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Скъпи читатели!
В ръцете ви е първата книжка на “Докторантски бюлетин”. Като издание на Докторантския съвет към БАН бюлетинът ще информира за случващото се в живота на докторантите и младите
учени в академията. На страниците му бихме искали да намират
място актуални новини, свързани с възможностите за повишаване квалификацията на докторантите, за разрешаване на техните
социално-битови въпроси, за техните научни постижения, за контактите и взаимодействието между докторантите и за всичко, което
ще бъде от интерес за докторантската общност в БАН. В научния
дял на “Докторантски бюлетин” ще бъдат публикувани научни и
научно-популярни текстове на докторанти, отговарящи на определен критерий. В дял “Докторантска муза” ще се отпечатват художествени произведения, чиито автори са докторанти. А в дял “За
науката с усмивка” ще се опитаме да погледнем с чувство за хумор
на сериозните неща в нашето ежедневие.
“Докторантски бюлетин” за месец април 2012 г. е тематично ориентиран към следните области: литература, медицина, биология.
Въпреки че в него присъстват и материали, свързани с физикохимията, изкуствознанието и др. Предвижда се тематичният акцент
на всеки бюлетин да е различен и текстовете в него да са насочени
към три основни области, застъпени в БАН. Разбира се, ще има и
публикации от други научни сфери, които разглеждат по някакъв
начин проблематиката на основните.
Вярваме, че докторантите от БАН имат нужда от свой бюлетин.
Убедени сме, че сред лавината от таблоиди българското общество
се нуждае от едно съвсем различно издание, което популяризира
науката и представя млади хора, занимаващи се с наука. Надяваме
се, че с наши общи усилия (на редакторите, сътрудниците и читателите) бюлетинът ще се превърне в успешен посредник между
докторантите от БАН и обществото. Желаем ви приятно четене, а
на бюлетина – успешен старт!
Редакцията на “Докторантски бюлетин”
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Информационен дял
Винаги давам на младите хора шанс за изява
Интервю с доц. д-р Димитър Тонев, директор на ИЯИЯЕ – БАН

– Г-н Тонев, учените от Института за ядрени изследвания и
ядрена енергетика (ИЯИЯЕ), както и Вашите докторанти, често си спечелват благородната завист на своите колеги за това,
че точно Вие сте техен директор и научен ръководител. На какво
предполагате, че се дължи това?
– В БАН има дефицит на млади хора на ръководни длъжности.
А младите хора искат да бъдат ръководени от личности, с които
имат по-малка възрастова разлика. Затова те ме чувстват много
по-близък. Аз винаги давам на младите хора шанс за изява. Във
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всяка професия има специалисти, които искат да запазят за себе
си тънкостите на занаята. И си отиват от този свят със своите
тънкости. Аз съм на точно обратния принцип. Имам един редовен
докторант – Мария Явахчова, ядрена спектроскопия. Мисля, че
тя е един отличен докторант и до края на докторантурата си ще
може да работи самостоятелно. Имам и един задочен докторант
от Козлодуй. Дали имам някаква тайна? Моята тайна е, че нямам
задни мисли.
– А още какви качества трябва да притежава, според Вас,
един директор на институт в БАН?
– Основно качество на един директор и на човек, ръководещ
научно звено, трябва да е честността. Също трябва максимално да
стимулира и практиката, и фундаменталните изследвания. Важно
е ръководителите да намерят начин да осигурят средства на младите хора. Да им се даде перспектива и надежда, че тук, в България
може да се прави наука. Ръководителят трябва да осигурява материални стимули. Всеки знае, че младите хора имат нужда да гледат
семейства, да плащат квартири и т. н. В нашия институт успяхме
да преодолеем кошмара на неплатените отпуски. През 2010 г. минах
през този кошмар. Тогава обещах, че ще направя всичко възможно в следващата година хората да не излизат в неплатени отпуски.
И действително от 2011 г. работещите в ИЯИЯЕ не са излизали в
такъв отпуск.
– Кой от Вашите учители е оставил най-светла следа в съзнанието Ви?
– Проф. Павел Петков, с когото и в момента работя. Той сега е
на 56 г. и за мен е един пример как трябва да се работи с млади хора:
честно, безкористно и всички негови знания не съм имал пречка да
ги използвам. Винаги ме е подпомагал в дейността ми. Негов основен недостатък е скромността му. Неговият учител акад. Андрейчев
казваше за него: “Животът не е състезание по скромност”.
– Доколкото ни е известно, в института имате 7 докторанта редовно обучение, 14 задочни докторанта и 8 на самостоятелна подготовка. По какъв начин институтът подпомага тяхното
развитие в днешното трудно за българската наука време?
– В края на 2011 г. са зачислени още задочни докторанти от
АЕЦ “Козлодуй”. Следя за всички докторанти – дали научният им
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ръководител прави всичко възможно за подготовката им, да имат
достъп до експерименти, библиотеки и други, дали научният ръководител отделя достатъчно време за тях. Стимулирам ги да участват в конференции. Да си вземат навреме изпитите, да ги обучават компетентно в специализираните докторантски курсове. Тук, в
България сме повече изследователи, а не преподаватели. На Запад
много трудно се гарантира на докторанта, че ще остане в института, където е била докторантурата му. Докато тук не е така.Трябва
да се увеличи и заплащането на учените. Предполагам, че до две
години заплащането в нашия институт ще е на много високо ниво.
– Има ли начин институт в наше време да постигне това?
– Има. Ако се сключват договори и парите от тях са разпределят
справедливо между хората в института, а не за командировки на
директора или – не дай Боже! – за някакви безумни премии.
– В кои чужди научни организации сте работили и какви са
впечатленията Ви от взаимоотношенията между науката и държавните институции в чужбина?
– Пет години съм бил в Националната лаборатория по ядрена
физика в Падуа, Италия. В Кьолн бях седем години. Работих към
Университета в Кьолн. Там имах и научна и преподавателска дейност. На запад държавните институции имат респект към хората,
които се занимават с наука. Например в Германия, където също
съм бил, даже в личните карти на хората пише, че някой е доктор
или професор. Докато у нас отношението към учените е по-скоро
съжаление. В чужбина и организацията на работата е по-различна.
Например в Кьолн бяха трима професори и голям брой докторанти. Докато тук има значително повече изследователи и по-малко
докторанти. В Италия обаче имат структура, подобна на нашата.
– Какво мислите, че може да се направи, за да останат повече
млади учени в България?
– Младият човек трябва не само да иска подпомагане, но и да
проявява сериозно отношение към науката. Лично аз в нашия институт държа периодично да се провеждат индивидуални разговори
с докторантите, на които да споделят своите проблеми. Организирал съм и обща среща с докторантите в института. Но ми се ще да
има и повече заинтересованост на докторантите към работата им.
БАН има въпиеща нужда от подмладяване. Длъжни сме да прив-
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личаме млади хора, да ги обучаваме и да ги назначим. Въпрос е,
разбира се, кой колко е талантлив. Старая се да въвличам повече млади хора в проектите на института (стрес тестовете на АЕЦ
“Козлодуй”, например).
– Кой е най-веселият случай от Вашите докторантски години,
който бихте искали да споделите с нас?
– Ами спомням си два такива случая. Присъствах на това как
двама мои немски колеги спряха движението по един булевард в
Кьолн, където минава трамваят. После, разбира се, ги арестуваха.
А другият случай е свързан с един от нашите уреди. Всеки има професионален дозиметър, но ако си държи мобилния телефон близо
до дозиметъра, се получава отклонение и този уред показва много
висока радиоактивност – такава, при която човек не може да остане
жив. Ефектът се получава само тогава, когато телефоните звънят.
При една такава ситуация шашардисахме немците. Те възкликнаха: “Тези хора не могат да са живи!” Но ето че съм жив...
– А какво бихте пожелали на днешните докторанти в БАН?
– Младежките изживявания вие си ги имате. Искам да ви пожелая малко шанс. Да попаднете на хубавия, интересния проблем, да
попаднете на добрия научен ръководител. За да излезе от Вашето
поколение нобелов лауреат или човек, който да получи едно голямо
признание в живота.
Въпросите зададоха: Албена Хинкова и Росен Горгоров
Снимка: Росен Горгоров

Биотехнологичната лаборатория за лечебни
растения на Института по биоразнообразие и
екосистемни изследвания
Биотехнологичната лаборатория за лечебни растения на отдел
“Растително и гъбно разнообразие и ресурси” на ИБЕИ (бивш Институт по ботаника) е създадена през 2002 г. в рамките на проект, финансиран от програмата “Наука за мир” на НАТО и от Софарма АД. Работата в лабораторията започва със създаването и
поддържането на дългосрочни in vitro култури от блатно кокиче
(Leucojum aestivum L.) и изследването на алкалоидното съдържа-
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ние на култивираните растения. Тогава е създадена и колекция от
отглеждани на открито растения от различните находища на вида в България, която се поддържа и днес. Дългосрочното in vitro
култивиране на L. аestivum в лабораторията е и обект на успешно
защитена дисертация.

В допълнение към апаратурата за in vitro култивиране, лабораторията има микроскопски сектор, в който се извършват цитологични и хистологични наблюдения, и хроматографски сектор
с апаратура за високоефективна течна хроматография (HPLC) и
тънкослойна хроматография (TLC). С хроматографските методи
се изследва съдържанието на биологичноактивни вещества в растителни проби.
От 2011 г. лабораторията разполага със система за култивиране
в течна хранителна среда с временно потапяне (TIS) и култивационен шкаф с контролирани параметри на средата – осветление, температура и влажност на въздуха. Лабораторията участва в проектa
Balkan in vitro depot of endangered plants (BIVEP), чрез който бяха
създадени контакти с подобни лаборатории от Австрия и балканските страни. В лабораторията се проведе обучение на млади учени
по проект “Повишаване на капацитета на младите изследователи в
изучаването, опазването и устойчивото ползване на растителното
и гъбно разнообразие в България” (http://youngbioscientist.wordpress.com).
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По проект “Опазване на биоразнообразието в горещи точки на
глациални реликтни растения в България” бяха въведени в култура 5 вида – глациални реликти от българската високопланинска
флора. По договор с ПУДООС при МОСВ се създава култура от
Astragalus physocalyx Fisch. (мехуресточашково сграбиче) – критично застрашен вид – терциерен реликт, за който в България е
известна само една популация. В начален етап е въвеждането в
култура на Fritillaria meleagroides Patr. (шахматовидна ведрица).
Друг актуален проект е “Комплексно проучване на високопланински защитени, ендемични и редки лечебни растения от българската
флора – опазване и устойчиво използване”. В него лабораторията
участва с култури от шапиче (род Alchemilla; повече информация
за този род в България – на http://alchemilla.hit.bg).
Изследват се кълняемостта на семената in vitro, влиянието на
състава на хранителната среда върху микроразмножаването, ex
vitro адаптацията. Адаптирани растения бяха засадени в естествени планински условия на Витоша и в Родопите, където се развиват успешно. Освен в публикации и на конференции, резултатите
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от работата по този проект бяха представени в “Нощ на учените
2011”. Направен е фитохимичен анализ на получените in vitro растения. Освен от тях, се поддържат култури и от залист (Ruscus) и
метличина (Centaurea). Видове от тези родове са обект на две дисертации, които се разработват в лабораторията. Неин ръководител
от създаването и́ досега е доц. д-р Марина Станилова.
Росен Горгоров

Нова стъклокерамика е разработена в Института
по физикохимия при БАН
В лаборатория към ИФХ – БАН (406) са разработени стъклокерамични материали, получени чрез директно спичане на подбрана
смес от изгорели градски отпадъци. Някои от тези материали вече
са с международен патент. Единият от тях показва много по-високи
якостни качества (десетки пъти по-голяма якост) от стандартните
керамики и теракоти, а също и почти нулева водопоглъщаемост.
Освен че е направена от отпадъци, новата стъклокерамика е и доста евтина, тъй като вместо сместа първо да се стопи на стъкло и
да кристализира впоследствие (какъвто е стандартният метод), в
този случай има едновременно спичане на кристални и аморфни
фази, като се работи при по-ниски температури. Това се дължи
на специфичния подбор на изходната смес, чрез предварителното
прогнозиране на новите фази, които ще се получат. Важен е и прецизният термичен цикъл.
Борис Джантов
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Научни форуми в областта на балканистиката
В края на май и началото на юни 2012 г. в Института по балканистика с Център по тракология се организират две интересни
научни конференции, посветени на културната история на балканските народи, на тяхното настояще и бъдеще.
Първата от тях “Глобализация и култура: образователни и културни политики в Югоизточна Европа”, която ще се проведе на 30
и 31 май, си поставя за цел, от една страна да осветли конкретните
параметри на взаимодействието “глобализация – култура” в нашия
регион, и от друга – да потърси отговор на въпроса как чрез своите образователни и културни политики страните от Югоизтока на
Европа отговарят на предизвикателствата на глобализацията. Подобно научно изследване на балканските практики ще е от значение
и за културната политика на Европейския съюз като цяло, тъй като
част от страните в региона са негови членки, а други кандидатстват
за присъединяване към неговата структура. Организаторите имат
желание на конференцията да бъдат представени както теоретични
изследвания на културните аспекти на глобализацията като цяло,
така и проучвания на конкретни нейни прояви в нашия регион. Теми като тази за съотношението между българската и балканската
идентичности в културен план, за човека и неговата градска среда,
за образователните реформи и културните политики в последните
десетилетия, както и други по-специфични въпроси са в обхвата на
проблематиката на конференцията.
Проблемите на глобализацията и нейното влияние върху културите са от особена важност за т. нар. “малки нации”, чиито представители живеят в региони, често наричани “периферни”. Немалка
част от техните интелектуални елити изразяват безпокойство от
опасностите, свързани с евентуалното обезличаване на националните култури и размиването на техните идентичности или са изразители на определени антиглобалистки нагласи. А други виждат
нови възможности за по-доброто опознаване на т. нар. “периферни
култури” в световните културни центрове. Организаторите се надяват чрез осветляването на тези проблеми да отговорят на изискването науката да е в по-тясна връзка с дневния ред на обществото
ни. Според тях това е шанс на балканските народи да привлекат
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вниманието към себе си в един по-широк световен мащаб.
На 2 и 3 юни в същия институт ще се проведе Четвъртата кръгла
маса на тема “Пътища и пътеки на европеизма на Балканите”. Въпросът за европейската принадлежност на Балканите и приносът им
за континенталната идентичност на Европа е съществена част от
проблема за духовните ценности на Стария континент. Акцентът
на кръглата маса ще е върху европейската същност на балканските култури, чиито елити са взаимодействали през вековете и с
Изтока, и със Запада. Фокусът е насочен върху европейските проекции на естетиката и изкуството, върху процесите на европеизация в хетерогенните балкански общества, комбинации от “модерни”
и “немодерни” елементи. Сред целите на кръглата маса е вникване в
духовното картографиране на Европа, в противоречивите визии за
център и периферия, в историческата съдба на балканските хора, в
духовните им постижения и срещата на православието, католицизма и исляма. Според образната формулировка на организаторите,
тяхна задача е и разбулването на пъстрата мозайка от “другости” в
духовната матрица на полуострова. Проникването в неговите особености очертава региона като динамична контактна зона, “топос
на срещата” и сфера на европейската духовна кохерентност.
И двете научни прояви се организират от секция “Културна история на балканските народи” с ръководител доц. д-р Йорданка
Бибина.
Албена Хинкова

Предстои международен конгрес по
българистика
От ръководството на СУ “Св. Климент Охридски” са отправили покана за участие в Организационния комитет на проявата
до институти от системата на БАН, от направление “Културноисторическо наследство и национална идентичност”. Третият международен конгрес по българистика ще се проведе в края на месец
май 2013 г.
Подобни конгреси са проведени през 1981 г. и 1986 г., но в последните три десетилетия, след закриването на Центъра по българистика към БАН и настъпилите промени в България и света, тази
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традиция по различни причини е била прекъсната, а част от българистичните центрове са преустановили своята дейност. Българистиката по света, в немалка степен, е дело на университетски преподаватели. А през 2013 г. се навършват и 125 г. от създаването на СУ
“Св. Климент Охридски”. Затова от ръководството на университета
смятат, че юбилеят е добър повод да се издигне тази инициатива
за утвърждаване на българската хуманитаристика. Според ректора
проф. дин Иван Илчев новият международен конгрес по българистика ще даде възможност да оценим нейното актуално състояние
и ще създаде предпоставки за възраждане на интереса към нея в
чужбина.
Конгресът се организира и ще се проведе под почетния патронаж на президента на република България и с подкрепата на
ЮНЕСКО.
А. Х.

Избран е нов директор на Института за
литература при БАН
На 19 април 2012 г. Общото събрание на ИЛ – БАН избра с внушително мнозинство за свой нов директор доц. д-р Елка Трайкова.
В изказванията, предхождащи избора, учените от института изразиха своето доверие в искреността и реалистичността на програмата, представена от кандидата за директорския пост. В предстоящия
четиригодишен мандат на директора ще се наложи да се справи и
с редица трудности, които са присъщи на българската хуманитаристика като цяло. Очаква се изборът да бъде потвърден и от УС
на БАН.
Доц. д-р Елка Славова Трайкова е родена на 12 юли 1959 г.
в Червен бряг, Плевенска област. Омъжена е и има една дъщеря.
Владее френски, руски и английски език. Българска филология е
завършила в СУ “Св. Климент Охридски” през 1981 г. В катедрата
по съвременна българска литература на Алма матер специализира
през 1982 – 1983 г. и защитава научна разработка на тема “Тенденции в съвременната българска поезия на 60-те години на ХХ в.” От
1983 г. е редовен аспирант в Института за литература към БАН.
Докторската си дисертация на тема “Литературният периодичен
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печат през 20-те години на ХХ в.” защитава през 1987 г. От 1987 г.
е научен сътрудник в секция “Нова и съвременна българска литература” в ИЛ, а от 2001 г. е старши научен сътрудник II степен в
същия институт. От 2001 г. до сега е била научен секретар на ИЛ,
а от 2003 г. завежда и най-голямата секция в института “Нова и
съвременна българска литература”.
Ръководител е на научния проект “Периодика и литература”, в
рамките на който са издадени 5 тома от едноименната поредица
(1990 – 2003). Сред проектите, в които е участвала през последните години са “Героят – центрове и следи в културната памет”
(съвместно със Словашката академия на науките), “Жените в обществения дискурс на България и Полша” (съвместно с Полската
академия на науките), “Литературата в парадигмата на културния
диалог България – Русия” (съвместен проект с Руската академия
на науките), “Литература и политика” (финансиран от ФНИ), “Актуални прочити на Новата и съвременната българска литература”
и “Енциклопедичен речник на Новата и съвременната българска
литература”. Като преподавател е водила курс по “История на българската литература между двете световни войни” за студентите от
IV курс българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. Автор е на едно монографично изследване, множество студии, статии
и рецензии.
А. Х.

Тиймбилдинг
Своеобразен тиймбилдинг си организираха младите хора от Института по космически изследвания и технологии при БАН. На 21
и 22 април 2012 г. група младежи от института, повечето от които
докторанти, бяха на екскурзия в Копривщица и отседнаха в творческия дом на БАН в града. Част от тях шеговито обясняват, че за
разлика от истинските тиймбилдинги, техният е без финансови ангажименти от страна на работодателя, но те са доволни и от това,
че ръководството на института ги е освободило от работа в единия
от дните на екскурзията, който трябваше да е работен. Отседнали са в творческия дом на БАН, който е паметник на културата
с обширен двор, прекрасна зеленина и беседка за отдих. Освен че
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са имали възможност в живописното средногорско градче, прочуто
с възрожденската си архитектура, да се откъснат от забързаното
ежедневие на столицата, те са посетили всички копривщенски музеи и исторически забележителности. На 110 километра от София,
на 1050 метра надморска височина, те са прекарали един великолепен уикенд, за който другите докторанти и млади учени от БАН с
основание могат да им завиждат. Но тъй като от пролетта остават
още два месеца, а и лятото ще е чудесен период за екскурзии, си
струва повече млади хора от Академията (и не само от нея) да си
направят подобни тиймбилдинги.
Творческият дом на БАН в Копривщица разполага с три постройки, като една от тях е типичната възрожденска къща, за която
вече стана дума. В нея има стаи за почивка и зала за мероприятия,
на които могат да присъстват двадесет души. Копривщица е добре
да се посети не само през пролетта и лятото. Зимата там е студена
и красива. Снежната покривка се задържа около три месеца.
Социално-битовият комплекс на БАН разполага с още три творчески дома и един къмпинг. Това са творчески дом “Варна”, разположен на 12 километра североизточно от града, творчески дом
“Витоша” в местността “Златните мостове” и творчески дом “Глогино” на югоизточния склон на Преспанския рид (в Родопите). А
къмпинг “Градина” е разположен между Созопол и село Черноморец.
А. Х.

Общо събрание на “Когито”
На 26 април 2012 г. сдружението на младите учени “Когито”
проведе своето общо събрание. Извършени бяха промени в устава
на организацията, приети бяха нови членове и беше избрано новото
и́ ръководство. Отчетена беше дейността на сдружението за миналата година, като най-голям интерес за обществото вероятно биха
представлявали проведените от “Когито” срещи с някои от водещите кандидати за президенти на Република България по време на
предизборната кампания. Тези срещи бяха организирани, за да се
запознае научната общност с отношението на кандидат президентите към проблемите на науката и образованието и за да получат
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тези проблеми медиен отзвук, като се използва широко отразената
в медиите надпревара за президентския пост. Инициатори та тези
срещи бяха съвместно “Когито” и Докторантския съвет при БАН.
Сдружение на младите учени “Когито” е неполитическа организация с идеална цел. Латинската дума “Когито” означава “мисля”
и е възприета от широко известната фраза на Рене Декарт “Cogito
ergo sum”.1 Сдружението с това име нашумя в последните години
най-вече във връзка с протестите по повод на едни или други политически решения (рестрикции в бюджета за наука и образивение,
проекти за закон за БАН и пр.).
Една от основните задачи на сдружението е издигане на образованието и науката като реално следван национален приоритет.
“Когито” се стреми да защитава интересите на младите учени в
България, независимо от тяхното членство в други организации.
Сдружението се опитва да ги подпомага в тяхното начално кариерно развитие. Сред основните задачи на “Когито” е да популяризира достиженията и проблемите на българската и световната наука
както в тесен академичен контекст, така и между широката общественост. Друг приоритет на организацията са дебатите с държавната
власт на централно и местно ниво по проблемите, възникващи при
управлението на образователно-научната сфера и протичащите в
нея процеси.
Цел на “Когито” е и подпомагане развитието на познавателните възможности на човека и подобряване на общия културен фон
на обществото. Членовете на “Когито” извършват експертно подпомагане при разрешаването на проблеми в сферата на науката и
образованието, сътрудничат с печатни и електронни медии в тяхната дейност по популяризиране на научните резултати, съдействат
за създаване на позитивен образ на образованието и науката в България и извън нея. Сдружението на младите учени си сътрудничи
както с Българската академия на науките, така и с академични и
обществени организации, висши и средни училища и други организации, чиито цели са сходни с тези на “Когито”. Когато е необходимо, осъществява посредничество между взаимодействащи си
учени и преподаватели, научни институции и държавната власт в
страната и чужбина.
1 Мисля,

следователно съществувам.
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Членове на сдружението могат да бъдат всички, които желаят
да допринесат за постигане на неговите цели. Значителна част от
членовете на тази организация работят или се обучават в БАН,
някои от тях са докторанти.
По-подробна информация за тази организация на младите учени
може да се намери на нейния сайт http://argobg.info, а който желае
да установи контакт със сдружението, може да пише на неговия
електронен адрес: 2xamp3x@gmail.com.
А. Х.

Докторант от БАН на финала на FameLab

Борис Ценов, асистент и докторант на самостоятелна подготовка в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към
БАН, е победителят във втория кастинг на FameLab за 2012 година.
Неговите научни интереси са в областта на палеоботаниката. Докторантът ще участва във финала на конкурса на 11 май по време
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на Софийския фестивал на науката. Той ще се проведе от 9 до 13
май в парк „Заимов”.
Повече информация за фестивала можете да намерите на адрес:
http://www.sofiasciencefestival.bg.
Снимка: Любов Костова

Информационен блок
Проведе се традиционната среща на докторантите
На 11 април 2012 г. в Големия салон на БАН се проведе традиционната среща на докторантите с ръководството на Академията и
ръководството на Центъра за обучение, който беше и организатор
на тази среща. Обсъдени бяха актуални проблеми, между които
едни от централните места заемаха въпроси за социално-битовите
условия на докторантите, езиковите и специализираните курсове и
възможностите на младите хора за осъществяване на пътувания и
международни контакти във връзка с научната им работа.
Сред представителите на администрацията на БАН, взели участие в срещата, беше главният експерт в Дирекция “Международна
дейност” Антоанета Матеева, която е контактно лице на БАН за
Седма рамкова програма и мрежата за мобилност EURAXESS и
референт за Словакия, Чехия, Гърция, Турция, Египет, Израел,
Унгария, Азърбайджан и Армения. В срещата взе участие и старшият експерт от същата дирекция Томина Галибова, координатор
за програмата “Еразъм” и за мобилността чрез финансовия механизъм на ЕИП (Испания, Норвегия и Лихтенщайн), както и референт
за Полша, Прибалтийските и Скандинавски страни, Великобритания, САЩ, Никарагуа, Монголия, Грузия, Украйна.
Направена беше, специално подготвена за докторантите и младите учени от БАН, презентация на конкурса за разбираемо говорене за наука “Лаборатория за слава FameLab”, която беше осъществена с любезното съдействие на г-жа Любов Костова, мениджър
за България на Британския съвет и глобален мениджър от страна
на Британския съвет за FameLab. Изразено беше желанието повече
докторанти от БАН да участват в това толкова атрактивно и престижно състезание. На тази среща беше анонсирана и подготовката
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на кн. 1 на “Докторантски бюлетин”, издание на Докторантския
съвет при БАН.
Семинар–обучение “How to make a presentation in English”
Д-р Виктория Недева, координатор на Кариерния център при
ЦО – БАН, съобщава, че на 23 април 2012 г. се проведе семинар–
обучение за това как да правим презентация на английски език.
Като лектор беше поканена експертът г-жа Мария Петкова, преподавател от Центъра за обучение – БАН. Семинарът се проведе на
английски език. Г-жа Мария Петкова представи пред аудиторията изчерпателен обзор на компонентите на успешната презентация,
като постави акцент както върху особеностите на поведението на
презентатора, така и върху оформлението и съдържанието на научния доклад/постер. Експертът предостави материали с подробна и
ценна информация по темата на обучението за ползване от страна
на докторантите и младите учени в БАН. Те обхващат 24 страници и като прикачен файл допълнително бяха разпространени от
Кариерния център сред докторантите.
Кариерният център към ЦО – БАН предлага услуги по кариерно консултиране за всички докторанти и млади учени към научните
звена при БАН. Консултациите се провеждат всяка сряда в комплекса на БАН на 4-ти километър след предварително уговаряне на
час. За допълнителна информация и кариерно консултиране желаещите могат да се свързват с д-р В. Недева на GSM: 0888 269 004
и на имейл адреси: vnedeva@gmail.com, vnedevabas@gmail.com.

Онлайн анкета на Единния център за иновации
От Единния център за иновации при БАН се обръщат с молба
към докторантите от Академията за съдействие при попълването и
разпространяването на онлайн анкетата, която те правят. Целта на
това проучване е оптимизиране на предлаганите услуги и организиране на следващите семинари и информационни дни. Анкетата е
на http://www.ata48.com/jic.htm.
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Заслужава си да прочетете
Ако имате свободно време и не ви липсва интерес в някоя от
областите, в които са посочените книги и статии, заслужава си да ги
прочетете. В тази рубрика докторанти препоръчват на докторанти
четива, които смятат за интересни.
1. Смит, Антъни. Националната идентичност. С.: Кралица Маб,
2000.
2. Шугър, Питър. Югоизточна Европа под османско владичество
(1354 – 1804). С.: Кралица Маб, 2003.
3. Тиес, Ан–Мари. Създаването на националните идентичности.
С.: Кралица Маб, 2011.
4. Пантев, Андрей & Христо Глушков, Радослав Мишев. История
на модерния свят. С.: Абагар, 2011.
5. Вахтел, Андрю Барух. Балканите в световната история. С.: Рива, 2010.
6. Балкански, Тодор. Българите и българското от другата страна
на Дунава. С.: Знак’ 94, 2010.
7. Боя, Лучиян. История и мит в румънското съзнание. С.: Критика и хуманизъм, 2010.
8. Подбрани извори за българската държава и право. ВСИ Черноризец Храбър, 2008.
9. Аретов, Николай. Българската литература от епохата на националното възраждане.С.: Кралица Маб, 2009.
10. Чернокожев, Николай. От възраждане към прераждане. С.:
Фигура, 2004.
11. Радев, Иван. Другото лице на възрожденската литература. С.:
Абагар, 2006.
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12. Сивриев, Сава. Книга Псалтир и българската поезия. С.: Карина М, 2004.
13. Константинова, Юра. Балканската политика на Гърция в края
на ХIХ и ХХ век. С.: Фабер, 2009.
14. Пенев, Б. Начало на българското възраждане. С.: ИК Кама,
2005.
15. Шишманов, Иван. От Паисий до Раковски. С.: Захарий Стоянов, 2004.
16. Янева, Светла. Българи - откупвачи на данъци в Османската
империя. Към историята на българския делови и социален елит
през ХIX в. С.: Изд. на НБУ, 2011.
17. Генчев, Николай. Васил Левски. С.: Изток – Запад, 2011.
18. Olga Blokhina, Elja Virolainen and Kurt Fargerstedt. Antioxidants,
Oxidative and Oxygen Deprivation Stress: a preview. Annals of
Botany 91: 179–194, 2003.
19. Takeshi Fukao and Julia Bailley – Serres. Plant responses to
hypoxia – is survival a balancing act? TRENDS in Plant Science.
9(9) 449–456, 2005.
20. R. K. Sairam, D. Kumutha and K. Ezhilmathi. Waterlogging
tolerance: nonsymbiotic haemoglobin – nitric oxide homeostasis
and antioxidants. Current Science 96(5) 674–682, 2009.
21. R. K. Sairam, D. Kumutha, K. Ezhilmathi, P. S. Deshumkh and
G. C. Srivastava. Physiology and biochemistry of waterlogging
tolerance in plants. Biologia Plantarum 52(3): 401–412, 2008.
22. T. D. Colomer and L. A. C. J. Voesenek. Flooding tolerance: suites
of plant traits in variable environments. Functional Plant Biology.
36, 665–681, 399.
23. Alison H. Kingston – Smith, Andrea L. Bollard and Franc R.
Minchin. Stress – induced changes in protease composition are
determined by nitrogen supply in nonnodulating white clover.
Journal of Experimental Botany. 56, (412): 745–753, 2005.
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Научно-популярни статии
Основни тематични кръгове в някои български
пероидични издания (50-те години на ХIХ в.) и
провокирани от тях читателски реакции
I. Читателски писма
Отдавна е известно, че терминът “информация” се отличава със
своята интердисциплинарна употреба, тръгвайки от сферите на кибернетиката и излизайки извън техните граници. Към понятието,
произхождащо от латинската дума informatio, се подхожда от различни научни аспекти (и в зависимост от това към него се прилагат специфични критерии). Не е нужно да се припомня широкият кръг от различни тълкувания на този термин, които му дават
дисциплините кибернетика, семантическа теория на информацията, прагматическа теория на информацията, теория на системите и
на управлението и, разбира се, философията, която изследва гносеологическата същност на категорията информация.
С подобна интердисциплинарност се характеризира и понятието “обратна връзка”. Въведено от един от основоположниците на
кибернетиката и първоначално функциониращо в нейната научна
област, то с течение на времето намира своя специфичен смисъл
и в сферата на журналистиката, където придобива все по-голямо
значение с навлизането на модерни форми на комуникация. Едно от основните средства за осъществяване на тази “обратна връзка” между адресант и адресат е читателското писмо. Независимо
от това дали е писано с перо и мастило или се е появило в някой от множеството форуми на глобалната мрежа, то е било и си
остава една от общовалидните журналистически категории. А за
значението на комуникацията между адресант и адресат през периода на нашето Възраждане е нужно да се припомни и мнението
на Здравка Константинова: “Обратната връзка” – редактор, читател, сътрудник – е твърде силна в тази епоха, когато и чрез
периодиката се кове нацията, когато локалният патриотизъм се
превръща в национален.” 1 С такава общовалидност в теоретичния
1 Константинова,

З. Държавност преди държавата: Свръхфункции на бъл-
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инструментариум на журналистиката, каквато е типична за понятието “обратна връзка”, се характеризират и журналистическите
жанрове (въпреки неизбежната еволюция на жанровете, жанровите трансформации, трансмисии, трансгресии). Нерядко в миналото определени трудове по теория на журналистическите жанрове
или помагала с научно-учебно предназначение предлагат специални статии за читателските писма, с което ги поставят в редицата
на журналистическите текстове. Доколко читателските писма са
отделен жанр и доколко този композиционно-речеви тип може да
се нарече журналистически – това са въпроси, върху които може
да се дискутира. Може би най-точно е читателските писма да бъдат
определени като паражурналистически тип.
Вярно е, че голяма част от читателските писма съдържа в себе
си особеностите на други журналистически (и не само журналистически) жанрове. Като че ли най-много читателското писмо се
доближава по своята специфика до кореспонденцията. А от своя
страна кореспонденцията почти напълно се припокрива със смисъла на понятието “дописка”, въведено още в първите български печатни издания от 50-те години на ХIХ в. “Не трябва да се пропуска
фактът, че по време на Възраждането дописката играе ролята на
основен информационен жанр”,2 припомня отново Здравка Константинова в своята книга “Държавност преди държавата”. Авторката подчертава, че дописките “са се превърнали в масово явление
още на страниците на “Цариградски вестник”.3 А няколко десетилетия по-късно “рубрики от типа “Дописки и новини из Българско” (в. “Напредък”) са своеобразен постоянен гвоздей на броя.” 4 В
други случаи писмото на читателя (ако той по определени причини се въздържа от коментар на фактите, които съобщава) е текст,
имащ твърде голяма близост с информативните жанрове и като че
ли най-вече с информационната бележка, известна в миналото с
названието “антрефиле”.
Колкото по-голяма е близостта между читателските писма и
съответните журналистически жанрове, толкова по-важно е да се
гарската възрожденска журналистика. С., 2010, с. 222.
2 Константинова, З. цит, съч., с. 222.
3 Константинова, З. цит. съч., с. 222.
4 Константинова, З. цит. съч., с. 222.
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очертаят границите между тях. За осъществяване на това разграничаване е нужно преди всичко да се уточни смисълът на понятието “читателско писмо”, тъй като текстовете от този тип са
различни – както по форма и стил, така и по съдържание. Изправен пред необходимостта да разтълкува термина “писма на читателите”, един автор от недалечното минало5 признава, че тази
задача не е лесна, макар словосъчетанието да изглежда пределно
ясно (поради яснотата на съставящите го две понятия). Стигнал до
извода, че “нито формата, нито съдържанието, нито качествата на автора или авторите определят ролята на читателските
писма”,6 този автор се насочва към тяхната функция. Но и в тази
посока търсенето не стига до задоволителен резултат и се ограничава с констатацията: “По предназначение и функция писмата на
читателите не се различават от всички останали публицистични, журналистически материали”.7 Като единствен диференциален белег цитираната студия посочва обстоятелството, че авторите на читателските писма “не са професионални журналисти или
по-точно – не са щатни работници на редакцията, до която са
изпратили своето писмо.” 8 Отнесен към периода на българското
Възраждане, критерият за професионализма и трудовите взаимоотношения на читателя с редакцията едва ли ще доведе до някакво
сериозно разграничаване между читателското писмо и дописката,
например. Както е известно, в голяма част от случаите възрожденските ни издания са отпечатвали съответните журналистически текстове, без да изплащат на авторите им хонорар. А за щатни кореспонденти в отделните региони на България, откъдето са
изпращани материалите, още по-малко може да се говори. Тогава
кое ни дава основание да определим Йордан Хаджиконстантинов –
Джинот като сътрудник на “Цариградски вестник”, Стефан Пешев
като временен кореспондент на списание “Ден”, а Цани Гинчев като
автор на читателски писма до списание “Общ труд”?
Нерядко историците на българската журналистика (а може би
5 Славчев, И. Писма на читателите. – В: Журналистически жанрове. С.,
1973, с. 141–165.
6 Славчев, И. цит. съч., с. 145.
7 Славчев, И. цит. съч., с. 146–147.
8 Славчев, И. цит. съч., с. 147.
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и не само на българската) са се водили при опитите за подобно разграничаване от критерии като талантливост (респ. липса на журналистическа дарба) или известност (респ. липса на известност) на
конкретния автор. Но такъв подход е контрапродуктивен на едно
по-сериозно теоретично равнище. Друг признак, според който да
се прави разлика между сътрудник, временен дописник и автор
на читателско писмо, би могла да е честотата на публикациите от
определен автор. Но и честотата не може да бъде определяща за
жанровата специфика на отпечатваните текстове.
Следователно ще се наложи да се върнем към някои от съдържателните и композиционните особености на читателските текстове, свързани с техните функции. Първото, което прави впечатление
е наличието на обръщение (“Уважаема редакция” или “Господине
Сочинителю...”). Но обръщението само по себе си не е диференциален белег на читателското писмо. Така могат да започват и писмадописки, каквито са били често срещани през Възраждането.
За читателското писмо е типично отправянето на някакво искане към редакцията (молба за отпечатване на друг текст, различен
от читателското писмо; жалба, съпроводена с молба за съдействие
по някакъв проблем; препоръка за публикуването/непубликуването
на определен тип журналистически текстове; задаването на въпрос, който е в или извън компетенциите на редакцията; израз на
читателско отношение към редакционната политика и т.н.). Найобщо казано, при читателското писмо обект на въздействие е преди всичко самата редакция, а при дописката (кореспонденцията),
информацията и т. н. обект на въздействие е най-вече читателската общност. Разбира се, пишещият своята дописка (или друг журналистически текст, различен от читателско писмо) също цели да
окаже определено въздействие и върху редакционния екип, за да
бъде текстът му одобрен и отпечатан. А пък авторът на читателско
писмо в повечето случаи очаква да получи подкрепа сред останалите читатели, които са не само потенциални реципиенти на текста
му, но и възможни поддръжници на позицията, която той изразява. Но е нужно да се подчертае, че в последните примери можем
да говорим за обекти на въздействие от втори ред.
Още от периода на българското Възраждане, в нашия език (под
влиянието най-вече на руския и на френския език) съществува
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смисловото разграничение между журналистика и публицистика,
липсващо в някои други европейски езици. Както е известно, теоретиците определят журналистиката ( в смисъл на журналистическа продукция, на журналистически текстове) като информиране
и манипулиране чрез факти, а публицистиката като открито изявяване на авторска позиция по даден обществено значим въпрос
с цел убеждаване, формиране на определено социално поведение у
читателя. В съответствие с това разграничение читателските писма
на свой ред също са различни типове:
1. по-скоро информативни – преди всичко информират и, доколкото се стремят да внушават определени идеи, използват
внушението чрез факти;
2. писма на читатели, които едновременно информират и коментират (те попадат в областта на пресичане между журналистика и публицистика);
3. читателски писма, които се отличават не само със своята публицистичност, но се доближават до жанрове на художествената публицистика и литературата като очерка, фейлетона,
есето и пътеписа.
Ако това разпределение на типовете читателски писма се отнесе и
към периода на Българското възраждане, и се съпостави със ситуацията от последните няколко десетилетия (края на ХХ – ХХI в.),
ще се установи, че както в зората на родната ни журналистика,
така и днес преобладават читателските писма от втория вид. А на
свой ред между тях преобладават два подвида:
2.1. читателски писма с молба за съдействие;
2.2. коментари на прочетени публикации.
Писмата на читатели, съдържащи информации без директно изразяване на определена позиция (първи вид ), са били по-често явление в миналото (до известна степен и по цензурни и автоцензурни
съображения). А писмата, доближаващи се до художествената публицистика и литературата (трети вид ), днес почти не се срещат,
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тъй като и самата публицистика все повече се отдалечава от художествеността. Доколко тази съвременна тенденция е резултат на
естествено зародили се социални процеси и доколко се дължи на
други фактори – това са въпроси, на които не се наемам да отговоря, защото излизат извън обхвата на моето настоящо проучване.
Читателските писма до редакции (и по-специално онези от тях,
които са писани през епохата на българското Възраждане) заслужават внимание и като съществен елемент от “един общ диалог,
където индивидуалните тонове са белег за общност, за вид социална комуникация”,9 както твърди в един фундаментален труд за
епистоларната култура на българина през Възраждането. Забележителен е неговият извод, че многобройните писма на възрожденците в цялост (взета условно) оформят представата за една
единна кореспонденция. Именно това действително общуване не
само в рамките на отделно взети лични преписки, но и в обхвата на целия възрожденски период на ХIХ в. изгражда първия
тип епистоларна личност, общуваща със своето време, със своята
епоха.” 10
В заключение на тази част от доклада си следва да подчертая,
че обект на моето наблюдение са читателските писма, различаващи
се от другите журналистически публикации по споменатите вече
съдържателно-формални и функционални особености (т.е. съдържат определено искане и/или препоръка към редакцията; имат за
свой първостепенен обект на въздействие самата редакция).
II. Тематични кръгове
Несъмнено писането на читателски писма е провокирано от едни или други тематични кръгове, характеризиращи редакционната
политика на съответното издание. Въз основа на вече отпечатаните във вестника/списанието текстове, потенциалният автор на
читателско писмо определя своята позиция в унисон или в опозиция спрямо редакцията на конкретното издание. Както вече беше
посочено, читателските писма са с най-разнообразно съдържание,
9 Дамянова, Р. Писмата в културата на Българското възраждане. Шумен,
1995.
10 Дамянова, Р. цит. съч., с. 16.
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но в определен етап от развитието на една национална журналистика доминират определени тематични кръгове. Моето историкожурналистическо наблюдение ще се ограничи в рамките на първата
половина на 50-те години на ХIХ в. и по-специално ще се спра на
основните тематични кръгове в първите две български периодични
издания, отпечатвани след 1850 година. Както е известно, това са:
1. “Цариградски вестник” (започнал да излиза в 1848 г. с редактор Иван Богоров, но продължил от 1850 г. с новия си
редактор Александър Екзарх);
2. списание “Мирозрение”, излизало през 1850 – 1851 г. във Виена
с редактор Иван Добрович (Добровски).11
С изключение на “Смесна китка” на П. Р. Славейков (която има
по-скоро структура на литературен алманах и чиято периодичност
през Възраждането е по-скоро запланувана, отколкото реална),12
“Цариградски вестник” и “Мирозрение” са единствените български
издания в периода до 1857 г. Дълголетието на “Цариградски вестник” (излизал до 1862 г. включително) е в контраст с отпечатаното
едва в пет книжки “Мирозрение”.13 Причините за това са не само
журналистически, а в много по-голяма степен са свързани с фактори от икономическо и политическо естество. И наблюдаваният контраст е типичен за противопоставянето ентусиазъм/прагматизъм в
определянето на редакционна политика и източници на финансиране.
Преди да направя своя кратък (и поради това съвсем не изчерпателен) обзор на някои от основните тематични кръгове в “Цариг11 По времето, когато издава “Мирозрение”, той се подписва Добрович, но тъй
като по-голяма гражданственост има другият вариант на фамилното му име
(срв. Стоянов, М. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар
на българските книги и периодични издания 1806 – 1878 г. Т. 1. С., 1957, с. 85),
в настоящия си текст съм предпочела да използвам него – Добровски.
12 Издание със същото название П. Р. Славейков възобновява едва след Освобождението.
13 През 70-те години на ХIХ в. Добровски прави опит отново да издава списание със същото название, но добавя в подзаглавието “Български инвалид
(негодник)”, защото чувства вина за краткотрайния живот на изданието си
през 50-те години. Възобновеното “Мирозрение” обаче не успява да достигне и
продължителността на първото. Прекъсва едва след втората си книжка.
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радски вестник” и “Мирозрение”, мисля, че е уместно да се припомнят и съпоставят някои от най-типичните характеристики на
изданията и техните редактори. “Цариградски вестник” (до 1859 г.,
когато идва на бял свят “България” на Драган Цанков) е единственият вестник на родния ни език, излизащ в границите (а и в
столицата) на Османската империя – държавата, част от която е
по онова време и българската територия. А “Мирозрение” е първото българско списание, редактирано и издавано извън империята.
То е второто (след “Български орел”) наше периодично издание с
редактор от средите на българската емигрантска интелигенция.
За двете издания, както и за техните споменати вече редактори,
е писано отдавна и много, но едва ли написаното е достатъчно. За
съжаление в следващите редове също ще трябва да бъдат охарактеризирани съвсем лаконично. И двамата строители на българската
журналистика са интересни преди всичко с това, че са възприемани като противоречиви личности (недооценявани или получаващи
крайни, взаимно изключващи се оценки).
По често критикуван, отколкото позитивно или обективно представян е Александър Стоилов Боев – Екзарх. “Дори рождената му
дата се движи в границите на четири години (1808 – 1812)”,14
както отчита Камен Михайлов, който стига до следния извод: “Ако
проследяването и поправката на становища е прецизна фактологична задача, то не по-малко интересен е обобщеният подход, който
разглежда случилото се в средата на ХIХ в. като своеобразна метафора, като многообемен знак, покриващ българското възрожденско цивилизационно пространство”.15 Според същия автор “Александър Екзарх е от така определените от професор Йежи Роман
хора-институции”.16
Иван Добровски (1812 – 1896) е считан за “един от интересните
дейци на Българското възраждане”.17 Както повечето български
интелигенти от своето поколение, той получил и елинско образование (въпреки че в детските си години се е преселил с родителите
14 Михайлов, К. “Цариградски вестник” и случаят Александър Екзарх. – В:
Печат и литература: 150 години българска журналистика. С., 1994, с. 173–179.
15 Михайлов, К. цит. съч., с. 173.
16 Михайлов, К. цит. съч., с. 173–174.
17 Боршуков, Г. История на българската журналистика. С., 2003., с. 61.
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си в Румъния). След обучението си на остров Андрос, Добровски
учителствал на остров Самос, където у него се зародила идеята да
издава свое списание. След престоя си във Виена, където редактира
“Мирозрение”, той отпътувал за Русия, а после живял в различни
европейски страни и се озовал дори в Америка. През 60–70-те години на ХIХ в. сътрудничел на българския периодичен печат (в-к
“Съветник”, сп. “Читалище”),18 а в началото на 70-те години на века се установил в Букурещ, където направил не особено успешния
си опит да възобнови издаването на “Мирозрение”. Както и други български вестникари от периода на нашето Възраждане, той
имал свои чуждоезични образци за списанието си – на първо място
сред тях се нарежда излизащото в началото на ХIХ в. във Виена
“Хермес о логиос”. А самата дума “мирозрение” е опит за българска
калка на “Ревю де дьо монд” – название на известното и авторитетно френско списание, за което Добровски твърдял, че е разпалило
още повече желанието му за редакторска дейност. Както посочва
и Здравка Константинова, “поглед върху европейската преса имат
всички майстори на възрожденската ни публицистика”.19
Макар и да излизат по едно и също време, в една и съща историческа ситуация, да са поставени в зависимост от едни и същи
тенденции в развитието на обществото и формирането на съответни читателски критерии, двете издания – “Цариградски вестник”
на Александър Екзарх и “Мирозрeние” на Иван Добровски – нямат напълно припокриващи се тематични области (което е съвсем
логично и естествено). Излизащият в непосредствена близост до
Високата порта “Цариградски вестник” поставя по-сериозен акцент
върху информации за официални събития с протоколен характер.
А това е в съзвучие с със стремежа на редактора му “към политически ходове в най-високата (официалната) сфера на обществената активност”,20 както констатира и Камен Михайлов.
В списанието на Иван Добровски за сметка на това намират
място публикации, които пряко или косвено популяризират славян18 Във вестниците “Отечество”, год. I, бр.18, 22.11.1869 г. и “Дунавска зора”,
год. II, бр. 48, 30.11.1869 г. се съобщава и за негов превод на съчиненията на А.
Хилфердинг в два тома.
19 Константинова, З. цит. съч., с. 41.
20 Михайлов, К., цит. съч., с. 179.
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ската идея. Поставен под влиянието на фактори от биографичен
характер (лични контакти с представители на славянските малцинства в Хабсбургската империя), редакторът на “Мирозрение”
си създава идеализирана представа за славяните като цяло и за
условията им на живот в Австрия. По този начин славянската общност се превръща за Добровски в “престижния друг”. За подобна
ситуация (свързана с въздействието на престижния друг върху носителя на конкретна идентичност) е особено точно твърдението на
Николай Аретов, че “окончателната идентичност е резултат и
от наслагването на желанията и страховете (т. е. какъв човек
иска да бъде или се страхува, че е) ... Понякога, особено в моменти на колебания, външният поглед може да окаже много силно
въздействие, може да ограничи възможностите за действие и да
въведе някакви наложени отвън представи и така да отчужди
носителя на идентичност от собствената му същност”.21
Паралелите и съпоставките между тематичните кръгове в “Цариградски вестник” и ”Mирозрение” могат да продължат. Например: в изданието на Александър Екзарх много често присъстват
информации за икономическия живот и нерядко за криминални
събития, докато в списанието на Иван Добровски преобладават четива с научно-популярен или научен характер. Това до известна
степен е обусловено и от типа и от периодичността на изданията.
Вестникът, който излиза в по-кратки интервали ог време, се стреми
към по-актуални информации, които понякога имат и сензационен
характер. Списанието също публикува сензационни четива, но поставя акцент върху общообразователната си функция. Наблюдава
се и друга (не особено фрапираща) специализация в поднасянето
на съобщения с научна и научно-популярна тематика: докато “Цариградски вестник” информира по-често за факти, свързани с техниката, природо-математическите науки и медицината (хуманна и
ветеринарна), “Мирозрение” има предпочитания към хуманитарните науки. Въпреки това на неговите страници , например, намира
място публикация, посветена на здравеопазването (hygiene), в която се препоръчват средства за оказване първа помощ на давещите
21 Аретов, Н. Национална митология и национална литература: Сюжети, изграждащи българската национална идентичност в словесността от ХVIII и
ХIХ в. С., 2006, с. 18–19.
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се22 или информация от областта на физиката и земеделието относно все още примитивните опити за създаване на уред срещу
градоносните облаци (за отклоняването им от земеделските площи).23 А в друга публикация се съобщава за изобретения от д-р
Петър Берон “огнегасителен состав” 24 и за трудностите във връзка с узаконяване на изобретението в Англия. Независимо от тези и
други изключения, доминират публикациите от областта на хуманитаристиката.
И за двете издания обаче е типичен подчертаният интерес към
изграждане на съвременния български език. А проблемите на езиковото строителство обособяват един от тематичните кръгове, провокирали най-енергична читателска активност. И това е съвсем закономерно, като се знае, че историческият период, към който спада
втората половина на ХIХ в., се характеризира с интензивно формиране на българския книжовен език и неговата нормативна система.
“Мирозрение” е било смятано за филологическо списание, тъй като
голям брой негови статии са имали отношение към езикови въпроси. “Добровски развива идеята за фонетичен правопис”,25 но в
рамките на общоприета славянска граматика. Ако първият възглед е радикален в своята прогресивност, то вторият е радикален
в своята регресивност. Добровски стига до там, че лансира идеята
за обща световна азбука и изтъква предимствата на кирилицата.
При оформянето на предпочитанията си към фонетичен правопис
Добровски е бил под влиянието на сръбската графична система
(по това време му е сътрудничил и Константин Огнянович). А за
“Цариградски вестник” е известно, че е “издание, което отразява първите масови прояви на Българското възраждане”, като сред
тях се нареждат “първите прояви на филологизъм, който включва езиковите спорове, правописната кодификация, равнището на
филологическата културна критика...” 26
22 Мирозрение, сек [год.] 1, слистък (число)[кн.] 2, окт. 1850 г., с. 31. В следващите бележки ползва осъвременена пагинация, която тук е дадена в квадратни
скоби.
23 Мирозрение, год. 1, кн. 1, септ. 1850 г., с. 11. В информацията се прави
съпоставка и между действието на градобранителя и гръмоотвода.
24 Мирозрение, год. 1, кн. 2, окт. 1850 г., с. 35.
25 Боршуков, Г. цит. съч., с. 61.
26 Михайлов, К. цит. съч., с. 175.
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В тези случаи е особено активна и “обратната връзка” с читателите. Достатъчно е да се посочи, че първата анкета в българската
периодика е публикувана от “Цариградски вастник” и тя е с мнения на учители (Б. Петков и др.) относно правописа. А заедно с
поредицата си статии по езикови проблеми (отразяващи колебанията при утвърждаване на езиковата идентичност), “Мирозрание”
публикува “писма на читатели, отговори на редактора по тези
въпроси”.27
Още първата страница на първата книжка на “Мирозрение” е
заета от читателско писмо на тази тема. След като окуражава редактора в намерението му да издава периодично списание, писмото го упреква за използвания от него правопис28 , който читателят
счита за архаичен. Привежда се цитат от Добровски, който твърдял: “че правописание (...) не можи да бъди друго освен писанието
по произносението”. Авторът на читателското писмо подкрепя становището си с мнения на Васил Априлов, Христаки Павлович и
Анастас Стоянович. От тези и от други цитати в писмото, както
и от факта, че читателят цитира текстове от гръцки и латински
език, следва изводът, че макар и писмото да е анонимно, неговият
автор е високо образован за времето си българин. А от това, че
в обръщенията си към редактора често замества учтивата форма
с фамилиарното 1. л. ед. ч. на местоименните и глаголни форми,
може да се заключи, че читателят е близък познат на Добровски
(читателят цитира и негови устни изказвания). Във финала на писмото се отправя упрек и към други от “българските писатели” за
отказа им на практика да приложат в своите текстове възгледите
си за опростен съвременен правопис. Читателят формулира възможните според него причини за това противоречие и пита: “дали
можът тиа да бъдат основателни”.29 Очевидно е, че цитирана27 Боршуков,

Г. цит. съч., с. 61.
има предвид правописа в Обявителното писмо от 06.08.1849 г.
Всъщност това предварително съобщение за списанието провокира по-голям
процент от читателските писма (в сравнение с публикациите в самото списание).
29 Мирозрение, год. 1, кн. 1, септ. 1850 г., с. 1–2. Сред възможните причини читателят подрежда: 1. Невъзможността на съвременните му писатели да
съгласуват помежду си нов правопис; 2. Стремеж към подражание на старославянските книги; 3. Подражание на други езици, в които има несъответствие
28 Читателят
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та публикация притежава специфичните формални, съдържателни
и функционални белези на типа читателско писмо, набелязани в
първата част на това проучване. В своя отговор на писмото Добровски поема ангажимент да се съобрази с читателското желание
и да започне отпечатването на своето списание според естествения
изговор.
Но при прочита на този диалог между редакция и читател се
губи усещането за действителна диалогичност, а се създава впечатлението за един твърде продължителен и едногласен монолог.
Причината за това е липсата на различни гледни точки, които да
диференцират читателя от редактора. Подобен унисон между комуникиращите страни (особено когато т. нар. читателски писма се публикуват анонимно) често поражда скептични контрареакции сред
останалата част от реципиентите. Една от тях е липсата на особен
интерес към съответното издание.
В последната книжка на „Мирозрение” Добровски публикува
пространния си отговор (с. 75–80) на друго анонимно читателско
писмо, отпечатано в „Српске новине” и влиза с неговия автор в „приятелски” дуел, чието най-често използвано оръжие е иронията.30
Отказът на „Мирозрение” да следва традиционната ортография (и
най-вече липсата на ерове) е предмет на задочния спор, започнат
от читателя. Но за съжаление и от тази публикация се създава
впечатлението за монологичност, тъй като читателското мнение е
отпечатано по страниците на друго издание.
Тематичен кръг, който също провокира читателски писма по
страниците на „Цариградски вестник” и „Мирозрение”, е обособен
около въпросите за набиране на спомоществователи (както за конкретното издание, така и за други дейности в полза на обществото).
„Мирозрение” отпечатва анонимно читателско писмо, в което под
формата на предположение се крие читателска препоръка: „като
повременното ви списание не е политическо..., ще е добро, помислих си, да имате патриотически някои любопитни неща”.31 След
този увод читателят предава диалог между петима събеседници. От
мвжду изговор и правопис; 4. Желание да се изтъква етимологията на думите;
5. Готовността за компромис в името на това да имаме един общ писмен език.
30 Мирозрение, год. 1, кн. 5, юни 1851 г., с. 75–80.
31 Мирозрение, год. 1, кн. 1, септ. 1850 г., с. 13.
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конкретния проблем за набиране на „спомощници” за „Мирозрение”
разговорът стига до по-широката тема за спомоществователството
изобщо. В своя отговор „Примечание на сочинителя” Добровски
прави пространен коментар на репликата на мнимия дарител, който се подписал, че ще подпомогне училището в родния си град, но
при условие в действителност да не дава обещаните пари. Според
редактора на „Мирозрение”, подобен тип поведение ще има като
последици:
1. Отлив на желаещи да даряват средства за училището;
2. Основната тежест по издръжката на училището ще падне
върху по-бедните граждани.
„Цариградски вестник” също публикува писма с подобно съдържание. Особено интересно е писмо от Габрово, придружено с емоционален редакторски коментар, писано по повод несъгласията на
настоятелите, заради които е било възпрепятствано построяването на Априловското училище. „И причината на това, казват, е,
защото някои си от жителите искали да усвоят някои притежания (мюлкове), които трябвало да принадлежат на училището” 32 съобщава вестникът. А след тази информация коментарът
на Александър Екзарх завършва с думите: „...И доброто, което
всякий ожидаваше, да ся не появи: Жално, истинно Жално!!” 33
Всъщност тези две противоположни тенденции: на дарителство и
всеотдайност, от една страна, и на еснафско мислене, игнориращо
образованието като приоритет, стигащо до национален нихилизъм,
от друга страна, вървят ръка за ръка през целия период на българското Възраждане. А това на свой ред е във връзка с два типа народностно и културно самоопределение. Първият, условно наречен
цивилизаторски, приема схващането, че просперитетът на българина зависи от неговото приобщаване към общоевропейската скала
на ценностите, в която образоваността заема престижни позиции.
А според втория, условно наречен провинциален, българите и без
32 Цариградски вестник, год. II (В), 1851 – 1852, бр. 51–96 [фототип. изд.] С.,
1973, с. 100.
33 Цариградски вестник, год. II (В), 1851 – 1852, бр. 51–96 [фототип. изд.] С.,
1973, с. 100.
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друго сме си изостанали, все такива ще си бъдем и вместо да пилеем пари за учение, можем да си присвояваме част от онова, което
е определено за просветата, и да затъваме все по-дълбоко в дрязги
от махленски мащаб.
В следващите години други тематични ядра подтикват читателите към активно изразяване на позиции по страниците на периодичните издания. Това са тематичните кръгове, свързани с проблемите на женското образование, конфликтите, съпътстващи борбата за църковна независимост, навлизането на европейски моди
и т. н. Но тогава гласът на „Мирозрение” вече е замлъкнал в резултат на едни или други закономерности и това списание не може
да участва в съпоставката на тематични кръгове и провокирани от
тях читателски реакции.
Отношението на редакциите към изпратените (и по-специално
към стигналите до публикуване) читателски писма не е еднозначно.
Както вече беше споменато, при четене на отпечатаните в „Мирозрение” читателски писма се поражда усещането за монологичност
на изказа.
А „Цариградски вестник” – напротив, давайки разгласа на читателски писма, съдържащи критични коментари и препоръки към
редакцията, запазва толерантност и уважение към различното мнение. Като един от примерите за това може да се посочи публикуваното писмо на читател, недоволен от отразяването във вестника
предимно на международни новини, и препоръката му към изданието „да пише повече за българските работи”. Отговорът на редакцията, който изпъква със своя любезен и уважителен към читателското мнение тон, е интересен и със своята обосновка. От тази
редакционна реплика личи, че липсата на етноцентризъм е сред основните принципи, върху които се е градила издателската политика
на най-продължително излизащият през Възраждането български
вестник (отделен въпрос е на какви причини се дължи тази липса на етноцентризъм). Резултатите от този тип общуване между
читател и редакция са имали своя положителен ефект върху вестника. Неговата толерантност към критични оценки вероятно е сред
факторите, допринесли за поддържане на читателския интерес.
Но отказът от преоценка на собственото редакционно поведение
(нежеланието да се преподреди скалата на новинарските ценности
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в съответствие с читателските предпочитания) рано или късно води
до отлив на читатели. А взискателността на българския читател е
била факт, който съвсем не е заслужавал подценяване. Тя е съществувала, въпреки твърде ограничените му възможности за избор в
онзи изключително тесен вестникарски пазар. Нито едно издание
от епохата на българското Възраждане, което е изгубило по една
или друга причина читателските симпатии, не е могло след време
да си възвърне първоначалните позиции, за разлика от други национални общества и култури (и в частност – читателски общности),
където това нерядко се случва.
В заключение следва да се посочи, че читателската активност
на българина (не само от времето на нашето Възраждане, а и от поранни и от по-късни исторически периоди) е нужно да бъде детайлно проучвана в зависимост от социокултурния контекст на конкретния исторически момент. Защото читателските мнения, фиксирани
писмено, са един от най-достоверните индикатори за ефективността на авторските (и редакторските) стратегии върху реципиента. В
особено висока степен това се отнася до читателите на периодиката
и техните мнения. Както е известно, процесът на формиране на читатели и на възникване (развитие или прекратяване) на периодични
издания е двустранен. Вестникът или списанието осъществява себе
си тогава, когато успее да създаде своя постоянна читателска среда. А периодичното издание формира своите читатели дотолкова,
доколкото и те формират неговата политика.
Албена Хинкова 34
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Херпес вирусни инфекции — исторически данни
и съвременен поглед на проблема
Наименованието херпес идва от гръцката дума “ερπης”, която
означава пълзя, влача се. Датира от епохата на Хипократ, когато
е било използвано за обозначаване на различни кожни заболявания. За първи път през 1694 г. Marton описва лабиалния херпес.
През 18-ти век е бил често срещан при проститутките и е бил наричан „професионално заболяване при жените”. Терминът herpes
simplex се появява през 1713 г., когато са съществували и термините
herpes miliaris и herpes exedens. В началото на тридесетте години на
XX в. са документирани рецидиви при пациенти с доказани специфични антитела срещу HSV. Явлението е наречено “имунологичен
херпесен парадокс”, което отразява развитието на рецидивираща
инфекция на фона на активно действащ хуморален имунитет. Това
откритие представлява обрат в общоприетите дотогава схващания,
съгласно които вирусният агент се елиминира напълно от гостоприемника по време на оздравяването. През шестдесетте години на
ХХ в. Schneweiss и Dowdle идентифицират два антигенни типа HSV
въз основа на специфичната входна врата и типа на атакуваната
тъкан – лабиален херпес (herpes labialis) и генитален херпес (herpes
genitalis). През 1970 г. Рlummer открива HSV в латентно състояние
в сензорни ганглии, като по този начин се потвърждава доказаната
още през 1929 г. хипотеза на Goodpasture и Теаgue за невротропизма на HSV и способността му да перcистира в организма в латентна
форма (Dienes et al., 1994).
Представители на семейство Неrpesviridae са изолирани от всички класове гръбначни животни, както и от безгръбначни животни
(мекотели). Известни са осем херпесни вируса, които атакуват човека (Griffiths, 1997). Тези инфекциозни агенти, обозначени като HHV
(human herpes viruses), причиняват заболявания с различна тежест
и разнообразна клинична картина – от безсимптомни инфекции и
самоограничаващи се мукокутанни лезии на устната кухина и урогениталния тракт, през кератити, кератоконюнктивити, до тежки
генерализирани инфекции, енцефалити, менингити, и злокачествени новообразувания.
Вирус херпес симплекс (HSV) е ДНК съдържащ обвит вирус,
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съществуващ като два типа: HSV-1 и HSV-2 (фиг. 1).

Фиг. 1. Модел на херпес симплекс вирус.
HSV-1 причинява главно инфекции на устата, гърлото, лицето, очите и централната нервна система (ЦНС), докато HSV-2 основно причинява инфекции в анално-гениталната област, но всеки може да причинява инфекции във всички споменати области
(Chayavichitsilp et al., 2009). Много хора, инфектирани с HSV, не
проявяват клинични симптоми; те се описват като асимптомни или
като имащи субклиничен херпес. HSV може да причини различни заболявания, но най-често се характеризира с формирането на
лезии върху кожата и лигавиците на инфектирания участък. Първичната инфекция може да е и асимптомна, след това вирусът винаги се транспортира чрез периферните сензорни нерви до ганглия,
което впоследствие води до установява персистентна (латентна) пожизнена инфекция. При стимулиране може латентният вирус да се
реактивира и причинява повтарящо се болестно състояние. Потенциално фаталните болести включват енцефалити у новородените
и дисеминираните инфекции при пациенти с дефекти в клетъчния
имунитет (Aurelian, 2000). HSV са причинители на заболявания с
разнообразна клинична картина (фиг. 2).
Херпесен енцефалит – смята се, че херпесната инфекция на
ЦНС се причинява от ретроградна трансмисия на вируса от пе-
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риферни участъци на лицето след HSV-1 реактивация, по дължината на тригеминалния нервен аксон до мозъка. HSV е най-честият
причинител на вирусни енцефалити. При инфектирането на ЦНС
вирусът проявява предпочитание към темпоралния дял.

Фиг. 2. Заболявания причинявани от HSV-1 и HSV-2.
Херпесен кератоконюнктивит – започва с инфекция на епителните клетки на повърхността на окото с последваща инфекция
на нервите, инервиращи роговицата (Carr et al., 2001). Първичната инфекция обикновенно протича като подутина на конюнктивата
и клепачите (блефароконюнктивит), придружени с малки, бледи,
сърбящи лезии на повърхността на корнеята. Следващите рецидиви
могат да бъдат по-тежки и да са придружени от хронично сухо око,
леки конюнктивити или хроничен синузит. Имунният отговор на
антителата срещу вирусния антиген може да предизвика масивен
автоимунен отговор в очите, което може да доведе до разрушаване
на роговицата и загуба на зрението (Suresh & Tullo, 1999).
Херпес лабиалис – проява на първична или рецидивираща инфекция.
Херпесен гингивостоматит – локализиран e в устната кухина
и е проява на първична инфекция. Най-често преминава в рецидивиращ лабиален херпес.
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HSV е нетипичен причинител на хепатит, най-често срещащ се
по време на бременност или при имунокомпрометирани пациенти.
В повечето случаи на HSV хепатит при имунокомпетентни хора
инфекцията протича без кожни лезии (Fahy et al., 2000).
HSV-1 може да доведе до частично увреждане на нервната система и да повиши риска от развитие на болестта на Алцхаймер
(Holmes & Cotterell, 2009). Вирусът взаимодейства с компонентите
и рецепторите от липопротеини, което може да доведе до развитието на болестта на Алцхаймер.
Херпесвирусен менингит – HSV-2 е най-честия причинител на
мeнингит на Mollaret – вид повтарящ се мeнингит.
Неонатален херпес симплекс – рядко, но сериозно заболяване
обикновено причинено от вертикална трансмисия на HSV (тип 1
или 2) от майката към новороденото (Whitley, 1995).
При хора с имунен дефицит HSV може да причини необичайни
кожни лезии. Едни от най-поразителните такива са под формата
на продълговати ерозии в кожата, сбръчкани по такъв начин, че
изглеждат като нарязани с нож.
В заключение може да се каже, че HSV са причинители на инфекции, които са едни от най-често срещаните при човека и са
глобално разпространени (Corey, 2002).
Нели Вилхелмова-Илиева 1
Литература
1. Aurelian, L. Herpes simplex virus. In Clinical Virology Manual. Edited
by Specter, S., Hodinka, R.L. and Young, S.A. Washington, AC:
American Society for Microbiology (2000) pp 384–409.
2. Carr, D. J., Härle, P., Gebhardt, B. M. The immune response to ocular
herpes simplex virus type 1 infection. Exp. Biol. Med. (Maywood) (2001)
226: 353–366.
3. Chayavichitsilp, P., Buckwalter, J. V., Krakowski, A. C., Friedlander,
S.F. Herpes simplex. Pediatr. Rev. (2009) 30: 119–129.
1 Асистент Нели Миленова Вилхелмова-Илиева, докторант на самостоятелна
подготовка, Департамент по вирусология, Институт по микробиология „Стефан
Ангелов”, БАН
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6. Fahy, R. J., Crouser, E. and Pacht, E. R. Herpes simplex type 2 causing
fulminant hepatic failure. South. Med. J. (2000) 93: 1212–1216.
7. Griffiths, P. D. The herpesvirus family in the 21st century. Antiviral
Chem. Chemother. (1997) 8: 11–15.
8. Holmes, C. and Cotterell, D. Role of infection in the pathogenesis of
Alzheimer’s disease: implications for treatment. CNS Drugs (2009) 23:
993–1002.
9. Suresh, P. S. and Tullo, A. B. Herpes simplex keratitis. Indian J
Ophthalmol (1999) 47: 155–65.
10. Whitley, R. J. Herpes simplex virus. In: Fields, B. N., Knipe, D. M.,
Howley, P. M. (Eds.), Fields Virology. Lippincott Williams and Wilkins,
Philadelphia, PA (1995) pp. 2461–2509.
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Съвременни подходи в терапията на херпесни
инфекции
Главният проблем, стоящ пред разработването на ефективни
анти-вирусни химиотерапевтични средства идва от тясната връзка
между вирусния репликативен цикъл и клетката гостоприемник.
Ето защо, мишени за ефективни противовирусни агенти са тези
вирус-специфични структури и функции, които определят вирусната репликация, но които не съществуват или не са есенциални за
клетката, респективно за организма-гостоприемник.
Засега в профилактиката и лечението на HSV инфекциите са
познати два подхода:
I. Имунотерапия – осъществява се с ваксини и имунни серуми
за предотвратяване или минимизиране на първичната инфекция,
както и за лечение на съществуваща вече инфекция.
1. Пасивен трансфер на имунокомпетентни клетки. Това са Тлимфоцити от донори, прекарали херпесна инфекция, въвеждащи се интравенозно с профилактична и терапевтична цел;
2. Имуноглобулини – такива са произвежданите в България Херпесбулин и Имуновенин-интакт;
3. Ваксини
а) през 1975 г. са лицензирани българските поливалентни убити
ваксини тип 1 и тип 2, както и комбинираната ваксина 1+2
(Dundarov et al., 1982; Dundarov & Andonov, 1994);
б) разработени са субединични ваксини, съдържащи гликопротеини от суперкапсида на HSV, за които се смята, че са основните цели за неутрализиращите антитела (Stranberry et al.,
2000);
в) получени са и дефектни вирусни мутанти, които значително редуцират тежестта на рецидивите, осигуряват кръстосана
защита срещу HSV-1 и HSV-2, и правят вирусите неспособни
да преминат отново във вирулентно състояние или да се установят в латентно състояние (FOCUS, 2008).
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II. Селективни инхибитори на херпесвирусната инфекция
Вирус – специфични мишени за химиотерапевтични средства са:
1. Извънклетъчните вириони
Намаляването на възможността вирионите да заразяват чувствителни клетки се основава на способността на някои химични съединения, напр. йони на тежки метали, метални комплекси и др. неспецифично да инактивират вирионите извън
клетката, като денатурират вирусните белтъци и/или предизвикват структурни изменения в липидите на суперкапсида.
2. Прикрепяне (адсорбция)
Доказано процесът се блокира от: полиоксометали, сулфатирани полизахариди (декстрансулфат и протаминсулфат), поликатиони (полилизин). Приложението на тези вещества обаче силно се ограничава от тяхното антикоагулиращо действие.
3. Инхибитори на фузията
Инхибиторите на фузията предотвратяват фузията на вирусния суперкапсид с клетъчната мембрана. Това спира навлизането на вируса в клетката. Пример за инхибитор на фузията е
Docosanol, наситени алкохоли (С6 – С22), които се използват
в балсами за уста и кремове за локално приложение и др.
4. Вътреклетъчен репликативен цикъл
При херпесвирусните инфекции е разработена химиотерапия,
основана на прилагането на нуклеозидни аналози, които скъсяват продължителността на симптомите на HSV инвазия и
водят до по-бързо заздравяване на лезиите. Понякога нуклеозидните аналози се използват като ежедневна терапия и се
прилагат в рамките на няколко години. Тази терапия редуцира честотата на симптомите и реактивациите. Нуклеозидните
аналози се разделят на два вида:

А) Пиримидинови: йоддезоксиуридин (ИДУ, IDU, Dendrit, Idexur, Herplex), трифлуортимидин (ТФТ), (E)-5-(2-bromovinyl)2’-deoxyuridine (BVDU, Brivudin, Zostex, Zerpex, Zonavir).
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Б) Пуринови: Ацикловир (ACV; 9-(2-hydroxyethoxymethyl) guanine) е първият селективен инхибитор на HSV (Еlion и съавт.,
1977), за което авторът е удостоен с Нобелова награда през
1988 г. Получил е най-широко приложение като антихерпесно
средство, но въпреки добрите резултати които дава, при лечението на първични инфекции ACV не предотвратява формирането на латентна инфекция в нервните клетки.
Други пуринови аналози са: видарабин (аденинарабинозид,
Vidarаbinе, Ara-A, AA), валацикловир (Val-ACV), пенцикловир (Penciclovir; PCV), фамцикловир (Famciclovir, FCV), ганцикловир (Ganciclovir, GCV).
Изопринозин (имуновир, изониплекс) – нуклеозид, прилаган при
HSV инфекции, във връзка със способността му да стимулира в
организма имунен отговор. Като действа върху имунната система,
той възстановява увредения клетъчно-медииран имунен отговор и
подобрява хуморалния имунен отговор. Важен е имуностимулиращият му ефект при възрастни хора.
Недостатък на нуклеозидните аналози е сравнително бързото
селекциониране и/или формиране на резистентни мутанти. Особено застрашени са пациентите с компрометирана имунна система, и
на първо място – HIV позитивните (Ziyaeyan et al., 2007). Наличието в организма на резистентни мутанти изисква рязко повишаване
на терапевтичните дози. Това от своя страна е съпроводено с развитието на тежки странични ефекти, което и компрометира резултата
от терапията. Клинично около 1–2% от пациентите са инфектирани с нуклеозидно-резистентни HSV. При имунокомпрометираните
пациенти с трансплантации, носители на HIV или раково болни,
честотата на резистентност може да е повече от 10%.
Нуклеотиден аналог с антихерпесна активност е Cidofovir (CDV),
който е активен спрямо резистентни към нуклеозидните аналози
мутанти на HSV.
Натриевата сол на фосфономравчената киселина (Foskarnet, Foskavir) е пирофосфатен аналог, който селективно инхибира ДНКполимеразата на HSV-1 и HSV-2.
Някои хранителни добавки, като аминокиселината лизин, проявяват способност да редуцират продължителността на инфекцията
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в резултат на инхибиране на репликацията на HSV. Използват се
и други диетични добавки като ехинацеа, eleuthero, zinc, пчелни
продукти и алое вера. Няма достатъчно информация за да се определи колко ефективна може да е такава терапия, а също така какви
ефективни дози да бъдат прилагани.
Напоследък в литературата се съобщава, че някои растения от
традиционната медицина имат анти-HSV активност (Kuo et al.,
2002). В екстракти от растения са доказани голям брой малки молекули, като феноли, полифеноли, терпени, флавоноиди, захарсъдържащи компоненти, за които е доказано, че са обещаващи антихерпесни агенти.
В последните години все по-често се използва комбинирана терапия с два или повече препарата със синергично действие (Piret
et al., 2002). Този подход цели чрез прилагане на синергични комбинации от два и повече препарата да се атакуват едновременно
няколко вирусни мишени. Така драстично намалява вероятността
за формиране и/или селекция на резистентни мутанти. Нещо повече – рязко се снижават терапевтичните дози, с което се отстраняват
всякакви странични ефекти.
Нели Вилхелмова-Илиева
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Икона или идол
(същността на Православния естетически
мироглед)
Иконите са неотлъчна част от православната традиция, без тях
ни е трудно да си представим православния храм или самото богослужение. Образността в християнството съществува от самото начало, но оформянето и формулирането на иконографията е процес,
който се е развивал съвместно с развитието на самото богослужение
и литургия.1
Езикът в иконописта се е формирал в Църквата под благодатното осенение на Светия Дух, а канонът в иконописта е в съвършено
съответствие с учението на Църквата. Православната църква разглежда иконописта не само като едно от църковните изкуства, а като
основно изкуство и възприема самата икона като зримото, видимото изображение на православната вяра. За да можем да раберем
изцяло значимостта на иконите в Православния мироглед трябва
да разгледаме по обстойно и взаимоотношението на изображението
с прототипа, т.е. присъствието на прототипа в изобразеното. Иконата е подобна на прототипа, но не е еднаква по същност с него. Тя
съдържа есенцията му, но за разлика от Евхаристията2 прототипа
е само „частично присъстващ” в нея. Този феномен на присъствие
без материя води своето начало от платонизма и неоплатонизма.3
През късната античност в езическите култове на образите и символите се преписват свойствата на първообраза, което постепенно
се прехвърля и в ранното християнство, като на иконите и кръстчетата започват да се придават магически свойства.4 Също така
се наблюдава и повтарянето на даден образ или символ с което се
цели умножаването на магическите му свойства. Всичко това из1 За ранната иконография виж Grabar, Andre. Christian Iconography – A
Study of Its Origins, Princeton University Press, 1980
2 Това е тайнството на тайнствата и претворяването на хляба и виното е
действително
3 В „Илиада” на Омир, Патрокъл се явява на Ахил, но без материя. Идеята,
че образът е еднакъв, но и същевременно различен от прототипа най-вече по
материя, е засегнат и в Омировата Одисея „A mere image, for himself (was) with
the immortal gods” (Homer, Odessy, Penguin Books, 1946, p. 602)
4 Henry, Maguire. Byzantine Magic, Washington, 1995, стр. 4
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чезва след иконоборческия период когато „Християнските изображения изгубват своя статус на силни знаци и стават репрезентация
на силни индивиди”.5 Според св. Йоан Дамаскин изображението на
човек, дори и приличайки си физически със свой прототип, се различава по същност от него, тъй като изображението е лишено от
ум/разум, не се движи, не може да мисли или говори, защото не е
живо и няма живот в него.6 С други думи разликата не е толкова
във формата, колкото в присъствието. Прототипът и изображението принадлежат към различни светове, но въпреки това ролята на
изображенията в християнското изкуство е да покажат незримото.7
Св. Теодор Студит обяснява тези взаимоотношения с примера на
восъчния печат. Оставеният отпечатък във восъка е точно копие на
печата, тъй както иконата е копие на своя прототип.8
Самата икона е молитва, излята в образ и изобразеното в нея
се възприема и разбира само чрез молитвата. Господ Бог Иисус
Христос Слово – второто Лице на Светата Троица, в Своето въплъщение възстановява Божият образ в човека, а Неръкотворният
образ, даден ни от Самия Иисус Христос, е първата икона и точно
тази икона благославя и освещава всяко изображение на свят човек
или свещено събитие.
Иконата е частица от вечността и като всичко в Светата Църква
предназначението и е да приближава човека към Бога и спасението
на човешката душа. Ето защо иконописта поначало не е занаят, а
творчество на една дълбоко религиозна душа, която има от Бога
дарбата да рисува. За това в иконата не може да има нищо случайно или произволно. Ние, които почитаме светите икони, и специално тези, които ги рисуваме, трябва да бъдем много внимателни и
благоговейни при изобразяването на светиите, за да не би вместо
чест и слава, чрез бездуховност, пренебрежително отношение или
просто незнание, да им въздаваме безчестие.

5 Пак

там стр. 71
of Damascus, On the Divine Images, NY, 1980, стр. 74
7 Antonova, Clemena. The Understanding of the Icon In the Byzantine East and
the Latin West – the Implication of Translation, в: Философски четения, (сборник
доклади), Пловдив, 2004, стр. 62
8 Teodore the Studite. On the Holy Icons, NY., 1981, стр. 29
6 John
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Икона и идол9

Иконоборците в древността са считали иконите за идоли, а иконопочитанието за идолопоклоничество. Днес някои от християнските секти продължават тази традиция. Но да разгледаме защо
иконата не е идол и защо двете понятия са взаимноизключващи се.
Думата икона е от гръцки произход (εικων, ονος) и има няколко
значения:
1. в пряк смисъл – образ, портрет, фигуративно изображение на
нещо, ситуация, образ върху монета, отражение в огледало;
2. преносен – мечта, подобие;
3. изображение или жив образ, в смисъл на прилика, на олицетворение;
В Стария Завет думата „икона” е употребена повече от петдесет
пъти със значението на образ или изображение на нещо съществуващо, което има битие и на което се отдават почести.10
В Новия Завет думата „икона” е употребена повече от петнадесет пъти, но в нов смисъл. Тя означава: образ върху монета,11
образ Божии,12 образ земен и небесен,13 образ на славата Господня,14 Образ на Сина,15 т. е. използва се в смисъл на оприличаване
на същността с това, което изобразява. Самата дума може да се
разгледа и като отношението между Първообраза и Образа.
Думата идол също е от гръцки произход (ειδωλον) и има значението на изкуствено създаден образ, нещо, създадено в ума. Той
не изобразява нещо, което съществува или има битие. За разлика
от иконата, идолът е плод на човешкото въображение. Идолът и
божеството, което той изобразява, са едно и също. Такъв е и смисълът, вложен в Стария Завет и Новия Завет.16 В това се разкрива,
9 Коев,

Тотю. Икона и идол, Духовна култура, 1959, 12, 8–12
1: 26–27; 5: 13; 9: 6; Прем. Сол 2: 23 и др.
11 Мат 22: 20; Марк 12: 14; Лука 20: 24
12 1 Кор 11:7; 2 Кор 4:4; Кол 1:15; 3:10
13 1 Кор 15:49
14 Кор 3:18
15 Рим 8: 29
16 Изх 20: 4; Лев 26:1; Второз 5:8; Деян 7:21; 15:20; Рим 2:22 и др.
10 Бит.
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че идолите са образи на мними божества, а идолопоклонниците възлагат своите надежди на бездушни твари, творения на човешките
ръце.
От направения кратък анализ се вижда, че икона и идол са две
коренно различни неща, както по произход, така и по съдържание.
Иконата изобразява нещо което действително съществува, отделно
от нея, докато идолът е продукт на човешкото въображение. Иконата е коренно различна от своя първообраз по същество, но е равна
с него по лик, външен вид или име. На иконата не се изобразява
природа, а личността, т. е. външния облик. Всеки, който отъждествява иконата с изобразеното на нея лице, я отъждествява с идол.
Иконата е само средство, което ни дава възможност с помощта на
сетивното възприятие да се въздигнем към Божественото съзерцание. Иконата разкрива величието и творческата сила на Бога; тя ни
въздига към Него и ни сочи пътя към Небесното царство, защото
човек не е в състояние да съзерцава духовното и невидимото без
външен посредник.
Иконата съдържа в себе си три важни компонента:17
∙ Научни знания
∙ Художествена стойност/естетическа
∙ Богословско съдържание
Познаването на тези три компонента в иконописта е задължително, поради факта, че те взаимодействайки си в равноправно съотношение, изграждат цялостния облик на иконата. Игнорирайки
който и да е от компонентите, ние се отдалечаваме от пълното разбиране на самата ѝ същност. Ако пренебрегнем богословското ѝ
съдържание тя се превръща в сухо, историческо свидетелство или
паметник на културата. Изключвайки научните сведения в нея, губим представа какво е важното и какво е вторичното, а ако пренебрегнем естетическите ѝ качества, ние пренебрегваме самата икона.
В иконописта са нужни огромни познания в областта на техниката
и технологията, но също така и в областта на богословието.
17 Egon Sendler, S. J., The Icon Image of the Invisible, Oakwood Publications,
1993, стр. 1
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Иконата е произведение на изкуството, което излиза извън рамките на познатите ни изобразителни изкуства като носи в себе си
и огромна богословска натовареност. Християнското изкуство се
създава да е вечно, тъй както е вечна и християнската вяра. Иконописта е живото свидетелство за въплътилото се Слово, и чрез
своето съществуване всяка икона може да се разгледа като потвърждение на това въплъщение. Не само на теория, но и на практика,
иконописта се явява като възможност за човека да говори и обясни
за Бог на свой език, който засвидетелства неговата вяра. Но ние не
бива да „идолизираме” иконата, защото тя принадлежи към света
на сетивното, към света на създаденото от нас. Дори и свързана с
литургиката и тайнствата тя не може да ги замести.
Чрез това, макар и лаконично разглеждане, ние пробваме да
обясним необяснимото, защото иконописното изкуство чрез трансформация на земните форми прави небесния свят видим за душите ни. Това е и същността на Православния естетически мироглед. Въпреки строгият канон в православната иконопис, истинската
икона е винаги нова интерпретация, творение в което рефлектира
вътрешния свят на зографа и го превръща в преводач на Божието
Слово в образи.18
Личността на зографа е била обсъждана на не малко събори,
но „всеки опит да се прекрачат абстрактните очертания на понятието „зограф” и да се потърсят характеристиките на цялостната
личност или на съсловието, би трябвало да започне с характера на
образованието и отношението на зографа към писаното слово”.19
Иконописецът трябва да съчетава в себе си мистичната интуиция и
художественото майсторство. В светската живопис това съчетание
се нарича гениалност, а в иконописта – прозрение, защото зографът
първо трябва да изучи науката (теорията), а после да пристъпи към
практиката, породена от тази наука. Познанията му трябва да са
систематични и задълбочени, защото „онзи, който обича практиката без усърдие или по-вярно без наука, прилича на моряците, които
влизат в открито море с кораб без компас и рул, без, разбира се да
18 Egon Sendler, S. J., The Icon Image of the Invisible, Oakwood Publications,
1993, стр 141
19 Гергова, Иванка. Зографът като писател и читател – в: „Философия. История. Изкуствознание.” (сборник доклади), С., 2010, стр. 269
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знаят (къде отиват). Винаги практиката трябва да се основава на
добрата теория... Това е валидно тук повече, отколкото във всяко
друго занимание”.20
За иконографския канон са важни не само живописните технологии и визуалните форми, но и личността на зографа, с неговата
вяра и упование в Бога. Църквата е приела едно изискване: Не
приемайте икони от ръцете на невярващи и не предавайте светите
икони в ръцете на безбожника.21
Трябва да се помни, че иконописта е творческо-сакрален акт.
Тя съчетава в себе си сакралното творчество и молитвата. Иконописецът не е занаятчия и (по възможност) трябва да води духовно
извисен живот, който да се отразява в неговото творчество. Самият
акт на изписване на иконата трябва да е придружен с пост, молитва, духовна и телесна чистота. Нарушаването на тези принципи се
счита за голям грях.
За покровители на зографите се смятат св. евангелист Лука и
св. Дева Мария, поради което в ерминиите се срещат специални
молитви за иконописците.
Адриана Любенова 22

20 Мутафов,

Емануил. Европеизация на хартията, С., 2001, стр. 214
на хаджи Славчо Кисьов по Богословие и символика (От друга
страна: Църквата не е ригористично общество, което се е изолирало и ограничило от всичко, но е основана от разпнатия Христос, Който е оставил заповедта
за учениците Си: “обичайте се един другиго” Йоан.)
22 Докторант Адриана Любенова – ИИИзк
21 Лекция
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Димитър Димов и “Диалогът между две
изкуства”
За голяма част от нас, по-младите българи, са непознати дори имената на онези актьори, режисьори и други филмови дейци,
които със своето творчество допринесоха за славата на родното ни
киноизкуство. Слава, за която и ние сме чували от своите родители,
дядовци и баби, а понякога даже сме гледали един или друг ретро
филм. Определени рубрики по Националната телевизия в последните години имат немалък принос за това. Но въпреки всичко, едва
ли знаем как са създавани онези кинотворби, част от които са смятани за шедьоври и днес, какъв път са изминали от снимачната
площадка до екрана и до сърцата на зрителите.
Ето защо в тази рубрика ще се припомня творческата история
на някои от тях. Започва се с филма „Тютюн”. Действително той
често предизвиква снизходителни усмивки у зрителя, който гледа
някои епизоди – особено когато се наблюдава играта на артисти,
познати ни с много по-усъвършенстваното си майсторство, показано в по-късни техни превъплъщения. Но така или иначе това е
един от филмите, превърнали се в символ на българското кино, а и
режисурата на Корабов е на много голяма висота. Текстът на предлаганата статия е идентичен с доклад, прочетен на конференцията,
посветена на 100-годишния юбилей на Димитър Димов, организирана от ИЛ – БАН и НБКМ.
“От литературна гледна точка киното е подлагано на противоположни квалификации; то е определяно ту като литературна
разновидност, ту като абсолютна противоположност на словесното изкуство. Тия две взаимно изключващи се определения са
поотделно верни, само доколкото фиксират някои наистина съществуващи, но обикновено външни сходства и различия между
двете изкуства” 1 – пише Иван Стефанов в статията си “За границите между литературата и киното”, отпечатана в същата година,
когато е завършена филмовата продукция по романа на Д. Димов
“Тютюн”. И авторът на теоретичната статия продължава своите
разсъждения по пътя към тясната граница между литературното
1 Стефанов, И. За границите между литературата и киното, сп. “Киноизкуство”, кн. 7/1962 г., с. 7.
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творчество и “седмото изкуство”. Отдавна е доказано, че “киното
и литературата са специфични изкуства, които обаче си взаимодействуват на основата на някои свои общи особености и различия (...) В основата на най-модерното (...) изкуство е необходимо да се постави, както се изразява Карел Чапек, “нещо толкова
древно и технически примитивно като литературния замисъл”.
Понякога изглежда, че “тази много тясна вътрешна връзка между киното и литературата предварително “минира” насоката и
смисъла на търсенията ни, но в действителност обаче това обстоятелство само още повече заинтригува вниманието и усложнява задачата”.2 Възниква необходимостта да се обяснят не само
причините и начините, които правят възможно преминаването от
литературна към кинематографична образност, а и да се наблюдават по-детайлно някои явления, свързани с процеса на това преминаване. В тази посока са ориентирани и търсенията на настоящия
доклад.
Основен инструмент за изразяване в литературата е гъвкавото, пластично, отличаващо се с богата семантичност и образност
слово. По тази причина словесното изкуство е способно да разгъва
последователно и да следи подробно перипетиите на дадено действие, да го представя откъм фактическата му страна, като заедно с
това го прехвърля в различни темпорални и локални граници. Тази
способност на литературното творчество прави възможно прякото
му участие в създаването на художествения филм. Но “конкретната, видима, предметна и обстоятелствена същност на живота,
неповторимият индивидуален облик на предметите и явленията
е terra incognita за литературата (...) Наистина литературните образи притежават представна чувственост, сетивност, но
въпреки това те нямат точен зрителен аналог”.3
Киното като изкуство представя своите обекти чрез поставени
в движение конкретни изобразителни форми. Източникът на неговата естетическа изразителност е във видимата динамичност, в
събития, изобразени като процес, представени като явления, реално протичащи пред очите на зрителя. Модерното кино е синтетично
изкуство и неговият инструментариум не се изчерпва само с плас2 пак
3 пак

там, с. 7.
там, с.8.
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тичността на визуалното изображение, но то се реализира и чрез
диалог, музика, цвят, компютърна анимация и много други средства. Те обогатяват кинематографичната визуалност. Но не променят
и не отменят нейните граници. При “седмото изкуство” е необходимо най-напред обектът да бъде овладян литературно и едва след това – кинематографично, защото само така може да постигне своята
естетическа реализация. При своето историческо развитие в търсенето на по-значително съдържание и специфична форма кинематографията “се насочи най-напред към подражание на театъра,
след това се впусна в импровизации, после в масова екранизация
на литературни шедьоври, докато най-после се утвърди практиката на литературния сценарий” 4 – припомня цитираната статия
в сп. “Киноизкуство”.
На своите страници същото издание в кн. 6 от 1956 г. помества
статията на Д. Димов “Моята работа по екранизацията на “Тютюн”, а в следващите кн. 7 и 8 е публикуван и написаният от него
тогава сценарий. Но се оказва, че този одобрен от сценарната комисия труд на писателя трябва да остане нереализиран като филмова
творба. И едва четири години по-късно филмовата продукция “Тютюн” влиза в производство вече по нов сценарий. Той е резултат от
сътрудничеството между писателя Димитър Димов и кинорежисьора Николай Корабов. Операторската работа е поверена на Въло
Радев, художник-постановчик е Константин Джидров, а музиката
за филма е писана първоначално от Любомир Пипков, но в крайна
сметка композитор на филмовата творба е Васил Казанджиев. В
началото на месец ноември 1960 г. вече са определени изпълнителите на по-главните роли. Да се превъплъти в образа на Ирина, е
избрана Невена Коканова, за ролята на Борис е предпочетен Йордан Матев, за Шишко – Никола Попов, за Варвара – Луна Давидова, за Костов – Стефан Пейчев, за Спасуна – Магда Колчакова,
за стария Барутчиев – Иван Димов, за татко Пиер – Георги Стаматов, за Чакъра – Стефан Петров. След януари 1961 г. за ролите на
Динко и Лила са избрани Петър Слабаков и Мирослава Стоянова.
За да изпълни ролята на фон Гайер, е привлечен немският актьор
Лангхоф. В крайна сметка, макар и второстепенен, с особената си
колоритност изпъква образът, пресъздаден от Георги Калоянчев.
4 пак

там, с. 10.
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В продължение на около една година режисьорът Н. Корабов
работи върху постановката на първата серия на филма “Тютюн”.
Постановъчната работа започва още в първите дни на януари 1961 г.
Снима се на декор паралелно в двата павилиона на студията и затова много интериорни сцени от филма до месец март същата година
са вече готови. Задачата на творческия екип е била определяна от
съвременниците като “много сложна и отговорна”.5 Тази серия започва с пролог на взаимоотношенията между героите. Постепенно
тези взаимоотношения се развиват и всеки от тях поема своя път.
Татко Пиер е починал отдавна и Морев уверено върви към зенита
на своето могъщество. Лила, Шишко, Павел и персонажите, гравитиращи около тях, организират своята борба. Към месец март
1962 г. първата серия на филма е окончателно завършена. Малко
преди това в един от кинопавилионите започва снимането на втората серия. Както отбелязва една от публикациите в периодичния
печат от онова време: “Тук на режисьора и актьорите, на оператора Въло Радев и на художника Константин Джидров предстоят много по-сериозни задачи и творчески изпитания. Втората
серия е посветена на последния бой. Морев търси утвърждаване
на своето господство вече в международен мащаб. Но нещата се
променят (...) Сега на творците на филма предстои да разкрият
изцяло характерите на героите, да проследят и доведат до завършек събитията и да създадат и съхранят цялата атмосфера,
която читателите на романа и на сценария “Тютюн” носят в
душите си.” 6 Този цитат е убедителна илюстрация за отношението
на съвременниците към литературния текст и за изискванията им
към филмовата продукция. Втората серия на филма е трябвало да
бъде завършена в края на месец юли 1962 г. Външните снимки за
нея са правени във Варна, Балчик и Тауклиман.
Режисьорът Н. Корабов споделя: “Доста трудно беше да се
спрем на актрисата за образа на Ирина. Нам се иска на екрана
зрителите да видят една Ирина, която преживява дълбока трагедия, носи една необикновена съдба. И когато тя си отива, зри5 Бояджиев, И. Нови художествени филми, сп. “Киноизкуство”, кн. 3/1961 г.,
с. 26.
6 Снима се втора серия на филма “Тютюн”, сп. “Киноизкуство”, кн. 3/1962 г.,
с. 42.
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телите да чувстват, че се е погубил един човек, жертва на едно
порочно общество, което я е осквернило, унищожило. Както при
избирането на актрисата за образа на Ирина, така и за останалите образи ние се стремим да останем верни не на външното им
описание в романа, а на тяхната психологическа характеристика.” 7 Независимо от това между визуалната представа, създадена
за този образ от литературния текст, и външността на актрисата
няма чувствителни различия. Въпреки направените от режисьора
уговорки, изразяващи колебание във връзка с нейния избор за изпълнителка на тази роля, Невена Коканова получава наградата за
най-добро изпълнение на женска роля в раздела “Индивидуални
награди” на Третия фестивал на българския филм – Варна, 1963 г.
А филмът “Тютюн” (при неприсъдена Голяма награда и Златна
роза за най-добър игрален филм) е удостоен с първа награда на
същия фестивал и е сред филмите, получили номинации за награди на кинофестивала в Кан. Наред с признанията, които получава,
тази кинопродукция проражда оживена дискусия сред младите кинокритици, отразена в началото на 1963 г. в специализирания периодичен печат.8 По идея на редакцията на сп. “Киноизкуство” и
секция “Критика” при съюза на кинодейците е организиран разговор между младите кинокритици за този филм. Изказванията на
участниците в разговора (със съкращения, направени от авторите)
са поместени в списанието.
Очевидно и филмът, и книгата, която е в основата на неговия
сценарий, са обречени да предизвикват критиката към дискусии.
Както е добре известно, в продължение на три вечери – осми, единайсти и тринайсти февруари 1952 г. – се провежда знаменитото и
уникално по своята драматичност обсъждане на излезлия от печат
в предходната година роман “Тютюн”. Въпреки разразилата се буря
от мнения (и след принудителните поправки в текста, наложени на
автора между първото и второто издание на творбата му), книгата
се приема от читателите благосклонно. Само десет години след появата си на бял свят е вече преведена на осем езика (макар и това
7 Писателят Д. Димов и кинорежисьорът Н. Корабов за бъдещия филм по
романа “Тютюн”, сп. “Киноизкуство”, кн. 1/1961 г.
8 Младите кинокритици за филма “Тютюн”, сп. “Киноизкуство”, кн. 1/1963 г.,
с. 20–46.
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да са езиците, говорени в държавите от съществуващия тогава социалистически лагер). Но не по-малка разгорещеност се проявява
и при обсъждането на филма “Тютюн”.
Интересът на кинематографията към “Тютюн” е твърде стар,
почти от времето на първото му издание. Също толкова стар е и
интересът към написването на сценарий и изобщо към подготвителната работа за един филм върху тази забележителна творба. Както
вече беше посочено, в периода до 1956 г. Д. Димов се сблъсква с
едни трудности, а между 1956 и 1960 г. – с други.
Съвременниците му са се вълнували от въпроса, защо е трябвало да работи нов вариант на своя сценарий, публикуван през 1956 г.
Писателят споделя, че когато е правил своите първи стъпки към
създаването на сценария, не е “имал ясна представа за трудностите по екранизирането на един роман”.9 Оказва се, че дейността
на автора е в плен на колебливите решения на сценарната комисия
по онова време. На автора се дават понякога противоречиви препоръки, което просто го обърква. Поставят му се глупави и смешни от съвременно гледище изисквания (като например: да реши
коя страна на романа “Тютюн” да залегне в сценария – критичната или утвърждаващата, или пък едновременно и двете). Може
да се предположи каква подигравка с първоначалния му и автентичен творчески замисъл би бил един филм, представящ само т.
нар. “утвърждаваща страна” на романа, за която се знае, че е била
наложена на автора по извънлитературни причини.
Вторият въпрос (по-скоро технологичен, отколкото идеологически), с който е бил измъчван Д. Димов, е стоял така: дали сценарият да отразява романа “Тютюн” в неговата цялост, или да се
разработи отделен епизод от него. Ако е бил предпочетен вторият
вариант, не е трудно да се досетим какъв филмов кастрат, изопачаващ литературната творба, е щял да тръгне по българските киносалони. С неизбежната за онези десетилетия дипломатичност Д.
Димов отхвърля подобни възможности: “В първия случай имаше
опасност да се отиде чисто и просто към една илюстрация на романа, а разработката на един само епизод не би дала възможност
да се отрази основното му съдържание”.10 Това продължава в пе9 Писателят
10 пак

Д. Димов и кинорежисьорът Н. Корабов..., с. 56.
там, с. 56–57.
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риод от няколко години, през който често са извършвани смени на
ръководството на сценарната комисия и нейния състав. В резултат
на тяхната намеса в творческата му дейност, авторът установил, че
работата по сценария започва да му омръзва. “Аз изстинах към
нея и по едно време стигнах до там, че просто исках да ликвидирам по-скоро задълженията си към кинематографията”.11 Целта
му е била да напише какъв да е вариант, който да бъде приет от
сценарната комисия. Така се стига до текста, отпечатан в сп. “Киноизкуство” през 1956 г. Авторът признава, че не е бил доволен от този
сценарий, но при онази обстановка не чувствал сили и възможности да направи друго. Успокоявало го до някъде обстоятелството, че
по този вариант вероятно няма да се снима филм. Дори когато след
няколко години новият председател на сценарната комисия Емил
Петров му предлага да се заеме отново с преработка на сценария,
Д. Димов категорично отказва. Едва след намесата на директора на
студията Георги Йовков писателят трябва да отстъпи. За връщане
към работата над сценария допринася и убеждението му, че това е
негов дълг към собственото му произведение. Предложено му е да
продължи сам или в сътрудничество с човек от кинематографията
и той предпочита втората възможност.
Така започва съвместната му дейност с Н. Корабов. Д. Димов е
впечатлен от желанието му в сценария да се отрази не отделен епизод, а основното, най-важното в книгата като цяло. Според автора
на романа, драматургичната линия в окончателния сценарий е почти изцяло работа на Корабов. “Отсичането на епизодите и тяхното свързване, отпадането на някои образи от романа, леката
промяна в нюансите на някои образи – всичко това бяха внушения от другаря Корабов, които аз критично разглеждах, приемах
или не приемах, сам по повод на тях предлагах нещо ново, което
заедно обсъждахме”.12 Николай Kорабов в същото интервю, публикувано в сп. “Киноизкуство”, отрича главната задача в сценария да
е решавал той и не приема да му се приписва подобна заслуга.13 Решенията за промени, внесени по негово предложение, аргументира
като необходимост от отделяне и изоставяне на по-незначителните
11 пак

там, с. 57.
там, с. 57.
13 пак там, с. 58.
12 пак
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образи, несвързани пряко с основния конфликт, или по-точно не
конфликтуващи помежду си, макар и косвено да не са чужди на
главния конфликт.
Доколко двамата съавтори не стигат до творчески разкол поради това, че успяват да загладят различията си по отделните въпроси, и доколко причина за това е необходимостта от взаимен компромис, днес трудно може да се установи. Също остава загадка и
въпросът дали компромисът е бил взаимен и на кого от съавторите
по-често се е налагало да се примирява с решението на другия. Безспорно е обаче, че и двамата са били принудени да правят известни
компромиси с естетическите си критерии, да робуват на идеологеми
и определени манипулативни стратегии.
Случаят със сценария на филма по романа “Тютюн”(както и
сценариите въз основа на други образци от литературната ни класика, филмирани през трите десетилетия, в които българското кино
преживява възход – от 1960 до 1990 г.) е показателен. Той е пример
не само за „диалога между двете изкуства” – литература и кино,
но и за трудностите, с които се е сблъсквал диалогът в онова време. Ако поводът да се припомнят тези подробности е годишнината
от рождението на Д. Димов, то причините са няколко. И не на
последно място сред тях е изкушението, което дебне съвременните
български сценаристи. Опасност с две лица – като двуглаво чудовище, изскочило от фолклорен наратив. Едното му лице “гледа” в
опасността от робуване на нови идеологеми и клишета, антиподи
на предишните (както при движението на махалото от една крайна
точка се отива към друга). А второто лице на изкушението е обърнато към създаването на творби, подменящи действителната проблематика на живота с водевилно звучащи сюжети. Но най-лошо за
българското кино изкуство и за нас, неговите потребители се случва
тогава, когато тези две лица на изкушението се сливат в едно.
Албена Хинкова
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Докторантска муза
Стихотворения
***
Защо им е на другите да знаят
за облака, понесъл морски птици
по небето, влюбено във нас?
Ти беше прав:
хората в морето ще удавят
всяка птица. А небето –
в кофите за смет.
И като стъпкан фас
напразно ще се мъчи нещо
пак да заблести.
Защо им е на хората да знаят,
че ти и аз
имахме най-влюбените птици
и облака, откраднал ги за нас...
Албена Хинкова
***
Любовта не иска да ѝ плащат
данъци. По пощата не праща
предупредителни писма:
“Ако днес за мене не си спомниш,
по-добре ме забрави!”
Не, тя е по-безжалостен тиранин,
навън оставил конната си свита,
безшумно влиза и не пита.
Както в онези средни векове...
Албена Хинкова
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Средновековно или... не съвсем
Замириса на смърт, но горещи длани
животът ти подаде. Каза: „Оседлан е
за още няколко красиви битки
твоят кон!” И плитка
бе надеждата на враговете, сюбиги
кане мой. А враговете ти? Уби ги
само твоята усмивка. Нека да се целят
после в мъртвата ти сянка с побелели
от омраза думи и стрели!
Но нали
от омразата не никне цвете,
от кръвта не правим китки,
а надеждата на враговете
винаги е плитка.
Албена Хинкова
На един юнак...
At ölür nalı kalır,
yiğit ölür namı kalır.
Източна мъдрост1
Често срещам бабаити
с местен колорит и
надълбоко в паметта им скрита
мъдрост за подкови и копита.
А ти? Да питам
за твоя ат, сега не смея.
Подковата му може би трофей е
на вчерашните мародери. С нея
до полуда се гордеят.
Но името ти отвисоко грее –
слънцето не става никому трофей.
Албена Хинкова
1 Конят

умира – подковата му остава, юнакът умира – името му остава.
(прев. от тур. ез.)
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За науката с усмивка
Григорианският календар и. . . комарите
Да не забравя първо да ви кажа, че съм докторант. Защото
иначе може да ме хванете за ухото или за яката на якето и да ме
изхвърлите през прозореца на редакцията. А тук е малко височко.
Не ми се ще опитно да проверявам закона на Нютон за гравитацията с полет от осмия етаж. И без това Нютон не е по моята
специалност. Над какво работя ли? Дисертацията ми е за едни мънички същества, които живеят в задното проходно черво на комара.
Как им е името? Има ли смисъл да ви казвам? Все едно няма да
го запомните. Изследването ми ще бъде с голямо приложение във
фармацевтичната индустрия, но в това засега вярваме само аз и
научният ми ръководител.
А пари, естествено, нямам. На всичко отгоре взех, че се ожених. И то по бързата процедура. Знаете как става и най-вече по коя
причина. Колкото повече наближава раждането на бебето, толкова
повече ме дърпат за пари. Жената, тъщата, майката на тъщата и
майката на нейната майка... Ако моето момиче навреме ми беше казало, че има дори прабаба и толкова много женски свят около себе
си, щях да се замисля дали да го вземам за гадже. Но вас, които
още не сте закъсали като мен, ви съветвам да питате предварително. Знаете ли коя е най-често употребяваната от жените дума?
Знаете, разбира се: „Дай!” И аз – какво да правя – давам. Когато ми
искат пари, давам. Когато ми искат друго, също давам. Е, тъщата,
майка ѝ и майката на майка ѝ засега ми искат само пари.
И аз какво да правя, хванах се на работа при един частник,
който се мисли за много начетен по всички въпроси. Веднъж в
обедната почивка ме вика:
– Е – казва, – вие там, в БАН какво толкова работите? Все едни
и същи неща дъвчете, пишете си дисертацийките, попреписвате от
тук от там, ама гледате да не е copy paste, че да не си личи от пръв
поглед. И ето днеска си това, утре – онова, а в други ден професор.
Така не само академик ще станеш, а даже и член-кореспондент!
Вместо да му обяснявам, че академикът е по-горе от член-кореспондента, се опитах да кажа, че по моята тема досега никой не е
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работил. Но не успях да си довърша изречението.
– Хайде бе – разсмя се шефът, – вие историците какво ще му
проучвате толкова на тоя григориански календар? Нали и аз знам,
че имало някакъв цезар Григорий, от който му е дошло името, и
някакъв папа Юлий, от който идва името на другия календар!
Право да си кажа, смая ме шефът ми с големите си исторически
познания. Не очаквах, че толкова много неща е научил за календарите. Затова не се реших да го поправя, че цезарът е Юлий, а
папата Григорий. Но му обясних, че не съм историк, а биолог.
– А биолозите какво общо имат с григорианския календар? –
намръщи се шефът.
– Едва ли имат нещо общо, но... може би...
– Ей това не ви харесвам на вас, учените! Все не сте сигурни
в това, което казвате. Все „може би”, „не знам с положителност”,
„вероятно” и разни такива глупости! Цяла теория на вероятностите
беше измислил някой. А в живота няма време за „може би” и „вероятно”. Хайде сега, махай ми се от главата, че обедната ти почивка
свърши!
Докато слизах по стълбите, се сетих, че името на тези малки
същества, които живеят в задното проходно черво на комара, малко наподобява думата „григориански”. Съобразих: някой е казал на
шефа ми темата на дисертацията ми и той на бърза ръка я е свързал с календарите. Да му завиди човек на осведомеността на моя
шеф! Баща ми ако го питат над какво работя, няма да може да
каже. А шефът ми знае или поне си мисли, че знае даже темата на
дисертацията ми.
Докторант XY от Института за григориански изследвания

Скъпи колеги,
“Докторантски бюлетин” е достъпен в електронен вид на адрес:
http://phd.bas.bg/. В изданието могат да публикуват докторанти от
всички научни области в БАН, затова ви молим, когато пишете свои
текстове за бюлетина, да се придържате към установения формат
за съответната научна област.
Можете да изпращате свои материали за публикуване в “Докторантски бюлетин”, както и мнения, препоръки, предложения, сигнали и пр. на имейл адреси: a_hin@mail.bg, rossen6540@yahoo.com,
karekin_esmerian@abv.bg.
Можете да се свържете с нас на телефон (02) 979 29 94, приемаме
обаждания във вторник от 10 до 16 ч., сряда и четвъртък от 10 до
12 ч.

