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Скъпи читатели!
“Докторантски бюлетин” 3 (3) вече е факт. На страниците му са

отразени събития от месец юни, който ще бъде запомнен със сво-
ята горещина – в пряк и в преносен смисъл. Началото на лятото
беше време на надежди и очаквания към бъдещето, но и на призна-
телност към миналото. В този период се случиха някои събития от
национален мащаб, в които не малка роля имаше и БАН. Значител-
на част от тях бяха свързани с историята – започнаха националните
чествания на 250-годишнината от написването на “История славя-
нобългарска”, излязоха от печат деветият том на съставената от
днешните учени “История на България” и най-новата монография
за Христо Ботев.

Ето защо е логично един от акцентите на “Докторантски бюле-
тин” да бъде върху историята. Както е известно на по-редовните
ни читатели, нашето издание е тематично ориентирано към три на-
учни области, застъпени в БАН, които са различни за всеки месец.
Сега наред с историята, бюлетинът ще акцентира върху математи-
ката и механиката. По един или друг начин към тях са насочени
публикациите от всички дялове на бюлетина.

В общия хор от журналистически информации и публицистич-
ни оценки на случващото се би трябвало да прозвучи и гласът на
докторантите. Една от възможностите за това предоставя “Докто-
рантски бюлетин”.

Редакционният екип
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Информационен дял

Искам да имам повече време за младите хора

Неосъщественото интервю с акад. Стефан Додунеков

Историята на журналистиката по света може да даде примери
за какви ли не интервюта, репортажи (“Репортаж, писан с примка
на шията”, “Репортаж, писан с медицинска сестра до главата” и
т. н.). А възможно ли е да се публикува интервю с въпроси, на
които липсват отговорите? Ето че на нас не ни остава нищо друго,
освен да публикуваме такова интервю.

По повод избирането на акад. Стефан Додунеков за председател
на БАН беше уговорено той да даде интервю за “Докторантски бю-
летин”. При уточняване на подробностите за интервюто експерт от
Дирекция “Връзки с обществеността и протокол” на БАН сподели,
че акад. Додунеков е пожелал да се избере най-подходящият час за
провеждането му, като е казал: “Искам да имам повече време, за
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да си поговоря с младите хора.”
Но 2 часа преди провеждането на интервюто от администраци-

ята на БАН се свързаха с редакционния екип на бюлетина, за да
съобщят, че акад. Додунеков е получил криза и е приет в болница.
Няколко дни по-късно председателят на БАН почина.

Ето въпросите, които бяха подготвени и които акад. Додунеков
беше прочел, преди да приеме поканата за интервю.

– Акад. Додунеков, Вие бяхте избран с голямо мнозинство и
надеждите за бъдещето на БАН под Ваше ръководство не са мал-
ки. На какво предполагате, че се дължи това и как мислите да
оправдаете доверието на учените във Вас?

– Първият Ви ден като председател на БАН съвпадна с нача-
лото на националните чествания за 250-годишнината от напис-
ването на Паисиевата “История Славянобългарска”. Виждате ли
в това съвпадение нещо символично?

– Според мнението на хората от ИМИ, Вие сте се грижили
добре за института като негов директор. Ще успеете ли да се
грижите така и за БАН като неин председател?

– БАН е този научен център в България, който подготвя най-
много докторанти. Смятате ли обаче, че техният брой в момен-
та е достатъчен, за да има приемственост в българската наука?

– Какво, според Вас, е необходимо да се направи, за да работят
докторантите в по-добри условия? Кога ще може да се възстано-
ви изплащането на докторантските субсидии?

– Какви други форми за подпомагане на докторантите бихте
препоръчали или инициирали?

– Следващият ни въпрос е във връзка с желанието за подм-
ладяване на научния състав на БАН. Как мислите да подкрепите
назначаването на младите доктори в институтите, където пре-
ди това са били зачислени за докторанти?
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– Какви качества, според Вас, трябва да притежава един док-
торант? А какви трябва да са качествата на един научен ръко-
водител?

– Какво е мнението Ви за Докторантския съвет и неговата
дейност до момента? Считате ли, че нещо може да се подобри
и какво бихте ни посъветвали?

– А каква е Вашата визия за постдокторантското развитие
в БАН?

– Как оценявате равнището на международното сътрудничес-
тво на БАН с други научни организации в чужбина?

– Какво според Вас трябва да е взаимодействието между БАН
и университетите в страната?

Какви щяха да бъдат отговорите на тези въпроси, знаеше само
акад. Стефан Додунеков. . .

Сега остава като завет само онази негова фраза, че е искал да
има повече време за младите хора.
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“История славянобългарска” е място на честта –
и на личната, и на националната

Интервю с проф. д-р Надежда Драгова, почетен председател на
Националния организационен комитет за честването на 250-та

годишнина от създаването на “История славянобългарска”

– Проф. Драгова, известно е, че “Историята” на преподобния
отец Паисий е онази ръкописна книга от времето на Българското
възраждане, на която са направени 70 преписа, 45 от които са
достигнали до нас. Действително ли това е най-четената от
ръкописните книги на нашето Възраждане?

– Не съм проучвала дали “История славянобългарска” е най-
четената книга през Възраждането и дори не съм убедена. Изводи-
те от проучването на преписите, че това е най-активното съавтор-
ство, съм публикувала под заглавие “Предуведомление” (списание
“Везни”, 2012 г.) и в текущата преса. Знаменателното е, че препи-
сите нямат регулативен център. А вече се консолидира нация при
острото противоречие, че българската нация няма свое институци-
онално представителство нито в османската държавна власт, нито в
гръкоезичната фанариотска църква. Преписвачите превръщат “Ис-
тория славянобългарска” в достъпната национална институция.
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А самата книга – в място на честта (и на личната, и на национал-
ната)

– Мнозина от най-активните български възрожденски дейци са
чели “История славянобългарска”, притежавали са екземпляри от
нея или дори са я преписвали собственоръчно (Софроний Врачан-
ски, Васил Априлов, Константин Фотинов, Георги С. Раковски,
Петко Р. Славейков). Как предполагате, че може тази книга да
е допринесла за тяхната активност?

– Едно изречение съответства на всички известни ни случаи: те
я превръщат в многостранно основание за патриотичните си дела,
но и в императив за гражданско и политическо благородство.

– Ако едни от представителните книги на балканската рене-
сансова историография (“Царството на славяните” от Мавро Ор-
бини, “Историята. . . ” на Йован Раич) бъдат съпоставени с “Ис-
тория славянобългарска”, къде ще се забележат повече следи от
травматична историческа памет – в писанията на дубровнишкия
и сръбския монах или на техния български събрат?

– Тревожите ме, че в досегашните ми публикации това не е пос-
тигнато с яснота. Вероятно се губи в детайлните анализи за всеки
автор поотделно, защото те са представени в отделни самостоятел-
ни книги, а не съпоставително. Умисълът ми е бил да наложа като
меродавно общото помежду им – това, което ги обвързва в безс-
порна приемственост. Но въпросът ви показва друга интенция –
дали степента на травмираност предопределя по различен начин
творческите им програми.

Да! Различни са! Много по-близки са Орбини и Паисий, макар
че между книгите им отдалечаването е 160 години (1601 – 1762).
А много далечни са съвременниците Паисий и Раич, въпреки че
днес изследователите даже предполагат пряка среща помежду им
(за която нямаме документация). Просто – защото по едно и съ-
що време Раич е в Хилендар за да събира материали за бъдещата
история, а после Паисий е бил в Сремски Карловци, където е Ра-
ич. От това произтича и убедеността, че тъкмо Раич е посочил на
Паисий “Книга историография” – руски компендиум от Орбини в
митрополитската библиотека. А само в това книжно тяло се чете
ръкописна бележка от ръката на Ипекския митрополит с възмуще-
ние, че Орбини като католик не е оценил светостта на сръбските
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светци-владетели. И по-късно – в своя ръкопис Паисий повтаря съ-
щата реакция.

Но сравняванията между Орбини и Паисий при всички обстоя-
телства могат да бъдат само текстуални и тематични. Невъзможна
е психография, защото Паисий чете руския компендиум “Книга ис-
ториография”, а не оригинала от 1601 г. на италиански. Раич би
могъл да го ползва, защото знае латински, но се отказва от конфе-
сионални съображения: Орбини е католик!

Макар че и тримата са духовници, травмите си преживяват по
различаващи се подбуди. В оригинала на Орбини (не съм проверя-
вала доколко е съхранено в руския вариант, а си заслужава!) трав-
мата е всеобхватна обида от несправедливата за славяните диск-
риминация. Тогава (през XVI в.) най-прославените капитани на ве-
нецианската и испанската флота са дубровничани! И най-опитните
им моряци са далматинци! В Дубровник е изградена институция
с най-строга и справедлива власт, наричана на славянски “вече”.
А те, славяните биват малтретирани с обидни прозвища “склави”,
“скяви”, “скявони” – означаващи роби, слуги, а не с природното им
име славяни, дадено им според запомнената им историческа слава.

Обидата на Орбини е глобална, защото произтича от базисната
институционална структура на тогавашна Европа – имперската, а
не от присъщите на народите ѝ характеристики. Обидата на Орби-
ни обаче е предизвестие за идваща епоха на национални еманципа-
ции, за предстоящо земетръсно ново поделяне на “римското наслед-
ство” в Европа по нови критерии. В отговор – със същата глобал-
на мярка Орбини противопоставя всеобемаща история: “Il Regno
degli Slavi”. “Царството на славяните” е имагинерно-интелектуален
конструкт от историческата памет за всички балкански държави,
само че в един монументален образ. Това е усетил Паисий у своя
Дубровнишки учител: величието на рода славянски! И като лек за
родолюбивата му рана идва убеждението на Орбини, че в миналото
царството на българите е било най-силно и никой не би могъл да
го победи или да му устои, ако не се е случил конфликтът между
двамата владетели – синовете на цар Иван Александър. . . За свое-
то време морализаторството е естествено. А и двамата автори като
духовници могат да вземат на сериозно подобна причина като ос-
нование за настъпилите робски последици.
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Случи се, че и аз разбрах травмата на Орбини чрез собстве-
на обида: когато изследвах културната история на град Мелник,
столица на деспот Слав, сестрин син на цар Калоян, независим
владетел, защото станал зет на Константинополския император на
кръстоносците. Попаднах на по-късен документ от времето, когато
съпругата на Слав е вече починала, а кръстоносците си избрали
нов император и решили да подарят на новия си владетел много
земи и имоти, най-вече на “склава” Слав, т. е. на роба! Нямало е
как латинските кръстоносци през XIII в. да си преведат автентично
славянското му име, а и не са искали това, а земите му!

Вече ви предупредих, че травмите са винаги различаващи се. У
Паисий обидата е конкретна – такава, на която може и сам да се
противопостави: презрението на образованите съседи гърци и сърби
към българите, че са прости и неучени, щом нямат собствена ис-
тория. И към тази ситуация той насочва усилията си в предговора
“Ползата от историята”: “. . .ще се обогатиш с разум, не ще бъдеш
невеж и ще отговаряш на малките деца и по-простите хора. . . и
не ще ставаш за срам, когато нищо не можеш да отговориш”.
Специално за споровете при среща той разработва и свой вариант
– критичен към сръбските публикации и преднамерено избира като
обем “накратко за сръбските крале и царе”, т. е. само оспоримите
версии. Паисий осъзнава, че българите не могат да отрекат своята
необразованост, но пак се гордее с рода си, защото необразованите
му сънародници притежават необорими достойнства в труда и мо-
рала си. А в процеса на композиране на знанията си като история
той успява да подготви и далечния ѝ смисъл – консолидиращата ѝ
роля. Това четем гениално провидяно в одата на Вазов:

“От днеска нататък българският род
история има и става народ! ”

(В този пасаж виждаме близостта между Орбини и Паисий и спа-
сителното провиждане на Паисий, заради което оставя завет да се
чете и преписва книжицата му – най-главният е: “и пазете я да не
се изгуби!”.)

У Йован Раич, ако има травма, тя е компенсаторна: той, син
на беден пастир българин, е станал бележит сръбски учен. А неп-
рекъснатата му травмираност е безспорна. На днешен език ще я



Информационен дял 13

обясним като академическа. Много години пише своята история, в
писмата му се споделя тревогата как ще го приеме научната кри-
тика в австрийската и руската империя. Започва публикуването ѝ
чак в края на XVIII век. И заслужено си постига прозвището, с
което сърбите го споменават и тогава, и сега: “Учен като Раич!” И
четиритомната му история е по тип наистина академическа.

– На академичното честване на “История славянобългарска” в
Големия салон на БАН деканът на Историческия факултет към
СУ зададе риторичния въпрос: дали за такава България мечтае-
ше Паисий? Според Вас кое в днешната ни родина най-много би
разочаровало Хилендарския будител?

– Колегата Митев при формулиране на риторичния си въпрос
не подходи историографски. Защото погледнем ли в ретроспектива,
за всички епохи трудът на почтената творческа интелигенция е бил
мисия и може да се досетим, че винаги интелектуалците са броели
грошове и стотинки – все дребни пари. Но и Паисий ни е оставил
изповед за незавидното си ежедневие. Оставил ни е обаче и приме-
рът за интелектуален труд само като мисия (и лична потребност,
и обществена необходимост).

Но си заслужава да се опитаме да очертаем за каква България
си е мечтал Паисий. Няма да намерим у него картина на ежедневно
живеене, защото информаторите му не се занимават с ежедневие.
И Паисий или избягва да фантазира, или пред хилядолетната род-
на история отрязъкът “ежедневие” не го интересува. В подхода на
Паисий към изворите той е предимно политик. Успява да изгради
една много стабилна политическа рамка за независима българска
държава (и национална църква), а в нея с исторически примери да
подскаже националните ценности. Но едно изискване владее над
всички останали: държава със съд и с правда. Е, тук колегата Ми-
тев можеше нещо да коментира.

А какво би разочаровало Хилендарския будител днес? Не се
мисля достойна да преценявам от името на Паисий. Лично мен ме
тревожи политическата мъгла, в която се лута българинът и не
може да утвърди свое кредо. Ама такава ни е залюляла още от
времето на Ботев: “погледът мрачен, умът не види – добро ли, зло
ли насреща иде”.

Въпросите зададе: Албена Хинкова



14 Докторантски бюлетин

Разчитайте на себе си и резултатите няма да
закъснеят

Интервю с проф. д-р Надя Антонова, зам.-директор на Института
по механика – БАН

– Проф. Антонова, какво се прави за стимулирането на док-
торантите и младите учени във Вашия институт?

– Правим, каквото можем, стига да може. От самото начало
на Европейската лятна школа по биореология със симпозиум по
микро- и наномеханика и механобиология се е обръщало по специ-
ално внимание към младите учени. Макар и без голямо материално
стимулиране, се осигурява някакво поощрение за техния труд.

Тази научна проява се организира на всеки три години от 2003 г.
насам. Първата беше проведена паралелно с 12-тата Европейска
конференция на Европейското дружество по клинична хемореоло-
гия и микроциркулация в София. В конференцията тази година ще
бъдат включени 20 лекции, 21 постерни съобщения и над 20 науч-
ни съобщения. По програма младите учени, които ще участват, са
постдокторанти, докторанти и студенти (сред които и участници
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от чужбина). Има и млади хора от Националния университет в Ро-
сарио (третият по големина град в Аржентина), с който през тази
година нашият институт сключи тристранно споразумение.

– А ние разбрахме, че ще има и други награди, връчвани от
Института по механика. . .

– Те са във връзка с 35-годишнината на нашия институт. По-
подробна информация ще бъде качена на сайта. Кандидатите тряб-
ва да представят освен CV-то си и работата си в писмен вид. Не се
разчита на докладването, а на предварително подготвения матери-
ал.

– Бихте ли споделили някакъв по-колоритен спомен, ако имате
такъв, от своите докторантски години?

– Нямам. Тогава бяха други времена, сега са други.
– Какво бихте посъветвали младите хора от БАН и какво бих-

те им пожелали?
– Пожелавам ви от все сърце успех! Какво да ви посъветвам?

Неволята учи. Да не чакате на никого, да не разчитате на нищо, а
сами да се залавяте и резултатите няма да закъснеят. Да не се от-
чайвате, че няма средства. Надали ще забогатее някога българинът.
Но ако продължавате да работите, ще постигнете успехи.

Аз ще ви дам един пример, който много ми харесва – за Петко
Славейков. Той бил много беден човек, от Велико Търново. Оже-
нил се в Трявна, съпругата му е била по-заможна. Разказва се, че
на сватбата си е нямал пари дори за чорапи. Но независимо от то-
ва той преподавал в така нареченото Славейково класно училище
в Трявна, от което са излезли видни възрожденци и строители на
съвременна България. Славейков става известен поет, публицист,
фолклорист, председател на Народното събрание и министър в ня-
колко кабинета. А да не говорим, че е имал осем деца – пет от които
са били високо образовани и са знаели няколко езика. Ето – един
човек без средства е постигнал страшно много. Той не е бил без
средства, но първоначално беден човек. На мен ми харесва много
примера с този човек, който е бил една забележителна за времето
си личност.

А и неговият син, Пенчо Славейков, е бил първият българин,
номиниран за Нобелова награда.

Въпросите зададе: Албена Хинкова
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Нова монография за Ботев

Българският поет, писател и публицист, за когото досега е пи-
сано най-много, е Христо Ботев. Така е било по времето на Боян
Пенев, така е и днес. Но въпреки всички усилия авторът на “Ха-
джи Димитър” си остава една загадка за изследователите. Макар
че книги, посветени на неговата личност и творчество се печатат
често, в последните 35 години не е издавано толкова обемно изс-
ледване като двутомния труд на доц. дфн Александър Панов от
Института за литература – БАН, който си поставя амбициозната
цел да разкрие още тайни на Ботевата поезия.

Неговата монография “Поезията на Христо Ботев” беше пред-
ставена на 1 юни 2012 г. от 15 часа в Големия салон на БАН. А
по-рано същия ден авторът и негови колеги дадоха специална прес-
конференция за българските и чуждестранни медии в зала 207 на
ЦУ – БАН.

Първият том на книгата е озаглавен “Художествена система на
Ботевата поезия”. По мнението на изследователя “в тази поезия по
един парадоксален начин съжителстват два много различни прин-
ципа за организация на словесната художествена творба – арха-
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ичният (в неговото митологично-фолклорно проявление) и модер-
ният (в неговия романтически вариант)”. Според А. Панов реали-
зацията на Ботевите творби в обществото се осъществява “по три
доста различни в същността си парадигми – тази на анонимно-
то фолклорно пеене, тази на ритуалните действия, при което
авторитетът на владеещия словото е от съществено значение,
и тази на фикционалния художествен дискурс”.

Вторият том на монографията носи заглавие “Песни и стихотво-
рения” от Христо Ботев – структура, основни сюжети и символични
образи”. Авторът започва с неочаквания въпрос дали издадената от
Ботев съвместно със Стамболов книга “може да се разглежда ка-
то обикновена стихосбирка, съдържаща литературни текстове
(. . . ) или се вписва в някаква друга парадигма за битие и въздейс-
твие на словесното изкуство?” Търсейки отговора на този въпрос,
А. Панов стига до извода, че творбите на Ботев в тази негова книга
са групирани в контрастни тематични двойки, а те на свой ред са
разположени в концентрични кръгове.

Изследователят се опитва да проследи и “Трансформацията на
универсални културни сюжети в Ботевата поезия”, сред които са:
отричането от света на всекидневните добродетели в името на вис-
ша цел; превръщането на роба в свободен човек и на стадото в общ-
ност; мотивите за благородния разбойник, за блудния син. . . Лите-
ратуроведът счита, че Ботев цели “не толкова да отхвърли заваре-
ните вярвания и нагласи, формирали практическия усет на бъл-
гарската етническа общност, и да наложи модерния, рационалис-
тичния образ на света, колкото да трансформира завареното и да
постигне образ на света, който да легне в основата на един нов
тип човешка общност – нацията”.

Всяка епоха търси чрез актуалните за себе си научни методи
обяснение на необикновеното въздействие, което имат творбите на
гениалните поети и писатели. А колкото по-голям е талантът на
един творец, толкова по-трудно е да бъде обяснен той със средст-
вата на една или друга теория. Без съмнение поезията на Ботев,
каквито и принципи да съчетаваше, каквито и цели да си поставя-
ше, не би постигнала своето хипнотично въздействие, ако не беше
написана от един гениален поет. Така че Ботевото творчество ще
продължи да е загадка и след появата на новата монография за
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него. Част от изводите на А. Панов ще допаднат на едни от чи-
тателите му, а няма да бъдат приети от други, но със сигурност
тази книга за Ботев си заслужава да бъде прочетена не само от
хуманитаристите.

А. Х.

Свободата не е привилегия

“Къде бяхме вчера? Тук ли сме днес?” Тези реторични въпроси
прозвучаха на 2 юни в родния град на Христо Ботев Калофер като
част от поетичния рецитал, с който започна тържественото чества-
не на 136-та годишнина от подвига на гениалния поет и войвода.

След военен ритуал в двора на къща-музей “Христо Ботев” и
изнасяне на бойни знамена, на градския площад се състоя възпо-
менателен митинг-поклонение. В словото си при откриването му
кметът на града подчерта: “Всеки народ има свои национални ге-
рои, но малцина имат своя Ботев. Ботев, който каза, че само,
който е свободен, само той може да се нарече човек, че свободата
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не е привилегия, а за нея се воюва и се мре.” Румен Стоянов каза
още: “Ако го нямаше Ботев. . .то нямаше да я има и днес на този
ветровит кръстопът нашата майка България.”

По думите на бригаден генерал Красимир Кънев, командир на
61-ва Стрямска механизирана бригада гр. Карлово, “Ботев е пат-
риот и космополит, едновременно проницателен и проникновен.
Той е не само гениален поет, последователен революционер и без-
страшен войвода. Всеки, който е чел неговата неподражаема пуб-
лицистика, усеща широтата на този необикновен ум, сравним с
всички емблематични имена на своето време. Без него биха били
други параметрите на нашата поезия и литература.”

В тържественото честване се включиха държавни институции,
политически партии и множество обществени организации. Пред-
ставител на Докторантския съвет при БАН взе участие във въз-
поменателния митинг-поклонение и от името на докторантите бяха
поднесени цветя пред паметника на Христо Ботев.

А. Х.

За такава България ли мечтаеше Паисий?

Национално честване на “История славянобългарска”

На 19 юни 2012 г. Българската академия на науките беше до-
макин на академично тържество, което постави началото на На-
ционалното честване на 250-годишния юбилей от написването на
“История славянобългарска”. Честванията на това събитие ще про-
дължат до края на годината в цялата страна и са под патронажа
на президента на Република България. Очаква се прояви по този
повод да се организират и на международно равнище. На своята
ХХVI сесия Генералната асамблея на ЮНЕСКО е взела решение
във всички страни-членки на организацията да бъде официално
отбелязано навършването на 250 години от създаването на Паиси-
евата “История”.

Първите от поредицата прояви, посветени на юбилея, се про-
ведоха в деня, когато Българската православна църква почита па-
метта на преподобния отец Паисий Хилендарски. В катедралата
“Св. Александър Невски” беше отслужена тържествена литургия,
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след която към паметника на Хилендарския будител се отправи
шествие и бяха поднесени цветя. В церемонията взеха участие вис-
ши духовници, политици, дипломати, общественици и представите-
ли на академичната общност, сред които беше новоизбраният пред-
седател на БАН акад. Стефан Додунеков. Слово произнесе вицеп-
резидентът на Република България г-жа Маргарита Попова.

Непосредствено след това в Големия салон на БАН беше открито
академичното честване. То започна с поетичен рецитал на актьора
Иван Налбантов и музикално изпълнение на хор “Юлангело”. Во-
дещ на пленарното заседание беше проф. дфн Румяна Дамянова от
Института за литература при БАН. В своето слово тя подчерта, че
“появата на “История славянобългарска” на преподобния отец Па-
исий Хилендарски не е случайно явление в българския ХVIII век”
и че “заветът на великия Светогорец “Българино, знай своя род и
език” прониква в съзнанието на възрожденеца като променя не-
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говите собствени представи за мястото му в света”.
В приветствието си акад. Стефан Додунеков също обърна вни-

мание на факта, че тази малка книжица “История славянобългар-
ска” преди 250 години промени българското мислене. “Днес ние
поставяме началото на академичното честване на четвъртхи-
лядолетния юбилей на първата българска възрожденска книга –
Паисиевата “История славеноболгарская”. От днес до края на го-
дината в София, Стара Загора, Велико Търново, Пловдив, Благоев-
град, Шумен, Самоков, Банско и на много други места в България
ще звучи името на Хилендарския монах и ще се слави неговото
дело” – каза още председателят на БАН.

От свое име и от името на президента на България поздрави
участниците в академичното тържество вицепрезидентът Марга-
рита Попова. Тя обърна внимание на нещо, което според нея често
забравяме, а то е, че делото на Паисий Хилендарски “е едно голямо,
значимо кръстопътно дело, в което са вплетени новите идеи на
времето”. Тръгвайки от държавата на хан Кубрат и стигайки до
днешните въпроси на глобализацията, нейното слово постави кни-
гата на отец Паисий в контекста на всички по-важни исторически
събития – предхождащи неговата епоха, съвременни на делото му
и следващи го.

“Открил драмата на историческата съдба на своя народ, опоз-
нал неговото настояще и прозрял бъдещето му, Хилендарският
монах (. . . ) върна историческата памет и достойнството на бъл-
гарина.” Това бяха част от фактите, които припомни на аудитория-
та проф. д-р Кирил Топалов, председател на Националния комитет
за честването на юбилея.

Доц. д-р Пламен Митев, декан на историческия факултет в СУ
“Св. Климент Охридски”, зададе реторичните въпроси: “В каква
България живеем днес? И дали за такава България мечтаеше Хи-
лендарският монах, когато възкресяваше забравеното минало и
когато призоваваше да не се срамуваме, че сме българи?” Истори-
кът посочи болезнените контрасти на нашето съвремие: “България
на бедността и неграмотността. . .Държава, в която честният
българин не знае как да изхрани и изучи децата си. Държава, в
която мутри и фолкпевици се представят за VIP персони, а ин-
телектуалният елит на нацията мизерства. . . ” Думите му бяха
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посрещнати от бурните и продължителни аплодисменти на залата.
Тържеството завърши с връчването на наградите от национал-

ния младежки конкурс за есе на тема “Моята Паисиева история”,
организиран от Съюза на народните читалища, който също е част
от програмата на честванията по случай 250-годишнината от на-
писването на “История славянобългарска”.

А. Х.

Национален институт “Паисий Хилендарски”

На 21 септември 2012 г. в Благоевград ще бъде открит Наци-
онален институт “Паисий Хилендарски”. Той ще предоставя дос-
тъп до дигитални копия на всички преписи на Паисиевата история
(включително и до онези от тях, които се съхраняват в български-
те музеи). Това ще е най-богатата дигитална сбирка от преписи на
“История славянобългарска”. Сред инициаторите и организаторите
на тази идея са и учени от БАН.

Според тях тази сбирка е един непреходен актив и е особено важ-
но, че новият център ще е разположен в Югозападна България. В
този регион не само се намира родното място на отец Паисий (Само-
ковска епархия), но до него лесно могат да пътуват както българи,
така и граждани на други балкански и европейски държави.

А. Х.

Излезе от печат най-новият том на академичната
“История на България”

На 26 юни 2012 г. в Заседателната зала на Национална библи-
отека “Св. св. Кирил и Методий” беше представен том 9 на “Исто-
рия на България 1918 – 1944”. Организатори на премиерата бяха
Институт за исторически изследвания – БАН, Издателство Тангра
ТанНакРа и Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Из-
данието беше представено от акад. Константин Косев, акад. Георги
Марков, главен редактор на том 9, и проф. дин Илия Тодев, дирек-
тор на Института за исторически изследвания – БАН. Изказвания
направиха доц. д-р Александър Костов, директор на Института по
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балканистика с Център по тракология – БАН, доц. д-р Тодор Поп-
неделев от името на Историческия факултет към СУ “Св. Климент
Охридски”, един от редакторите на книгата Николай Поппетров от
Института за исторически изследвания – БАН и представител на
издателството.

В многотомната “История на България” изложението следва
хронологичния и тематичния принцип. Но докато в по-рано издаде-
ните томове се създаваше впечатлението за доминиране на първия
принцип, то в том 9 все повече нараства значението на проблемно-
то осмисляне. По-специално внимание е отделено на общностите и
организациите, свързани с националния въпрос (за първи път в по-
редицата са разгледани общностите на малцинствата в България).
Книгата се състои от пет дяла. На по-преден план са изведени въп-
роси на икономическата, социалната и културната история, без това
да води до пренебрегване на събитията от политическата история.

“Демографски процеси и всекидневен живот (1918–1944)”, “Сто-
панско възстановяване и световна криза (1918–1934)”, “Засилване
на държавната намеса в икономиката (1935–1944)”. . . Това са само
част от главите в първия дял на книгата. В края на книжното тяло
са приложени хронология, показалец на личните имена, показалец
на географските названия и богата библиография.

Като успех на редакторите и авторския колектив се изтъква
добрата синхронизация на различния стил, опит и начин на мисле-
не на отделните изследователи. В изданието със свои базови публи-
кации участват историци от БАН, СУ “Св. Климент Охридски” и
други висши училища. Те са представители на различни поколения.
Някои от статиите им съдържат нови за българската историческа
наука виждания. Според акад. К. Косев, за синхронизацията е доп-
ринесъл и фактът, че веруюто на всички участници в колектива е
истината. В своите встъпителни думи той определи книгата като
един фундаментален труд, който ще бъде за следващите поколения
“ценен документ на епохата”.

Акад. Г. Марков, главният редактор на този том, изрази своето
задоволство от отпечатването му и съобщи, че до три години се
очаква да излезе от печат и том 10, който ще обхваща събитията
до 1989 г.

А. Х.
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В Института по математика и информатика
гостува проф. Едуард Саф

На 4 юни 2012 г. се състоя поредната сбирка на Националния
колоквиум по математика, организиран от Съюза на математиците
в България. Доклад на тема “Discretizing compact manifolds with
minimum energy” изнесе проф. Едуард Саф, директор на Центъра
за конструктивни апроксимации в Университета Вандербилд, Неш-
вил, Тенеси (САЩ).

Проф. Едуард Саф има 238 научни публикации, 28 книги и др.
Сред неговите статии са: Logarithmic Potential Theory with Applica-
tions to Approximation Theory, Surveys in Approximation Theory, 5
(2010), 165—200; Asymptotics of Greedy Energy Points (with Abey
Lopez), Math. Comp. 79 (2010), 2287–2316; Reverse Triangle Inequali-
ties for Potentials (with I. E. Pritsker), J. Approx. Theory 159 (2009),
109–127.

Участва в редакцията на пет научни издания, като на две от тях
е главен редактор (“Computational Methods and Function Theory
journal”, “Constructive Approximation journal”). Бил е директор на
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Института за конструктивна математика към Университета в Юж-
на Флорида. Защитил е докторска дисертация в Университета в
Мериленд, негов научен ръководител е бил Джоузеф Уолш. А са-
мият професор Едуард Саф е имал 15 докторанти от 1982 г. досега.

Професорът работи в сферата на теория на апроксимациите,
теория на потенциала, комплексен анализ и числени методи.

Презентацията на проф. Едуард Саф се прие много добре от ау-
диторията. Една от причините за това беше, че е изнесена на един
достъпен и разбираем, дори за неспециалистите, език. Сред основ-
ните акценти на професора се открои “Poppy-Seed Bagel Theorem”
(теорема за сусаменото геврече).

Според автора, когато една определена константа е равна на
нула, то “семената на сусама” са разпределени само от външната
му страна. Когато константата е равна на единица, част от тях се
разпределят и от вътрешната страна на “гевречето”. А ако констан-
тата стане равна или по-голяма от две, то “семената” са равномерно
разпределени по цялото “геврече”.

А. Х. и Н. И.
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Лекция на проф. Армен Сергeев

На 5 юни 2012 г. от 14.00 ч. в зала 578 на ИМИ проф. Армен Сер-
гeев от Математическия институт “В. А. Стеклов” на РАН изнесе
доклад на тема “Гипотеза о гармонических сферах”.

Роденият на 11 март 1949 г. учен е добре познат на специа-
листите в своята научна област – физико-математическите науки.
Той работи в сферата на реалния, комплексния и функционалния
анализ. Професорът е изнесъл над 25 лекции и доклади. Има 110
публикации в различни научни издания в родината си и в чужби-
на. Сред тях са: Теория чисел, алгебра и анализ, Сборник статей.
К 75-летию со дня рождения профессора Анатолия Алексеевича
Карацубы, Тр. МИАН, 276, ред. А. Н. Паршин, А. Г. Сергеев, МА-
ИК, М., 2012, 288 с.; Adiabatic limit in the Ginzburg–Landau and
Seiberg–Witten equations, Proc. Steklov Inst. Math., 270 (2010), 230—
239; A. Sergeev, Kähler geometry of loop spaces, MSJ Memoirs, 23,
Mathematical Society of Japan, Tokyo, 2010.

Своята “Хипотеза за хармоничните сфери” той е обнародвал
през 2010 г. в сп. “Теоретическая и математическая физика”, т. 164,
№ 3. В тази хипотеза авторът свързва пространството на хармо-
ничните изображения на Римановата сфера в контур на компактна
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група на Ли 𝐺 с пространството на модула на 𝐺-полето на Янг-
Милс на четиримерното евклидово пространство.

Проф. д.ф.-м.н. Армен Сергеев е заместник-директор на Мате-
матическия институт “В. А. Стеклов” при РАН, където работи от
1982 г. В продължение на 18 години е професор в катедрата по те-
ория на аналитичните функции и функционален анализ. Участва
в ръководството на Московското математическо дружество. Гла-
вен редактор е на изданията “Труды Московского математичес-
кого общества” и “Современные проблемы математики (МИАН)”.
Заместник-главен редактор е на авторитетното списание на Руска-
та академия на науките “Известия РАН. Серия математическая”.

А. Х. и Н. И.

Награди за млади учени в областта на
механиката

От първото провеждане на Международната школа по биорео-
логия (през 2003 г.) е учредена награда за млад учен в съответната
област. Съставено е жури, сред членовете на което е и професор от
Университета в Питсбърг. Наградите се присъждат на всеки три
години и се връчват по време на международната научна проява.
Отличието представлява диплом и парична награда. Те ще бъдат
връчени на 30 август във Варна.

По повод 35-годишнината на Института по механика – БАН ще
бъдат предоставени награди за най-добра научна работа на студен-
ти, докторанти и млади учени на възраст под 35 години. Решението
ще бъде взето въз основа на четири страници ръкопис, придружен
от автобиография. Материалите трябва да се изпратят преди 30
септември 2012 г. на електронна поща: isc-mech@imbm.bas.bg. Наг-
радата представлява плакет, диплом и парично възнаграждение.

Организаторите съобщават, че дипломите на наградените ще бъ-
дат публикувани на сайта на Института по механика. Наградите се
присъждат в рамките на две научни прояви, организирани от инс-
титута. Подробности за тях – на с. 41–42.

А. Х.

mailto:isc-mech@imbm.bas.bg
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Президентски отличия “Джон Атанасов”

Още в края на юни започна изготвянето на документите, свър-
зани с правилата за кандидатстване и показателите за оценка на
кандидатурите за наградата и грамотите “Джон Атанасов”. За де-
сети път президентът на Република България ще връчи учреде-
ната през 2003 г. награда “Джон Атанасов”, основана на името на
създателя на първия електронен компютър – известният учен от
български произход Джон Атанасов. Наградите се връчват с цел
насърчаване на личните постижения на младите български изсле-
дователи работещи в сферите на информатиката и комуникацион-
ните технологии. Освен това се цели подкрепа за развитието на
информационните и комуникационните технологии в България.

Предвижда се да бъдат връчени три награди: награда “Джон
Атанасов” за перспективен млад изследовател в сферите на ин-
форматиката и информационните и комуникационните технологии;
две грамоти “Джон Атанасов за прилагане на научни постижения
в практиката и за проекти с висока обществена значимост”; две
грамоти “Джон Атанасов за ученици и техните преподаватели”.

Кандидатите трябва да са български граждани или разработка-
та им да е приложена за първи път в България. Друго важно усло-
вие е да са на възраст до 35 години. Попълнен формуляр за канди-
датстване, който ще бъде публикуван на сайта на президентството,
както и снимка на кандидата трябва да се изпратят до 27 септември
2012 г. на електронен адрес: nagradajohnatanasoff@president.bg.

Н. И.

Математическа награда на Фондация “Лацис”

Европейският научен фонд ще връчи за 14 пореден път Евро-
пейската награда на Фондация “Лацис”. Тази година наградата ще
бъде за постижения в областта на математиката. Нейното парично
изражение е в размер на 100 000 швейцарски франка, осигурени
от фондацията. Присъжда се за изключителни разработки, соци-
ално въздействие и принос към разбирането и разрешаването на
европейски проблеми.

Н. И.

mailto:nagradajohnatanasoff@president.bg
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Конференции

Българи и хървати през вековете: война и мир

С интересно докторантско участие премина IХ международна
научна конференция на тема “Българи и хървати през вековете:
война и мир”. По повод на 100-годишнината от Балканската война
акцентът беше поставен върху проблемите на войната и мира. На-
учният форум се проведе на 21 юни 2012 г. в Зала № 2 на Софийския
университет “Св. Климент Охридски”, а организатори на тази про-
ява бяха Институтът за балканистика с Център по тракология при
БАН и Отделението за исторически науки при Хърватската ака-
демия на науките и изкуствата. Ръководител на организационната
дейност от българска страна беше проф. дин Светлозар Елдъров,
а начело на екипа, подготвил конференцията от хърватска страна,
стоеше проф. дин Анте Гулин.

В доклада си “Иван Мажуранич, Петър Негош и Георги Раков-
ски – паралели на сравнението” докторант Милена Джерекарова
сподели своите впечатления относно това как на литературно рав-
нище се осъществява взаимодействието между три южнославянски
балкански народа. Тя подложи на анализ основни черти и сходства
в творчеството на трима автори, които не само създават аполо-
гия на родното, но изграждат и основа, необходима на литерату-
рите в съседните държави да придобият нов облик. Разглеждайки
в компаративен план ситуацията, младата литературна историчка
изтъкна много прилики, предизвикани от времето, обстоятелствата
и идеологиите на писателите.

Според доц. д-р Елена Тачева, която е научен ръководител на
докторантката, поколението на младите учени ще може да запълни
някои по-големи празнини във взаимопознанието между българи и
хървати. Тя сподели, че до голяма степен заради своята докторант-
ка е започнала да изучава по-задълбочено хърватската литература
и припомни, че у нас има още двама докторанти, които работят
усилено по темата “България – Хърватия”. Доц. Тачева изрази на-
деждата си, че те ще бъдат поканени за в бъдеще на конференции
като тази. Научният ръководител подчерта: “Струва ми се, че това
е най-доброто, което можем да направим за нашите ученици – да
ги въведем в общност като нашата и да създадем възможност да
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ни слушат, а и ние тях да слушаме.” Утвърдената изследовател-
ка на Българското възраждане изтъкна задоволството си от това,
че литературоведите имат своето място на този висок форум, кой-
то през последните години най-добре изяснява отношенията между
двата толкова близки народи – българи и хървати.

Конференцията се организира периодично през две години при
разменено гостуване в рамките на изследователския проект “Из-
вори, студии и помагала за хърватската история”. Тази година в
нея се включиха над двадесет участници от над десет различни
научни, образователни и културни институции в България и Хър-
ватия. Сред тях могат да бъдат посочени хуманитарни институти
на Хърватската академия на науките и изкуствата, Философският
факултет на Университета в Загреб, СУ “Св. Климент Охридски”,
ЮЗУ “Неофит Рилски”, Военната академия “Г. С. Раковски”, Наци-
оналният исторически музей, както и три от институтите на БАН
(Институт за балканистика с Център по тракология, Институт за
исторически изследвания и Институт за изследване на изкуствата).

По мнението на проф. Елдъров, един от организаторите на на-
учния форум, работата на настоящата конференция оправда очак-
ванията, че също ще разкрие нови и интересни страници за истори-
ята на българо-хърватските отношения. Според него IХ българо-
хърватска научна конференция утвърди и доразви три основни тра-
диции, върху които изначално е положено сътрудничеството на уче-
ните от двете страни: равнопоставеността на езиците, многообрази-
ето на темите и разширяването на човешкия и институционалния
потенциал.

Докладите на участниците бяха от областта на медиевистика-
та, държавната символика и фалеристиката, историята на киното
и др. Техните теми обхващаха широк времеви диапазон: от епохата
на Средновековието, през Възраждането до Втората световна вой-
на, като се придържаха към основната тема на конференцията –
разностранните аспекти на отражението на войните в обществото,
политиката, културата и пр. Като самостоятелна тематична под-
група се открояваха докладите за Балканската война. В духа на
кирило-методиевата идея, която е исторически присъща на двата
народа, докладите бяха представени на езика, на който са създаде-
ни. Взаимното опознаване на двата славянски езика и използването
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им като средство за научно общуване, по думите на проф. Елдъ-
ров, “не само гарантираше съхраняване на оригиналната авторска
мисловност, но и даваше възможност за още по-близко културно
опознаване”.

Според организаторите на конференцията, сред участниците в
нея са се откроили имената не само на “ветерани” от досегашни-
те научни форуми, като акад. Йосип Братулич, проф. Анте Гулин,
проф. Дамир Карбич, доц. Тихана Луетич, проф. Светлозар Елдъ-
ров, доц. Румяна Божилова, доц. Антоанета Балчева, доц. Николай
Кочанков, но и на нови “рекрути” от различни научни звена, изку-
шени от богатото и поучително минало на българо-хърватските вза-
имоотношения през вековете. Проф. Елдъров счита, че нови данни,
обогатяващи познанието ни за българо-хърватските взаимоотноше-
ния през вековете, съдържаха докладите на доц. Александър Кос-
тов, доц. Р. Божилова, д-р Марко Сарделич, проф. Мария Карбич
и д-р Сузана Милян, доц. Йорданка Гешева, проф. Ловорка Чо-
ралич и д-р Мая Катушич, доц. Елена Тачева, докторант Милена
Джерекарова, доц. Антоанета Балчева, проф. Саня Вулич.

Докладът на проф. Тодор Петров от Военна академия “Г. С. Ра-
ковски” беше насочен към дейността на австрийския офицер Хайер
фон Розенфелд, който е автор на изследване на хърватските арис-
тократически гербове и същевременно автор на българските дър-
жавни отличия след Освобождението. За участието на хърватски
благородници и рицари в кръстоносния поход на крал Сигизмунд
и в Никополската битка (1396 г.) разказаха проф. Дамир Карбич,
директор на Отделението за исторически науки при Хърватската
академия на науките и изкуствата, и д-р Бранка Грабавац. Д-р Пе-
тър Кърджилов, асоцииран член на сектор “Екранни изкуства” в
ИИИзк – БАН, припомни заслугите на хърватския режисьор и про-
дуцент Йосип Новак към развитието на киното в България до 40-те
години на ХХ в. А според изследването на проф. Ядранка Гърбич
от Философския факултет на Загребския университет българите в
Хърватия са живи мостове на сътрудничество между две културно
близки страни и отечества.

Доклади от тематичния блок за Балканските войни изнесоха
проф. Светлозар Елдъров, доц. Тихана Луетич и д-р Игор Деспот.
Те представиха Хърватия като близък и добронамерен към Бълга-
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рия наблюдател на тези войни. А изследванията на факти, свърза-
ни с Втората световна война, също предизвикаха обясним интерес.
Сред техните автори бяха проф. Сузана Лечек, доц. Николай Ко-
чанков, доц. Ана Кочанкова и гл. ас. Ирина Огнянова.

По традиция докладите от конференциите по този проект се
публикуват в сборници, които обогатяват научното познание за ми-
налото на българите и хърватите. От 1998 т. досега са излезли седем
сборника, осмият е под печат. Програмата на IХ българо-хърватска
научна конференция завърши с представяне на три новоизлезли
книги. Според организаторите на научния форум “разширяване-
то на тематичните кръгове съпътства всяка българо-хърватска
конференция и отразява богатството на историческите връзки
между двата народа”.

А. Х.

Паисий – живот, дейност, съвременници

Международна научна конференция “Паисий – живот, дейност,
съвременници” ще се проведе в Благоевград на 20 и 21 септември
2012 г. Тя е част от програмата на осъществяваното под патронажа
на президента на Република България национално честване на 250-
годишния юбилей от създаването на “История славеноболгарская”.
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Покана за участие в конференцията към колегията на специа-
листите по Българско възраждане отправят от академичната об-
щност на ЮЗУ “Неофит Рилски” и организационния комитет на
университета. Дейността по организацията на научния форум се
ръководи от доц. д-р Елена Тачева.

Заявки със заглавията на докладите се очакват до 30 август
2012 г. на електронен адрес: elenatacheva@abv.bg. Предвижда се
публикуване на сборник с материали от конференцията.

А. Х.

250 години “История слявянобългарска”

Международни юбилейни конференции в Пловдив

Филолозите от ПУ “Паисий Хилендарски” отправят покана към
академичната общност за участие в международните конференции
“250 години “История слявянобългарска”, които ще се проведат на
2 и 3 ноември 2012 г. в Пловдив. Председател на организационния
комитет е доц. д-р Мила Кръстева. Темите на докладите от кон-
ференциите ще бъдат в два основни раздела: I. “Историята във и
отвъд “История славянобългарска” на Паисий Хилендарски” (това
е една конференция с различни секции); II. “От идеята за историята
към националното и глобалното в културата, литературата и ези-
ка. . . ” (вторият тематичен кръг обединява няколко конференции с
множество секции).

Организатори на първата конференция са катедрата по история
на литературата и сравнително литературознание и катедрата по
българска литература и теория на литературата. На участниците
се предлага да разработят своите доклади в следните тематични
полета: Историята в “История славянобългарска” (“Историите” за
Паисий Хилендарски, Историята и рецепцията ѝ); Историята отвъд
“История славянобългарска” (Изкуство и История, Експониране на
историческото, Картография и национална история, Българските
национални катастрофи).

Организатори на конферентните дискусии от втория макроте-
матичен кръг са катедрата по славянска филология на ПУ, катед-
рата по английски език, катедрата по романистика и германистика,
философският факултет, филологическият факултет, колегиумът

mailto:elenatacheva@abv.bg
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по методика на обучението по български език и литература, катед-
рата по български език. Основната проблематика е ориентирана
към следните теми: Иво Андрич и балканското историческо битие;
Интелектуални прагове: лингвистика, културни изследвания, лите-
ратурни изследвания – преди и сега; Език, литература, интеркул-
турна комуникация; Началото Паисий в образованието по българ-
ски език и литература; Българската езикова политика в условията
на глобализация и европейска интеграция; Съвременна езиковедска
проблематика.

Крайните срокове са различни за различните конференции – по-
вече информация на сайта на ПУ “Паисий Хилендарски”. Участни-
ците в конференциите трябва да заплатят такса 40 лв. Предвижда
се докладите след селекция да бъдат отпечатани в сборник.

А. Х.

Международна юбилейна конференция за Паисий
Хилендарски във Велико Търново

По повод 250 години от създаването на “История славянобъл-
гарска” ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” организира Международна
юбилейна конференция, посветена на отец Паисий Хилендарски и
неговото дело. Конференцията ще се проведе на 19 и 20 октомври
2012 г. във ВТУ. В научната проява са поканени да вземат учас-
тие историци, езиковеди, литературоведи, социолози, философи и
други специалисти по проблемите на българското Възраждане.

Организаторите предлагат следната основна проблематика, към
която да бъдат насочени докладите: “История славянобългарска” –
ръкописни форми на разпространение и битие на текста (препи-
си, преправки, компилации, регионални специфики); “История сла-
вянобългарска” в контекста и перспективата на историографското
мислене от втората половина на XVIII до средата на XIX век; “Ис-
торията” на Паисий и “И история во кратце о болгарском народе
словенском” на йеромонах Спиридон Габровски (през 2012 г. се на-
вършват 220 години от нейното написване).

Заявките за участие ще се приемат до 30 септември 2012 г. Док-
ладите ще бъдат публикувани в сборник.

А. Х.
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Конференция за Горноджумайското въстание

На 23 септември 2012 г. ще се навършат 110 години от избухване-
то на Горноджумайското въстание, което е прелюдия към Илинден-
ската епопея и е оставило значима следа в борбите за освобождение
от османско робство. По този повод през септември 2012 г. в Бла-
гоевград ще се проведе кръгла маса “110 години Горноджумайско
въстание”. Тя се организира от Научен архив на БАН, Централна
библиотека на БАН, Македонски научен институт София, община
Благоевград, Регионална библиотека “Димитър Талев” – Благоев-
град, Регионален комитет “Васил Левски” – Благоевград. Нацио-
налният научен форум ще бъде открит на 27 септември в зала 101
на община Благоевград.

Темата на кръглата маса предлага възможности за интерпрета-
ция на различни проблеми, свързани с въстанието и неговите дей-
ци. Научната проява ще даде възможност за доизясняване на вече
известни факти, както и за конкретизиране на събития и личности,
имащи отношение към Горноджумайското въстание.

Желаещите да участват с научно съобщение или доклад мо-
гат да заявят темата си до 30 юли 2012 г. на електронен адрес
soniareglib@abv.bg. Включените в програмата текстове ще бъдат
публикувани в сборник.

А. Х.

Българската слава и Голгота

На 25 и 26 септември 2012 г. в Регионален исторически музей
– Габрово ще се проведе международна научна конференция на
тема “Българската слава и Голгота”. Конференцията е посветена
на 100-годишнината от обявяването на Балканските войни и нача-
ло от поредицата войни за национално обединение (1912/1913 г. –
1915/1918 г.).

Научен ръководител на форума е акад. Георги Марков от БАН.
Съорганизатори на научната проява са Институтът за исторически
изследвания – БАН, Държавната агенция “Архиви” – ЦДА, Дър-
жавният военноисторически архив, ДА – Габрово.

Конференцията си поставя за цел да бъдат анализирани Бал-
канските войни в ретроспективен план, с тяхното отражение в бъл-
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гарското общество във всичките им аспекти – политически, военни,
икономически, социални и др.

В конференцията могат да вземат участие специалисти, които
проявяват интерес към проблематиката от всички направления на
музейната, преподавателската, изследователската и архивната дей-
ност. Организаторите предлагат шест основни теми и проблеми,
към които да бъдат насочени докладите в конференцията. Сред
тях са: Характер и ход на военните действия през Балканските
и Първата световна война; Българското общество в призмата на
войните (образование, бит и култура); Българските дипломати и
дипломацията – роля и място в подготовката и хода на Войните за
национално обединение и др.

Докладите и научните съобщения ще бъдат публикувани в сбор-
ник. Срокът за подаване на заявки за участие е 10 август 2012 г.

А. Х.

Балканската война и Западните Родопи

По повод 100-годишнината от началото на Балканската война
на 5 и 6 октомври 2012 г. Исторически музей – Велинград органи-
зира научна конференция на тема: “Балканската война и Западните
Родопи. Споделени размисли 100 години по-късно”. Научен ръко-
водител на конференцията е акад. Георги Марков. Конференция-
та има за цел да привлече вниманието на повече специалисти към
проучване историята на Западните Родопи, свързана с Балканската
война 1912 – 1913 г., и към проследяване на начините по които това
важно събитие е оказало влияние върху социално-икономическото
и политическото развитие на тази част от България.

Предвижда се докладите и научните съобщения да бъдат групи-
рани в следните подтеми: Военните действия в Западните Родопи.
Чепинци в редиците на 27-ми Чепински пехотен полк; Социално-
икономически, политически, демографски и културни промени в
резултат на войната; 100 години по-късно – анализи и оценки.

Заявка за участие и резюме могат да се изпратят до края на юли
2012 г. на адрес: im_vel@abv.bg. Материалите от конференцията ще
бъдат отпечатани в сборник.

А. Х.

mailto:im_vel@abv.bg
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Легендата като исторически и генеалогичен извор

На 18 октомври 2012 г. в Народно читалище “Славянска беседа”
ще се проведе национална научна конференция на тема: “Легендата
като исторически и генеалогичен извор”. Предвижда се резюмета-
та на докладите да бъдат в обем до 4 страници, а текстовете – до
10 страници. Организатор е Българската генеалогична федерация
с председател доц. д-р Антоанета Запрянова от Института за исто-
рически изследвания при БАН.

Заявки за участие се приемат до 20 септември 2012 г. Резюмета
могат да се изпращат на електронен адрес bgagenealogie@abv.bg.
Докладите ще бъдат публикувани в сборник.

А. Х.

150 години от рождението на Иван Шишманов

Отбелязвана по-различен начин и от различни институции, 150-
та годишнина от рождението на Иван Д. Шишманов ще намери
своя изява и в организирането на редовните “Шишманови четения”.
Те са част от работата по научния проект “Иван Д. Шишманов и
модернизацията на българската хуманитарна наука”. В дните на
четенията ще бъде представен и поредният том от “Шишманови
четения”, който предстои да бъде отпечатан – “Иван Д. Шишманов
– култура и политика. Шишманови четения. Книга четвърта.”

През настоящата юбилейна 2012 г. Институтът за литература
и Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски му-
зей ще проведат “Шишманови четения – 5”. Предвижда се тяхното
тържествено откриване да е на 5 ноември 2012 г. в Големия салон
на БАН, а заседанията ще се проведат на 5 и 6 ноември 2012 г. в
зала 207 на ЦУ – БАН и в зала 19 на ИЕФЕМ – БАН. По традиция
в четенията ще се включат изследователи от различни културни и
научни институции, както и колеги от чужбина. Също по тради-
ция организаторите предлагат темата на четенията да бъде “Иван
Д. Шишманов – към обнова”.

Докладите или научните съобщения на участниците в конферен-
цията ще бъдат ориентирани към 15 примерни проблемно-темати-
чни насоки на работа. Част от тях включват: Иван Шишманов и
културната политика; Пътища на обнова; Значението и задачата
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на нашата наука; Шишмановият дневник – личностни и социо-
културни пресичания; Неизвестно за и от Шишманов – писма,
ръкописи, факти. . .

В организационния екип на конференцията са проф. дфн Ру-
мяна Дамянова, ръководител на научния проект “Иван Д. Шишма-
нов и модернизацията на българската хуманитарна наука”, доц. д-р
Владимир Пенчев, заместник-директор на ИЕФЕМ – БАН, и др.

Не се изисква такса за правоучастие. Разходите по пътуване и
настаняване са за сметка на участниците в конференцията. Заяв-
ки, придружени с резюме до една стандартна машинописна стра-
ница, се приемат от организационния екип най-късно до 10 ок-
томври 2012 г. на следните електронни адреси: damianova3@abv.bg,
nedkakapralova@gmail.com, bogdan.dichev@abv.bg.

А. Х.

Информатиката в научното познание

Проведе се международна научна конференция “Информатика-
та в научното познание 2012”. От 27 до 29 юни Варненският свобо-
ден университет “Черноризец Храбър” беше домакин на този нау-
чен форум. Негов съорганизатор беше Институтът по математика и
информатика при БАН. Конференцията се ръководеше съвместно
от проф. д.ик.н. Анна Недялкова, ректор на ВСУ, и акад. Стефан
Додунеков, доскорошен директор на ИМИ и председател на БАН.

Тази научна конференция се организира за четвърти пореден
път. Тя имаше за цел да обсъди основните положения и постиже-
ния при прилагането и използването на информатиката в сферата
на научното познание. Докладите на участниците бяха ориентира-
ни към следните тематични направления: Информатиката в иконо-
миката, управлението и културата; Информатиката в държавната
администрация, правото и корпоративната сигурност; Информати-
ката в техниката и технологиите; Информатиката в обучението;
Математически методи в информатиката.

Предстои да излезе от печат сборник с докладите от конфе-
ренцията на английски език. Той ще бъде придружен от диск с
електронния вариант на изданието.

Н. И.
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Образованието в информационното общество

От 31 май до 1 юни 2012 г. в Пловдив се проведе Петата наци-
онална конференция “ ‘Образованието в информационното общес-
тво”. Научният форум се организира от Асоциация “Развитие на
информационното общество”, Институт по математика и информа-
тика при БАН и ПУ “Паисий Хилендарски”. Сред приоритетните
теми на конференцията са: Уеб технологии, социални мрежи и си-
гурност на информационната среда; Сериозни игри, симулации и
виртуална реалност; Образованието и научните изследвания.

В рамките на конференцията се проведе семинар, посветен на
15-та годишнина на АРИО. Докладите от конференцията са пуб-
ликувани в сборник.

Н. И.

Международна конференция по теория на геометричните
функции

От 27 до 31 август 2012 г. в Охрид, Република Македония ще се
проведе Осмият международен симпозиум “Теория на геометрич-
ните функции и приложения ’2012”. Организатор на научния форум
е университетът “Св. св. Кирил и Методий” в Скопие, а съоргани-
затори са Kinki University, Япония, “1 Decembrie 1918” University of
Alaba lulia, Румъния, Istanbul Kültür University, Турция, Universiti
Kebangsaan, Малайзия, и Институт по математика и информатика
при Българската академия на науките.

Научната проява е в чест на проф. Шигейоши Ова. Целта на
симпозиума е да събере водещи специалисти, както и млади из-
следователи, които работят по теми, свързани главно с теорията
на геометричните функции, и да представи последните им разра-
ботки пред математическата общност. Сред основните теми, които
ще бъдат обсъждани, са: Специални функции и редове; Конформни
и квазиконформни изображения; Теория на потенциала и приложе-
ния.

Краен срок за изпращане на докладите е 1 август. За контак-
ти: nikola.tuneski@mf.edu.mk. Работният език на конференцията е
английски.

Н. И.
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Цифрово представяне и опазване на културно и научно
наследство

Между 18 и 21 септември 2012 г. във Велико Търново ще се
проведе Международна научна конференция “Цифрово представя-
не и опазване на културно и научно наследство”. Организатор на
научната проява е Институтът по математика и информатика при
БАН, съорганизатори са УниБИТ – София, ВТУ “Св. св. Кирил
и Методий”, РИМ – Велико Търново и РНБ “П. Р. Славейков” –
Велико Търново.

Целта на конференцията е да се представят иновации, проекти и
научни и научно-приложни разработки. Те ще бъдат в областта на
цифровизацията, документирането, архивирането, представянето и
запазването на световното и националното материално и нематери-
ално културно и научно наследство. Основен фокус е осигурява-
нето на отворен достъп до цифровизирани културни паметници с
национално значение и провеждането на устойчиви политики за
продължаване на цифровото им съхранение и опазване. По-голямо
внимание се отделя на съхранението и популяризацията на доку-
менти и текстове в условия на риск, както и на такива намиращи
се под егидата на ЮНЕСКО.

Сред основните теми на конференцията са: Отворен достъп до
цифровизирано културно и научно наследство; Цифрови библиоте-
ки, електронни архиви, хранилища, виртуални музеи, електронни
експозиции, енциклопедии за културно наследство и др.

Статии и предложения за демонстрации се приемат до 15 юни
на електронни адреси: dipp2012@math.bas.bg, dessi@cc.bas.bg. Ра-
ботният език на конференцията е английски.

Н. И.

Български дни на криптографията

На 20 и 21 септември 2012 г. в София ще се проведе Първата
международна конференция “Български дни на криптографията
(BulCrypt2012)”. Научната проява се организира от Институт по
математика и информатика при БАН, Университет по библиоте-
кознание и информационни технологии и Държавна агенция “На-
ционална сигурност”.
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Предвижда се конференцията за изследване на всички аспек-
ти на криптографията да е ежегодна. Научният форум има за цел
да привлече представители на академичните среди, промишленост-
та и правителството, презентиране на оригинални резултати във
всички теоретични и практически аспекти на криптографията. На-
сърчават се също статии, описващи прилагането на криптографски
технологии, имплементирането на системи и усвоен опит.

Краен срок за предаване на докладите е 25 юли. За контакти:
bulcrypt2012@balkancrypt.org.

Н. И.

Беларуско-български научен форум в областта на
механиката

Научен семинар NanoERA, който се организира на всеки две
години, ще се проведе от 20 до 25 август 2012 г. Тази година до-
макини са Института по механика – БАН и Университетът “Проф.
Асен Златаров” Бургас. Учени от България и Беларус, сред които
Сергей Максименко, Полина Кужир, И. Борованска и др., ще из-
несат доклади относно нанотехнологиите в Института по механика
– БАН. На 21 и 22 август ще се състои посещение в Лабораторията
по експериментална и микромеханика (ИМех – БАН). От 23 до 25
август семинарът ще продължи в Бургас.

А. Х.

Европейска лятна школа по биореология

От 29 август до 2 септември 2012 г. в Творческия дом на БАН
в околностите гр. Варна ще се проведе IV Европейска лятна школа
по биореология със симпозиум по микро- и наномеханика и механо-
биология на клетки, тъкани и системи. Научните прояви в рамките
на лятната школа се организират от Института по механика, Бъл-
гарското дружество по биореология и Европейското дружество по
клинична хемореология и микроциркулация (E.S.C.H.M.).

Научният форум има за цел да продължи традицията на пре-
дишните срещи – София (2003), Варна (2006) и Боровец (2009).
Те утвърждават международното сътрудничество и контактите в
тази научна област. Идеята на организаторите е да се окуражат
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младите учени, занимаващи се с биореология. Заявки за участие в
конференцията са подали студенти, докторанти и млади учени от
България и чужбина (Аржентина, Беларус, Великобритания, Гър-
ция, Полша, Русия).

А. Х.

Международна научна конференция по механика

От 19 до 20 ноември 2012 г. ще се проведе Международна научна
конференция по механика (MECH2012). Организатор е Институтът
по механика при БАН, а съорганизатори са Съюзът на учените в
България, Българското дружество по биомеханика, Националният
комитет по теоретична и приложна механика и др. Конференция-
та е посветена на 35-годишнината на Института по механика и 50
години на организираните изследвания в областта на механиката в
БАН.

А. Х.

Международна конференция за образованието и
глобализацията

Международна конференция за образованието и глобализаци-
ята ще се проведе на 2 и 3 октомври в Техеран. Организатор на
форума е Иранският национален център за изследване на глобали-
зацията. За участие в научната проява са поканени учени, предста-
вители на изследователски центрове, ориентирани към проучване
на глобализацията.

Сред темите, към които трябва да са насочени докладите, са:
Комуникация, образование и глобализация; Глобално гражданско
образование; Мениджмънт и лидерство в образованието и глобали-
зацията; Глобализация и виртуално обучение. А сред по-интересни-
те от микротемите са: Образователни институции и глобално сбли-
жаване; Комуникация и научно сътрудничество в процеса на глоба-
лизция; Глобализация, образование и религиозни учения; Семейст-
во и обучение за глобално гражданство.

Срокът за изпращане на докладите е 10 септември 2012 г. на
електронен адрес: globaleducation@igcd.org.

А. Х. и Н. И.
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Национална младежка конференция “Биологически
науки за по-добро бъдеще”1

На 19 и 20 октомври 2012 г. в Пловдив ще се проведе Национална
младежка конференция “Биологически науки за по-добро бъдеще”.
Организатор е Биологическият факултет на ПУ “Паисий Хилен-
дарски”. Участниците могат да представят свой доклад или пос-
тер в следните научни секции: Биоразнообразие и Екология; Био-
технологии; Клетъчна и Молекулярна Биология.

Всички доклади ще бъдат публикувани в специално online изда-
ние на Journal of Bioscience and Biotechnology на английски език в
деня на откриването на конференцията, а абстрактите ще се отпе-
чатат също на английски език в брошура, съдържаща програмата
и резюметата.

Регистрационни форми и абстракти трябва да се изпратят до ор-
ганизационния комитет не по-късно от 3 септември 2012 г. на елек-
тронен адрес: youngbioscience2012@uni-plovdiv.net. А текстовете на
докладите, оформени според изискванията на списанието Journal
of Bioscience and Biotechnology, и документи за платена регистра-
ционна такса ще се приемат на същия адрес до 28 септември 2012 г.

1По информация на Биологически факултет, ПУ “Паисий Хилендарски”,
предоставена от докторант В. Хубенов, ИМикБ – БАН.
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Ден на кандидатите по ИКТ

На 26 и 27 септември 2012 г. във Варшава, Полша ще се проведе
“Ден на кандидатите” по Програма “Информационни и комуника-
ционни технологии” (ИКТ). Събитието се организира от Европейс-
ката комисия с цел да се помогне на учени от новите страни членки
на ЕС да участват в проекти по ИКТ. Всички, които пишат проекти
за конкурсите по ИКТ за 2013 г., могат да се регистрират за участие
в събитието, за да бъдат включени в списък на заинтересованите
и за да им се изпращат допълнителни сведения.

По проект “Ideal-ist” могат да бъдат покрити част от разходите
на ограничен брой учени за участие в “Деня на кандидатите” във
Варшава. Затова изследователи, които подготвят проекти за кон-
курсите по ИКТ за 2013, могат да получат по-подробна информа-
ция като влязат във връзка с г-жа Мариета Попова на електронен
адрес: marieta_popova@abv.bg.

Как да направим скучна презентация и да приспим
аудиторията

Така нестандартно беше озаглавена презентацията за докторан-
ти и млади учени, проведена на 11 юни 2012 г. и организирана от
Центъра за обучение – БАН и Кариерния център към ЦО – БАН.
На нея беше поканен експертът Станислав Инчовски-Търнин от
Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей –
БАН. Той проведе богато онагледен, увлекателен и много подробен
семинар-обучение по атрактивно представяне на научни знания.

Според мнението на организаторите, “съветите на експерта бя-
ха задълбочени, ясно и разбираемо формулирани, ценни и полезни
със своята практическа насоченост. Много от тях бяха базира-
ни на споделения личен опит на лектора, което подчертаваше и
доказваше тяхната ефективност и приложен аспект.” Те са пос-
тавяли акцент върху важността на подходящо подбраните нагледни
средства. Серия методи за привличане и задържане на вниманието
на аудиторията са били детайлно анализирани от лектора.
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Представяне на Национално издателство “Аз Буки”

На 11 юни 2012 г. пред докторанти и млади учени от БАН се
състоя кратко представяне на дейността на Национално издател-
ство “Аз Буки” – медиен партньор на Центъра за обучение при
БАН и Кариерния център към ЦО. Да запознае аудиторията с дей-
ността на издателството беше поканена г-жа Таня Дикова. Тя пре-
достави информация за изданията на Национално издателство “Аз
Буки” – вестник “Аз Буки” и девет други специализирани научно-
методически списания, някои от които с импакт фактор.

Описана беше процедурата по подаване на научни статии за пуб-
ликуване. Докторантите и младите учени от БАН бяха поканени да
изпращат за публикация свои теоретични и практически насочени
разработки.

За кариерно развитие и мобилност на постдокторанти и
млади учени

На 25 юни 2012 г. в Института по математика и информатика
при БАН се проведе семинар на тема “Възможности и практически
насоки за кариерно развитие и мобилност на пост докторанти и
млади учени”.

Представен беше конкурс за подбор на постдокторанти и млади
учени за едномесечни обучения във високотехнологични и научни
комплекси и инфраструктури по проект BG051PO001/3.3-05 “На-
ука и бизнес” към МОМН. Аудиторията беше запозната и с въз-
можностите за кариерно развитие по подпрограма “Мария Кюри”
и по програма “Хора” на 7 РП. Представена беше също и мрежата
“EURAXESS”, която предлага възможности за мобилност на изсле-
дователите. Състоя се представяне на Единния център за иновации
на БАН, като част от Европейската платформа Enterprise Europe
Network, както и на услугите, предлагани от мрежата EEN.
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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. Шилтбергер, Х. Пътепис. С.: Институт по балканистика, 1971.

2. Челеби, Е. Пътепис. С.: Институт по балканистика, 1972.

3. Гюрова, С. (ред.) Април 1876: Спомени. С.: Български писател,
1976.

4. Рънсиман, С. Падането на Константинопол. С.: Отечествен
фронт, 1984.

5. Загребелни, П. Роксалана. С.: Отечествен фронт, 1987.

6. Овчаров, Д. Прабългарската религия: Произход и същност. С.:
Гуторанов и син, 2000 – 2001.

7. Чамуроглу, Р. Последният еничар. Варна: Стено, 2007.

8. Теодосиев, Н. Каталог на българските печатни книги: 1508 –
1878. С.: УИ “Св. Климент Охридски”, 2007.

9. Мутафчиева, В. Случаят Джем и Летопис за смутното вре-
ме. Пловдив: Жанет 45, 2008.

10. Стоянов, И. Нови щрихи върху идейните възгледи и дейност-
та на Васил Левски. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и
Методий”, 2012.

11. Дойнов, Д. Левски. Най-ясната загадка. С.: Общобългарски
комитет и Фондация “Васил Левски”, 2012.

12. Walsh, J. L. Interpolation and approximation by rational func-
tions in the complex domain, Amercian Mathematical Society
Colloquium Publications, Volume XX, 1969.

13. Gaier, D. Lectures on complex approximation, Birkhäuser, Boston,
1987.
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Научно-популярни статии

За династичните списъци и някои митотворчески
подходи в две епохи

Епохите, към които ще насоча вниманието си, са българското
средновековие и Българското възраждане. Един поглед към ми-
тотворчеството би следвало да се предхожда от няколко (най-вече
терминологични) уточнения.

Интересът към генеалогията на владетелите и създаването на
династични списъци са относително постоянни, но са особено чести
в периодите на криза – в смисъла, в който Ерик Ериксън употребя-
ва този термин – “като носител на положителна, качествена про-
мяна” 1, като интензивен преход от едно състояние на обществото
(респ. на индивида) в друго. В терминологичния инструментариум
на Ериксън понятието “криза” не съдържа негативни конотации.
Според него това е: “необходима повратна точка, съществен мо-
мент, когато развитието трябва да поеме един или друг път, обе-
динявайки ресурсите на израстване, подобряване и по-нататъшна
диференциация” 2.

Понятието идентичност също се нуждае от уточняване, защото
се радва на широка употреба в специализираната и неспециализира-
ната сфера, а за него съществуват множество дефиниции (нерядко
и конфликтуващи помежду си). С цел да избегне полисемията Ни-
колай Аретов се спира на взаимно допълващите се схващания на
Ерик Ериксън, Стюарт Хил, Пиер Тап и Жан-Пол Кодол и пра-
ви обобщението: “За да укрепи субективното си чувство за тъж-
дественост и непрекъснатост, субектът на идентичността из-
гражда система от репрезентации, чувства и стратегии, които
го ситуират в света вертикално и хоризонтално. Вертикални-
ят план уточнява отношенията му със свръхестественото (. . . ),
с небесните и демоничните сили. Хоризонталният план урежда

1Според израза на Х. Силгиджиян. Вж. Силгиждиян, Х. Ерик Ериксън:
Едно предизвикателство към научните и културните възгледи за жизнения
път на човека. – В: Ериксън, Е. Идентичност: Младост и криза. С.: Наука и
изкуство, 1996, с. 14.

2Ериксън, Е. Цит. съч., с. 14.
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отношенията му със света на същото ниво, с другите хора. . . ” 3

Терминът митотворчество ще се употребява по-нататък в тек-
ста, без в него да се влага твърде разпространената напоследък
негативна оценка за понятието мит и отделни негови производни.
Както подчертава и Ванда Смоховска-Петрова, “митотворството
и мистификацията са съвсем различни понятия, които за съжа-
ление често се смесват” 4. Според същата авторка “митичното
мислене създава образа на света с несравнимо по-плътно единст-
во и по-дълбока вътрешна връзка, отколкото това може да нап-
рави причинното мислене” 5. Припомняйки прочита на основните
митове на човечеството, извършен от Пол Рикьор, тя твърди, че
“позитивистичната хуманитаристика греши, когато отхвърля
митовете като детски приказки” 6.

* * *

Дали под известните на почти всеки образован българин днес
имена Авитохол и Ирник се крият “митически личности” 7 или
това са имена на действителни владетели, деформирани от избира-
телността на историческата памет (или от евентуална фонетична
транскрипция), е въпрос, на който би трябвало да търсят отговор
историците. Дали обявяването им за представители на рода Ду-
ло е мистификационен акт с цел укрепване на тази монархическа
династия, както смятат някои учени, или личностите със засега не-
установени имена, управлявали българската държава между 145
и 581 г. от н. е.8, са били действително част от този род, също е
въпрос, от сферата на историята (и по-специално на генеалогията).

По-важно в контекста на поставения проблем за митотовор-
чеството ми се струва наличието на легендарен елемент, който

3Аретов, Н. Национална митология и национална литература: Сюжети,
изграждащи българската национална идентичност в словесността от ХVIII
и ХIХ век. С.: Кралица Маб, 2006, с. 7–8.

4Смоховска-Петрова, В. Национално своеобразие на литературата на Бъл-
гарското възраждане. С.: ИЦ Боян Пенев, 2003, с. 36.

5Смоховска-Петрова, В. Цит. съч., с. 47.
6Смоховска-Петрова, В. Цит. съч., с. 47.
7Така са назовани от И. Богданов. В: Именник на българските ханове. С.:

Издателство на ОФ, 1981, с. 17 и сл.
8Именник . . . с. 104; Срв. Златарски, В. Хронологически ред на по-главните

събития от старата българска история. С., 1924.
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предизвиква въпросите до каква степен средновековният историог-
раф е упражнил своето творческо въображение, за да съгради по-
авторитетно минало на своя народ, доколко с цел поддържане на
непрекъснатост в народностното самосъзнание авторът на истори-
ографския текст е прибягнал до инструментариума на фикцията.
С други думи, държа на уточнението, че макар и да фокусират
вниманието си върху едни и същи обекти (и отчасти върху едни и
същи проблеми) историята и литературната наука имат различни
подходи. Докато историческото изследване е много повече проуч-
ване, с което в подобни случаи историята може би се доближава до
природните науки, то литературното е по-скоро опит за разбиране,
което е типично за хуманитарните науки.

Едва ли има образован българин днес, който да не е чувал загла-
вието “Именник на българските ханове” и вероятно повечето от нас
мислят, че това е оригиналното название на този изключително ва-
жен източник на сведения за българската история. В преписите, по
които е известен, паметникът не е озаглавен. “Именник на първите
български князе” е наречен през 1870 г. от историка с хърватски
произход Франьо Рачки. В началото на ХХ в. изследователите за-
почват да използват най-популярното му днес название “Именник
на българските ханове”9. Това, както е известно на повечето наши
съвременници, е най-старият български династичен списък, съдър-
жащ имената на българските владетели от Авитохол до Умор.

Ако се приеме, че първите двама владетели в списъка на българ-
ските ханове не са реално съществували личности, възниква въпро-
сът защо са били причислени именно към рода Дуло. Най-вероятно
не наблюдаваме субективно предпочитание на пишещия към та-
зи династия, целта му не е укрепване на нейния авторитет, а ут-
върждаване на непрекъснатост и самотъждественост у българите-
реципиенти в онази далечна епоха. Защо е бил предпочетен при ре-
ализирането на тази митотворческа стратегия точно родът Дуло?
Един от възможните отговори се съдържа в броя на споменава-
нията на тази династия (ако не се вземат пред вид назоваванията
на родовата принадлежност на Авитохол и Ирник). Без тези двама

9Срв. Кулаковский, Ю. Свидетельство о водворении болгар за Дунаем и
Именник болгарских ханов. – Приложение к “Истории Византии”, Т. 3. Киев,
1915.).
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владетели представителите на Дуло са шестима, на Вокил (Укил)10
са четирима, а всички други названия на владетелски родове (Ер-
ми, Вихтун и Угаин) са споменати само по веднъж.

Освен това родовото наименование Дуло е доминиращо сред ха-
новете11 от по-стари времена (края на VI – втората половина на
VIII в.), докато другото често срещано династично име е преобла-
даващо сред по-късно живелите български владетели (след 40-те
години на VIII в.). Много е възможно при определянето на това
предпочитание, при отговора на въпроса кой да бъде идеализиран,
авторът да се е ръководил от желанието за идеализация на стари-
ната – тенденция, толкова често срещана в нашата историопис от
по-късни епохи (а и в съчинения от този тип в книжнината на всеки
народ с историческа памет).

В колективната памет на българите от онази епоха (преди и
непосредствено след приемането на християнството) вероятно се е
пазел споменът за по-успешното управление на династията Дуло:
нейните представители са оставали значително по-дълго на власт
– средната продължителност на управлението им е била малко над
26 години, докато средната продължителност на властването на
всички други ханове с назовани родове е едва около 4–6 години12.
Периодите, когато владетелите от Дуло са били начело на държава-
та (или държавно-племенното обединение), са се характеризирали
не само с по-голяма вътрешна стабилност, но и с повече външнопо-
литически успехи.

Може би тук е редно да се отбележи, че много интересна теза
относно “Тронното име на старобългарските владетели” има и На-
дежда Драгова, макар и нейните наблюдения да са ориентирани
предимно към по-късен период, необхванат в “Именника”13.

10Ако се приеме, че става дума за различна фонетична транскрипция на
едно и също име. Но някои автори оспорват това твърдение. Вж. Именник на
българските ханове, С.: Изд. на ОФ, с. 19–20.

11Титлата хан, най-разпространена днес като название на българските вла-
детели преди княз Борис I, се е изговаряла кхан или кан. След приемането
на старобългарския като богослужебен и държавен език през 893 г. тя започва
да се превежда със старобългарската (славянската) дума къненз. Византийс-
ките хронисти от своя страна използват за назоваване на същите български
владетели гръцката дума αρχων, което има за цел снижаващ ефект.

12Срв. Приложението, тук, с. 45.
13Драгова, Н. Държавата на духа България – във век на бездържавност. –
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* * *

Най-разпространени по нашите земи и най-познати на съвре-
менния българин са историографско-митотворческите представи на
семитските народи, считащи за свой праотец Авраам/Ибрахим. От
друга страна в римските и китайските анали, а също и в генеало-
гическите списъци на урало-алтайските народи, брънка от които
са и прабългарите, начело стоят митологически фигури и това
се дължи на дълбоко вкоренения култ към прадедите” 14. Както е
известно, древнотюркската религия (и в частност прабългарската)
се състои от четири нива. “. . .Към четвъртото ниво се отнася
култът към прадедите, който е характерен както за българите,
така и за всички тюркско-монголски народи и се свързва пряко с
подземния свят.” 15

Но дори при един по-повърхностен поглед върху каноничните
текстове на аврамическата културна традиция (към която българи-
те се присъединяват чрез християнството) ще се забележат митот-
ворчески подходи, сходни както с именника на българските владе-
тели, известен от Уваровия (ХV в.), Московския (ХVI в.) и Погоди-
новия (ХVI в.) препис, така и с други по-късни български истори-
ографски съчинения. Един от тези сходни моменти е склонността
към хиперболизация на дълголетието на първоотците като средс-
тво за утвърждаване на собствената стабилност, дълготрайност и
непрекъснатост, като свидетелство за благоразположението на вис-
шите сили към своя народ (благоразположение, което на принципа
на скачените съдове би трябвало да достигне и отделния носител
на съответната етническа идентичност)16.

Съществува и хипотезата, че легендарното владетелско дълго-
летие в най-стария именник на българските държавници би могло
да е резултат от желанието за запълване на интервала от 515 го-
дини с имена на владетели и сведения за продължителността на

В: Държавата на духа. С.: За буквите – О писменехь, 2007, с. 29–41. Статията
е посветена на двете същности на владетелското име (тронно и акламационно)
при наследниците на хан Омуртаг.

14Богданов, И. В: Именник. . . с. 36.
15Овчаров, Д. Прабългарската религия: Произход и същност. С.: Гуторанов

и син, 2000 – 2001, с. 38.
16Според “Именника. . . ” Авитохол е живял 300 години, а Ирник – 150. Имен-

ник. . . с. 11.
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управлението им. Но това по-елементарно и по-прагматично обяс-
нение влиза в конфликт с предположението за легендарността на
Авитохол и Ирник: ако техните имена са плод на митотворчеството
на историографа, той лесно би могъл да добави още няколко фик-
тивни владетелски имена с по-правдоподобна продължителност на
управлението. След като това не е направено, може да се допусне
една от следните алтерантиви: 1. авторът изобщо не се е ръководил
от целта за запълване на липсващата му информация; 2. личности-
те Авитохол и Ирник не са “митически”, а действителни; 3. първите
двама владетели от именника са родени от легендарна традиция,
надхвърляща рамките на отделния текст.

В историческата наука доминира следното мнение: “Достовер-
ността на датировките от Гостун насетне потвърждава, че при
съставянето на паметника са използвани старинни исторически
свидетелства, а двата легендарни периода “Авитохол” и “Ирник”
(единият от 291, а другият от 145 слънчеви години) – че в народ-
ната памет се е съхранил спомен както за туранската, така и
за приазовската родина, а също и за онова смътно време, когато
около средата на II век от н. е. прабългарите се обединяват като
самостоятелен етнос в Средна Азия.” 17

Някои учени като Йоаким Маркварт18 в края на ХIХ в. (а след
него и други19) предполагат, че с тези имена в писмения паметник
са назовани Атила и неговият наследник20. Ако въпреки множес-
твото аргументи против това схващане, се допусне, че то е вярно,
може да се предположи, че тези две личности са представлявали
определен авторитет за живеещите няколко века по-късно българи
и имената им са добавени с цел укрепване престижа на владетелс-
кия род и утвърждаване на народностните чувства на реципиента.
Не винаги хората от следващите поколения смятат, че само побе-
дителят е авторитетен. От разкриването на историческите факти в
този случай зависи отговорът на въпроса до каква степен и чрез кои

17Именник. . . с. 28–29.
18Marquart, J. Die Chronologie der alttürkischen Inschriften. Leipzig, 1898.
19Сред тях са: Петър Мутафчиев (Мутафчиев, П. История на българския

народ. Ч. I. С., 1943); Александър Бурмов (Бурмов, А. Въпроси из историята
на прабългарите. Годишник на СУ, ИФФ, Т. 44. С., 1948); Димитър Ангелов
(Ангелов, Д. Образуване на българската народност. С., 1971) и др.

20Тази хипотеза е популярна и в някои по-късни параисторически текстове.
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(от множеството възможни) митотворчески подходи е сътворяван
“Именникът”. Но не може да има съмнение в това, че при предста-
вяне на най-ранния исторически етап в “Именника. . . ” митът играе
значителна роля.

* * *

Друг митотворчески подход е стремежът за поставяне на бъл-
гарското историческо минало в контекста на старозаветната тради-
ция. Както е добре известно, в компилацията “Летописец елинский
и римский” именникът фигурира като интерполация след староза-
ветната IV книга на царете и преди откъс от хрониката на Георгий
Амартол, разказващ за Новоходоносор, който също е бил известен
на средновековните автори и реципиенти по нашите географски ши-
рини най-вече чрез Библията и по тази причина е бил възприеман
като библейски персонаж.

Това формално позициониране на българския династичен спи-
сък може да е извършено в исторически етап, много по-късен от
написването му, тъй като не може да се установи в какъв първо-
начален вариант е проникнал в Русия сборникът “Летописец. . . ”.
Предполага се, че това е станало в края на Х в., когато в Русия
проникват и други произведения на старобългарската книжнина,
сред които двата Симеонови сборника. От Х до ХV – ХVI в. (от
когато са преписите на компилацията, съдържащи “Именника”) са
изминали пет-шест столетия и промени в първоначалната струк-
тура на сборника не са изключени. Наличието в него на извадки
от съчинения на Патриарх Евтимий Търновски, Григорий Цамб-
лак и Константин Костенечки дава почва на предположения, сред
които е следното: “Интерполирането на паметника след IV книга
на царете по всяка вероятност е извършено от съставителя на
“Летописеца”, за да бъде подчертано политическото значение на
българските владетели при условията на османската експанзия
посредством санкцията на свещеното писание” 21.

Някои автори предполагат не само опит за позиционно вмест-
ване на “Именника. . . ” в библейската традиция, но и наличие на
по-пряко влияние на Стария завет върху текста. За първи път през

21Именник. . . с. 31.
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1933 г. Б. фон Арним излага тезата си, че Авитохол е анаграма на
Ахитофел, чието име се среща в предхождащия “Именника” биб-
лейски текст22. Дали и доколко това предположение е основател-
но, е отделен въпрос, но тенденцията за вместване на българската
старина в библейското пространство се засилва и се превръща в
устойчива традиция през следващите векове.

За едно по-цялостно проучване на този забележителен писмен
паметник като културно явление би било добре да се направят по-
вече интертекстуални паралели между него и подобни образци в
тюркско-алтайското и китайското книжовно наследство. Напълно
необясними за мен са категоричните отрицания на определени ав-
тори към предположенията за такива интеркултурни влияния, как-
вито (макар и по-рядко) са изказвани.

Както подчертах и в началото, създаването на династични спи-
съци се радва на особено голям разцвет в периоди на социокултурни
кризи. Взаимоотношенията между културните традиции, наследе-
ни и пренесени от българите при прехода им от Средна и Източна
Азия, и новите югоизточноевропейски културни влияния водят до
типична криза, в смисъл не на “патологична катастрофа” 23, а на
“повратна точка” 24. Кризата е не само етнокултурна, а и конфе-
сионална. От голямо значение в този момент е фактът, че си дават
среща не политеизъм и монотеизъм, а две монотеистични религии
– едната от по-нисш тип (какъвто е тангризмът)25 и другата от
по-висш тип, с аврамически корен (каквото е християнството).

Тази среща е може би една от важните предпоставки за разц-
вета на българската литература и култура през IХ – Х в. Разбира
се подобни кризи са съпътствани и от повече или по-малко про-
тиворечиви явления, каквото е богомилството. То е станало обект
на твърде много спекулативни псевдо- и паранаучни интерпретации
(особено през ХХ в.), поради което не смятам да го коментирам, а и
като православна християнка държа да се разгранича от проявите
на сектантство.

22Arnim, B. v. Wer war Авитохол (Zur Fürstenliste) – В: Сборник в чест на
проф. Любомир Милетич. С., 1933.

23Силгиджиян, Х. Цит. съч., с. 14.
24Ериксън, Е. Цит. съч., с. 14.
25Овчаров, Д. Прабългарската религия. . . Според автора тангризмът е “пър-

вичен монотеизъм” (с. 26).
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Ще си позволя само една съпоставка. Аналогично явление, спо-
ред мен, се наблюдава и в средновековен Иран. При преминаване-
то от традиционния зороастризъм към исляма, който е най-новата
религия с аврамически корен, при този преход от по-нисш моно-
теизъм към по-висш, кризата на идентичността води до широкото
разпространение на иранска територия на шиизма. А той е направ-
ление, алтарнативно на ортодоксията, и се характеризира с мно-
жество секти. Очевидно при прехода от по-нисш монотеизъм към
по-висш се създава почва за избуяването на алтернативно религи-
озно мислене.

* * *

Но да се върнем отново към нашите земи. Докато средно- и из-
точноазиатското влияние върху българската култура след втората
половина на IХ в. постепенно губи своето значение, въздействието
на аврамическата културна традиция е осезателно и до днес. Сви-
детелствата за това са изобилни, както през средновековието, така
и през Българското възраждане, на което следва да се отдели по-
специално внимание като период на интензивно митотворчество.

Както при раждането, т. е. възникването на една народност,
така и при нейния преход от традиционен към модерен тип общес-
твено мислене, са особено силни стремежите за идеализиране на
народностните (респ. националните) корени. В тази насока и Бъл-
гарското възраждане не прави изключение.

Митотворческите подходи на средновековните анали намират
благодатни условия за развитие в нашата култура през ХVIII –
ХIХ в. Ренесансът обикновено се възприема като опозиция на сред-
новековието. Но при Българското възраждане се наблюдава свое-
образие, на което се дължи и здравата му приемствена връзка със
средновековието.

Това не би следвало да се приема като анахронизъм или само
като израз на носталгия по славното минало. То е резултат и от
разнопосочните интеркултурни влияния, които изпитват през този
период върху себе си по-образованите и будни българи. В процеса
на своето развитие те са под въздействието и на други култури, в
които за дадения момент (XVIII – XIX в.) са актуални различни
литературни течения и културни епохи като барока и романтизма.
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А те – барок и романтизъм – са от един и същи ред със средновеко-
вието, според известната класификация на Юлиан Кшижановски.

Въпреки това, разбира се, Българското възраждане като свое-
образен аналог на Ренесанса “трябва да има подчертан афинитет,
по-силна избирателна тенденция към Просвещението и реализма
(позитивизма)” 26, както твърди и Ванда Смоховска-Петрова. Но
в опозиция на Георгий Гачев27 тя отстоява мнението, че проявите
на по-архаичния пласт в “Историята” на един от най-често обсъж-
даните дейци на нашето Възраждане отец Паисий Хилендарски
не е израз на фолклорно съзнание, а е резултат от влиянието на
средновековната традиция28. Същата авторка регистрира множес-
тво паралели между отделни пасажи в “Историята” на отец Паисий
и старозаветни текстове, като подкрепя мнението си с 5 библейски
цитата29.

Едва ли тези паралели на Смоховска-Петрова са основателни
във всички случаи, но твърдението, че средновековното влияние
над отец Паисий е по-съществено от фолклорното, не би следвало
да буди съмнения. Това влияние е осъществено както пряко, така и
опосредствано чрез други книжовни източници. Както е известно,
отдавна съществува предположението, че в основата на династи-
ческите списъци на българските владетели, представени от Мавро
Орбини, е залегнал средновековният писмен паметник “Български
апокрифен летопис” (ХI в.). Едни от доказателствата за опосредс-
твано (чрез Орбини) влияние на този старобългарски текст върху
Отецпаисиевата “История. . . ” са нарушената последователност на
управленията на княз Борис I и на цар Симеон Велики, както и
заместването на името на цар Петър I с названието Селевкий30.

26Смоховска-Петрова, В. Национално своеобразие. . . с. 21.
27Гачев, Г. Ускорено развитие на културата. С., 1979, с. 16.
28Смоховска-Петрова, В. Национално своеобразие. . . с. 29.
29Смоховска-Петрова, В. Национално своеобразие. . . с. 37–39, 41–42. За при-

чините на някои анахронизми в династичните списъци вж. и Драгова, Н. До-
машни извори на “История славянобългарска”. – В: Паисий Хилендарски и
неговата епоха (1762 – 1962). С., 1962, с. 285 – 343.

30Което може да е име на несъществуващ владетел или деформирана с тече-
ние на времето дума, която да е била прозвище на цар Петър, разпространено
сред опозиционно настроените към него богомили (летописът възниква в бо-
гомилски среди). Допускам това по аналогия с прозвището Лахана, с което
е известен цар Ивайло, и което е добило такава популярност сред враждебно
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Митотворческият подход за поставянето на българския етничес-
ки произход в библейски контекст е много силно изразен в текста
на отец Паисий. Не приемайки българите в древността за етнос,
различен от славяните, той полага големи усилия за да докаже, че
славяните произлизат от Ноевия внук Мосхос. Легендарното повес-
твование от първото споменаване името на Ной до първата упот-
реба на етнонима болгари 31, с цел доказване на приемствеността
между тях, обхваща 58 изречения, в които изобилстват старозавет-
ни реминисценции32. (Може би не е излишно тук да се припомни
уточнението, че в действителност едни от първите споменавания
на името “Булгар” са в Анонимен хронограф от 334 г., публикуван
в 1891 г. Пак от ранното средновековие са и сведенията в арменски
източници, според които българите са живеели зад Кавказкия хре-
бет и сред тях са се обособили четири подвида, т. е. племена или
родове33).

Отец Паисий в четвъртата глава на “Историята” си, която за-
почва с думите “зде потребно заедно имена кралом и царом Бол-
гарским колико се обретают и кой по коего царствовал” 34, дава
сведения за владетелски имена, които на пръв поглед – според ня-
кои автори – поразяват със своята наивност и анахроничност35. Но
ако се държи сметка за източниците, които е ползвал отец Паисий,
и за трансформацията на имена и исторически факти при преми-
наването им от текст в текст, ще се установи, че изложението на
данните не е лишено от своята логика и не е нито толкова наивно,
нито толкова анахронично.

По-важно с оглед на въпроса за идентичността и за (не)прекъ-
снатостта на връзката с миналото е мнението на отец Паисий, че
“по-преди имало много български князе и войводи, но не са писали
техните имена и дела и така преминали в забрава тези първи

настроените към него средновековни хронисти, че дори е заместило името му
в почти всички текстове (с изключение на една приписка).

31Неправилно свързан от автора с топонима Волга.
32Паисий Хилендарски. История славяноболгарская. С., 1914.
33Срв. Овчаров, Д. Прабългарската религия. . . с. 17, 34.
34Паисий Хилендарски. История славяноболгарская (Башкьойски препис).

1841, л. 31а.
35Както определя този династически списък и Ванда Смоховска-Петрова.

Срв. Националното своеобразие. . . с. 29.
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вождове и князе” 36. В цитирания пасаж се съдържа индиректен
упрек към българите за това, че не са писали “имената и делата”
на владетелите си, упрек, който на други места в “Историята. . . ”
звучи още по-категорично.

Приблизително един век след написването на “История славя-
ноболгарская. . . ” твърдението, че българите не са писали за своите
най-отдалечени във времето държавници и за своето историческо
минало, ще бъде опровергано чрез откриването и публикуването
на Именника на българските ханове от А. Н. Попов37. Този стари-
нен текст, както и “Български апокрифен летопис” (за който има
предположение, че е бил ползван и от отец Паисий, но вероятно не
е знаел за българския произход на текста) доказват, че ние бъл-
гарите все пак заслужаваме да бъдем упреквани. Но не за това,
че не пишем за миналото си, а за това, че при едни или други
обществено-политически катаклизми, допускаме приемствената ни
връзка с нашите корени да бъде изтънена почти до прекъсване.
Както твърди и Ванда Смоховска-Петрова, “един народ като бъл-
гарския, притежаващ толкова богата средновековна книжнина,
свързан непрекъснато – и по време на робството чрез своята ма-
настирска интелигенция не само със собственото си културно
наследство, но и с книжовното дело на православния европейски
Югоизток, не може “да започне отначало” 38.

Нужно е да се отбележи, че в последните години интересни те-
зи за “династичната институция на Първото и Второто българско
царство” в “История славянобългарска” е изложила в редица свои
публикации и Мила Кръстева39. Авторката отделя специално вни-
мание на “табуираната памет за женската династичност”40.

36Превод по Паисий Хилендарски. История славянобългарска. С., 1972.
37Попов, А. Н. Обзор хронографов русской редакций. Т. 1. М., 1866; Т. 2. М.,

1869.
38Смоховска-Петрова, В. Националното своеобразие. . . с. 29.
39Кръстева, М. В теополиса на историята. – Проглас, кн. 1/ 2009, с. 5–25;

“История славянобългарска” на отец Паисий: Каноничната памет на публичния
патриархат и големите новобългарски разкази. – Човекът и езикът универсум.
Пловдив: УИ “Паисий Хилендарски”, 2009, с. 79–89; Макросюжетът за нещаст-
ната политическа патрицентрична фамилия и метафората за мъжката памет в
“История славянобългарска” на отец Паисий. – Проект “Четвърт хилядолетие
История славянобългарска”, 2008 <http://www.paisii.swu.bg/> (10.06.2009).

40Кръстева, М. Макросюжетът за нещастната. . .



Научно-популярни статии 59

* * *

През епохата на Българското възраждане, освен в цитирано-
то съчинение на отец Паисий Хилендарски, списъци на български
владетели се появяват и по страниците на още няколко истории на
България, част от тях са съставени от автори, които не са българи
и/или отпечатват книгите на език, различен от българския. Такива
са “История на България” (1761) от Блазиус Клайнер41, “История
разних славянских народов” (1794 – 1795) от Йован Раич42, “Крити-
ческие иследования об истории болгар” (1849) от Юрий Венелин43.
Логично е текстовете на авторите чужденци да не съдържат ми-
тотворчески елементи.

Сред българите, публикували династични списъци на българ-
ски владетели през Възраждането, са Атанас Нескович “История
славено-болгарског народа” (1801)44, ръкописния летопис на поп
Йовчо Николов (началото му вероятно е поставено през 30-те го-
дини на ХIХ в.)45, “Царственик” (1844) на Христаки Павлович46.
Г. С. Раковски в “Няколко речи о Асеню първому. . . ” (1860)47 съ-
що дава сведения за български владетели, като отделя специална
глава за българските царици и друга за царете, назовани с едно
и също име – Михаил (данните за тях са с по-голяма хронологи-
ческа последоветелност в сравнение с информациите в другите две
глави).

Докато споменатият по-горе Атанас Нескович е под несъмне-
ното влияние на Йован Раич, а текстът на Христаки Павлович до
голяма степен е преработка на Отецпаисиевата “История. . . ”, то мо-
же да се предположи, че Раковски е повлиян и от Юрий Венелин. В

41Клайнер Б. История на България. С., 1977.
42Раић, J. Исторiа разных славянских народов. . . Ч. 1–4. Виена, 1794 – 1795.
43Българският превод е дело на Ботьо Петков. Критически издиряния за

историята блъгарска на Ю. И. Венелина. Земун, 1853.
44Нескович, А. История славеноболгарског народа. . . Будим град [Будапеща],

1801. Всъщност този текст е съкратен вариант на “Историята” на Йован Раич.
45Частично е отпечатан от П. Р. Славейков СбНУ, II, 1890; III, 1891. Прило-

женият към летописа именник за първи път е публикуван от Иван Богданов
в: Именник. . . с. 97–99.

46Павлович, Х. Царственик или История Болгарская. . . Будим [Будапеща],
1844.

47Раковски, Г. С. Няколко речи о Асеню първому, великому царю болгарско-
му и сину ему Асеню Второму. Белград, 1860.
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“Историята. . . ” на Атанас Нескович не са спестени и митотворчес-
ки подходи, а в “Царственика” на Христаки Павлович активно се
използват. Извеждането на древнобългарския произход от Мосхос,
внук на Ной, и от Ноевия трети син Яфет най-вероятно доближава
тези исторически разкази до „Историята” на отец Паисий Хилен-
дарски, използва се широко разпространения похват за вместване
на българската старина в библейски контекст. Очевидно е и подо-
бието между заглавията на двете “Истории. . . ” – на Нескович и на
Хилендарския монах, като особено паисиевски звучи фазата “прос-
тим язиком написана за синове отечества” (при Нескович).

Легендарният елемент в “Царственика” на Христаки Павлович,
както вече беше отбелязано, също е обилен. Но преди упомена-
тите като първи владетели в списъците на Мавро Орбини и на
отец Паисий (от които най-вече е повлиян Павлович) се изброя-
ват още осем фиктивни владетелски имена, но наситени със зна-
чителен митотворчески потенциал. Назованият като Мосхосов син
Илирик всъщност е превърнат в собствено име етноним (това е от-
глас от стремежа на част от българската интелигенция по време
на османското владичество за приобщаване на нашия народ към
илирийската надетническа общност, а илирийската идея е особено
активно поддържана от хърватски и сръбски интелигенти).

Подобен момент – трансформиране на етноним в собствено име
на фиктивен владетел се забелязва и при петия в списъка Болг. В
случая като собствено име е употребен коренът на етнонима болга-
ри. Позиционирането на тези две имена (1. Илирик и 5. Болг) също
може да се разглежда като отглас на първостепенното значение,
което някои българи през епохата на османската власт са отдава-
ли на по-големи етнически обединения, към които – основателно
или не – са причислявали българския народ. А на собствената си
етническа принадлежност, на това, че са българи, те вероятно са
гледали като на нещо по-второстепенно.

Списъкът на мистифицираните първи осем имена е интересен
и с митотворчество, съчетаващо християнски и предхристиянски
културен пласт: докато първият в списъка е обявен за син на биб-
лейския Мосхос, то седмият е назован с името на славянския бог
Перун, а названието на светлия християнски празник Коледа е про-
възгласено за име на третия български владетел.
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Колкото и различни да са династичните списъци на българс-
ките владетели от средновековието (“Имменника. . . ”) и от XVIII –
XIX век при тях се забелязват няколко сходни митотворчески под-
хода. Едни от които вече бяха посочени: стремежът за поставяне на
българската старина в библейски контекст и тенденцията за идеа-
лизация на най-слабо познатите (най-ранните) исторически перио-
ди. “Проектиращата мобилизация и идеализиращата пластичност”,
за които говорят Пиер Тап и Жан-Пол Кодол и които очертават
какъв иска да бъде българинът в съответната епоха, са тясно свър-
зани с внушенията за “вечност” на владетелското битие – това се
постига или чрез хиперболизация на тяхното дълголетие, или чрез
назоваването им с имена на празници и божества.

У някои от авторите от времето на българското възраждане
(сред които Христаки Павлович) има поне още една обща особе-
ност: тенденцията за идеализация на българската старина е в кон-
траст с проявената от тях незаинтересованост към заслугите на
техни сънародници от настоящето или близкото им минало. То-
ва проличава в позоваванията на източниците, които са ползвали.
Проявява се следната избирателност: споменават се източниците,
които се смятат за авторитетни, а за такива са считани като че ли
само чуждите автори. Христаки Павлович се позовава още в заг-
лавието на книгата си на седем чуждестранни летописци, с чиито
трудове е запознат най-вероятно чрез “Историята. . . ” на отец Па-
исий, но не споменава нито дума за Хилендарския монах, за този
свой сънародник – самоотвержен събирач на сведения за българс-
ката старина.

Такъв тип поведение е широко разпространен, когато у един
етнос – поради продължителната му подчиненост на друг(и) на-
род(и) – се затвърждава усещането за колективна малоценност. А
това създава действителни проблеми при комуникацията на предс-
тавителите на такъв етнос, на ситуирането им в света наред с дру-
гите народи. Подобен комплекс не би следвало да се компенсира
само с митотворчество, а да се търсят и по-рационални начини за
преодоляването му.

Албена Хинкова48

48Докторант в Институт за литература – БАН
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Приложение

Българските владетели 582 – 1396 г.49

№ Име Династия Титла Управление
1 Гостун Ерми нам. хан 582-584 2 г.
2 Курт / Кубрат Дуло хан сюб. 584-642 58 г.
3 Безмер / Баян Дуло хан сюб. 642-645 3 г.
4 Исперих / Аспарух Дуло хан 642-646 59 г.

хан сюб. 646-701
5 Тервел Дуло хан сюб. 701-718 17 г.

и кесар
6 Товирем Дуло хан сюб. 718-725 7 г.
7 Севар Дуло хан сюб. 725-739 14 г.
8 Кормисош Вокил хан сюб. 739-756 17 г.
9 Винех Укил хан сюб. 756-762 6 г.
10 Телец Угаин хан сюб. 762-764 2 г.
11 Сабин Укил (?) хан сюб. 764-765 1 г.
12 Умор Укил хан сюб. 766 40 дни
13 Токту (с Баян) неизв. род хан сюб. 766-767 1 г.
14 Паган неизв. род хан сюб. 767-768 1 г.
15 Телериг неизв. род хан сюб. 769-777 8 г.
16 Кардам неизв. род хан сюб. 777-803 26 г.
17 Крум (X?) хан сюб. 803-814 11 г.
18 Омуртаг / (X) хан сюб. 814-831 17 г.

Мортагон
18а Баян / Енравота (X) хан сюб.

/ Яровота
18б Докс / Звиница (X) хан сюб.

/ Свиница
19 Маламир (X) хан сюб. 831-836 5 г.
20 Персиан (X) хан сюб. 836-852 16 г.
21 Борис I Михаил (X) хан сюб. 852-865 37 г.

княз 865-889
22 Владимир Расате (X) княз 889-893 4 г.
23 Симеон Велики (X) княз 893-919 34 г.

цар 919-927
24 Петър I (X) цар 927-969 42 г.

49По Васил Златарски. Означените с курсив имена са добавени по препоръка
на Надежда Драгова.
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25 Борис II (X) цар 969-971 2 г.
без суверенитет 971-979 8 г.

26 Роман (X) цар 979-997 18 г.
27 Самуил Комитопули цар 997-1014 17 г.
28 Гаврил Радомир Комитопули цар 1014-1015 1 г.
29 Йоан Владислав Комитопули цар 1015-1018 3 г.

без суверенитет 1018-1185 167 г.
29а Петър II / Делян Комитопули цар

(?)
29б Петър III Комитопули цар

(?)
30 Асен I Асеневци цар 1185-1196 11 г.
31 Петър IV Асеневци цар 1196-1197 1 г.
32 Иваница / Калоян Асеневци цар 1197-1207 10 г.
33 Борил Асеневци цар 1207-1218 11 г.
34 Иван Асен II Асеневци цар 1218-1241 23 г.
35 Коломан I Асеневци цар 1241-1246 5 г.
36 Михаил Асен Асеневци цар 1246-1257 11 г.
37 Коломан II Асеневци цар 1257 < 1 г.
38 Константин Асен Асеневци цар 1257-1277 20 г.
39 Ивайло / Лахана неизв. род цар 1277-1279 2 г.
40 Иван Асен III Асеневци цар 1279-1280 1 г.
41 Георги Тертер I Тертеровци цар 1280-1292 12 г.
42 Смилец Тертеровци цар 1292-1298 6 г.

без суверенитет 1299-1300 1 г.
43 Тодор Светослав Тертеровци цар 1301-1321 20 г.

Тертер
44 Георги Тертер II Тертеровци цар 1321-1323 2 г.
45 Михаил Шишман Шишмановци цар 1323-1330 7 г.
46 Иван Стефан Шишмановци цар 1330-1331 1 г.
47 Иван Александър Шишмановци цар 1331-1371 40 г.
48 Иван Шишман Шишмановци цар 1371-1393 22 г.
49 Иван Страцимир Шишмановци цар 1360-1396 36 г.
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Миналото в История славянобългарска1

Настоящата статия има за цел да разгледа История славяно-
българска като я прекара през призмата на Миналото е чужда
страна на проф. Дейвид Лоуентал, използвайки неговите похвати,
сравнения и възгледи. Подобно на Паисий Хилендарски, Лоуентал
разглежда миналото, оценява как то бива възприемано, как се ин-
терпретира и реинтерпретира. В същото време професорът борави
уместно с него и с частите от него. Той е един успешен компилатор
в това отношение, какъвто е и Паисий Хилендарски за времето си.
Затова ще се опитам да открия онези части от книгата му, които
имат допирни точки с “История славянобългарска” и ще си поз-
воля да анализирам подхода на двамата автори към миналото и
историята.

Какво обаче е минало и в какво съотношение стои то с история-
та? Под минало разбирам онази част от историята, която е всеобща
и цяла. Това е онзи времеви период, който не може да бъде про-
менян или разрушен, който не може да се моделира. Миналото е
всеобхватно; то е и преди, и сега, то е част от нас и ние – от него.
Докато историята е авторова компилация – онова, което сам ав-
торът е избрал от миналото да подреди и включи в труда си. Тя
може да бъде манипулирана или премълчавана, може да притежа-
ва огромна стойност, каквато несъмнено има например Паисиевата
“История славянобългарска”, която има функциите да възпитава,
да моделира националното съзнание, да бъде една своеобразна биб-
лия за народа.

Дали обаче може да съществуват идейни сходства между труда
на българския монах, написан през ХVIII в., и труда на проф. Ло-
уентал, издаден в средата на 80-те години на ХХ век? И Лоуентал,
и Паисий разглеждат миналото като издигат статута на история-
та. Но професорът анализира миналото не само в историята, а и
в литературата, пресата, дори и в непринудени или случайно чути
разговори. Точно тук са заключени допирните точки между него
и Хилендарския монах – и двамата правят една амалгама на това,
което е било, което някога се е случило. Паисий Хилендарски, ог-

1Изследването е част от научната програма на проекта “Четвърт хилядоле-
тие “История славянобългарска”, финансиран от ФНИ към МОМН.
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раничен от времето и средствата – върши това в по-малка степен, а
Лоуентал, разполагайки с 13 години, със средства и с огромен брой
източници – в по-голям мащаб.

Тенденцията да се пишат истории през ХVIII в. в Хилендар
и Зограф не подминава и българските представители там. Кому
обаче е нужна историята? Единствено носталгията ли предизвик-
ва нейното написване? Едва ли, защото за Паисий Хилендарски не
просто носталгията, не просто историята, а миналото се превръща
във фундамент на творбата му. Именно в него е ситуирана българ-
ската идентичност и то се явява реинкарнация на националността.

През ХVIII в., когато Хилендарският монах2 започва да замисля
написването на история на България, останалите балкански наро-
ди също са потиснати от Османската империя. Но като че тяхното
самочувствие е смазано по-малко в сравнение с българското. Така
подмятанията и подигравките към българите в Атон се превръщат
в един от факторите, подтикнали Паисий Хилендарски да напише
труд, в който популяризира миналото на България и българския
народ. Погледът назад във времето, към миналото, като че ли ус-
покоява Паисий Хилендарски и неговата носталгия е обяснима3. В
миналото той се чувства сигурен и спокоен, защото нещата там не
могат да бъдат изтрити. Чрез него той се зарежда, изпитва “насла-
да”4; в него открива живителната сила за бъдещето и начин, чрез
който може да бъде променено настоящето. Всъщност за Паисий
Хилендарски с пълна сила важат думите на героя на Л. П. Хартли,
на които и Лоуентал се позовава в своя труд, а именно: “Миналото
е чужда страна – там правят нещата различно”5. И да, миналото
на България е сякаш минало на чужда страна, погледнато от пози-
цията на Паисий през ХVIII в., защото нещата тогава са драстично
различни.

“История славянобългарска” прави “връщане и поглеждане на-

2Позволявам си да изписвам светеца не като йерархичен монах, а само като
монах, поради факта, че разглеждам труда му като учебник за последователите
му и за следващите поколения.

3Срв. Лоуентал, Д. Миналото е чужда страна. С.: ИК Критика и хумани-
зъм, 2002, с. 52.

4Пак там, с. 48.
5Пак там, с. 20.
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зад във времето”6. Там всичко е различно от настоящето, в което
живее Паисий Хилендарски, и точно заради това сякаш се усеща
копнежът на автора да съпреживее нещо от историята ни (от пери-
ода до падането на България под турско робство). Той жадува да
бъде част от описаната история – на точното място в точното време.
Следният цитат в пълна сила важи за схващанията му относно нас-
тоящето: “Историята и паметта толкова рутинно възвеличават ми-
налото, че не би било изненадващо, ако намериш действителността
за разочароваща.”7 А какво ли е било за Паисий Хилендарски да
живее в тази обезверена руина, каквато е България през ХVIII в.?!

Разочарованието присъства по страниците на “История славя-
нобългарска” и е нещо естествено предвид това, в което се е пре-
върнал българинът – родоотстъпник, предвид битовите проблеми
в Хилендар и изобщо предвид настоящето, в което живее авторът.
И Паисий посяга към миналото на България, подобно на гърци-
те, които са вкопчени в своето. Несъмнено през ХVIII век гърците
натрапват своите постижения в областта на културата през Антич-
ността и това поражда ответни реакции у Паисий Хилендарски.
Неговият отговор не закъснява и може да бъде открит в “История
славянобългарска”, като авторът акцентира върху славата на Бъл-
гария през Средновековието. Именно през този период много от
победите ни са били премълчани умишлено от гърците, но пък за
сметка на това те са били отбелязани в други чужди извори. Всъщ-
ност, като че ли времето до края на ХIV в. някак си е избледняло
и разпокъсано.

Дали Паисий Хилендарски просто не подражава на гърците ка-
то изтъква историята ни така, както гърците правят със своята?

Определено една от причините, провокирали Паисий да посегне
към перото, е документирането на изопачените исторически съби-
тия – обичаен подход на гръцките историци през епохата на Въз-
раждането. Затова Хилендарският монах им отвръща подобаващо,
че и българският народ има повод за национална гордост, защото
неведнъж самите гърци са били в подчинение на България. Издиг-
натата в култ гръцка история, самото мислене на гърците, че са
“центърът на света”, е иронизирано в “История славянобългарска”.

6Пак там, с. 67.
7Пак там, с. 75.
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Тук мога да добавя, че в своя труд Дейвид Лоуентал също се позо-
вава на иронията, дори и на сатирата казвайки: “Сатирата е друг
начин да се неутрализира миналото”8. И за Лоуентал важи също-
то, което и за Паисий – че и двамата не толерират подправянето
на исторически факти.

Идеята на Лоуентал да се “ревизира наследеното минало”9 е
сходна и с идеята на Паисий, защото именно ревизирайки миналото,
Хилендарският монах вижда прикриване на историята от страна на
гърците и подкрепя твърденията си с цитати от Царството на сла-
вяните на Мавро Орбини: “тако кажат грци от завист и ненавист,
що имеяли на болгари.”10 А самият Орбини още в обръщението си
Към читателя, казва за гърците по отношение на българите: “...че
тези автори са писали не съвсем искрено и са премълчали мно-
го техни благородни и героични дела, извършени против техните
императори.”11

Вървейки нататък, трябва да отбележа, че според Лоуентал въз-
приемащият историята е с вперен “поглед в миналото”12, тъй като
там той се зарежда с онази автентична миризма, която може да го
ужаси или удиви. Защото ние, читателите, сме пътници във време-
то и сами оформяме образите на случващото се в миналото. Така
два века след Паисий харвардският възпитаник казва нещо, ко-
ето Хилендарският монах вече е направил: “Миналото узаконява
настоящето по два различни начина: чрез запазване и чрез възс-
тановяване.” Следователно Паисий Хилендарски е бил достатъчно
модерен за времето си като е искал България да има история, на-
писана от автор, който да вложи “сърцето и душата си”13; труд,
който да инспирира идентичността. В “История славянобългарска”
се усеща, че авторът е оставил отворена вратата на настоящето,
което трябва “да се развие от миналото”14, т. е. читателят или слу-
шателят да се просвещава и сам да съгражда бъдещето си. Освен
призивът на Паисий Хилендарски към българина да знае генезиса

8Пак там, с. 132.
9Пак там, с. 467.

10Паисий Хилендарски. Славянобългарска история. С., 1989, с. 34.
11Орбини, М. Царството на славяните. С.: Наука и изкуство, 1983, с. 51.
12Лоуентал, Д. Цит. съч., с. 90 в бел. 182.
13Шишманов, И. От Паисий до Раковски. С.: Захари Стоянов, 2004, с. 257.
14Лоуентал, Д. Цит. съч., с. 123.
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си, силно се усеща и зовът за промяна и за развитие. А многоброй-
ните преписи15 са доказателство за приемственост на “Историята”
и за това че “живото минало е свързано с настоящето”16. Защото
за времето от 117 години преписвачите поправят и допълват “Ис-
тория славянобългарска”, тя е поставяна в олтар и печатана като
учебник, тя става част от настоящето на българина и надхвърля
границите на Възраждането. Народът се вдъхновява от нея и я
чете с отворено сърце.

Някак останалите историографски съчинения от втората поло-
вина на ХVIII в. нямат същата стойност като Паисиевия труд, за-
щото “История славянобългарска” ги оставя в сянка и продължава
да живее и да буди интерес у народа с много по-голяма сила от всич-
ко написано. Спиридоновата и Зографската анонимна история, как-
то и тази на Блазиус Клайнер, не получават същата популярност.
Като че Паисий в най-голяма степен е успял да събуди у възрож-
денеца интерес към миналото и народът се оказва възбуден от това
минало. То е “ценно, защото е свършило”17 и не може да се вър-
не, но чрез него може да бъде променено бъдещето. По този начин
Паисий поставя акцента върху “неподправената истина” и създа-
ва най-съществените предпоставки за националното възраждане,
защото той успява да проникне в историята и да улови нейната
стойност. И онова, което истински накърнява чувството му за дълг
към отечеството, е подправянето на фактите, за което вече стана
въпрос. Защото е всеизвестен фактът, че монасите в Света гора,
представители на различни народности, особено гърци и сърби, си
позволяват да мислят за своя етнос като ne plus ultra18 и творят,
ограбвайки другите. Творбата на Паисий е едно доказателство за
неправдата в историята и дори и днес ние сме свидетели на една
безцеремонна кражба на историята ни от страна на югозападната
ни съседка. Въпреки че е написана набързо и сглобена оттук-оттам,
“История славянобългарска” изиграва своята роля за времето си и

15За броя на преписите и отпечатването на “История славянобългарска” виж
Димитров, Б. История славянобългарска. Сп. ВВС Знание, бр. 29, май 2012,
с. 34; Радев, И. Паисий Хилендарски и търновският край. Велико Търново:
Абагар, 2012, с. 137.

16Лоуентал, Д. Цит. съч., с. 124.
17Пак там, с. 124.
18лат. – ‘нещо ненадминато’.
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това ни кара да се замислим какво ли още е сътворил Атонецът,
което не е достигнало до нас? Какво още е написала пламенната
му ръка?

Паисий Хилендарски успява да постигне огромен ефект сред
съвременниците си и сред следващите поколения, защото той при-
лага реинтерпретация на историята и идеализира миналото. Освен
това той прави първата българска “маркетингова стратегия” и при-
зовава книгата му да бъде популяризирана. Всъщност това не е
просто реклама на труда, но и обръщение към съвременниците, а и
към бъдещите поколения да се образоват, просвещават и стремят
към свободата във всичките ѝ форми. Затова, според мен, не е пре-
силено твърдението, че това е реклама на историята на България
пред самите българи, защото просто е дошъл моментът нещата да
бъдат назовани с критичен вик.

Хилендарският монах почита миналото и го описва, почитай-
ки го, тъй като това, което е събирал две години, е достъпно за
малко българи. И за да достигнат идеите му целта си, той говори
на простия българин разбираемо. А относно това, кой е бил негов
идеен учител и го е вдъхновявал, спокойно можем да заявим, че
инспиратор на Паисий Хилендарски може да бъде всеки един от
неговите съвременници (Йован Раич, Йосиф Брадати) или някои
от неговите източници (прецизно написани чужди истории, домаш-
ни извори) и т. н. Тук трябва да бъдат споменати също любовта и
съжалението му към българския род, описани в Послесловието на
творбата.

Дързостта на Паисий Хилендарски да пише така донякъде е
провокирана от множеството пътувания, които му позволяват да
изгради една представа за ситуацията в българското общество и да
назове нещата критично. Защото Паисий Хилендарски се е позова-
вал на документи, но несъмнено и на свои спомени от нещо чуто
или видяно през живота си и пътуванията си. Проф. Марин Дри-
нов смята, че има загубени извори на “История славянобългарска”,
но е твърдо възможно и лични спомени на Паисий Хилендарски да
са подплатени в страниците на труда.

Авторът на “История славянобългарска” е ползвал локалната
памет, която ние не можем вече да открием жива в този ѝ вид. Не-
съмнено е вплетено и част от миналото на автора, неговите лични
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преживявания, защото на места в произведението си той говори в
сегашно време, като например главата за българските светци. Него-
вите сблъсъци с действителността са поставени изборно в “История
славянобългарска” и несъмнено имат подсилващ акцент в нея.

Лоуентал се позовава на идеята на Агнес Хелър, че “идеалът
често лежи в миналото, но все пак настоящето ръководело стъп-
ките на индивида.”19 При Паисий Хилендарски тази фраза важи с
пълна сила. Той идеализира миналото, не се откъсва от описанията
си за настоящето и точно това окаяно настояще отчасти провоки-
ра почина му за писане. Контрастът между минало и настояще е
драстичен. Не е пресилено да се подкрепи идеята на Паисий Хи-
лендарски и с твърдението на Дейвид Лоуентал, че “всичко в ми-
налото превъзхожда всичко в бъдещето.”20 На везните са сложени
миналото и настоящето. “Страстно прегърнатото”21 минало заема
цялото съдържание в “История славянобългарска”, а съжалението
към настоящето е рамката – началото и краят в нея.

Миналото е използвано и като “фон”22, и като съдържание и
е маркирано семантически. Миналото: “е един разказ; то е мрежа
от събития и ситуации”23, където наследство и идентичност съжи-
телстват взаимно, като наследството допринася за формирането на
идентичността. То е всичко, докато историята е съзнателно подбра-
на авторова компилация, и авторът избира какво и как да напише.
И самият Паисий Хилендарски пише зигзагообразно за “възходи
и падения”24, като оставя читателят сам да бъде приемник на ис-
торията, да бъде инициатор на следващия възход и сам да изкове
бъдещето си. Връщайки се назад към миналото на България, той
изважда случки и събития, като използва “полихроничност”25, за
да ги сравни с реалността.

Нашият пръв труд на Възраждането е историческо-художестве-
но съчинение, което е било възприемано и като литература, и като

19Лоуентал, Д. Цит. съч., с. 151.
20Пак там, с. 167.
21Пак там, с. 179.
22Пак там, с. 301.
23Пак там, с. 340.
24Аретов, Н. Национална митология и национална литература. С.: Кралица

Маб, 2006, с. 103.
25Лоуентал, Д. Цит. съч., с. 351–352.
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история. В тази връзка ще цитирам Лоуентал, който казва: “Като
прислужница на историята, художествената литература получила
всеобщо признание през ХIХ век”26, защото “историята винаги е ху-
дожествена литература.”27 Тя може да укорява, да възхвалява или
да променя представата на историята пред читателя. И авторът ѝ
избира коя част от историята да разгледа, как да я обективизира
пред читателя, за да остане той очарован или разочарован от нея.
При всяко положение авторът се явява един вид навигатор, който
указва в каква посока читателят да следи историята – дали да изг-
ражда илюзии за това минало, или просто да го приема като точно
предадено.

Лоуентал, подобно на Паисий, разглежда идеята за реактивира-
не на историята, като по този начин може да се осъществи спойка
на настоящето с миналото. А в “История славянобългарска” това е
целта. Отново според Лоуентал памет и история са “взаимни мета-
фори” и принципно всеки автор, който се опита да разтълкува тай-
ните на миналото, се превръща в “археолог на паметта”28, а “всяко
тълкуване на миналото, колкото и внимателно да е, неизбежно го
променя.”29 Това означава, че миналото бива начертано по начин,
по който би трябвало да изглежда. Точно това прави знаменитият
българин – реадаптира историята на националното ни минало по
начин, по който иска тя да изглежда в очите на българите, и да
им въздейства така, че да ги накара да имат самочувствието, че
са българи. Патосът, вложен в нея, си е чисто негов и извикан от
неговото патриотично чувство и от дълга му към България.

Светогорецът “възвеличава древността” и “легитимира”30 бъл-
гарския народ като част от необходимостта за ХVIII век, опитва
се да “узакони настоящето”31, придавайки му ореола от миналото.
Той извлича ползата от историята, но от кого се е научил на това?
От множеството летописи или просто е съзрял нуждата на бълга-
рина от история, така необходима му за да изкове своето бъдеще.
За Лоуентал “колкото повече миналото бива разрушавано или зах-

26Пак там, с. 355.
27Пак там, с. 357.
28Пак там, с. 388.
29Пак там, с. 420.
30Пак там, с. 483.
31Пак там, с. 534.
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върляно, толкова по-силна става необходимостта от неговото съх-
раняване и възстановяване”32, нещо, което важи с пълна сила за
идеите на Паисий Хилендарски, и би могло да бъде един от импул-
сите му. Това, което крещи от труда му, е промяната. И тя трябва
да започне от преосмислянето на националната принадлежност от
страна на самия българин.

И накрая оставям отворен въпроса за това какво бихме доба-
вили към “История славянобългарска” днес, как бихме обогатили
декора33 на времето от 1762 г. до наши дни. Кое от историята в то-
зи период би ни накарало да се чувстваме горди днес?!34 За всеки
от нас, в етапа на развитие от 250 години, е различна интерпрета-
цията на историята, но колкото и да се опитваме да търсим важни
акценти, вероятно това може да остане като онази празнина в “Ис-
тория славянобългарска”, която пропуска подробно разглеждане на
падането под Османско робство до написването ѝ. Това обикновено
решават историците, а не ние. Те правят избор на репродукция на
времето, която наследяват поколенията. Но в ХХI век нещата сто-
ят малко по-различно, защото благодарение на новите технологии
ние самите имаме възможност да се информираме, да следим ми-
налото и събитията и да оформим своя представа за историята и за
случилото се. Което ще рече, че ние сами имаме и възможността, и
правото да градим своя собствена представа за отминали времена.

Елисавета Стойчева35

32Пак там, с. 568.
33Срв. Lowenthal, D. The Heritage Crusade and the Spoils of History. Cambridge

University Press, 2003, p. 3: “Heritage is not our sole link with the past. History,
tradition, memory, myth, and memoir variously join us with what has passed, with
forebears, with our own earlier selves.”

34Срв. Lowenthal, D. Geography and National Identity. Institute of British
Geographers Special Publication, 1994, p. 15: “National identity is a leitmotiv of
modern politics, geography and history the bulwarks of national identity.”

35Докторант в ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград
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Axisymmetric Fluid Membranes: Geometry and
Equilibrium Shapes

Introduction

This presentation has the purpose to look for the general mechanical
properties of the fluid membranes. More precisely, we are working on
the axial symmetry and the equilibrium shapes of the membranes. For
this purpose we use the Helfrich functional [1], and the Euler-Lagrange
equation that follows from it and was derived by Ou-Yang and Helfrich.
One class of exact solutions of this equation in case of axial symmetry
was discovered by Naito et al. [2] and is the object we describe in our
presentation.

Continuum modelling of the equilibrium shapes of FM’s

Within the Helfrich spontaneous curvature model [1], the two-di-
mensional surface 𝒮, representing a fluid membrane in equilibrium, is
assumed to provide a local extremum of the elastic bending energy
functional

ℱ𝑏 =
𝑘𝑐
2

∫︁
𝒮

(2𝐻 + 𝑐0)
2
𝑑𝐴 + 𝑘𝐺

∫︁
𝒮
𝐾𝑑𝐴,

under the constraints of fixed total membrane area 𝐴 and enclosed
volume 𝑉 . Here 𝑘𝑐, 𝑘𝐺 and 𝑐0 are the bending rigidity, the Gaus-
sian rigidity and the spontaneous curvatures respectively, 𝐻 and 𝐾
are the mean and the Gaussian curvatures respectively. We introduce
two Lagrange multipliers 𝑝 and 𝜆. These variables are the hydrostatic
pressure and the tensile stress respectively. This is because there can
exist hydrostatic pressure so we have to take into consideration the in-
fluence of this pressure to the membrane. Moreover we have to take
into consideration the tensile stress that is the chemical potential asso-
ciated with the number of the lipid molecules located at the membrane
surface. The pressure 𝑝 that appears as another Lagrange multiplier
corresponds to the constraint of fixed enclosed volume 𝑉 .

When we take into consideration the tensile stress and the hydro-
static pressure and taking into account the aforementioned constraints
we obtain

𝐹𝑏𝑐 =
𝑘𝑐
2

∫︁
𝑆

(2𝐻 + 𝑐0)2𝑑𝐴 + 𝑘𝐺

∫︁
𝑆

𝐾𝑑𝐴 + 𝜆

∫︁
𝑆

𝑑𝐴 + 𝑝

∫︁
𝑑𝑉.
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This functional is obtained by Helfrich and is used by Naito et al. [2]
and by Vassilev and Djondjorov [4].

The next step is to give the equation for the shape of the membrane.
In [2] it is explained how to obtain this equation.

This equation is derived from the first variation of the functional
with respect to the normal to the membrane surface using general rules
of differential geometry and imposing the closed surface condition. The
equation is derived by Euler and Lagrange

∆𝑝− 2𝜆𝐻 + 𝑘(2𝐻 + 𝑐0)(2𝐻2 − 2𝐾 − 𝑐0𝐻) + 2𝑘∇2𝐻 = 0,

where ∆𝑝 is the difference between the pressures of the outer and the
inner media.

Axisymmetric Fluid Membranes

We are going to continue with the axisymmetric fluid membranes
that are the main purpose of this presentation. We use three articles for
this problem and make comparison between them: the article “Vesicle
shape, molecular tilt, and the suppression of necks” written by Jiang et
al. [3], the article “Equilibrium shapes of fluid membranes and carbon
nanostructures” written by Vassilev and Djondjorov [4] and the article
“New Solutions to the Helfrich Variation Problem for the Shapes of
Lipid Bilayer Vesicles: Beyond Delaunay’s Surfaces” written by Naito
et al. [2].

We begin with [3], where is given a three-dimensional Cartesian
coordinate system 𝑂𝑥𝑦𝑧. The axis 𝑧 is considered to be the axis of
symmetry of the vesicle and represents points on the surface of the
vesicle by the three-dimensional vector

𝑅(𝑠, 𝜑) = (𝑟(𝑠) cos𝜑, 𝑟(𝑠) sin𝜑, 𝑧(𝑠)),

where 𝜑 and 𝑟 are plane polar coordinates in the 𝑂𝑥𝑦 plane, and 𝑠
is the arc length measured from the north pole of the surface along a
line of longitude. We define Ψ(𝑠) to be the angle between the tangent
vector 𝜕𝑠𝑅 along a longitude and the horizontal axis, and denote that
0 < Ψ(𝑠) < 𝜋. After that we give the relations:

𝑑𝑟(𝑠)

𝑑𝑠
= cos Ψ(𝑠),

𝑑𝑧(𝑠)

𝑑𝑠
= sin Ψ(𝑠).
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It is obvious that the three-dimensional surface is characterized by the
two system of lines: the 𝑠-lines and the 𝜑-lines respectively. We begin
with the two tangential vectors in the tangent plane to the surface:

𝑒1 = 𝜕𝑠𝑅(𝑠, 𝜑) = (cos Ψ cos𝜑, cos Ψ sin𝜑, sin Ψ),

𝑒2 = 𝜕𝜑𝑅(𝑠, 𝜑) = (−𝑟(𝑠) sin𝜑, 𝑟(𝑠) cos𝜑, 0),

where the 𝑠 and 𝜑 subscripts denote the partial differentiation with
respect to the coordinates 𝑠 and 𝜑. The first metric form is given by

𝐺 =

(︂
𝑔11 𝑔12
𝑔21 𝑔22

)︂
,

where

𝑔11 = 𝑒1 · 𝑒1 = (cos Ψ cos𝜑)2 + (cos Ψ sin𝜑)2 + (sin Ψ)2 =

= cos2 Ψ + sin2 Ψ = 1,

𝑔12 = 𝑔21 = 𝑒1 · 𝑒2 = −𝑟(𝑠) cos Ψ cos𝜑 sin𝜑+

+ 𝑟(𝑠) cos Ψ cos𝜑 sin𝜑 + sin Ψ · 0 = 0,

𝑔22 = 𝑒2 · 𝑒2 = (−𝑟(𝑠) sin𝜑)2 + (𝑟(𝑠) cos𝜑)2 + 0 = 𝑟2(𝑠).

Therefore the first metric form is:

𝐺 =

(︂
1 0
0 𝑟2(𝑠)

)︂
.

The second metric form is given by

𝐾𝑠𝜑 =

(︂
−𝑛 · 𝜕𝑠𝜕𝑠𝑅 −𝑛 · 𝜕𝑠𝜕𝜑𝑅
−𝑛 · 𝜕𝜑𝜕𝑠𝑅 −𝑛 · 𝜕𝜑𝜕𝜑𝑅

)︂
,

where 𝑛 is the normal vector. The normal vector is the cross product of
the two vectors 𝑒1 and 𝑒2. The formula is, for example 𝑎 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3),
𝑏 = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3):

(𝑎2𝑏3 − 𝑎3𝑏2, 𝑎3𝑏1 − 𝑎1𝑏3, 𝑎1𝑏2 − 𝑎2𝑏1).

In our case:

𝑛 = (−𝑟(𝑠) cos𝜑 sin Ψ,−𝑟(𝑠) sin𝜑 sin Ψ, 𝑟(𝑠) cos Ψ).
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We have

𝜕𝑠𝜕𝑠𝑅(𝑠, 𝜑) = (− sin Ψ · Ψ𝑠 cos𝜑,− sin Ψ · Ψ𝑠 sin𝜑, cos Ψ · Ψ𝑠).

Then

𝑛 · 𝜕𝑠𝜕𝑠𝑅(𝜑, 𝑠) = 𝑟(𝑠) cos2(𝜑) sin2(Ψ) · Ψ𝑠+

+ 𝑟(𝑠) sin2(𝜑) sin2(Ψ) · Ψ𝑠 + 𝑟(𝑠) cos2(Ψ) · Ψ𝑠 =

= 𝑟(𝑠) sin2(Ψ) · Ψ𝑠 + 𝑟(𝑠) cos2(Ψ) · Ψ𝑠 = 𝑟(𝑠)Ψ𝑠.

Therefore the first element of the second metric form is −𝑟(𝑠)Ψ𝑠.
We have

𝜕𝑠𝜕𝜑𝑅 = (− cos Ψ sin𝜑, cos Ψ cos𝜑, 0).

Then

𝑛 · 𝜕𝑠𝜕𝜑𝑅 = 𝑟(𝑠) cos𝜑 sin Ψ cos Ψ sin𝜑−
− 𝑟(𝑠) cos Ψ cos𝜑 sin𝜑 sin Ψ = 0,

𝑛 · 𝜕𝜑𝜕𝑠𝑅 = 𝑟(𝑠) cos𝜑 cos Ψ sin𝜑 sin Ψ−
− 𝑟(𝑠) cos𝜑 cos Ψ sin𝜑 sin Ψ = 0.

The second and the third element of the second metric form are equal
to zero.

Lastly:

𝜕𝜑𝜕𝜑𝑅 = (−𝑟(𝑠) cos𝜑,−𝑟(𝑠) sin𝜑, 0).

Then

𝑛 · 𝜕𝜑𝜕𝜑𝑅 = 𝑟2(𝑠) cos2 𝜑 sin Ψ + 𝑟2(𝑠) sin2 𝜑 sin Ψ + 0 =

= 𝑟2(𝑠)(cos2 𝜑 + sin2 𝜑) sin Ψ = 𝑟2(𝑠) sin Ψ.

The fourth element of the second metric form is equal to −𝑟2(𝑠) sin Ψ.
Therefore the second metric form is given by:

𝐾𝑠𝜑 =

(︂
−𝑟(𝑠)Ψ𝑠 0

0 −𝑟2(𝑠) sin Ψ

)︂
.
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The Gaussian curvature 𝐾 is given by:

𝐾 =
det(𝐾𝑠𝜑)

det(𝐺)
=

𝑟3(𝑠) sin Ψ · Ψ𝑠

𝑟2(𝑠)
= 𝑟(𝑠) · sin Ψ · Ψ𝑠.

The mean curvature is given by:

𝐻 = −1

2
𝑔𝑠𝜑𝐾𝑠𝜑

We know that

𝑔𝑠𝜑 =
𝐴𝑠𝜑

𝑔
,

where 𝑔, 𝑔 = 𝑟2(𝑠), is the determinant of the first metric form and 𝐴𝑠𝜑

are the adjoint quantities of the element 𝑔𝑠𝜑 respectively. That is:

𝑔𝑠𝑠 =
𝐴𝑠𝑠

𝑔
=

𝑟2(𝑠)

𝑟2(𝑠)
= 1,

𝑔𝑠𝜑 = 𝑔𝜑𝑠 =
𝐴𝑠𝜑

𝑔
=

𝐴𝜑𝑠

𝑔
= 0,

𝑔𝜑𝜑 =
𝐴𝜑𝜑

𝑔
=

1

𝑟2(𝑠)
.

We remember the Einstein’s rule (𝛼, 𝛽 = 1, 2):

𝑔𝛼𝛽𝐾𝛼𝛽 = 𝑔11𝐾11 + 𝑔12𝐾12 + 𝑔21𝐾21 + 𝑔22𝐾22.

Then

𝑔𝑠𝜑𝐾𝑠𝜑 = −𝑟(𝑠)Ψ𝑠 −
1

𝑟2(𝑠)
𝑟2(𝑠) sin Ψ = −𝑟(𝑠)Ψ𝑠 − sin Ψ.

Then:

𝐻 =
1

2
(𝑟(𝑠)Ψ𝑠 + sin Ψ) =

1

2
𝑟(𝑠)

(︂
Ψ𝑠 +

sin Ψ

𝑟(𝑠)

)︂
.

There are articles (see, i.e. [6]) where the mean curvature is given
in a different way:

𝐻 = 𝑔𝑠𝜑𝐾𝑠𝜑.
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So we see the difference between this definition (from [6]) and the defini-
tion already presented (from [3]). Moreover in [6] it is given the axially
symmetric version for the shape equation by the following formula:

𝜀𝑖 =
𝑑2

𝑑𝑡2

⎛⎝ 𝜕𝐿

𝜕
··
𝑄𝑖

⎞⎠− 𝑑

𝑑𝑡

⎛⎝ 𝜕𝐿

𝜕
·
𝑄𝑖

⎞⎠+
𝜕𝐿

𝜕𝑄𝑖
,

where the symbols
··
𝑄,

·
𝑄 are derivatives by the tangential vector 𝑡, the

function 𝐿 is the Lagrange function.
We take into consideration another article [7], from which we un-

derstand that both the principal curvatures Ψ𝑠 and sin Ψ/𝑟 correspond
to the meridian and to the parallel. Despite this in the article [7] they
are given in another way:

𝐶1 =
𝜕𝑠Ψ

𝑟
and 𝐶2 =

sin Ψ

𝑟
,

where Ψ is the angle of axial symmetry.
Moreover, according to [9], the equation for the shape of the mem-

brane in case of axial symmetry is:

−∇2𝐻 +
1

2
𝐻(𝐻2 − 2𝐾𝑎𝑏𝐾

𝑎𝑏) = 0,

where 𝐻 is the mean curvature, 𝐾𝑎𝑏 is the second metric form and
𝐾𝑎𝑏 is the inverse of the second metric form. We know that ∇2𝐻 is
the Laplace-Beltrami operator. We continue with analytical solutions
of this equation. In case of sphere [9] (which is an example of axial
symmetry) we have:

𝐾𝑎𝑏 =
𝑔𝑎𝑏𝐻

2
.

It is easy to prove this equation. Another private case for solution of
the Euler-Lagrange equation are the minimal surfaces [9] (for 𝐻 = 0).
It is clear that in case of equilibrium the membrane is free of stress. We
use both the articles [2] and [9] to say that in case of minimal surfaces
the mean curvature is equal to zero.

The axially-symmetric equilibrium shapes satisfy the equation

𝑟2

2
(𝐶2

1 − 𝐶2
2 )𝐻 − 𝑐 · 𝑛 ·𝑋 = 0,
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which is two orders lower in derivatives than the Euler-Lagrange equa-
tion. The physical interpretation of 𝑐 is the external force pulling the
poles of the membrane together. It is clear that in the case of sphere
𝑐 = 0. Despite this fact the common case is 𝑐 ̸= 0.

We are surprised with the fact that the external force cannot be
equal to zero even in state of equilibrium. This will be one very inter-
esting problem which we will discuss in the future.

As we have already given the equation for axially-symmetric equi-
librium shapes of fluid membranes we have to explain how to obtain
it, which are the analytical solutions of the equation, what types of
figures they describe and if we can find the Gaussian and the mean
curvatures referred to the solutions. We must say that 𝑟 is the polar
radius, 𝐶1 and 𝐶2 are the principal curvatures along the meridian and
the parallel respectively, 𝐻 is the mean curvature, 𝑋 is the radius in
the three-dimensional space and 𝑛 is the normal vector. In [9] it is
explained how this equation was obtained – firstly we take the angle
of axisymmetry Ψ as the angle between the outward normal vector to
the surface and the positive direction of the axis of symmetry. We
have already given the expressions for both the mean and the Gaussian
curvatures:

𝐶1 =
𝜕𝑠Ψ

𝑟
and 𝐶2 =

sin Ψ

𝑟
.

Then it is clear that for the case of cylinder the Gaussian curvature is
equal to zero. The equilibrium shape equation, that we have already
mentioned, is derived through the variational principles. We begin with
the expressions for the bending energy:

ℋ(Ψ) = 2𝜋

∫︁
𝑑𝑢 ̂︀𝐻0

where ̂︀𝐻0 =
1

2

{︁
(𝜕𝑠Ψ)

2
+ sin2 Ψ

}︁
.

The variational principle therefore must be consistent with the following
local constraints:

cos Ψ = 𝑟−1𝑟𝑠 and sin Ψ = −𝑟−1𝑧𝑠.

These relations are famous from the differential geometry and are used
in [3] as we have already mentioned in our presentation. Then we
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continue with the Lagrange multipliers: 𝜆𝑟, 𝜆𝑧. The Euler-Lagrange
equations for 𝑟 and 𝑧 are respectively:

𝜕𝑠𝜆𝑟 + sin Ψ𝜆𝑧 = 0,

𝜕𝑠𝜆𝑧 − cos Ψ𝜆𝑧 = 0.

The solution of the system is:

𝜆𝑧 = 𝑐𝑟 and 𝜆𝑟 = 𝑐𝑧 + 𝑑,

where the 𝑐 and 𝑑 are constants.
The only axially symmetric minimal surfaces are the catenoids given

parametrically by [9]:

𝑟(Ψ) =
cos Ψ

𝑟0
⇐⇒ cos Ψ = 𝑟(Ψ)𝑟0.

Then:

sin Ψ =
√︁

1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20.

The principle curvature to the parallel is:

sin Ψ

𝑟
=

√︀
1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20

𝑟
.

We know that Ψ = arcsin
√︀

1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20 and by definition Ψ = Ψ(𝑠),
𝑟 = 𝑟[Ψ(𝑠)]. The principle curvature to the meridian is:

Ψ𝑠 =

(︂
arcsin

√︁
1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20

)︂′

.

Since for 𝑢 = 𝑢(𝑠) we have:

(arcsin𝑢)
′

=
1√

1 − 𝑢2
𝑢′.

The expression
√︀

1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20 plays the role of 𝑢. The derivative of this
expression is equal to:(︂√︁

1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20

)︂′

=
1

2
(1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20)−1/2

(︀
1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20

)︀′
=

=
1

2
√︀

1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20
(0 − 2𝑟(Ψ)𝑟20)

𝑑𝑟

𝑑Ψ
=

−𝑟(Ψ)𝑟20√︀
1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20

𝑑𝑟

𝑑Ψ
.
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Then:

Ψ𝑠 =
1√︂

1 −
(︁√︀

1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20

)︁2 −𝑟(Ψ)𝑟20√︀
1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20

𝑑𝑟

𝑑Ψ
=

=
1√︀

1 − (1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20)

−𝑟(Ψ)𝑟20√︀
1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20

𝑑𝑟

𝑑Ψ
=

=
1√︀

𝑟2(Ψ)𝑟20

−𝑟(Ψ)𝑟20√︀
1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20

𝑑𝑟

𝑑Ψ
=

=
1

𝑟2(Ψ)𝑟20

−𝑟(Ψ)𝑟20√︀
1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20

𝑑𝑟

𝑑Ψ
=

−𝑟0√︀
1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20

𝑑𝑟

𝑑Ψ
.

The mean curvature:

𝐻 =
1

2
𝑟(Ψ)

(︃
−𝑟0√︀

1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20

𝑑𝑟

𝑑Ψ
+

√︀
1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20

𝑟(Ψ)

)︃

and the Gaussian curvature:

𝐾 = 𝑟(Ψ)
√︁

1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20 ·
−𝑟0√︀

1 − 𝑟2(Ψ)𝑟20

𝑑𝑟

𝑑Ψ
= −𝑟(Ψ)𝑟0

𝑑𝑟

𝑑Ψ
.

We can look at this theory from another point of view [8] – the
bending Hamiltonian suggested by Canham:

ℋ =
1

2
𝑘

∫︁
𝑆

𝑑𝑆𝑏𝑖𝑗𝑏
𝑖𝑗 .

We remember the shape equation of the membrane. When we take
into consideration the expressions for the mean and the Gaussian cur-
vatures, the Laplace-Beltrami operator:

∇2𝐻 = (1/
√
𝑔)𝜕𝑖(𝑔

𝑖𝑗√𝑔)𝜕𝑗𝐻,

where 𝑔 is an arbitrary function and the arc length 𝑠 we obtain [4] the
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shape equation

𝑑3Ψ

𝑑𝑠3
+

2 cos Ψ

𝑥

𝑑2Ψ

𝑑𝑠2
+

1

2

(︂
𝑑Ψ

𝑑𝑠

)︂3

− 3 sin Ψ

2𝑥

(︂
𝑑Ψ

𝑑𝑠

)︂2

+

+

(︂
1 − 3 cos2 Ψ

2𝑥2
+

2𝑐0
𝑥

sin Ψ − 1

2
𝑐20 − 𝜆

)︂
𝑑Ψ

𝑑𝑠
+

+

(︂
1 + cos2 Ψ

2𝑥2
− 1

2
𝑐20 − 𝜆

)︂
1

𝑥
sin Ψ = 𝑝.

We use the relationship

Ψ𝑠 =
𝑑Ψ

𝑑𝑠
=

𝑑Ψ

𝑑𝑥

𝑑𝑥

𝑑𝑠
=

𝑑Ψ

𝑑𝑥
cos Ψ

to obtain the shape equation in another form [4]. We must obtain the
second and the third derivatives of the equation given above:

𝑑2Ψ

𝑑𝑠2
=

(︂
𝑑2Ψ

𝑑𝑥2

)︂
cos Ψ −

(︂
𝑑Ψ

𝑑𝑥

)︂
sin Ψ,

𝑑3Ψ

𝑑𝑠3
=

(︂
𝑑3Ψ

𝑑𝑥3

)︂
cos Ψ − 2

(︂
𝑑2Ψ

𝑑𝑥2

)︂
sin Ψ −

(︂
𝑑Ψ

𝑑𝑥

)︂
cos Ψ.

Then we substitute these expressions in the shape equation of the mem-
brane and obtain:(︂

𝑑3Ψ

𝑑𝑥3

)︂
cos Ψ − 2

(︂
𝑑2Ψ

𝑑𝑥2

)︂
sin Ψ − (𝑑Ψ𝑑𝑥) cos Ψ+

+
2 cos Ψ

𝑥

[︂(︂
𝑑2Ψ

𝑑𝑥2

)︂
cos Ψ −

(︂
𝑑Ψ

𝑑𝑥

)︂
sin Ψ

]︂
+

+
1

2

(︂
𝑑Ψ

𝑑𝑥
cos Ψ

)︂3

− 3 sin Ψ

2𝑥

(︂
𝑑Ψ

𝑑𝑥
cos Ψ

)︂2

+

+

(︂
1 − 3 cos2 Ψ

2𝑥2
+

2𝑐0
𝑥

sin Ψ − 1

2
𝑐20 − 𝜆

)︂
𝑑Ψ

𝑑𝑥
cos Ψ+

+

(︂
1 + cos2 Ψ

2𝑥2
− 1

2
𝑐20 − 𝜆

)︂
1

𝑥
sin Ψ = 𝑝.

We must mention that in [4] it is given two-dimensional surface 𝑆 and
the variable 𝑥 plays the role of the variable 𝑟 in [2].
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In [2] it is discovered that the shape equation for axisymmmetric
fluid membranes has the following class of exact solutions:

sin Ψ(𝑟) = 𝑎𝑟 + 𝑏 + 𝑑𝑟−1.

In [4] the solution of the shape equation is given in that way:

sin Ψ = 𝑎𝑥 + 𝑏 + 𝑑𝑥−1.

The next step is to substitute Naito’s solution in the shape equation.
Let 𝑎𝑥 + 𝑏 + 𝑑𝑥−1 = 𝜔 for brevity:(︁√︀

1 − 𝜔2
)︁3

(arcsin′′′ 𝜔) = 4𝜔
(︁√︀

1 − 𝜔2
)︁2

arcsin′′ 𝜔 arcsin′ 𝜔−

−
√︀

1 − 𝜔2

(︂
𝜔2 − 1

2
(1 − 𝜔2)

)︂
(arcsin′ 𝜔)3+

+
7𝜔(1 − 𝜔2)

2𝑥
(arcsin′ 𝜔)2 −

2
(︀√

1 − 𝜔2
)︀3

𝑥
arcsin′′ 𝜔+

+

(︂
𝜆

𝑘𝑐
+

𝑐20
2

− 2𝑐0𝜔

𝑥
− 𝜔2 − 2(1 − 𝜔2)

2𝑥2

)︂√︀
1 − 𝜔2 arcsin′ 𝜔+

+

(︂
𝜆

𝑘𝑐
+

𝑐20
2

− 𝜔2 + 2(1 − 𝜔2)

2𝑥2

)︂
𝜔

𝑥
− 𝑝

𝑘𝑐
.

This solution belongs to a special class of surfaces that are similar
to Delaunay’s surfaces. The difference is that Delaunay’s surfaces are
characterized constant mean curvature but these classes of surfaces have
no constant mean curvature. More precisely, this solution offers a new
concept beyond Delaunay’s surfaces and physical insight into various
vesicle surfaces [2].

We have to give the first three derivatives of the angle Ψ. For the
purpose we use the formula:

Ψ = arcsin(𝑎𝑥 + 𝑏 + 𝑑𝑥−1).

Set 𝜔 = 𝑎𝑥 + 𝑏 + 𝑑𝑥−1. Then:

𝑑Ψ

𝑑𝑥
=

1√
1 − 𝜔2

𝜔′ =
1√

1 − 𝜔2
(𝑎− 𝑑𝑥−2).
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Also:

𝑑2Ψ

𝑑𝑥2
=

(︂
1√

1 − 𝜔2
𝜔

)︂′

=

(︂
1√

1 − 𝜔2

)︂′

𝜔 +
1√

1 − 𝜔2
𝜔′ =

=

(︂
1√

1 − 𝜔2

)︂′

(𝑎− 𝑑𝑥−2) +
1√

1 − 𝜔2
2𝑑𝑥−3.

Lastly:

𝑑3Ψ

𝑑𝑥3
=

(︂
1√

1 − 𝜔2

)︂′′

(𝑎− 𝑑𝑥−2)+

+ 2

(︂
1√

1 − 𝜔2

)︂′

2𝑑𝑥−3 − 1√
1 − 𝜔2

6𝑑𝑥−4.

On the other hand we know that:(︂
1√

1 − 𝜔2

)︂′

=
𝜔𝜔′

(1 − 𝜔2)3/2
=

𝜔(𝑎− 𝑑𝑥−2)

(1 − 𝜔2)3/2
,(︂

1√
1 − 𝜔2

)︂′′

=
(𝜔𝜔′)′(1 − 𝜔2)3/2 − 𝜔𝜔′ (︀(1 − 𝜔2)3/2

)︀′
(1 − 𝜔2)3

=

=
((𝜔′)2 + 𝜔𝜔′′)(1 − 𝜔2)3/2 + 3(𝜔𝜔′)2(1 − 𝜔2)1/2

(1 − 𝜔2)3
.

When we replace these expressions in the equation of the shape of the
membrane we understand that the equation in the right hand side is
equivalent to the equation in the left hand side [2].

The second derivative is obtained by the same way. Then taking
into consideration the shape equation of the fluid membrane we obtain
the conditions [4]:

𝑝

𝑘𝑐
− 2𝑎2𝑐0 − 2𝑎

(︂
𝑐20
2

+
𝜆

𝑘𝑐

)︂
= 0

𝑏

(︂
2𝑎𝑐0 +

𝑐20
2

+
𝜆

𝑘𝑐

)︂
= 0

𝑏(𝑏2 − 4𝑎𝑑− 4𝑐0𝑑− 2) = 0

𝑑(𝑏2 − 4𝑎𝑑− 2𝑐0𝑑) = 0,
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where 𝑎, 𝑏 and 𝑑 are real constants. We give the expressions for the
mean and the Gaussian curvatures in this case. For this purpose we
remember the relationship:

Ψ𝑠 =
𝑑Ψ

𝑑𝑠
=

𝑑Ψ

𝑑𝑟

𝑑𝑟

𝑑𝑠
=

𝑑Ψ

𝑑𝑟
cos Ψ.

The Gaussian curvature is:

𝐾 = 𝑟(𝑎𝑟 + 𝑏 + 𝑑𝑟−1)
𝑑Ψ

𝑑𝑟
cos Ψ,

and the mean curvature is:

𝐻 =
1

2
𝑟

(︂
𝑑Ψ

𝑑𝑟
cos Ψ +

𝑎𝑟 + 𝑏 + 𝑑𝑟−1

𝑟

)︂
.

In the case 𝑐0, ̸= 0, 𝜆 ̸= 0 and 𝑝 ̸= 0 there are several types of
solutions of the shape equation of the fluid membrane. One of them is:

sin Ψ = −1

4
𝑐0(𝑏2 + 2)𝑥 + 𝑏− 1

𝑐0𝑥
.

We give the first three derivatives of the angle Ψ as we have shown
already above. Then when we remember the shape equation again we
obtain the conditions

𝑝

𝑘𝑐
= −2𝑎2𝑐0 and

𝜆

𝑘𝑐
= −1

2
𝑐0(4𝑎 + 𝑐0).

The Gaussian curvature is:

𝐾 = 𝑟

(︂
−1

4
𝑐0(2 + 𝑏2)𝑟 + 𝑏− 1

𝑐0𝑟

)︂
𝑑Ψ

𝑑𝑟
cos Ψ

and the mean curvature is:

𝐻 =
1

2
𝑟

(︃
𝑑Ψ

𝑑𝑟
cos Ψ +

− 1
4𝑐0(2 + 𝑏2)𝑟 + 𝑏− 1

𝑐0𝑟

𝑟

)︃
.

For the specific case of torus we have 𝑑 = 0. Then from the third
condition it follows that 𝑏2 = 2. Then 𝑏 = ±

√
2. If 𝑏 = 𝑑 = 0 from the
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solution of the equation of the shape of the membrane we have spheres
with radius 1/𝑎. Of course this is because the maximum value of sin Ψ
is equal to unit. Then taking in consideration the Naito’s solution we
have

sin Ψ = 𝑎𝑥 and sin Ψ = 𝑎𝑥±
√

2

for sphere and Clifford torus respectively. We remember that the vari-
able 𝑥 in [4] is in the place of 𝑟 in [2]. Then we can write

sin Ψ = 𝑎𝑟 and sin Ψ = 𝑎𝑟 ±
√

2

for sphere and Clifford torus respectively. Moreover we have to find Ψ𝑠

for the two cases: the sphere and the Clifford torus. For sphere:

Ψ = arcsin(𝑎𝑟).

Then:
𝑑Ψ

𝑑𝑟
=

𝑎√︀
1 − (𝑎𝑟)2

.

Moreover:

Ψ𝑠 =
𝑑Ψ

𝑑𝑠
=

𝑑Ψ

𝑑𝑟

𝑑𝑟

𝑑𝑠
=

𝑑Ψ

𝑑𝑟
cos Ψ =

𝑎√︀
1 − (𝑎𝑟)2

cos Ψ.

The mean curvature is:

𝐻 =
1

2
𝑟

(︃
𝑎√︀

1 − (𝑎𝑟)2
cos Ψ +

sin Ψ

𝑟

)︃
.

From sin Ψ = 𝑎𝑟 we obtain that cos Ψ =
√︀

1 − (𝑎𝑟)2. The mean curva-
ture becomes:

𝐻 =
1

2
𝑟(𝑎 + 𝑎) = 𝑎𝑟.

And the Gaussian curvature is:

𝐾 = 𝑟 · 𝑎𝑟 · 𝑎 = (𝑎𝑟)2.

By the same way we give the expressions for the mean and the Gaussian
curvatures for Clifford torus with sin Ψ = 𝑎𝑟 ±

√
2.
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For the special case with catenoids we have [9]:

Φ(𝑅,𝑍) = 𝑅− 1

𝑅
cosh(𝑅0𝑍 + 𝜉0).

We explain this expression more precisely.
Using an appropriate variable 𝑡 we can write:(︂

𝑑𝑥

𝑑𝑡

)︂2

= − 1

𝑢2
𝑄1(𝑥)𝑄2(𝑥),(︂

𝑑𝑧

𝑑𝑡

)︂2

=
1

4𝑢2
(𝑄1(𝑥) + 𝑄2(𝑥)),

where

𝑢 = − 4

𝑐0(2 + 𝑏2)

and

𝑄1(𝑥) = 𝑥2 − 4(𝑏 + 1)𝑥

𝑐0(2 + 𝑏2)
+

4

𝑐20(2 + 𝑏2)
,

𝑄2(𝑥) = 𝑥2 − 4(𝑏− 1)𝑥

𝑐0(2 + 𝑏2)
+

4

𝑐20(2 + 𝑏2)
.

We give the solution of the equation using Jacobi’s functions [4]:

𝑥(𝑡) =
2𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑏)

𝑐0
√

2 + 𝑏2

(︂
1 − 2ℎ

ℎ + 𝑐𝑛(𝑡, 𝑘)

)︂
,

where 𝑡 is an appropriate variable,

ℎ =

√︃
1 + 𝑏 +

√
2 + 𝑏2

1 − 𝑏−
√

2 + 𝑏2

and

𝑧(𝑡) =
1

𝑢

∫︁ (︂
𝑥2(𝑡) − 4𝑏𝑥(𝑡)

𝑐0(2 + 𝑏2)
+

4

𝑐20(2 + 𝑏2)

)︂
𝑑𝑡.

Emilian Atanassov1

1PhD student at Institute of mechanics – BAS
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Математически обзор: диференциране и
интегриране

I. Диференциране

Диференцирането на функция (наричано още намиране на про-
изводна) има много приложения в математиката и физиката, затова
нека да разлгледаме как точно се осъществява.

Нека функцията е дефинирана като 𝑦 = 𝑓(𝑥) и нейният аргу-
мент е 𝑥. Да разгледаме функция, минаваща през координатното
начало: 𝑦 = 𝑥.

x

y

y = x

x*

y*

Ако имаме за начална точка 𝑥0 и за крайна точка 𝑥1, то нарас-
тването на аргумента 𝑥 се отбелязва чрез 𝑥1 − 𝑥0.

Нека 𝑥* да е точката, в която искаме да изчислим производната
(крайната точка). Началната ни точка е нулата. Тогава нараства-
нето на аргумента е:

𝑥1 − 𝑥0 = 𝑥* − 0 = 𝑥*.

Тогава началната стойност на функцията е 𝑦0 = 𝑓(𝑥0), крайната
стойност е 𝑦1 = 𝑓(𝑥1), а нарастването на функцията 𝑦 се отбелязва
като 𝑦1 − 𝑦0.

Изчисляваме нарастването на функцията:

𝑦1 − 𝑦0 = 𝑓(𝑥1) − 𝑓(𝑥0) = 𝑓(𝑥*) − 𝑓(0) = 𝑥* − 0 = 𝑥*.
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Производната на една функция е отношението на нарастване-
то на функцията към нарастването на аргумента. Записваме:

𝑦1 − 𝑦0
𝑥1 − 𝑥0

=
𝑥*

𝑥* = 1.

Производната на 𝑦 = 𝑥 е равна на единица: 𝑦′ = 1.
Сега да разгледаме функцията 𝑦 = 2𝑥.

x

y

y = 2x

x*

y*

Нека отново 𝑥* да е точката, в която искаме да изчислим про-
изводната (крайната точка), и началната ни точка да е нулата. На-
растването на аргумента е:

𝑥1 − 𝑥0 = 𝑥* − 0 = 𝑥*.

Началната стойност на функцията е 𝑦0 = 𝑓(𝑥0) = 𝑓(0) = 0, а край-
ната стойност е 𝑦1 = 𝑓(𝑥1) = 𝑓(𝑥*) = 2𝑥*. Изчисляваме нараства-
нето на функцията:

𝑦1 − 𝑦0 = 𝑓(𝑥1) − 𝑓(𝑥0) = 2𝑥* − 0 = 2𝑥*.

Записваме отношението:

𝑦′ =
𝑦1 − 𝑦0
𝑥1 − 𝑥0

=
2𝑥*

𝑥* = 2.

И получаваме, че производната на 𝑦 = 2𝑥 е 𝑦′ = 2.
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Ако направим същото нещо за функция равна на константа
𝑦 = 𝐶, много лесно виждаме, че производната е нула – понеже
функцията 𝑦 = 𝐶 не зависи от 𝑥, то при изчисляване нарастването
на функцията получаваме:

𝑦1 − 𝑦0 = 𝑓(𝑥1) − 𝑓(𝑥0) = 𝐶 − 𝐶 = 0.

Знаменателят (нарастването на аргумента) е различен от нула:

𝑦′ =
𝑦1 − 𝑦0
𝑥1 − 𝑥0

=
0

𝑥* = 0.

Производната на 𝑦 = 𝐶 е 𝑦′ = 0.
Нека сега да намерим производната на 𝑦 = 𝑥2. Подходът, който

използвахме досега, работи само за функции от вида права линия,
а ако имаме крива линия (наричана още гладка крива), то трябва
да прекараме допирателна към кривата в точката в която търсим
производната.

x

y

y = x2

x*

y*

x* + Δx

y* + Δy

M*

MΔ

Нека да прекараме права, пресичаща графиката на 𝑦 = 𝑥2 в две
точки: 𝑀* и 𝑀Δ. Когато тези две точки съвпаднат (𝑀Δ → 𝑀*),
получаваме допирателната към графиката на функцията.

Искаме да намерим произдводната на функцията в точката 𝑥*

(пресечната точка на двете графики е 𝑀*), като стойността на фун-
кцията е 𝑦* = 𝑓(𝑥*) = (𝑥*)2.
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Нека ∆𝑥 (чете се “делта хикс”) е дължината на аргумента 𝑥
между двете точки. Тогава стойността на аргумента в точката 𝑀Δ

е 𝑥* + ∆𝑥. Изчисляваме стойността на функцията:

𝑦* + ∆𝑦 = (𝑥* + ∆𝑥)2.

Разкриваме скобите:

𝑦* + ∆𝑦 = (𝑥*)2 + 2𝑥*∆𝑥 + (∆𝑥)2.

Заместваме с 𝑦* = (𝑥*)2:

(𝑥*)2 + ∆𝑦 = (𝑥*)2 + 2𝑥*∆𝑥 + (∆𝑥)2

и получаваме:
∆𝑦 = 2𝑥*∆𝑥 + (∆𝑥)2.

Делим на ∆𝑥 ̸= 0:
∆𝑦

∆𝑥
= 2𝑥* + ∆𝑥.

Сега записваме граница, при която ∆𝑥 клони към нула:

lim
Δ𝑥→0

∆𝑦

∆𝑥
= lim

Δ𝑥→0
(2𝑥* + ∆𝑥) = 2𝑥*.

На второто равенство извършваме граничен преход – заместваме
всички ∆𝑥 с нула и получаваме, че производната на 𝑦 = 𝑥2 е 𝑦′ = 2𝑥.

Производната на една функция е отношението на нарастване-
то на функцията към нарастването на аргумента, когато нарас-
тването на аргумента клони към нула. Записваме:

𝑦′ = lim
Δ𝑥→0

∆𝑦

∆𝑥
= lim

Δ𝑥→0

𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥)

∆𝑥
.

Или което е еквивалентно:

𝑦′ = lim
𝑥1→𝑥0

𝑓(𝑥1) − 𝑓(𝑥0)

𝑥1 − 𝑥0
.
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x*

y*

x* + Δx

y* + Δy

M*

MΔ

A

φ

φ

x*

y* M*

θ

Нека сега да разгледаме триъгълника 𝐴𝑀*𝑀Δ. Той е правоъ-
гълен и за ъгъла 𝜙 имаме:

tan(𝜙) =
𝐴𝑀Δ

𝐴𝑀* =
∆𝑦

∆𝑥
.

При граничен преход получаваме lim
Δ𝑥→0

tan(𝜙) = tan(𝜃):

tan(𝜃) = lim
Δ𝑥→0

tan(𝜙) = lim
Δ𝑥→0

∆𝑦

∆𝑥
= 2𝑥* + ∆𝑥 = 2𝑥*.

Производната още се нарича ъглов коефициент на допирателната
към графиката на функцията в тази точка (това е и геометричният
смисъл на първа производна).

Величината 𝑑𝑓 := 𝑓 ′(𝑥)∆𝑥 се нарича диференциал на функция-
та 𝑦 = 𝑓(𝑥).

Нека да намерим диференциала на функцията 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥.
Нейната производна е 𝑦′ = 𝑓 ′(𝑥) = 1. Тогава:

𝑑𝑓(𝑥) = 𝑓 ′(𝑥)∆𝑥 =⇒ 𝑑𝑥 = 1∆𝑥 =⇒ 𝑑𝑥 = ∆𝑥.

Получаваме, че диференциалът на функцията е:

𝑑𝑓(𝑥) = 𝑓 ′(𝑥)𝑑𝑥.

Чете се: “де еф от хикс” е равно на “еф прим от хикс” по “де хикс”.
Означението 𝑑𝑥 е един символ, буквите не могат да се разделят.
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Смисълът му е: диференциране спрямо променливата 𝑥, като фун-
кцията, зависеща от 𝑥, се записва от лявата страна на равенството
със символа 𝑑𝑓(𝑥).

Нека да използваме следното означение за диференциала на
функцията 𝑦 = 𝑓(𝑥):

𝑑𝑦 = 𝑓 ′(𝑥)𝑑𝑥.

Тогава диференциалът на 𝑦 = 𝑥, като 𝑦′ = 1, е:

𝑑𝑦 = 1𝑑𝑥 =⇒ 𝑑(𝑥) = 𝑑𝑥.

А на 𝑦 = 2𝑥, като 𝑦′ = 2, е:

𝑑𝑦 = 2𝑑𝑥 =⇒ 𝑑(2𝑥) = 2𝑑𝑥.

Записът 𝑑( ) обозначава диференциала на функцията 𝑦 = 𝑓(𝑥), а
в скобите записваме стойността на самата функция. Относно конс-
танта 𝑦 = 𝐶:

𝑑𝑦 = 0𝑑𝑥 =⇒ 𝑑(𝐶) = 0𝑑𝑥.

Вече стигнахме до интересната част – функцията 𝑦 = 𝑥2 с произ-
водна 𝑦′ = 2𝑥:

𝑑𝑦 = 2𝑥𝑑𝑥 =⇒ 𝑑(𝑥2) = 2𝑥𝑑𝑥.

Нека да намерим производната на 𝑦 = 𝑥3:

𝑦 + ∆𝑦 = (𝑥 + ∆𝑥)3,

𝑥3 + ∆𝑦 = 𝑥3 + 3𝑥2∆𝑥 + 3𝑥(∆𝑥)2 + (∆𝑥)3,

∆𝑦 = 3𝑥2∆𝑥 + 3𝑥(∆𝑥)2 + (∆𝑥)3,

∆𝑦

∆𝑥
= 3𝑥2 + 3𝑥∆𝑥 + (∆𝑥)2,

lim
Δ𝑥→0

∆𝑦

∆𝑥
= lim

Δ𝑥→0

(︀
3𝑥2 + 3𝑥∆𝑥 + (∆𝑥)2

)︀
= 3𝑥2.

Производната на 𝑦 = 𝑥3 е 𝑦′ = 3𝑥2, а диференциалът е:

𝑑𝑦 = 3𝑥2𝑑𝑥 =⇒ 𝑑(𝑥3) = 3𝑥2𝑑𝑥.
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II. Интегриране

Нека сега да се запознаем с понятието интеграл. Искаме да из-
числим площта между 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥 и оста 𝑂𝑥, като 𝑥 е в граници
от 0 до 1. По геометричен път лицето е 1/2, но на нас ни трябва
друг метод.

Разделяме интервала на 10 равни части (през 0.1). Прекарваме
хоризонтални линии от дясната страна на всяка вертикална линия.

 0
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 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1
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 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

Искаме да намерим лицето на всеки от тези правоъгълници.
Нека 𝑥0 = 0, 𝑥1 = 0.1, 𝑥2 = 0.2, . . .𝑥10 = 1. Разликата на две съседни
стойности на 𝑥 дава дължината на всяка от хоризонталните линии:

𝑥1 − 𝑥0 = 0.1 − 0 = 0.1, 𝑥2 − 𝑥1 = 0.2 − 0.1 = 0.1, . . .

Хоризонталните линии са с дъжина 0.1.
Сега нека да намерим дължината на всяка от вертикалните ли-

нии чрез стойностите на функцията 𝑦 = 𝑓(𝑥). Понеже 𝑦 = 𝑥:

𝑓(𝑥0) = 0, 𝑓(𝑥1) = 0.1, 𝑓(𝑥2) = 0.2, . . . 𝑓(𝑥10) = 1.

Вертикалните линии са с дължина 0, 0.1, 0.2, . . . 1.
Следователно лицето на първия правоъгълник е нула – той съв-

пада с оста 𝑂𝑥. Тогава да видим за втория:

𝑓(𝑥1) · (𝑥2 − 𝑥1) = 0.1 · 0.1 = 0.01.
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А лицето на третия правоъгълник е:

𝑓(𝑥2) · (𝑥3 − 𝑥2) = 0.2 · 0.1 = 0.02.

На четвъртия – 0.03, на петия – 0.04, . . . Лицето на последния десети
правоъгълник е:

𝑓(𝑥9) · (𝑥10 − 𝑥9) = 0.9 · 0.1 = 0.09.

Събираме всички числа и получаваме 0.45. Записваме със символа
за сума:

10∑︁
𝑛=1

𝑓(𝑥𝑛−1) · (𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1) = 0.45.

Това се нарича малка сума на Дарбу и се бележи с 𝑠.
Трябва да намерим и голямата сума. Прекарваме хоризонтал-

ните линии отляво на всяка вертикална линия:

 0
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 0.6
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 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

Вече знаем дължините и на хоризонталните, и на вертикални-
те линии. Сега трябва да видим как да ги умножим, така че да
получим лицето на всеки от правоъгълниците.

Да започнем отзад напред. Лицето на последния е:

𝑓(𝑥10) · (𝑥10 − 𝑥9) = 1 · 0.1 = 0.1.
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А на предпоследния:

𝑓(𝑥9) · (𝑥9 − 𝑥8) = 0.9 · 0.1 = 0.09.

Тогава на първия е:

𝑓(𝑥1) · (𝑥1 − 𝑥0) = 0.1 · 0.1 = 0.01.

Събираме всички лица и получаваме 0.55. Отново записваме като
сума:

10∑︁
𝑛=1

𝑓(𝑥𝑛) · (𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1) = 0.55.

Това се нарича голяма сума на Дарбу и се бележи с 𝑆.
Разликата между двете суми е единствено в индекса на функ-

цията: сега единият множител е 𝑓(𝑥𝑛) – лицето на правоъгълника
се изчислява чрез “дясната” му страна, а при малката сума този
множител е 𝑓(𝑥𝑛−1) – лицето се изчислява чрез “лявата” му стра-
на.

Получихме 𝑠 = 0.45 и 𝑆 = 0.55, като знаем, че отговорът е 0.5.
Ние разделихме интервала на 𝑛 = 10 равни части, ако го разделим
на 𝑛 = 100 равни части, стойностите на двете суми се приближават.

Когато разделим интервала на безкраен брой равни части, мо-
жем да твърдим, че тези суми са равни на площта под зададената
функция до оста 𝑂𝑥. Записваме:

lim
𝑛→∞

𝑆 = lim
𝑛→∞

𝑠 = 𝐼.

Стойността 𝐼 се нарича интеграл в зададените граници и се записва
като:

𝐼 =

∫︁ 𝑏

𝑎

𝑓(𝑥)𝑑𝑥.

Чете се: интеграл от 𝑎 до 𝑏 от “еф хикс” по “де хикс”.
Нека да изчислим площта под функцията 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 2𝑥 до

оста 𝑂𝑥 от 0 до 1. Разделяме интервала отново на 10 равни части
и прекарваме хоризонтални линии. Вече знаем, че дължината на
всяка от тях е 0.1.

Да изчислим стойностите на функцията:

𝑓(𝑥0) = 0, 𝑓(𝑥1) = 0.2, 𝑓(𝑥2) = 0.4, . . . 𝑓(𝑥10) = 2.
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Тогава малката сума на Дарбу е:

𝑠 =

10∑︁
𝑛=1

𝑓(𝑥𝑛−1) · (𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1) = 𝑓(𝑥0) · (𝑥1 − 𝑥0) =

+ 𝑓(𝑥1) · (𝑥2 − 𝑥1) + 𝑓(𝑥2) · (𝑥3 − 𝑥2) + . . . + 𝑓(𝑥9) · (𝑥10 − 𝑥9) =

= 0 · 0.1 + 0.2 · 0.1 + 0.4 · 0.1 . . . + 1.8 · 0.1 = 0.9.

А голямата сума:

𝑆 =

10∑︁
𝑛=1

𝑓(𝑥𝑛) · (𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1) = 𝑓(𝑥1) · (𝑥1 − 𝑥0) =

+ 𝑓(𝑥2) · (𝑥2 − 𝑥1) + 𝑓(𝑥3) · (𝑥3 − 𝑥2) + . . . + 𝑓(𝑥10) · (𝑥10 − 𝑥9) =

= 0.2 · 0.1 + 0.4 · 0.1 + 0.6 · 0.1 . . . + 2 · 0.1 = 1.1.

По-геометричен път знаем, че отговорът е единица. Двете суми са
близо до тази стойност и при разделяне на дадения интервал на
безкраен брой подинтервали сумите се приближават към единица.

Получаваме:

𝐼 =

∫︁ 1

0

2𝑥𝑑𝑥 = 1.

Всъщност самият интеграл изчислява двете суми автоматично, ка-
то разделя интервала на безкраен брой подитнервали и дава точ-
ната стойност. Така че за да пресметнем интеграла трябва само
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да знаем диференциала на зададената функция. И понеже интег-
рирането е обратната операция на диференцирането, използваме
формулите от първата част.

Вече знаем, че диференциалът на 𝑦 = 𝑥2, като 𝑦′ = 2𝑥, е:

𝑑𝑦 = 2𝑥𝑑𝑥 =⇒ 𝑑(𝑥2) = 2𝑥𝑑𝑥.

След знака за интеграл имаме точно 2𝑥𝑑𝑥. Тогава:

𝐼 =

∫︁ 1

0

2𝑥𝑑𝑥 =

∫︁ 1

0

𝑑(𝑥2) = 1.

Когато между знака за интеграл и символа за диференциал 𝑑 няма
функция, то символите се “унищожават” взаимно и остава само това
в скобите:

𝐼 =

∫︁ 1

0

2𝑥𝑑𝑥 =

∫︁ 1

0

𝑑(𝑥2) = 𝑥2 = 1.

Всъщност целта на интегрирането на дадена функция е тя да се
прехвърли зад символа за диференциал, при което интегралът е
решен.

Остава още малко: защо 𝑥2 е равно на 1? Когато се “унищожа-
ват” символите за интеграл и диференциал, границите на интеграла
остават – в тези граници се изчислява функцията в скобите, като
се записва така:

𝐼 =

∫︁ 1

0

2𝑥𝑑𝑥 =

∫︁ 1

0

𝑑(𝑥2) = 𝑥2|10 = 1.

Това означава, че първо изчисляваме стойността на функцията в
горната граница 1, и от тази стойност изваждаме стойността на
функцията в долната граница 0:

𝐼 =

∫︁ 1

0

2𝑥𝑑𝑥 =

∫︁ 1

0

𝑑(𝑥2) = 𝑥2|10 = 12 − 02 = 1.

И това е пълното решение на интеграла.
Нека сега да се върнем на предишния интеграл с подинтегрална

функция 𝑦 = 𝑥:

𝐼 =

∫︁ 1

0

𝑥𝑑𝑥 = 0.5.
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Коя функция има диференциал 𝑥𝑑𝑥? Това става чрез досещане:

𝑦 =
𝑥2

2
=⇒ 𝑦′ =

2𝑥

2
= 𝑥 =⇒ 𝑑𝑦 = 𝑥𝑑𝑥 =⇒ 𝑑

(︂
𝑥2

2

)︂
= 𝑥𝑑𝑥.

Заместваме:

𝐼 =

∫︁ 1

0

𝑥𝑑𝑥 =

∫︁ 1

0

𝑑

(︂
𝑥2

2

)︂
= 0.5.

Махаме знака за интеграл и диференциал, като не забравяме да
запишем границите:

𝐼 =

∫︁ 1

0

𝑥𝑑𝑥 =

∫︁ 1

0

𝑑

(︂
𝑥2

2

)︂
=

𝑥2

2

⃒⃒⃒⃒1
0

= 0.5.

Решението е:

𝐼 =

∫︁ 1

0

𝑥𝑑𝑥 =

∫︁ 1

0

𝑑

(︂
𝑥2

2

)︂
=

𝑥2

2

⃒⃒⃒⃒1
0

=
12

2
− 02

2
=

1

2
.

Нека сега да изчислим следния интеграл (без да се занимаваме
със суми):

𝐼 =

∫︁ 1

0

𝑥2𝑑𝑥.

Знаем, че 𝑦 = 𝑥3 има производна 𝑦′ = 3𝑥2. Тогава можем да запи-
шем така:

𝐼 =

∫︁ 1

0

𝑥2𝑑𝑥 = 3
1

3

∫︁ 1

0

𝑥2𝑑𝑥.

Константите спокойно могат да минават между всички знаци, фун-
кциите зависещи от 𝑥 обаче не могат. Оставяме 1/3 отвън:

𝐼 =

∫︁ 1

0

𝑥2𝑑𝑥 =
1

3

∫︁ 1

0

3𝑥2𝑑𝑥.

Понеже 𝑑(𝑥3) = 3𝑥2𝑑𝑥:

𝐼 =

∫︁ 1

0

𝑥2𝑑𝑥 =
1

3

∫︁ 1

0

3𝑥2𝑑𝑥 =
1

3

∫︁ 1

0

𝑑(𝑥3).
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Приключваме интегрирането и остава да изчислим границите:

𝐼 =

∫︁ 1

0

𝑥2𝑑𝑥 =
1

3

∫︁ 1

0

3𝑥2𝑑𝑥 =
1

3

∫︁ 1

0

𝑑(𝑥3) =
1

3
𝑥3|10.

Решението е:

𝐼 =

∫︁ 1

0

𝑥2𝑑𝑥 =
1

3

∫︁ 1

0

3𝑥2𝑑𝑥 =
1

3

∫︁ 1

0

𝑑(𝑥3) =

=
1

3
𝑥3|10 =

1

3

(︀
13 − 03

)︀
=

1

3
.

Да изчислим още няколко интеграла. Започваме с този:

𝐼 =

∫︁ 3

0

4𝑥𝑑𝑥.

Знаем, че за 𝑦 = 𝑥2 имаме 𝑦′ = 2𝑥 и 𝑑(𝑥2) = 2𝑥𝑑𝑥. Тогава:

𝐼 =

∫︁ 3

0

4𝑥𝑑𝑥 = 2

∫︁ 3

0

2𝑥𝑑𝑥 = 2

∫︁ 3

0

𝑑(𝑥2) = 2𝑥2|30 = 2(32 − 0) = 18.

А сега този:

𝐼 =

∫︁ 3

−3

6𝑥2𝑑𝑥.

За 𝑦 = 𝑥3 имаме 𝑦′ = 3𝑥2 и 𝑑(𝑥3) = 3𝑥2𝑑𝑥. Заместваме:

𝐼 =

∫︁ 3

−3

6𝑥2𝑑𝑥 = 2

∫︁ 3

−3

3𝑥2𝑑𝑥 = 2

∫︁ 3

−3

𝑑(𝑥3) =

= 2𝑥3|3−3 = 2(33 − (−3)3) = 2(27 − (−27)) = 2 · 54 = 108.

Последен интеграл:

𝐼 =

∫︁ 1

−1

4𝑥4𝑑𝑥 = 4
1

5

∫︁ 1

−1

5𝑥4𝑑𝑥 = 4
1

5

∫︁ 1

−1

𝑑(𝑥5) =

=
4

5
𝑥5|1−1 =

4

5
(15 − (−1)5) =

4

5
(1 + 1) =

8

5
.
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Нека да разгледаме функцията 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥2. Нейната произ-
водна е 𝑦′ = 2𝑥. Диференциалът ѝ е:

𝑑𝑦 = 2𝑥𝑑𝑥 =⇒ 𝑑(𝑥2) = 2𝑥𝑑𝑥.

Нека да разделим на 𝑑𝑥 ̸= 0:

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 2𝑥 =⇒ 𝑑(𝑥2)

𝑑𝑥
= 2𝑥.

Понеже 𝑦′ = 2𝑥, то:

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑦′ =⇒ 𝑦′ =

𝑑

𝑑𝑥
𝑦.

Записът 𝑦′ =
𝑑𝑦

𝑑𝑥
се нарича формула на Лайбниц, а символът

𝑑

𝑑𝑥
е

неделим и обозначава първи диференциал (първа производна) на
функцията 𝑦. Записваме:

𝑦′ =
𝑑

𝑑𝑥
𝑓(𝑥) = 2𝑥.

А вторият диференциал (втора производна) се записва с втора сте-
пен на този символ:

𝑦′′ =
𝑑2

𝑑𝑥2
𝑓(𝑥) = (𝑦′)′ = (2𝑥)′ = 2.

С това приключваме този математически обзор.
Николай Икономов1

Литература

1. Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и интегрального
исчисления, т. I, Физматгиз, М., 1958.

2. Върбанова, Е. Лекции по математически анализ, ФПМИ, ТУ,
С., 2004.

1Докторант в Институт по математика и информатика – БАН
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Докторантска муза

Стихотворения

Калофер

Трохи от младостта ми спят
и ги събирам в шепи.
Заключен е
на спомените ми домът.
Ключът навярно
вятър е отнесъл.
А прозорците ме гледат слепи.
Первазите ме викат –
през тях да се преметна
като котка в юнска нощ.
В дома на спомените
меко да потъна
и под халището на мечтите
да ме грабне сън.
Сън, в който звънват саби
и крещят войводи,
оставили в тила на враговете
разплакани да ги очакват
влюбените водопади
от момичешки коси.

Албена Хинкова

* * *

А куршуми нямам, нито сабя, нито брат.
И нечаканите гости са на моя праг.
Но стените отговарят,
стъпалата ми повтарят,
че неканеният гост е повече от враг.
А куршуми нямам, нито сабя, нито брат. . .

Албена Хинкова
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* * *

Две майки нямат пръст,
с която да говорят,
когато по Задушница1

черешите узреят.
В Карлово. . .
В Калофер. . .
Две майки нямат пръст,
с която да говорят.
А кладенецът е дълбок,
дълбока е сълзата.
И влюбени жени
душите си ще крият
от очите
на живите мъже.
Едната –
с рожбата си на гърдите.
Другата –
с монашеското було.
Пръстта не може да говори.
Животът е сълза,
а кладенците – много.

Албена Хинкова

1Черешова задушница през 2012 г. беше на 2 юни.
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Без клишета!

Христо Ботев Петков. Така би звучало твоето име във времето
на единните граждански номера и заспалата гражданска съвест.

Прости ни! Не за това, че сме различни от теб. Ние трябва да
бъдем различни. Прости ни за това, че все се мъчим теб да напра-
вим като нас. И не мислим, че понякога величието е в различието.
Но кой днес си спомня за тази дума “величие”?

Прости ни за това, че на този ден отново и отново те убиваме.
Искаме гласът ти да звучи все по-тихо в нашите уши и децата ни
все по-рядко да чуват твоето име. А ако изобщо не го чуват – още
по-добре за нас! За нас? Но кои сме ние? Кои ще бъдем утре? И ще
има ли утре за нас?

Албена Хинкова

Пейзажи от Русе
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Венелин Тодоров1

1Докторант в Институт по информационни и комуникационни техн. – БАН
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За науката с усмивка

Диалог между Паисий и рецензента му

Написва Паисий своята “История” и я дава на рецензента:
– Ето виж, важно нещо – “История славнобългарска”.
– Не ги ли преименувахме на “блъгари” вече? – мръщи се рецен-

зентът.
– Е, да, ама така звучи по-остаряло.
– Абе моля ти се, кой ще чете нещо с такова заглавие. Дай с

новата дума. Ти знаеш ли, например, че сто години след теб хора-
та ще пишат “блъгари” и “Блъгария”. Ето да речем: “Критически
издиряния за историята блъгарска на Ю. И. Венелина. От прихож-
днието на блъгарети на Тракийский полуостров до 968 година, или
до покорението Блъгария...”

– Ти сигурно ще искаш и “славно-” да махна? – учудва се Паи-
сий.

– Добави едно “я”, за да не се обидят славяните.
– И това само за заглавието?! Какво ли ще кажеш за текста. . .
– Ще видим. Нещо май ще трябва да се поореже. . .
– ???
И какво ли е казал Паисий – дали му я е дал или не. . . не се

знае.
Каква ли история щеше да напише Паисий, ако наистина имаше

рецензент?
От анонимен очевидец



Списък на членовете на Докторантския съвет

Венелин Хубенов (ИМикБ) – председател

Росен Горгоров (ИБЕИ) – зам. председател

Албена Хинкова (ИЛ) – секретар

Анета Трифонова (ИИИзк)

Борис Джантов (ИФХ)

Веселин Стойчев (ИФРГ)

Галин Вълчев (ИМех)

Зорница Николаева (ИЯИЯЕ)

Карекин Есмерян (ИФТТ)

Мария Явахчова (ИЯИЯЕ)

Михаил Червенков (ИБИР)

Надя Недялкова (ИДП)

Николай Икономов (ИМИ)

Светла Цветкова (ИА с НАО)

Симеон Асеновски (ИКИТ)

Теодора Лазарова (ИИНЧ)

В Направление “Климатични промени, рискове и природни ресурси”
има две незаети места.



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 и университетите в България,
затова ви молим, когато пишете свои текстове за бюлетина, да се
придържате към установения формат за съответната научна об-
ласт.

Необходимо е преди изпращането на материал за публикуване
в “Докторантски бюлетин”, да потърсите мнението и съгласието
на съавторите на изследването (ако има такива), както и на тези,
които се споменават в материала или са засегнати от него по един
или друг начин. Трябва да имате предвид, че материал, изпратен
за публикуване в “Докторантски бюлетин”, е възможно да не бъде
приет за публикуване в друго издание.

Бюлетинът е без импакт фактор и в него могат да се публи-
куват само научно-популярни статии. Желателно е да се допитва-
те до научните си ръководители, включително и по въпроса дали
публикацията в “Докторантски бюлетин” ще ви носи точки според
кредитната система.

Можете да изпращате свои материали за публикуване в “Док-
торантски бюлетин”, както и мнения, препоръки, предложения и
пр. на електронни адреси: a_hin@mail.bg, rossen6540@yahoo.com,
karekin_esmerian@abv.bg, nikonomov@math.bas.bg.

Можете да се свържете с нас на телефони 02/ 979 29 94, 02/ 979
38 15, приемаме обаждания всеки делничен ден от 10:30 до 15:30 ч.

http://phd.bas.bg/
mailto:a_hin@mail.bg
mailto:rossen6540@yahoo.com
mailto:karekin_esmerian@abv.bg
mailto:nikonomov@math.bas.bg
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