 
върху проблема, довел до блокадата.

Тази форма на проява на конфликти е ха-
рактерна за жители на по-малките населени 
места, които обединени от единна цел, изли-
зат и, например, блокират даден междуград-
ски път или магистрала. 

Блокадата (пикетът) за хората от провин-
цията често е единственият възможен начин 
за изразяване на протест, единствен начин за 
борба. 

Блокадата се използва и от конкретни съ-
словни организации, най-често от земеделски 
производители, миньори, животновъди и др., 
които редовно прибягват до този способ, за 
да заявят протеста си срещу някоя реформа 
или срещу някоя промяна на статуквото, кое-
то им носи огромни печалби, или да заявят 
исканията си, които обикновено са за пари и 
субсидии.

Блокадата (пикетът) е след класическия 
протест, на второ място (17%) по използване 
за оказване на натиск при обществено несъг-
ласие с нещо и ли с някого. 

Общият брой на блокадите у нас за една 
година е близо 290–300.

Погромът е на 6-то място по разпростра-
неност, на практика е последен от идентифи-
цираните в нашия регистър форми на улична 
активност (игнорираме „други”). 

Неговият процент на годишна разпростра-
неност е 2%. Това означава, че на всеки 50 осъ-
ществили се протести и конфликти, един от 
тях е погром с унищожаване на чуждо имуще-
ство.

През 2015 г. имаме между 30 и 40 погрома 
от всичко 1710 осъществени протести и соци-
ални конфликти. 

По-известните примери са: кървавият пог-
ром в Спешното отделение в Благоевград, пог-
ромът в рибарското селище край Варна, извър-
шеният от левскарите погром в Ловеч в края 
на 2015 г., периодичните погроми с камъни на 
циганите от Монтана над минаващи пътни-
чески влакове и др.

Сбиването (масовият побой) заема четвър-
тото място по разпространеност (8%) ведна-
га след протестите, блокадите и стачките, 
близо до третата по разпространение фор-
ма – стачката, която е с 9%.

За една година у нас имаме осъществени 
около 150 масови сбивания, които са отразени 
по някакъв начин в медиите. Възможно е в ре-
гистрите на МВР те да са много повече.

Обикновено сбиванията стават в рисковите 
групи на нашето общество, ако те решат да се 
противопоставят масово на нещо или на някого. 

Това са циганите, неформални младежки 
групи, феновете на футболни отбори, хард 
привържениците на националистически пар-
тии и движения (при тях има стимулиране на 
побоите от страна на лидери), общности от 
хора с по-примитивна менталност и много по-
ниска култура и др. 

В последно време зачестяват сбиванията 
между имигранти (бежанци) у нас, сбивания 
има между така наречените ултраси на фут-
болни отбори, сбивания между тийнейджъри 
из училищата по някакъв повод, побои на ксе-
нофоби над негри, цигани, араби, китайци и 
др. Най-чести са сбиванията между цигански 
кланове в циганските махали. Знаем за масов 
бой на цигани в Ихтиман, за сбивания на цига-
ни в разградското село Брестовене, в Петрич, 
в Чирпан, в пазарджишкия квартал „Изток“, в 
курорта „Слънчев бряг“, в многобройните ци-
гански гета в София и др.

Търсачката „Гугъл“ в началото на 2016 г. 
дава 6210 резултата на търсенето „сбивания 
между цигани“, което говори само по себе си за 
огромното разпространение на този странен 
за една европейска държава начин за общест-
вено изразяване на протест. 

Бойкотът е сравнително по-мека форма 
на протестиране, при която има отказване и 
прекратяване на нещо, което досега е същест-
вувало между бойкотиращия и субекта, срещу 
когото той протестира чрез бойкот. 

Силата на бойкота е в това, че съдържа 
заплаха за разрив, за окончателно скъсване на 
взаимовръзки, което, ако те са жизнено необ-
ходими на другата срана, е твърде сериозна 
беда за нея. 

Заставянето на другата страна да отс-
тъпи пред бойкотиращия (бойкотиращите) е с 
голям ефект и обикновено носи успехи на полз-
ващите тази форма. 

При бойкотирането се прекъсват връзки, 
взаимодействия и взаимоотношения от опре-
делен вид с човек или с институция. 

Трябва да кажем, че бойкотирането е дос-
та обичаен подход за оказване на натиск в 
различни сфери, където са налице, и са важни, 
човешки и всякакви други взаимоотношения. 

Бойкоти има в такива области като се-
мейния живот, има ги в любовта, в приятел-
ските отношения, в роднинството, в бизнеса, 
в търговията, в политиката, в управлението 
и т. н.

Бойкотирането на реформи обикновено оз-
начава отказ да се работи за тях. 
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Бойкотът е по-ефективен при тези случаи, 
когато има значителна взаимозависимост 
между протестиращия и този субект или 
това нещо, срещу което се протестира.

У нас са известни много призиви за бой-
кот, например, култовият призив „За Бога, 
братя, не купувайте!“ на бившия премиер 
Димитър Попов от февруари 1991 год. Меж-
ду другото, цитираният призив е изваден 
от контекста си, цялата фраза на Попов е 
„За Бога, братя, не купувайте това, което 
ви харесва, но е много скъпо, защото след 
30-40 дни цените ще паднат, а вие ще сте 
похарчили парите си и няма да можете да 
купите най-необходимото.“ Такива завъртяни 
призиви често са напълно безсмислени и без-
полезни; те не дават тези резултати, които 
призоваващите за бойкот очакват от бойко-
тирането.

Все пак бойкотите са на пето място (3%) 
по разпространеност сред всички форми за 
осъществяване на натиск и за протестира-
не срещу нещо или срещу някого, ако нямаме 
предвид сбора от различните по-малко раз-
пространени форми на протест в сегмента 
„други“, който е с 4%.

За една година имаме осъществени между 
50 и 60 бойкота в различни сфери на обществе-
ния живот, срещу различни опити за реформа. 

Възможно е в бъдеще, при едно по-хомоген-
но общество, бойкотите да станат евентуал-
но по-значима и по-ефективна форма за оказ-
ване на натиск. 

Мисля, че тя доста скоро ще качи с поне 
2–3% в регистъра на протестите, понеже 
като форма на протест е доста по-цивилизо-
вана от редица други форми, например в срав-
нение със сбиването, с пикета, с погрома и др. 

Освен това, бойкотът обикновено няма 
външни последствия извън взаимодействията 
на протестиращия и този, срещу когото той 
протестира. 

Не се отразява на странични персони или 
на други социални групи, както, например, 
блокирането на една магистрала или на едно 
кръстовище нанася щети на странични непо-
дозиращи и неподготвени пешеходци и шофьо-
ри в името на частните интереси на протес-
тиращите. 

В този смисъл можем да кажем, че в поле-
то на протестите бойкотът има добри перс-
пективи.
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Приоритети  
и псевдоприоритети 
в здравеопазването

Веселин Борисов

Академик на Българската академия на науките и изкуствата

Нарастващата и решаваща роля на прио-
ритетите в процеса на провежданите здравни 
реформи се подчертава от здравните полити-
ци и стратези в целия свят (David Hunter, Tom 
Rathwell, Marthe Gold). 

В нашата литература проблемът за здрав-
ните приоритети е силно подценен и почти иг-
нориран. По правило той се интерпретира изопа-
чено, не като стратегически проблем, а по-скоро 
като оперативно-технологичен проблем. 

Виталната необходимост 
от приоритети

Ходът на съвременните здравни реформи 
показа категорично, че колкото по-ограниче-
ни са ресурсите на една национална здравна 
система, толкова по-належащо е да се спазва 
водещия стратегически принцип за УПРАВЛЕ-
НИЕ ЧРЕЗ ПРИОРИТЕТИ.

У нас този принцип придобива витална зна-
чимост. Ако в нашата здравна политика не се 
внедрят пределно ясни приоритети, основани на 
категорични доказателства, дестабилизация-
та на националната здравна система ще се за-
дълбочава, достигайки до трудно преодолим хаос.

В тези условия проблемът за здравни-
те приоритети се превръща в най-тежкото 
предизвикателство през стратегическия здра-
вен мениджмънт, пред здравната политика и 
пред здравното законодателство у нас.

Приоритетният стил на мислене и 
действие става задължителен елемент в про-
фесионалната характеристика на здравния 
мениджър.

 Без пределно ясни приоритети про-
мяната в здравеопазването е обречена 
на случайни процеси и хаотично движе-
ние с непредвидими резултати.

Понастоящем у нас финансирането на 
здравната дейност няма никаква връзка с при-
оритетен принцип. Постигането на по-висока 
ефективност на здравеопазването изисква да 
се повиши стойността на отношението “ре-
зултати – ресурси” (в каква степен постигна-
тите здравни резултати надвишават израз-
ходваните ресурси). 

Това означава, че здравният мениджмънт е 
изправен пред решаването на следните неот-
меними проблеми:

• Всяка здравна организация да обосновава 
пределно ясни и приоритетно ранжирани цели. 
Не цели въобще, а преориентация към високо 
приоритетни цели. Постигането на такива 
цели гарантира резултати с висока значимост.

• Здравната организация ще получава ресур-
си, строго адекватни на определените приори-
тети и ще разпределя и изразходва тези ресур-
си чрез безкомпромисен приоритетен принцип.

• Водещ критерий за оценка ефективност-
та на всяка здравна организация ще бъде пос-
тигането на приоритетни цели и резултати. 

Критичен ситуационен анализ

За съжаление, както сочат някои анализи, 
ресурсите в здравеопазването се разпределят 
и се изразходват не по приоритети, а под на-
тиска на моментните потребности и корпо-
ративни интереси. 

Преобладаваща част от досегашните 
здравно-политически решения, намерили отра-
жение и в законовата база, са фрагментира-
ни, с вътрешни логически противоречия, 
абстрактно имитиращи чуждия опит и 
без ясен фокус към конкретни приорите-
ти. Многобройните здравни закони са изолира-
ни един от друг, всеки е приеман сам за себе 
си, без единна концепция и без единни нацио-
нални здравни приоритети.

Очебиещ е примерът със Закона за лечебни-
те заведения – от какви приоритети изхожда 
той и на какви приоритети служи? – На този 
въпрос досега никой не е убедително отгово-
рил. Този закон е фактически трансфер на 
управленските принципи на здравеопазването 
към Търговския закон, чиято мисия и логика 
са основани върху други приоритети, различни 
от тези на здравеопазването. 

В десетгодишното си функциониране НЗОК 
не показа приоритетна ориентация на 
своята дейност. Това е неизменно следствие 
от слабостите и пропуските в Закона за здрав-
ното осигуряване, независимо от неговите 
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многобройни, предимно козметични промени. В 
момента също се предлагат някои промени в 
този закон, но остава неясно върху какви воде-
щи приоритети те се основават. Позоваване-
то на критерия „повишаване на качеството” 
е неубедително, тъй като качеството е пре-
комерно общо абстрактно понятие и винаги е 
нужно неговото максимално конкретизиране в 
процеса на здравния мениджмънт.

Изходният ключов въпрос е чрез какви кри-
терии да се определят здравните приорите-
ти, защото при неадекватни критерии е въз-
можно да има и неадекватни приоритети, т.е. 
псевдоприоритети. 

Често е трудно да се разграничат истин-
ските, водещите здравни приоритети от 
псевдоприоритетите, които създават 
медиите, общественото мнение, конюнк-
турата, заинтересованите групи (напр. 
лекарското съсловие, фармацевтични 
фирми). Медиите формираха някои псевдопри-
оритети от рода на СПИН, т.нар. редки забо-
лявания, органните трансплантации, оплож-
дане ин витро и т.н., в същото време, когато 
се подценяват, не се обсъждат и се бездейства 
относно главните причини на смъртността 
у нас – сърдечно-съдовите заболявания или 
относно главният рисков контингент – деца-
та в училищна възраст (52 % от българските 
ученици имат гръбначни изкривявания, 15 % 
имат ювенилна хипертония и т.н.). 

У нас често се е говорило за приоритети, но 
те по правило са били пожелателни и мъгляви. 
Типичен пример са четирите генерални здрав-
но-политически решения от последното десе-
тилетие, означени с помпозното наименование 
„национална здравна стратегия” (приети 
съответно през 1995, 2001, 2008 и 2014 година). 

Впечатляваща е последната „Национална 
здравна стратегия 2014–2020 година”. В нея 
има изобилие от проблеми, тенденции, наме-
рения, задачи и пожелания, натрупани безраз-
борно, при което е трудно да се видят во-
дещите, неотменимите здравни приоритети 
на нацията. Известният експерт Том Рату-
ел (Tom Rathwell) основателно предупреждава: 
„Множеството приоритети е равнозначно на 
липса на приоритети”. Тъкмо това виждаме 
в цитираната стратегия. Затова тя ще си 
остане само намерение (сравнително добро, но 
неконкретизирано и неосъществимо).

Нагледна илюстрация за липсата на при-
оритети или подмяната на приоритети с 
псевдоприоритети е практиката на клинич-
ните пътеки. Със своята неприоритетна 
хаотична структура клиничните пътеки сти-
мулират формализма и непрофесионализма в 
ежедневната медицинска дейност, изразяващи 
се в такива феномени като свръххоспитали-
зация, документални фалшификации, домини-

ране на инвазивните и оперативни дейности, 
при силно подценяване на рехабилитацията и 
продължителното лечение. Нашите експертни 
наблюдения показват, че клиничните пътеки 
не само нямат приоритетна насоченост, но 
противоречат на задълбоченото клинично ми-
слене и на лекарското призвание. 

Догматичният пазарен механизъм и 
необузданата комерсиализация на медицинска-
та дейност са трудно преодолима бариера за 
приоритетния подход. Липсват целеви ресурси 
и конкретна системна дейност за здравето на 
учениците и подрастващите, а в същото вре-
ме лавинообразно нараства броят на всевъз-
можни нови и нови лечебни заведения, клинични 
лаборатории и други със съмнителна акре-
дитация, но получили гарантиран достъп до 
публичните ресурси чрез договори с НЗОК. 

Ще цитирам типични изрази и критерии в 
акредитационните оценки от официални 
доклади на акредитационни комисии, отразя-
ващи следните силни страни на някои клинич-
ни лаборатории:

• „Определяне на свой пазарен дял”;
• „Добра дистрибутивна стратегия”;
• „Заемане на пазарна ниша”;
• „Налагане в сегментите на пазара”.
...И нито дума за качеството и за ме-

дицинския ефект от дейността на тези 
лаборатории. Очевидно, в езика на нашите 
експерти по акредитация приоритетна е не 
медицинската терминология, а пазарната, фи-
нансово-икономическа терминология.

Доминирането на затвореното техноло-
гично и икономическо мислене над здравно-по-
литическото и медико-етичното мислене по-
ставя тежки проблеми и дилеми при избора на 
здравни приоритети. В една концепция за при-
оритети винаги стои въпросът за скалата на 
ценностите, чрез тях и за етичните правила 
и отговорности, за етичния избор (С.Попова).

Трябва да се осъзнава, че обосоваването на 
приоритетите не е спонтанен акт и въпрос 
на едни или други предпочитания, на групови 
интереси и т.н. Това е сложна професионална 
експертна дейност, изискваща комбинирането 
на четири взаимосвързани критерия:

1. Здравни потребности и търсене на меди-
цинска помощ (нужното) 

2. Налични здравни ресурси (възможното)
3. Обществени очаквания и предпочитания 

(желаното)
4. Доказана ефективност на дадени здравни 

модели, технологии и т.н. (полезното)

Методологични проблеми

Преди всичко е нужно да се подчертае, че 
в общометодологичен аспект има няколко вида 
приоритети: приоритетни цели, приоритетни 
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обекти и контингенти, приоритетни дейности.
Конкретното определяне на здравните 

приоритети следва да се основава на следните 
методически подходи:

1. Епидемиологичен подход – предим-
ствена ориентация съобразно разпростране-
нието на различните заболявания сред опре-
делени контингенти от населението, напр. 
сърдечно-съдови заболявания, неоплазми и др.

2. Рисков подход – ориентация към групи 
от населението с повишен риск за заболяване, 
напр. динамично наблюдение на бременни, на 
ранна детска възраст, на генетично увредени 
деца и др.

3. Възрастов подход – ориентация към 
специфични възрастови групи, напр. здраве на 
подрастващите, превенция на миокарден ин-
фаркт у мъжете на възраст под 40 години и др.

4. Оценка на социално-здравната, 
етична и икономическа значимост – ори-
ентация съобразно медико-социалния ефект 
от дадени здравни дейности, напр. промоция 
на здравето и здравно възпитание, сексуално 
възпитание, семейно здравно обслужване, раз-
витие на трудова медицина и др.

Единен общ знаменател на посочените че-
тири методични подхода е концепцията за ме-
дицина и здравна политика, базирана на доказа-
телства (evidence based medicine&health policy).

За обективно и обосновано определяне на 
приоритетите е нужна разнообразна информа-
ция – епидемиологична, социално-медицинска, 
демографска, социологическа, икономическа и др. 
Подобна комплексна информация почти липсва 
в официалните данни за здравеопазването. 

Като общ принцип трябва да се подчертае, 
че в условията на плурализъм в здравеопазва-
нето е наложителен монизъм на национал-
ните здравни приоритети. 

Това означава на първо място, че функци-
ята за определяне на националните здравни 
приоритети и за контрол върху тяхното реа-
лизиране е функция единствено на държав-
ната власт, респ. на Министерството 
на здравеопазването. Налага се за пореден 
път да се припомни фундаменталният прин-
цип на СЗО от нейната конституция: „Прави-
телствата носят генерална отговорност за 
здравето на своите народи”. 

На второ място, възприетите национални 
здравни приоритети стават решаващ ориен-
тир и критерий за приемливост и разви-
тие на:

а) Всички елементи на националната 
здравна система – публичен и частен сектор, 
медицинска помощ и промоция на здравето, ле-
карствоснабдяване, професионално обучение на 
медицински персонал и т.н.

б) Регионалните и локалните здравни при-
оритети. 

Здравно-политическите приоритети по 
принцип са дългосрочни (10–12 години), в рамки-
те на които се възприемат средносрочни (3-5 го-
дини) и краткосрочни (1–2 години) приоритети. 

Слабост на нашата национална здравна 
политика е доминирането на изолирани 
краткосрочни приоритети, често проме-
няни или изобщо нереализирани. 

Друга слабост е изобилието от формулира-
ни приоритети във всеки един момент, кои-
то нямат обща структура и ранжиране по 
значимост. Това обезсмисля самото понятие 
приоритети и отваря пътя на формалното 
бюрократично администриране. 

Нерядка слабост е смесването на поняти-
ята приоритети и задачи. В този случай мно-
гообразната дейност в здравеопазването губи 
своите генерални ориентири и става подчине-
на на случайни конюнктурни фактори.

Заключение

1. Без пределно ясни приоритети е невъз-
можно ефективно управление, финансиране и 
фукциониране на здравната реформа.

2. Практическата реализация на здравните 
приоритети изисква постоянен баланс на на-
ционалната и регионалната здравна политика. 

3. Липсата на действена национална здрав-
на карта и тоталното ликвидиране на ре-
гионалния принцип на здравно обслужване са 
основни причини за формално прилагане на 
приоритетния подход в здравеопазната дей-
ност, за непрецизно обосновани приоритети, 
които по същество са псевдоприоритети.

4. Формалното прилагане на Търговския 
закон в здравеопазването, бюрократичното 
финансиране чрез клинични пътеки, фетиши-
зирането на принципите за свободен избор 
и конкуренция работи срещу приоритетния 
принцип на здравно обслужване на населението 
в неговата цялост.

5. Псевдоприоритетите в здравеопазването 
са конкретен индикатор за дефицит на стра-
тегически здравен мениджмънт в България.

6. Адекватното определяне на здравните 
приоритети изисква интегрирането на че-
тири критерия, отразяващи степента на 
нужното, възможното, желаното и реал-
но полезното. 

7. Здравните приоритети не са неизмен-
ни, а са динамична подвижна величина във вре-
мето и пространството. Тяхната динамика 
трябва постоянно да се анализира, преценява 
и съобразява от стратегическия мениджмънт 
на националната здравна система. 
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Историята  
на едно научно откритие

Митко Димитров

Дописен член на Българската академия на науките и изкуствата

В предговора към книгата чл. кор. проф. 
Георги Русев, дбн и проф. д-р Евгени Ананиев 
отбелязват, че книгата представлява искрен 
и затрогващ разказ за откриването на пла-
стоцианиновия диморфизъм, за хората, които 
направиха това откритие и въобще за атмос-
ферата и начина на работа в институтите 
на БАН през края на миналия и началото на 
настоящия век. Фотосинтезата е единстве-
ния най-важен и основен процес на Земята, в 
който се използва директно слънчевата енер-
гия за фиксация на въглеродния диоксид и от 
там за синтеза на цялата биосфера. Този уни-
кален процес се състои от две фази – първата 
е фазата на тилакоидните реакции (известна 
и като „светлинна фаза“), защото протича в 
тилакоидните мембрани на граните на хло-
ропластите. Втората фаза е тази на въгле-
родните реакции, наречена още „тъмнинна 
фаза“, защото протича в отсъствие на свет-
лина и тя се осъществява във вътрешното 
пространство на хлоропластите (стромата). 

По време на светлинната фаза енергията на 
слънчевата светлина се улавя от хлорофила 
на пигмент-белтъчните антенни комплекси, 
пренася се в реакционните центрове на фо-
тосистема ІІ и фотосистема І, и се използ-
ва за синтеза на високоенергийни съединения 
(АТФ) и на редукционен потенциал (НАДФН). 
През тъмнинната фаза се извършва включ-
ването на въглеродния диоксид от околната 
среда във високомолекулни органични съедине-
ния (захари). Фазата на въглеродните реак-
ции беше разгадана сравнително отдавана и 
за нейното откритие американският биохи-
мик Мелвин Калвин получи Нобелова награда 
по химия за 1961 г. Първата, светлинна част 
на фотосинтезата, въпреки епохалното от-
критие на механизма на окислението („раз-
цепването“) на водата и генерирането на 
молекулния атмосферен кислород, и до днес 
остава не напълно изяснена. Квантите слън-
чева светлина, попадайки върху хлорофилните 
молекули, се абсорбират от тях и това води 
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до преминаването на електрони на по-висо-
ко енергетично ниво. Възбудените електрони 
се връщат в основното си състояние, като 
преминават по каскада от междинни съедине-
ния-преносители (редокс-системи), като от-
делената енергия заедно с паралелния поток 
на водородни катиони се запазва под форма-
та на макроергични молекули и редуциращ по-
тенциал, които от своя страна се използват 
по време на тъмнинната фаза за биосинтеза 
на органични съединения.     

Една от ключовите молекули в каскадата 
за пренос на електрони от възбудения хлоро-
фил до крайния акцептор на електроните е 
пластоцианинът. Пластоцианинът предста-
влява мед-съдържащ сложен белтък, който 
функционира в тилакоидния лумен и изпълнява 
ролята на редокс-компонент във фотосинте-
тичната електронна верига непосредствено 
преди комплекса на Фотосистема І. Той при-
съства в някои видове цианобактерии, в много 
видове зелени водорасли и вероятно във всички 
висши растения, а структурата и функцията 
му са добре изучени. Затова и откритието, 
че пластоцианинът във висшите растения се 
явява в диморфна форма, беше в голяма степен 
неочаквано и предизвика основателен интерес. 
Това откритие позволява да се обяснят реди-
ца факти и да се формулират нови хипоте-
зи за механизмите на светлинната фаза на 
фотосинтезата. Откриването на диморфизма 
на пластоцианина е направено от автора на 
книгата доп. член, ст.н.с. дбн Митко Дими-
тров и неговия дългогодишен сътрудник и при-
ятел Антоний Дончев. Само по себе си това 
откритие представлява един оригинален при-
нос в световната наука. 

В книгата на доп. член, ст.н.с. дбн Дими-
тров последователно се проследява пътят на 
откриването на втората форма на пласто-
цианина (пластоцианин „б“, PCb) първоначално 
при тополата, а след това и при магданоза, 
тютюна, женската папрат и мъха. Особено 
място заема и потвърждаването на факта, 
че само при водните фотосинтезиращи орга-
низми – синьозелените и зелени водорасли, пла-
стоцианинът съществува в една форма. Това 
показва, че двете форми на този важен фо-
тосинтетичен белтък са се зародили при изли-
зането на растенията на сушата, вероятно с 
цел да се обезпечи по-активното протичане на 

фотосинтезата  под въздействието на пряка-
та слънчева светлина.

Трябва да се отбележи, че авторът не се за-
доволява само с анализа на конкретните химич-
ни подходи в своята богата експериментална 
работа (изолиране, пречистване и секвениране 
на формите на PCb при различни по своята 
сложност и характеристика растителни ви-
дове), но той се опитва да даде и едно логично 
обяснение на големия въпрос, който правомер-
но възниква – защо е необходимо на природата 
да създаде още една молекула пластоцианинов 
белтък? На базата на литературни данни от 
съвремененния транскриптомен и протеомен 
анализ при Arabidopsis thaliana (откритие на 
два отделни гена за всяка от двете форми и 
на техните мутантни форми), резултатите 
на Димитров могат да се интерпретират в 
подкрепа на идеята, че появата на втората 
форма на пластоцианина има за цел обезпеча-
ването на нормалния пренос на електрони от 
пластоцианина към първия акцепторен бел-
тък на електрони от фотоситема І – белтъка 
PsaF, за който е известно, че е слаб окислител, 
т.е. трудно отнема електрони от редуцирана-
та форма на пластоцианина.

В книгата на доп. член, ст.н.с. дбн М. Ди-
митров, обаче, не е описана само историята 
на едно научно откритие. С прекрасен стил и 
на достъпен език е описан животът на уче-
ните в секцията „Биофизика на белтъците“, 
което всъщност се отнася за всички учени, 
във всички лаборатории по света. Читате-
лят ще стане съпричастен на многочасовите 
експерименти, на провалите и успехите, на 
отчаянията и възторзите, които ни съпът-
стват в нашата работа на изследователи 
на живата природа и въобще на всеотдай-
ността, с която учените преследват науч-
ното откритие. В този смисъл книгата на 
доп. член, ст.н.с. дбн М. Димитров надхвърля 
описанието на едно научно откритие и пред-
ставлява легитимно свидетелство за живота 
на учените и процеса на научните изследва-
ния навсякъде по света. По тази причина тя 
ще представлява интерес не само за тесните 
специалисти, които се занимават с белтъчна 
структура или фотосинтеза, но и за всички 
наши колеги и особено за по-младите от тях, 
които сега стъпват на трудния, но и вълну-
ващ път на науката. 
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ИНФОРМАЦИИ

Дейности на БАНИ, 2017 г.

НАУЧНИ ФОРУМИ

Научният институт „Българска на-
ционална сигурност“ при БАНИ с директор 
дописен член о.з. полк. Костадин Костадинов 
организира Дискусионна кръгла маса, на която 
се представи книгата на проф. полк. Никола 
Стоянов от Военна академия „Г. С. Раковски“ 
озаглавена „Хибридни войни и ненасилствени 
революции“, 14.02.2017 г., София

Институтът за иновации при БАНИ 
с директор дописен член проф. д-р Георги Лам-
баджиев реализира 20 семинари включващи 17 
сесии за обучение, 16 креативни сесии, 11 из-
следователски сесии с участие на 13 експерти. 
Генерирани са 30 предложения за ноу-хау за ре-
шаване на национални проблеми и подпомагане 
на  малкия и среден бизнес. 

Българският исторически форум при 
БАНИ проведе конференция на тема „Христи-
янската култура и цивилизация на територия-
та на днешна България преди реформата на 
цар Борис I“ под председателството на член 
набл. д-р инж. Георги Метев. 22.04.2017 г., София.

В рамките на програмата на Български 
журналистичен форум акад. Валентин 
Стамов организира Кръгла маса на тема „До-
стойнствата на българската нация и веков-
ното брожение срещу тях“, 25.03.2017 г., София.

Научният център „Правни и полити-
чески науки“, с директор акад.  Мария Славо-
ва, организира среща с проф. Сам Джейкъбсън, 
академик при БАНИ, която представи лекция 
на тема „Перспективи пред Американската 
държава“,  12.04.2017 г., София.

Българският икономически форум 
(БИФ) с директор акад. проф. д-р Георги Мари-
нов проведе  научна конференция: „Новото вре-
ме – утопии и реалности“, 24.04.2017 г., София. 

БИФ предвижда втора научна среща-ди-
сусия за 26 юни т. г. на тема „Когнитариат, 
прекариат и лумпенпролетарият – новите 
форми на труд и заетост в социално-творче-
ската икономика“. Основен докладчик – допи-
сен член проф. д-р п.н. и д.ик.н. Нако Стефанов.

Научният център „Природни и инже-
нерни науки“ с директор акад. проф. д-р Бой-
ко Рангелов организира презентации  на тема 
„Прогнозиране на земетресенията и системи 
за ранно предупреждение“, 08.02.2017 г. 

На 25.05.2017 г. се състоя втора презента-
ция от същия център на тема  „Геопатогенни 
зони и влиянието им върху човешкото здраве“ 
с докладчик дописен член Стоян Велкоски от 
Р Македония.

На 29.05.2017 г. дописен член д-р Митко 
Димитров изнесе Академично слово, в което 
представи най-съществените резултати от 
своето  научно откритие. Те са публикувани 
в книгата „Историята на едно научно откри-
тие: диморфизъм на пластоцианина“, която 
вече излезе на английски език – “The story of 
one scientific discovery. Plastocyanin dimorphism”.

Научният център „Медицина“ към 
БАНИ с директор акад. проф. д-р Н. Бояджи-
ева  организира 15-ти Национален симпозиум 
„Акад. Т. Ташев“ на тема „Връзка между чрев-
ния микробиом и метаболитни заболявания“, в 
партньорство със Сдружение за проучване на 
затлъстяването и съпътстващите го заболя-
вания,  Българския Червен Кръст и Асоциация 
на студентите медици в България. Председа-
тел на симпозиума – дописен член доц. д-р Св. 
Ханджиев.  21.02.2917г., София.

Българският лекарски форум организи-
ра симпозиуми на 06.03.2017 г. „Медицински ха-
рактеристики и промени в мозъка при агресия“ 
с модератор акад. проф. д-р Надка Бояджиева; 
на 10.04.2017 г. „Роля на гените при диабета“ 
с модератор дописен член доц. д-р Румен Ни-
колов.

Международна работна научно-обра-
зователна среща, посветена на 100-годиш-
ния юбилей на Медицинския университет на 
тема  „Метаболитни заболявания: генетични, 
епигенетични и протеомни изследвания с ино-
вации в микробиома“ се проведе в София, 16–21 
май, 2017 г. под председателството на  акад. 
проф. д-р Надка Бояджиева. Членове на БАНИ 
взеха участие  в  Организационния (акад. проф. 
д-р Д. Гетова и дописен член доц. д-р Р. Ни-
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колов) и в Научния комитет (акад. проф. д-р 
Кр. Якимова, акад. проф. д-р Б. Лозанов и акад. 
проф. д-р М. Орбецова). Лекции изнесоха акад. 
Витан Влахов, дописни членове доц. д-р Павли-
на Гатева, доц. д-р Жоржета Бочева.

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ

„Театърът на словото“ към БАНИ из-
пълнява ежемесечни литературно-музикални 
спектакли в Културния дом към читалище 
“Красно село“, София. Сценарист и ръководител 
е акад. Йордан Каменов.

• Януари, 2017г – спектакъл, посветен на 
Теодор Траянов по случай 135-годишнина от 
рождението му; 

• Февруари, 2017г. – посветен на  Емилиян 
Станев, свързан с 110-годишнина от рождение-
то му; 

• Март, 2017г. – честване по случай 90-го-
дишнина от рождението на Иван Радоев;

• Април, 2017г. – ознаменуване на 115-го-
дишнина  от рождението на Светослав Мин-
ков. 

Акад. Марин Кадиев, председател на 
Българския литературен форум при 
БАНИ, организира множество лекции, пред-
ставяния на книги, стихосбирки, творчески 
портрети и литературни четения в цялата 
страна. Част от тях са:
• 10 февруари в Народна библиотека „Иван 

Вазов“ – лекция на тема: „Предал ли е поп 
Кръстьо Васил Левски“;
• 13 февруари в Славянското дружество в 

София – лекция на тема: „Интимната лирика 

в съвременната поезия“;
• 16 февруари във Военен клуб, Пловдив – 2 

лекции: „Възприемане на литературно произве-
дение“ и „Образът на жената в съвременната 
литература“;

• 17 март в Народна библиотека „Иван Ва-
зов“, Пловдив – представяне на книгата „Васил 
Левски“ на Пр. Димов;

• 20 март в Столична библиотека – лек-
ция: „Съвременната поезия днес“;

• 3 април в Славянското дружество, София 
– лекция: „Сатирата в съвременната поезия“ с  
литературно четене;

• 5 април в читалище „П. Р. Славейков“ в 
Пловдив – анализ на романа „Небесен огън“ на 
писателя Георги Стоянов;

• 13 април  във Военен клуб, Пловдив – лек-
ция: „Родове, видове и жанрове в съвременната 
българска литература“.

• 14 април  в читалище „Н. Хайтов“, София 
– творчески портрет на писателката Соня 
Келеведжиева;

• 20 април във Военен клуб, Пловдив – лек-
ция: „Априлското въстание в българската ли-
тература“;

• 2 май във Военен клуб, Пловдив – лекция: 
„Структура на литературното произведение“.

Акад. д-р Иванка Денева осъществи 
творческа среща в Сливен с ръководители на 
социални и културни институции, които бяха 
запознати с националния дух и участ в нейна-
та проза, април 2017 г.

Акад. Денева представи пред сливенската 
общественост книгата „Свечеряване“ на бъл-
гарската писателка Красимира Кацарска, ап-
рил 2017 г.

Академици на БАНИ в Международната работна научно-образователна среща,  
16–21 май 2017 г.
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Акад. Емил Янев, директор на Творче-
ски център „Музика и танци“ организира 
концерт на френски и български хор от серия-
та „Празници на хорови изпълнения“ по програ-
ма „Културна София“,  2 март 2017 г.

Академичният мъжки хор „Гусла“ и 
смесеният хор „Света София“ изнесоха 
Юбилеен тържествен хоров концерт под 
диригентсвото на акад. Валентин Бобев-
ски в зала „България“ на 21 май 2017 г.  В про-
грамата бяха включени шедьоври от Моцарт, 
Бетовен, Верди, Цезар Франк, Пучини, Добри 
Христов, Емануил Манолов, Панайот Пипков, 
Димитрий Бортнянски и старинни църков-
но-славянски песнопения.

Акад. Александър Абаджиев и дописен 
член Анна Мария Гюзелева посветиха дис-

Девическата хорова формация „Евмолпея“

кусия по повод 75-ата книга на акад. Абаджиев 
„Тримата велики български баси“. Дискусията се 
проведе на 21.05.2017 г. в Сити Марк Артцентър. 
В същия център акад.Абаджиев проведе  Матине 
за „Забравения“ велик цигулар Васко Абаджиев – 
29.02.2017; Матине за основателя на Софийската 
филхармония проф. Саша Попов – 19.02.2017 г.; на 
09.04.2017 г. беше прожектиран филм за велика-
та Мария Калас и нейните прочути български 
партньори – Елена Николай, Борис Христов, Ни-
колай Гяуров, Рафаел Арие, Райна Кабаиванска в 
записи, фотографии и спомени. 

Десети юбилеен конкурс за „Голямата 
танцова награда на София“, организиран 
от Сдружението на танцовите дейци с пред-
седател акад. Красимир Петров и под патро-
нажа на БАНИ, 22–29 април 2017 г.

Девическата хорова формация „Ев-
молпея“, Пловдив, с диригент дописен член 
Рада Славинска, спечели второ място в кате-
гория хорови изпълнения на международния 
фестивал „Земля – наш общий дом“ в Екатерин-
бург, Русия, 25–29 април 2017 г.

Творческият център „Изобразително 
и пластично изкуство“ откри няколко из-
ложби през 2017 г.:  

Акад. Иван Газдов – „Вълшебно графично пъ-
тешествие – Ретроспектива“, 16 февруари в 
Национална галерия; 

Акад. Христо Стайков – Юбилейна изложба  
в Галерия „Академия“, 11 май; 

Акад. Вълчан Петров – Юбилейна изложба 
по случай 70-ия си рожден ден 18 май в Градска 
художествена галерия, Пловдив. 
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Академичен цирк „Балкански“, с изпъл-
нителен директор акад. Александър Балкански 
и артистичен директор дописен член Алек-
сандър Балкански – син, стартира своя нов 
мегаспектакъл за сезон 2017 „Европа под бре-
зентовото небе на цирк Балкански“. В предста-
вленията от 30 март до 23 април участваха 
артисти от 8 държави – Италия, Франция, 
Германия, Русия, Украйна, България и др. 

През първото шестмесечие на 2017 г. 
на форуми на БАНИ бяха представени 
следните книги на членове на БАНИ: 

 „За световната надежда: Мирът и война-
та“ на акад. Николай  Петров, 22.03.2017 г.;

„Българската национална кауза“ – акад. Гри-
гор Велев, 31.03.2017 г.;

„Човешката несигурност“ на акад. Георги 
Фотев, 27.03.2017 г.;

 „Сол, вода и звезди“ на акад. Деньо Денев, 
24.05.2017 г.;

„История на българите в Македония“, том 
I в три части и том II – акад. Григор Велев, 
8.06.2017 г.

Предстоящи дейности

Международен фестивал „Велики учи-
тели“ и Пети международен конкурс за 
пианисти „Виктор Мержанов“ с председа-
тел акад. проф. д-р Атанас Куртев и съорга-
низатор БАНИ, 10–24 август 2017, Кюстендил. 
В рамките на фестивала се организират май-
сторски класове, концерти, тематични излож-
би и творчески срещи.

Международен балетен конкурс за 
деца и юноши „Малки Звезди“, организи-
ран акад. Калина Богоева чрез едноимен-
ната Фондация, 6–11 юли 2017 г., Държавен 
музикален театър „Стефан Македонски“.
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Regional Teaching Course 
of the European Academy of Neurology

October 5–8, 2017 | Sofia, Bulgaria

WELCOME MESSAGE

Dear Colleagues and Friends,

On behalf of the European Academy of Neurology and the Bulgarian Society of Neurosonology and 
Cerebral Hemodynamics we are honored to invite you to the EAN Regional Teaching Course in 
Sofia from October 5th to 7th 2017. 

The event is in cooperation with the Medical Faculty of Sofia University “St. Kl. Ohridski”, Military 
Medical Academy – Sofia and under the aegis of the Bulgarian Society of Neurology.

The course aims to provide a very high level of scientific and practical knowledge in the following 
scientific topics:
1. Interventional Vascular Neurology;
2. Nonvascular Neurosonology update;
3. Mixed Topics (pain and headache, neurorehabilitation, autonomic dysfunction). 

Leading experts are invited to present lectures and organize workshops. Their names and the final 
program are announced on the sites: www.neurosonology-bg.com and www.ean.org.

All delegates will have the opportunity to enjoy the history and the beauty of Sofia – one of the oldest 
capitals in Europe.

We are looking forward to welcoming you again in Sofia, 2017!

Acad. Prof. Ekaterina Titianova, PhD, MD, DSc
President of the Bulgarian Society  
of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics 
Academician of the Bulgarian    
Academy of Sciences and Arts 
Academician of the Serbian Royal    
Academy of Sciences and Arts

BULGARIAN SOCIETY 
OF NEUROSONOLOGY 
AND CEREBRAL 
HEMODYNAMICSEUROPEAN ACADEMY  

OF NEUROLOGY
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Указания за авторите

Списание „Летописи на Българската академия 
на науките и изкуствата – БАНИ“ излиза в две 
книжки годишно. В частта посветена на раздел 
„Наука“ се отпечатват научни статии с оригина-
лен принос, обзори и информация относно научни 
прояви в България и чужбина с участие на акаде-
мични членове на БАНИ. 

Статиите се изпращат в два еднакви печат-
ни екземпляра на хартиен формат А4, 30 реда с 60 
знака на ред при двоен интервал между редовете 
(стандартна машинописна страница) или като 
прикачени файлове по електронната поща. Обе-
мът на материалите не трябва да превишава 12 
стандартни страници (около 5000 думи) за науч-
на статия, 2 страници за научна информация и 1 
страница за рецензия на книги. В посочения обем се 
включват литературата, илюстрациите и резюме-
тата на български и английски език. 

Научните стати трябва да отговарят на 
следните изисквания:

• заглавие на български и английски език;
• имена на авторите на български и английски 

език;
• месторабота или организация, в която 

участват авторите на български и английски език; 
при повече от една научна организация имената им 
и тези на авторите се отбелязват с цифри;

• резюме на български и английски език (двете 
до 1 страница, около 200 думи всяко);

• ключови думи в края на всяко резюме на бъл-
гарски и английски език (максимално пет);

• 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 ан-
глийски език;

• Илюстрациите към текста се представят 
на отделни листове без обяснителен текст. Фигу-
рите, таблиците, графики и др. имат отделна но-
мерация. Текстът към илюстрациите със съответ-
ната им номерация се предават на отделен лист. В 
основния текст се отбелязва с номера им мястото, 
където трябва да се разположат;

• Литературата и използваните източници се 
представят на отделен лист, първо авторите на 
кирилица, следвани от чуждоезичните автори на 
латиница. Броят на цитираните автори в ориги-
налните статии да не надхвърля 20 автора., при 
обзорите – максимум 30 автора, препоръчително 
от последните 5 години. Литературата се номе-
рира; цитирането в текста се представя със съ-
ответния номер.Подреждането на авторите става 
по азбучен ред на фамилното име на първия автор, 
следвано от инициалите му. Останалите автори 
до третия се посочват с фамилно име, също след-
вано от инициали. Изписва се цялото заглавие на 
цитираната статия, списанието според приетите 
съкращения, след него годината, том, брой на книж-
ката, начална и крайна страница. При цитиране на 
глави от книги се изписват автора и заглавието 

на главата с последващо отбелязване на пълното 
заглавие на книгата, имената на редакторите, из-
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