
145

СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, год. 76, кн. 1, 2015, с. 145–156 
REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol. 76, part 1, 2015, p. 145–156

Юбилеи

Инж.-геолог Андрей Янишевски (1904–1949) – живот и научно творчество 

Платон Чумаченко
Геологически институт при БАН

Еngineer geologist Andrei Janichevsky (1904–1949) – life and scientific activity

Platon Tchoumatchenco
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences; E-mail: platon@lark.tu-sofia.bg

Abstract. Eng. geologist Andrei Janichevsky was a Bulgarian geologist of Russian origin, who worked on the mineral resources of 
Bulgaria and on the regional geology of the Central Rhodopes and Strandzha Mt in SE Bulgaria. He was assoc. professor in the Bulgarian 
State Polytechnic and published 9 scientific papers and 15 geological reports. 

Key words: A. Janichevsky, geologist, life and scientific production.

Резюме. Инж.-геолог Андрей Янишевски е български геолог от руски произход, който е работил в областта на рудните по-
лезни изкопаеми на България, както и в областта на регионалната геология на Централните Родопи и Странджа в ЮИ България. 
Работил е и като доцент в Държавната политехника и е публикувал 9 научни статии и 15 геоложки отчета.
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Живот

След Октомврийската революция и главно след Граж-
данската война в Русия, в България идват много руски еми-
гранти, част от които остават в България, а други продъл-
жават своя път към Западна Европа, САЩ и други кътища 
на света. В България се установяват много лекари, учители, 
преподаватели по история, руска, френска и др. филологии. 
Лекарите, например, са намерили добра почва за живот и 
работа, тъй като през 1929 г. е бил гласуван закон, с който 
са били изравнени правата на лекарите с български и руски 
произход. Това е спомогнало за развитието на медицината 
у нас. За наше съжаление нито един от утвърдените вече 
в Русия геолози не е дошъл в България, както това са на-
правили известни геолози като В. Д. Ласкарев – в Сърбия,  
Н. И. Андрусов – в Чехословакия и др.

Бащата на Андрей, украинският лекар Алексей Э. 
Яни шевски (1873, Казан – 1936, София) е бил професор 
в Казанския, а по-късно в Новоросийския университет в 
Одеса. Той е емигрирал от Русия със семейството си – съ-
пруга Александра (1881, Казан – 1934, София) и двамата 
си синове: Михаил (1905, Одеса – 1934, София) и Андрей 
(фиг. 1) през есента на 1920 г. и е дошъл в България през 
Истанбул. В България проф. А. Янишевски е станал ръ-
ководител на Катедрата по неврология към Софийския 
университет (1922–1935 г.). Той е основоположник на кли-
нично-морфологическото направление в българската нев-
ропатология. В България е автор на 2 учебника по нервни 

Фиг. 1. Инж.-геолог Андрей Янишевски
Fig. 1. Eng. geologist Andrei Janichevsky
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болести, на монография по летаргическия енцефалит и на 
повече от 30 научни статии (фиг. 2). 

Андрей пристига в България на 17 години (Чумаченко, 
Дитл, 2013; Чумаченко и др., 2012, 2013). Преди това той е 
учил в Одеса, а с идването си в София учи и завършва през 
1925 г. Софийската руска гимназия. Андрей е участвал ак-
тивно в живота на Дружината на руските скаути в България 
(Бендерев, 2014) – напр., на 15.02.1925 г. е играл главната 
роля на княз Шинадзе в спектакъла-концерт „Бъди готов“, 
изнасян от скаутите (фиг. 3). 

В 1925 г. Андрей се записва студент по естествени нау-
ки в Софийския университет и завършва тази специалност 
през 1930 г. (Бончев, 1957, стр. 50). За този период Борисов 
(1963, 1981) пише: „Занизаха се години на усилена работа 
над книгите. Дойдоха и първите трепети, първата истин-
ска любов – и първият тежък удар на съдбата. Беше хубав 
софийски ден. Истински щастлив, Андрей бързаше за сре-
ща с годеницата си. Стигна ъгъла пред градските хали и 
нетърпеливо зачака. Съзряла своя Андрюша, девойката се 
затичва с разперени ръце. Андрей вижда опасността, коя-
то заплашва момичето, вика, маха й да спре…, но късно. 
Любимата, желаната, изчезва под колелата на трамвая.“ 
Коя е била любимата на Андрей, как се е казвала – остана 
тайна за мен. От С. Докучаев (октомври, 2014, устно съоб-
щение) само разбрах, че е била рускиня. 

„Андрей понася тежко загубата на любимия човек и не 
след дълго заминава за Франция. Следва в Геологическия 
факултет на Ecole des mines в Нанси и много пътешества.“ 
(Борисов, 1981). Много руски емигранти са учели в своеоб-
разния триъгълник от университети – Нанси и Страсбург в 
Северна Франция и Льовен в Белгия. Според Борисов (1981, 
стр. 52) „Андрей понякога обичаше да разказва за Нанси, 
където бе живял и следвал в продължение на 4 години. 
Хилядолетният град, развил се на мястото на някогашното 
село Нансиакум при завоя на р. Мозел, така силно го беше 
впечатлил, че Париж и другите градове на Франция, които 
беше посетил, сякаш оставаха в сянка…. Много малко гра-
дове в света приличат на Нанси – убеждаваше Андрей свои-

те гости. – Човек трябва да отиде веднъж там, но не като 
турист, а да поживее. И тогава той никога няма да забрави 
площад „Станислас“… с огромната статуя на последния 
херцог на Лотарингия и крал на Полша.... Геоложкият ин-
ститут… се намираше малко встрани от центъра на Нанси 
– на авеню Страсбург. В съседство беше минерало-петро-
графския музей. Неколкоетажната сграда не се отличаваше 
с някаква особена архитектура. Недалеч на север се нами-
раха Вогезите, в чиито недра е звънтял не един геоложки 
чук. Може би всичко това е спомогнало в Нанси да израсне 
геоложка школа със световна известност.“ След дипломи-
рането си през 1934 г. се завръща отново в България.

„Съдбата продължава да преследва Андрей. Ново не-
щастие, нов тежък удар го сполетява. За кратко време за-
гива почти цялото му семейство. Семейството на проф. 
Алексей Янишевски обичало да има често на трапезата 
гъби. Снабдявал ги един известен познавач на дивите гъби, 
който снабдявал и някои ресторанти. Но явно, че този гъ-
бар е направил една фатална грешка, която довежда до от-
равянето на майката и големия син. Бащата бива спасен, 
но след 3 години умира поради силно отслабване на сър-
цето от това гъбно отравяне.“ (Борисов, 1981). Андрей не 
бил вкъщи тази вечер и това го спасило. През този период 
Андрей се запознава с Олга Николаевна Бредова. По-късно 
идва бракът с нея и раждането на малкия Алексей, който, 
след завръщането на семейството на майка му в СССР през 
50-те години, става минен инженер. Олга Бредова е дъщеря 
на потомствения военен, генерал-майор Николай Бредов, 
който е влязъл в историята на Гражданската война в Русия 
с т. нар. Бредов поход. През есента на 1920 г. ген. Бредов 

Фиг. 3. Програма на спектакъл-концерт – 25.02.1925
Fig. 3. Program of the show-concert – 25.02.1925

Фиг. 2. Проф. А. Э. Янишевски – баща
Fig. 2. Prof. A. E. Janichevsky – father
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се евакуира заедно със семейството си. Започват митарства 
през Истанбул, лагера Галиполи и през есента на 1921 г. 
достигат в България, където намират своето пристанище.

Веднага след завръщането си в България, въз основа на 
доклад на министър-председателя и министър на правосъ-
дието Кимон Георгиев от 16.10.1934 г. (фиг. 4), цар Борис 
III издава указ № 837 (фиг. 5), с който постановява: „Да 
се приеме за български поданик Андрей А. Янишевски...“. 
През 1935–1936 г. А. Янишевски работи като геолог в 
предприятието „Държавни мини“. Той бързо успява да 
навлезе в проблематиката на българската геология, като я 
изучава с погледа на алпийски геолог и с получената закал-
ка от френската школа. Той посещава Врачанския Балкан 
и Средните Родопи и публикува своите проучвания, извър-
шени по тези места (Janichevsky, 1935; Янишевски, 1937).

През 1937 г. Андрей Янишевски постъпва на двугодиш-
на специализация в Геологическия институт на Софийския 
университет, който се намирал в т. нар. Агрономически 
факултет на бул. Драган Цанков № 4 (сега Биологически 

факултет). Той работи много в Западна Стара планина, 
прави задълбочени наблюдения над старите скали в този 
регион с оглед на приготвяне на дисертационен труд. „Но 
опитът му да стигне до защита на докторат се оказва не-
сполучлив. Дисертацията му беше върху старопалеозой-
ските магматити и метапелити в Западна Стара планина. 
Янишевски беше я подготвил с много любов и дойде до 
съвсем нови изводи. Въпреки оригиналното си становище 
и независимо, че стои по-близо до истината, той загубва 
двубоя. Направено му е предложение да коригира своето 
становище. Янишевски отговаря с дръзко, но обосновано 
„не!“.... Мамят го Родопите и особено много Странджа. 
Предварителните профили му бяха подсказали, че нещата 
не са така, както ги виждаха досега по-старите геолози. Той 
вече имаше известни факти, които му дават основание да 
счита, че Странджа е млада планина и в литоложко, и в 
тектонско отношение.“ (Борисов, 1981).

Години на творчество

Интересно е, че информация за Андрей Янишевски се на-
мира само в някои публикации, в които са разгледани био-
графиите на български геолози, работещи в ранната част 
от историята на българската геология. Никъде не можах 

Фиг. 4. Доклад на Кимон Георгиев за приемане  
на А. Яни шевски за български поданик

Fig. 4. Report of Kimon Georgiev to the adoption  
of A. Jani chevsky for Bulgarian citizen

Фиг. 5. Указ на цар Борис III за приемане  
на А. Янишевски за български поданик

Fig. 5. Edict of the Tzar Boris III for the adoption  
of A. Janichevsky for Bulgarian citizen
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да намеря отделни публикации, в които да се съобщава за 
смъртта му или за годишнини от неговата смърт или рож-
дение, каквито в нашата геоложка литература има много и 
за геолози с много по-малки заслуги към българската гео-
логия от тези на Андрей Янишевски.

Като геолог в „Държавни мини“ А. Янишевски още 
в 1935 г. написва един производствен доклад, който е за-
веден през 1946 г. в Геофонда. Въз основа на този доклад 
публикува първата си статия:

Janichevsky (1935). Note sur le gisement minier de 
Plakalnica–Medna planina.

В нея Янишевски описва геологията на концесията, 
без да дава препоръки! Според него Врачанската планина 
е образувана от Западнобалканската антиклинала, която 
започва от Ботевград и свършва в долината на р. Тимок 
под Княжевац и е най-високата от тези, които изграждат 
Западна Стара планина.… Между многобройните на-
длъжни разседи, които цепят южното бедро, най-важен 
е Плакалнишкият, който започва от Лютиброд, минава 
през Медна планина (Плакалница), през селата Озирово 
и Чупрене и даже по-нататък – с дължина 85 km. В пре-
делите на концесията има две рудни находища – Медна 
планина и по-малкото, Бук планина. Минералите се на-
мират било във вид на „мушести“ импрегнации, било на 
разсеяни жили в доломитизирани варовици, било като 
компактни маси от различна величина, неправилни и 
лещовидни. В повечето случаи рудата преминава неза-
белязано в безплодната скала. Рудните минерали са: хал-
копирит, борнит, тетраедрит, галенит и бленда (сфалерит 
– бел. ред.), всичките сребросъдържащи. Количеството 
на медните минерали е 3–4 пъти по-голямо от онова на 
оловно-цинковите. Генезисът на рудата е метасоматичен. 
Топлите разтвори са дошли от дълбочините чрез Плакал-
нишкия разсед. Разтворите са заместили калциевия кар-
бонат с магнезиев и с рудните съединения. Впоследствие 
подпочвените води са окислили горните части, както е на 
Бук планина, която е един вид желязна шапка спрямо мес-
торождението на Медна планина.

В рубриката „Дружествен живот“ на Списанието на 
БГД, год. Х, кн. 1 (1936 г.), на стр. 85 е отбелязано, че „На 
редовното заседание на Българското геологическо друже-
ство на 24.12.1936 г. инж.-геолог А. Янишевски изнася ре-
ферат на тема „Геоложки и проспекционни проучвания на 
Лъкавишко-Чепеларската област в Централните Родопи“. 
На 18.01.1937 г. се провеждат „....разисквания по доклада 
на А. Янишевски, четен в заседанието на 24.12.1936 г.“ Не 
успях да намеря протокола от това разискване. Резултатите 
са публикувани в статията:

Янишевски (1937). Принос към геологията на Чепе-
ларската и Лъкавишката рудоносна област в Средните 
Родопи.

Стратиграфия. 1) Кристалинни скали, поделени на ав-
тохтонна и алохтонна серия. А) Автохтонна серия: биоти-
тови гранитогнайси, изграждащи голямата част от област-
та. Те произхождат от стара гранитна интрузия. Параскали 
– серия със седиментен произход, покриваща гранито-
гнайсите. Сред тях се различават: парагнайси – дребно-
люспести биотитови гнайси; амфиболити – с различно 
съдържание на фелдшпат и кварц; мрамори, прослояващи 
амфиболитите. Пегматити пресичат и инжектират пара-
скалите. Б) Алохтонна серия, лежаща дискордантно вър-
ху автохтона и разделена от него с „тектонично смесена 
скала“. Алохтонната серия е изградена от: мрамори – сиви, 
зеленикави, жълти, розови, морави, кафяви, като понякога 
преминават в песъчливи мрамори; микашисти – серицитни, 
хлоритни, мусковитни, често преминаващи в амфиболити. 
2) Седиментни скали. Лежат дискордантно върху основния 
кристалинен терен. Те са представени от битуминозни гли-

нести шисти, мергелни и мергелно-варовити пластове, ал-
терниращи с жълти и сиви глинести пясъчници, придаващи 
им флишовиден аспект. Нагоре преминават в груб конгло-
мерат. Тези скали Янишевски отнася към Стария Терциер. 
3) Еруптивни скали. Над конгломератите лежи покривка 
от еруптивни скали и техните туфи. Основавайки се на  
Г. Бончев, той ги определя като кварцандезити.

Тектоника. Различни автори сочат наличието на един 
голям навлак, разделен от автохтона (подложката) от 5– 
30 m тектонски смесена скала. Автохтонът представя се-
верното бедро на Централнородопската антиклинала.

Рудни находища. Основното находище е концесията 
„Цар Асен“, както и държавната концесия „Лъкавица“. 
Според Янишевски (стр. 82) всички рудни находища в 
Родопите в известни предели са едновременни, генетично 
свързани с някоя терциерна гранодиоритна интрузия. Като 
външни прояви на тази интрузия са вулканските скали и 
поствулканските хидротермални образувания. Янишевски 
пише (стр. 84–85), че „Монтанистичните проучвания пока-
заха, че такива сравнително добри афльорименти като при 
рудниците „Балкан махала“, „Джурково“, „Кенандере“, 
„Карнардере“, „Дреново“, „Лъкавица“ и др. не представля-
ват голямо богатство: жилите им бързо се изклиняват, а ко-
личеството на рудните минерали се намалява постепенно. 
Метасоматичните явления… са съвсем слабо развити.“ 

Заключение. „Най-удобно място за проучване на пред-
полагаемо богата рудна зона ще са следните местности: 
рудник „Джурково“, рудник „Лъкавица“ и местността 
Пилево – на изток от с. Дреново“ (фиг. 6). 

През 1937 г. е създадено „Англо-българско минно дру-
жество“ АД в гр. Трън за добив на златни руди. Проучва 
се и се експлоатира мина „Злата“ до с. Велиново (с. 
Мисловщица), като се започва от 1939 г. и завършва едва 
в 1973 г. (в последно време периметърът се проучваше от-
ново от EUROMAX). Около 1938–1939 г. собствениците на 
минната компания възлагат на В. Цанков и А. Янишевски 
да направят детайлна геоложка карта на част от периметъра 
на мината между селата Бусинци (на югозапад) и Душинци 
и Станьовци на югоизток от гр. Трън и да направят проуч-
ване на разкриващите се рудни тела. Авторите публикуват 
на френски своите резултати в списанието на БГД, посвете-
но на 70-та годишнина на проф. д-р Стефан Бончев: 

Tzankov, Janichevsky (1940). Etudes géologiques de la 
région minière au sud de la ville de Trǎn. 

Изложението започва с класическо регионално страти-
графско-тектонско изследване. В района се наблюдават два 
гранитни масива, процепени от жили, които продължават и 
в кристалинните скали от мантията (фиг. 7). Установява се 
палеозойско и мезозойско рудообразуване, като палеозой-
ското е важното за златните руди. Според геоложките, гео-
химичните и металогенните данни орудяването е свързано 
с кисела магма. Авторите доказват зонално разпределение 
на златоносните елементи около гранитния купол, при кое-
то златото намалява с отдалечаването от гранитния купол, 
а в гнайсите от мантията се увеличава съдържание то на 
сребро. Рудните образувания са от два типа: 1) пиритна им-
прегнация (без злато) и 2) жили, като в кварцовите преоб-
ладава златото. То е 12–14 g/t. Накрая Цанков и Янишевски 
изразяват своята благодарност към ръководството на ми-
ната за всичките услуги, както и за разрешението да пуб-
ликуват данните.

В края на 30-те години А. Янишевски работи много 
в Западна Стара планина, изучавайки металогенията на 
Чипровските рудни залежи. На тази тема написва един 
предварителен и един завършващ доклад върху геологични-
те проучвания на Горноломско-Мартиновско-Чипровските 
рудни находища (Янишевски, 1939, 1940 – Геофонд), както 
и 2 публикации (Янишевски, 1942, 1946г): 
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Янишевски (1942). Металогения на Чипровските 
рудни залежи. 

Областта на изследване се намира на ~30 km западно от 
гр. Берковица. Интензивната му експлоатация приключва в 
1688 г. след потушаване на Чипровското въстание. Намира 
се в палеозойската ядка на Берковската антиклинала, със-
тавена от диабази, зелени скали, порфироидни гранити с 
биотит, гранитаплити и габро (фиг. 8). При внедряването 
на гранитите в зелените скали и диабазите, последните са 
претърпели термичен, пневматолитен и хидротермален ме-
таморфизъм. Термичната промяна е била слаба. Скарните 
са в резултат на пневматологичното въздействие. 

Рудни находища. В областта на проучване отделя 3 
зони: 1) Горни Лом – северна. Рудните залежи са образу-
вани в диабазите, които са диафторизирани. Най-богатите 
залежи са били експлоатирани от старите миньори. 2) 
Горни Лом–Мартиново. Намира се на 50–200 m от гранита. 
Рудните находища са в зелените скали, богати на карбона-

ти. Рудните минерали са пиротин, пирит, магнетит, арсено-
пирит, халкопирит и са като импрегнации в скалите. Няма 
стари рудни разработки. 3) Чипровци–Железна. Намира се 
на изток от гранитния масив, а рудните тела са разполо-
жени в мраморите. Експлоатирани са много интензивно. 
Рудните минерали са били разположени гнездовидно.

Генезис. Отнасят се към контактно-метаморфните ору-
дявания – образувани от газообразните еманации. Според 
Янишевски в скарновите находища рудата е с пневматоли-
тен произход, а в жилите е с хидротермален. В центъра на 
гранитоидните ерупции минералите са хипотермални, а в 
периферията са мезотермални.

Заключениe: 1) Горноломският руден пояс е интересен 
за медни руди; 2) западната половина на Горноломско-
Мартиновският пояс е с бедна медна руда; 3) източната по-
ловина на същия пояс е богата на магнетит – оценява го на 
1 000 000 t; 4) западната част на Чипровско-Железнишкия 
пояс е интересна за оловна и медна руда. Общо А. Яни-

Фиг. 6. Геоложка карта на Чепеларската и Лъкавишката рудоносна област в Средните Родопи
Fig. 6. Geological map of the Chepelare and Lakavitsa ore areas in the Central Rhodopes
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шевски приема Чипровското рудно находище като инте-
ресно за оловни и медни руди. За желязото, както и по-
рано, пише, че въпросът остава открит. Вероятно старите 
рудари са използвали лимонита в желязната шапка, но той 
вече е изчерпан. Магнетитните руди, поради голямото съ-
държание на арсен (в арсенопирита), не са използваеми в 
съвременната железодобивна индустрия.

Янишевски (1946г). Железорудни находища в Чип-
ровския балкан.

В тази статия авторът акцентира само на железоруд-
ното находище. То, според него, представлява прекрасен 
пример за зонално разпределение на рудните тела около 
еруптивния масив. „В западната половина на областта е 
разположен палеозойският гранит от „Балканската гранит-

Фиг. 7. Геоложка карта на минния район на юг от гр. Трън, Западна България
Fig. 7. Geological map of the mining region to the south of Tran town, Western Bulgaria
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на формация“. От север гранитът е обкръжен от диабази, а 
от юг и изток от сиво-зелени лиски. В източна посока сред 
шистите се намира мраморна прослойка.… Всички скали 
на контакта с гранита са подхвърлени на метаморфоза.… 
Когато поясът е разположен успоредно с гранитния масив, 
сред него в хорнфелзи се намират залежи от пиротин и пи-
рит, към които се примесват магнетит и понякога халкопи-
рит. Понаизток… в пояса се повишава рязко съдържанието 
на магнетит, като се появява и арсенопирит. Отдалечавайки 
се от апофизата се появяват низкотемпературни – сидерит, 
халкопирит и пирит от втора генерация, тетраедрит, гале-
нит и кварц…, отложени по пътя на метасоматозата.... От 
историческите документи се вижда, че в Чипровци се е до-
бивало желязо, олово, мед, злато и сребро….“

Заключението на Янишевски (стр. 429) не се отличава 
от вече публикуваното през 1942 г.: „Арсенът произлиза 
от арсенопирита. Неговото присъствие в такова количество 
прави рудата за сега негодна за обработка.“ Анализът и за-
ключението се прави без значителни нови проучвателни 
работи, главно по наблюдения на повърхността. 

Бончев (1986, стр. 117), базирайки се на проучването 
на Янишевски пише, че „раннохерцинската тектономаг-
мена фаза… образува една силно изтеглена по посока на 
Балканидния линиамент позитивна структура, част от 
Берковския антиклинорий, на която според Янишевски 
(1942) оста потъва бавно на изток.“

По време на Втората световна война, когато български-
те войски заместват немските в Беломорието, А. Янишевски 
и И. Панайотов са командировани там и правят преглед на 
всичките минни обекти в този район. Резултатите от тези 
ревизионни проучвания излагат в един доклад, депозиран в 
Геофонда през 1942 г. 

Около 1939 г. А. Янишевски започва интензивни про-
учвания на Странджа планина, често придружаван от мла-
дия геолог Гроздан Николаев, по-късно професор в МГУ. 
Първите резултати от тях са обобщени в доклад, заведен 
в Геофонда през 1941 г., последван от втори през 1942 г. 
Разбира се, нормално за това време е било нощуването да 
става на земята в селското училище и храненето в селската 
кръчма. На Янишевски приписват и сентенцията от това 
време (Борисов, 1981, стр. 51) „Микроскопът е добър по-
мощник на петрографа, но той не е вълшебна тръба, за да 
може да се види всичко през него.“

След едно прекъсване от ~3 години А. Янишевски 
продължава проучването на Странджа и след 9.09.1944 г. 
Тези проучвания служат за основа на статиите, включени в 
Годишника на Дирекцията за геоложки и минни проучва-
ния „Основи на геологията на България“:

Янишевски (1946a). Кратко изложение върху геоло-
гията на Странджа планина. 

По онова време „Странджа е една от най-слабо изслед-
ваните области в България. Вкорененото мнение, че всич-
ките метаморфни скали там имат предпалеозойска възраст, 
задържаха до последно време възгледа, че Странджа е 
едно старо образуване… източно продължение на Рило-
Родопския масив, който никога не е бил покрит от водите 
на мезозойски басейни, с изключение на горнокредните в 
североизточната му част.“ Изследванията на автора „…от-
криха съвсем друга картина по отношението на геологията 
на Странджа планина…. При тези изследвания се устано-
ви, че Странджа не е стар масив, а една млада планинска 
верига, в изграждането на която вземат участие мезозойски 
наслаги – Триас, Юра и Горна Креда. Мезозойските нас-
лаги, обаче, са значително променени от внедряването на 
млади плутони…. Мезозойските отложения… лежат вър-
ху херцински гранит и върху метаморфната му мантия. 
Последната се състои от висококристалинни гнайси…. 
След като се установи, че полукристалинните скали там 

имат не палеозойска, а мезозойска възраст, нямаме ни-
какви основания да отнасяме висококристалинните скали 
към Архая.“ След това Янишевски разглежда Централната 
Странджанска антиклинала с нейната ядка от херцински 
гранит и метаморфна мантия с габро и северно бедро от 
триаски, лиас–догерски и малмски седименти и южно бе-
дро – от триаски седименти, върху които лежат юрски. 
Последните не могат да бъдат разчленени на Лиас–До-
гер и Малм, а само на два хоризонта. Върху тези скали 
трансгресивно се разполагат горнокредни вулканогенни 
образувания и терциерни седименти. „Настъпването на 
Терциера е било ознаменувано от нови мощни орогенни 
движения.... Навлаците са най-характерният елемент за 
младата тектоника на областта…. Сега, когато се изяснява, 
че Средногорието е създадено през Терциера, ние сме при-
нудени да отнесем и магматичната дейност от синорогенен 
характер към същия период.“

По-долу ще бъдат разгледани някои отзиви за публика-
циите на Янишевски за Странджа. 

Според Чаталов (1990) „Основата на съвременните зна-
ния за Странджанската зона в България е поставена от го-
лемия български геолог А. Янишевски (1946)… Историята 
на проучването на Странджа има няколко етапа, като в 
първите два етапа е господствала идеята за архайска и в 
третия за палеозойска възраст на скалите (Ksiazkiewicz, 
1930). Четвъртият етап започва през 1942 г. и е свързан 
с името на А. Янишевски – основоположник на съвре-
менната геология на Странджанската зона… Янишевски 
(1946) подчерта, че долният висококристалинен комплекс 
в Странджа планина, Сакар и Родопите има палеозойска 
възраст, докато горният е вероятно мезозойски. Най-
разпространено у нас е схващането, че долният комплекс 
(Прародопски, Огражденски) има архайска (?), а горният 
(Родопски) – протерозойска възраст (Кожухаров, 1984 и 
др.) (новите данни сочат, че до голяма степен Янишевски 
е имал право – бел. автора). Характерно за периода е до-
казването на мезозойската възраст за част от нискокриста-
линните скали... Юрската система в Странджа планина е 
установена от Янишевски (1946)…, от която съобщава 
Trigonia costata Sowerby от местн. Капаклъбунар (северно 
от с. Близнак), както и Aequipecten textorius Schlotheim, 
Gryphea cymbium Lamarck, Aequipecten aequivalvis Sowerby 
и Trigonia costata Sowerby, а също и горнокредната серия 
с видове – Orbitolina concava Lamarck и Exogira columba 
Lamarck (Янишевски, 1942, непубликувани данни). 
Първите фосилни находища са открити СЗ от с. Голямо 
Буково, около шосето от с. Варовник за Грудово. Този та-
лантлив изследовател остави най-трайни следи в истори-
ята на проучването на областта…, създаде съвременните 
основи на стратиграфията, петрологията, тектониката и 
полезните изкопаеми на странджанската зона и състави 
няколко оригинални геоложки карти на топографска ос-
нова, между които от особено значение са тези от 1944 
г. и 1948 г. Именно те бяха основата, върху която започ-
на съвременното геоложко картиране на Странджанската 
зона. Неговата стратиграфска схема включва: а) криста-
линни шисти (метаморфна мантия), тълкувани като палео-
зойски седименти, променени от инжекционен метамор-
физъм на херцински гранитови батолити; б) палеозойско 
габро (по-старо от гранитите); в) Триас; г) Юра…, за коя-
то Янишевски (1946) предложи триделната схема Лиас–
Догер, Оксфорд–Кимеридж и Титон. Независимо от това, 
че палеонтоложки доказателства бяха представени само 
за Лиас–Догер, тази схема бе възприета от всички изсле-
дователи без изключение и господства до 1978 г. (Catalov, 
1978); д) Горна Креда, трансгресивно разположена върху 
нагъната основа; е) Терциер–Неоген. Основните струк-
тури са Централната Странджанска антиклинала, една 



153

„западна“ и една „източна“ антиклинала. Образуването 
на антиклиналата е „...станало през Долната Креда или на 
границата между Долната и Горната Креда (по всяка веро-
ятност през време на Австрийската фаза)…“ (Янишевски, 
1946, стр. 381). Младата тектоника, проявена „...по-
скоро през някоя от по-късните орогенни фази вместо 
Ларамийската е била твърде бурна и е довела до образу-
ването на люспи, навлаци, синорогенен магматизъм и ди-
намометаморфизъм“ (Янишевски, стр. 386)…. Юрските 
железни руди са установени за пръв път от Янишевски 
през 1945 г.... Янишевски (1946, стр. 386) свързва динамо-
метаморфизма на мезозойските седименти с „...някоя от 
по-късните орогенни фази вместо с ларамийската“, като 
образуването на кристалинните шисти е резултат на ин-
жекционния метаморфизъм, предизвикан от херцинските 
гранити.“ 

В чест на А. Янишевски Чаталов (Catalov, 1983) нарича 
тектонската граница, по която са навлечени алохтонните 
скали в Странджа Янишевска навлачна дислокация. 

Според Бончев (1986) „Още Янишевски (1946, стр. 
382) обърна внимание на факта, че палеозойските ска-
ли от ядката на Странджанския антиклинорий са на-
пълно съпоставими с онези от Западна Стара плани-
на…. Широкото разпространение на метаморфитите в 
Странджа е било достатъчно основание за първите из-
следователи на нашата геология да приемат Странджа 
за непосредствено продължение на Родопския масив 
(Hochstetter, 1870; Schaffer, 1904)…. Вторият преврат 
във възгледите дължим на Янишевски (1946). Той ус-
танови твърде широкото разпространение на триаски и 
юрски утайки, повечето от тях метаморфозирани в раз-
лична степен. Според Янишевски (1946) главното на-
гъване на Странджанската област се е извършило през 
средата на Кредата. Тогава са се оформили няколко 
антиклинални структури, които представляват тектон-
ският скелет на планината. Позитивните структури до-
пълнително са се разкъсали от възседи и навлаци със се-
верна вергентност. Участие в строежа на Странджа взе-
мат и къснокредни утайки и ларамийски плутонити…. 
Главните структури в скелета на Странджанската област 
според Янишевски (1946) са Централностранджанската 
антклинала, Западната антиклинала и Източната анти-
клинала. Последната сега е позната като Стоиловска 
структура..., а Централностранджанската антиклинала 
бе характеризирана като антиклинорий със значително 
разпространение на северозапад, извън обхвата на пла-
нината.… Централностранджанският антиклинорий на 
изток достига до Звездецката линия. Значителна част 
от него, както и „Западната антиклинала“ се намира на 
турска територия. От север Централностранджанският 
антиклинорий се отсича от субпаралелната на оста 
му Босненска дислокация, пред която се простира 
Севеространджанската антиклинална ивица. За областта 
на Странджа не може да се докаже къснокимерско струк-
турообразуване. Това важи още по-малко и за възрастта 
на метаморфизма. Последвалите проучвания ни върнаха 
към възгледите на Ksiazkiewicz и Янишевски за австрий-
ско структурообразуване.“

Кулаксъзов и др. (1962) отбелязаха, че „...пръв Яни-
шевски доказа фаунистично присъствието на Ценоман и 
Турон между селата Стефан Караджово и Голямо Буково. 
Твърде накратко той се спира и на ценоманските разкрития 
в землищата на селата Визица, Граматиково и Кондолово 
(Янишевски, 1942, 1947).“

Янишевски (1946б). Железорудни находища в Стран -
джа планина.

По време на планинообразуването, станало в нача-
лото на Терциера, в тези формации се е внедрила магма. 

Тя ги е метаморфозирала и е застинала във вид на много-
бройни хипоабисални плутони, имащи разнообразен със-
тав – от габро до гранит. Присъствието на млади плутони 
всред варовитите скали на Мезозоя и наличието на юрски 
железоносни отложения дават право да се предполага, че 
Странджа планина трябва да крие в своите недра полезни 
изкопаеми. Железорудните залежи в Странджа планина по 
своето произхождение могат да бъдат отнесени към 4 типа: 
първите два са свързани с магматичната дейност на млади-
те плутони, а останалите са във връзка с железосъдържа-
щите отложения на Юрата. 

Рудни находища: 1) Контактни находища на магнетит. 
Внедряването на младите плутони в мезозойските варовити 
формации е превърнало последните в гранатови и гранат-
епидотови скарни и различни хорнфелзи, всред които се 
срещат магнетитни залежи – с. Крумово (мина „Благовест“ 
и „Крумово“). От същия тип се срещат и в Странджа, но до-
сега не са открити значителни находища. 2) Хидротермални 
хематитови находища. В някои кварцитизувани скали, 
в близост с младите масиви са се срещали включения от 
хематит (желязна слюда), които са се експлоатирали (на-
пример около с. Зъберново). 3) Хипергенни лимонитни на-
ходища. Те са се образували чрез преотлагане на желязото, 
извлечено от лиас-догерските наслаги. Тези юрски образу-
вания между селата Голямо Буково, Богданци и Звездец, 
както и по други места в България, а и почти навсякъде в 
Европа са железоносни, но съдържанието им не е навсякъ-
де достатъчно. По пътя на хипергенния процес това желязо 
е било преотложено, като е заместило глинестите шисти 
и пясъчници и е дало няколко лимонитови залежи между 
селата Голямо Буково и Звездец (ср. проба с 42,73% желязо 
и 20,18% кварцово вещество). Запасите са неизвестни. 4) 
Хематитно находище (желязна слюда) в мраморите и квар-
цитите. Тези метаморфни скали лежат в зоната на мезозой-
ските отложения и може да се предположи, че те се явяват 
изменени утайки на Лиас–Догера. На юг от с. Бръшлян тази 
руда се е добивала – съществуват стари разкопки.

Янишевски (1946в). Железорудното находище около 
с. Крепост, Хасковско. 

Скалите се състоят от конгломерати, пясъчници, шисти 
и мрамори, които се сменят помежду си в хоризонтална и 
вертикална посока. Възрастта на скалите се счита палео-
зойска. Няколко километра източно от височината Бейтепе 
на повърхността излизат ортогнайси. Всички скали са зна-
чително преработени от динамометаморфозата. Има указа-
ния, че скалите са претърпели контактна метаморфоза във 
връзка с внедрените магми, застинали в гранит, превърнат 
после в ортогнайси. Рудният залеж се състои от многочис-
лени лещовидни маломощни прослойки от хематит (желяз-
на слюда) заедно с мартитизиран магнетит, които се реду-
ват със слоестите пясъчници.… Произходът на находище-
то е утаечно-метаморфен.

Янишевский (1947). К вопросу о возрасте кристали-
ческих сланцев и изверженных пород Южной Болгарии 
и основные черты ее геологического строения. 

Авторът възприема двуетажния строеж на кристалин-
ните скали в България (фиг. 9): долен хоризонт – висо-
кометаморфозирани седиментни скали и горен хоризонт 
– слабометаморфозирани скали с много мрамори, наречен 
от Стр. Димитров (1946) Родопска свита. Към горния хори-
зонт Янишевски отнася и доказаните мезозойски скали от 
Странджа. Чрез логически доводи той достига до извода, че 
и в Родопите те са мезозойски. Присъединява се към мне-
нието, че в Родопите има два големи навлака – Лъкавишки 
и Ореховски, като към последния отнася и Смилянско-
Триградския навлак, запазен като клипи, изградени от брек-
чирани мрамори, лежащи над палеогенските скали. Той 
приема становището на Е. Бончев, че Маришкият шеф раз-
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деля алпийския ороген по нашите земи на два клона: южен, 
включващ Динаридите и тяхното източно продължение – 
Родопите, Пирин и Рила, и северен – Балкана, Странджа 
и Сакар планина. Не се съгласява с мнението на Е. Зюс, 
че Родопите са междинен масив, както и с това на Яранов 
(Jaranoff, 1938) за околородопското развитие на басейни 
около тях.

Участие на А. Янишевски в живота на БГД

Инж. А. Янишевски е взимал активно участие в дружестве-
ния живот на Българското геологическо дружество, като е 
участвал в неговото ръководство. 

Извлечение от протоколите на дружеството (1947, 
стр. 276) и отчет на настоятелството за годините 1943–1947 г.:

1946. Настоятелство: председател – проф. П. Бакалов, 
подпредседател – Ц. Димитров, секретар – д-р Р. Берегов, 
касиер – д-р Б. Каменов, библиотекар – Ан. Атанасов. 
Редакционен комитет: д-р В. Цанков, д-р Ел. Коен, от на-
стоятелството Ц. Димитров. Проверителен съвет: инж. А. 
Янишевски и инж. Найден Радев. 

1947. Настоятелство: председател – проф. д-р Ек. 
Бончев, подпредседател – инж. Ст. Велчев, секретар – Ст. 
Бошев, касиер – Ан. Атанасов, библиотекар – Б. Ботев. 
Редакционен комитет: д-р В. Цанков, инж. А. Янишевски, 
от настоятелството Ст. Бошев. Проверителен съвет: инж. 
Найден Радев и Гр. Николаев. 

1948 (Сп. БГД, ХХ, 1, стр. 66: извлечение от прото-
кола на годишното събрание и отчета на настоятелството 
за 1948 г.). Настоятелство: председател – проф. В. Цан ков, 
подпредседател – инж. Н. Радев, секретар – инж. А. Яни-
шевски. Освен това А. Янишевски е изнесъл реферат на 
тема „Към въпроса за възрастта на кристалинните шисти и 
еруптивните скали в Южна България и основните линии на 
нейния геоложки строеж.“

Смъртта на Андрей Янишевски

Семейството на Андрей Янишевски е живеело в къща, 
намираща се на ъгъла на бул. Драган Цанков и ул. Добри 
Войников в Лозенец. След бомбардировките те приютяват 
в къщата си и сем. Докучаеви. След честване на годишнина 
от основаването на Държавната политехника на 5.02.1949 
г. колеги преподаватели се събират по стар български оби-
чай да отбележат събитието с малко пийване. На това съ-
биране присъства и Андрей Янишевски. Тогава сградата 
на Държавната политехника на бул. Драган Цанков (близо 
до дома на Янишевски) още не е била напълно завършена. 
Тържеството е на долните етажи, а горните са били само 
покрити. Андрей се качва на третия етаж и в тъмното, пора-
ди своето слабо зрение, пада в необезопасената асансьорна 
шахта. Веднага го закарват в Александровската болница. 
Там медицинският персонал не му обръща внимание – „А! 
Пиян руснак!“ На сутринта съпругата му Олга вдига шум, 
че го няма професор Янишевски и чак тогава персоналът 
на Александровската болница разбира кой е бил този „пиян 
руснак“. Правят му спешна операция, но вече е било късно! 
Така нелепо, на 6.02.1949 г. си отива инж.-геолог Андрей 
Алексеевич Янишевски, този голям български геолог от 
руски произход.
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