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Проф. Мария Стоянова-Вергилова (1926–2015)

Животът прошумява край нас, а времето изтича като пя-
сък през пръстите ни и ние живеем с мисълта, че всеки 
ще намери покой „там горе“. Всъщност всеки човек оста-
вя някаква следа – в поколенията след него, в жизнените 
дела, които са изпълвали битността му, в творбите, които 
е написал. Мисля, че проф. Мария Вергилова остави не-
заличима следа в живота. Мисля, че тя беше като пчелен 
кошер, който привличаше около себе си – деца и колеги. 
Ако някой е излитал по-далеч от този кошер, то той също е 
носел светлия дух на Мария.

Проф. д-р Мария Стоянова-Вергилова е родена през 
1926 г. в малкото родопско село Петково, Смолянско. Тя 
израства в типичната родопска атмосфера. Познавам тази 
атмосфера, защото през последните 25 години всяко лято 
съм в Родопите. Любувал съм се и се любувам на невероят-
ните природни дадености на планината и съм се потопявал 
в невероятното гостоприемство на родопчани. Ще си поз-
воля да припомня Антон Дончев, който казва във „Време 
разделно“:

„Няма човек, който да обгърне Родопа с един поглед. 
Няма връх, на който да се изкачиш, та да я познаеш с един 
поглед... Не можеш да видиш Родопа с очите си, трябва да 
я видиш със сърцето си. Със затворени очи, в себе си.“

В забележителния си разказ „Доктора“ моят колега и 
приятел проф. Борис Кольковски пише:

„– Видиш ли, сине, каkва е Родопа. Бърчина до бърчина, 
край нема. Тъй е и в живота – зад всяка бърчина друга 
има...“.

Защото Родопите са действително невероятна и пре-
лестна планина, която е родно огнище на забележителни 
българи, докоснати от Бога. Не мога да изброявам пле-
ядата именити родопчани, допринесли за развитието на 
българската култура и наука, но бих искал да отбележа, 
че Родопите дадоха на българската геологическа наука та-
кива незабравими личности като Мария Вергилова, Борис 
Кольковски, Георги Мандов, Илия Бручев и много други. 
Всеки от тях имаше най-добрите човешки качества.

След завършване с отличие на Смолянската гимна-
зия Мария Вергилова учи в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, където се дипломира с отличие през 
1954 г. по специалността геология – палеонтология. През 
есента на същата година след конкурс тя е назначена като 
асистент по палеонтология във Минно-геоложкия инсти-
тут (днес Минно-геоложки университет). Тук тя развива 
забележителна академична кариера, израствайки от асис-
тент до професор. Тя е титуляр на университетските курсо-
ве по исторична геология и исторична геология с основи на 
палеонтологията. Автор е на два университетски учебника: 
„Исторична геология“ (1981) и „Исторична геология с ос-
нови на палеонтологията“ (1983). 

Името на проф. М. Вергилова се вписва в златните 
страници на българската палеонтология с нейните забе-
лежителни изследвания върху юрските и долнокредни-
те белемнити, на които тя посвети десетки публикации и 
две монографии, открояващи я като един от най-добрите 
специа листи в света по Belemnitoidea. Тя започва своите 

изследвания върху тази интересна фосилна група през 
1958 г., които изпълват дългогодишната ѝ работа в об-
ластта на палеонтологията. Основните резултати от за-
дълбоченото проучване на юрските и долнокредните 
белемнити тя обобщи в две монографии: „Фосилите на 
България, ІVа – Долна креда“ (1970) и „Фосилите на 
България, ІІІа – Юрска система“ (1993).
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Характеристиката на белемнитните таксони е направе-
на след дълбоко вникване в морфологията и структурата на 
белемнитните роструми в колекция, включваща хиляди ек-
земпляри. Всеки, който е имал досег с таксономната работа 
на палеонтолозите, може да си представи какъв труд и за-
дълбоченост се изисква от учения за да вникне в същност-
ната характеристика на всеки един таксон. М. Вергилова е 
постигнала това.

При проучването на долнокредните и юрските бе-
лемнити в България през 70-те години Мария Вергилова 
инициира изследване на изотопния състав на белемнити-
те от България. То беше осъществено съвместно с руски 
учени, при което се получиха много интересни резултати 
(Teis, Naidin, Stoyanova-Vergilova, 1975)1. За Валанжина 
при Троян тези автори определиха температура от 25,9 °С, 
за Хотрива от Текедере при Шумен – от 17,3 до 21,1 °С, 
за Ранния Барем при с. Подгорица, Търговищко – 19,6– 
21,9 °С, за Късния Барем при същото село – 19,6 °С, 
за Ранния Апт при гр. Полски Тръмбеш – 17,5 °С и при  
с. Варана, Плевенско – 16,8–18,8 °С, за Късния Апт при  
с. Кривина, Русенско – 18,9 °С и между 17,7 и 21,0 °С при  
с. Козар Белене, Плевенско, за Средния Алб при с. Виров-
ско, Врачанско – 15,7 °С. Тези данни са близки до определе-
нията на други изследователи за същите интервали в други 
страни, с изключение за Албския век. Прави обаче силно 

впечатление доста ниската средна температура за Средния 
Алб, която и авторите приемат за недобре обоснована. За 
съжаление тя се основава само на един рострум. Ако прие-
мем, че този рострум не е претърпял някаква промяна след 
фосилизацията и аналитичните методи са коректни, то по-
казаната ниска температура (15,7 °С) вероятно е свързана 
със зоната на ъпуелинг, при който от дълбочини са изна-
сяни студени води към повърхността. Както показаха по-
късните изследвания този ъпуелинг е бил проявен много 
ясно през Средноалбския подвек в една зона от Враца на 
североизток-изток към с. Мало Пещене, Врачанско и оттам 
към с. Новачене и Санидиново, Плевенско.

Бяха установени и много интересни данни и за палео-
температурите през юрския период в България. 

Споменавам тези изследвания защото те са показател-
ни за търсещия дух на М. Вергилова в работата ѝ като па-
леонтолог. Тя добре разбираше, че фосилите носят инфор-
мация както за своя строеж, начин на живот, но също и за 
условия та, при които са живели.

Обобщението ѝ за юрските белемнити носи същите 
белези на задълбоченост, характерни за стила на проф. 
М. Вергилова.

Проф. Мария Вергилова е един от основателите на 
Музея по геология и палеонтология при Минно-геоложкия 
университет „Св. Иван Рилски“, където нейните колекции 
от юрски и кредни белемнити са сред златния фонд на този 
музей.

* * *
Имах честта и щастието да бъда близък колега с проф. 

Мария Стоянова-Вергилова и мога да кажа, че тя беше 
учен с високи критерии. Мария твореше с увлечение в об-
ластта на палеонтологията; очерта се като специалист по 
белемнитите от международен ранг; тя написа трудове, 
кои то са в златния фонд на българската наука и ще останат 
в съкровищницата на световната палеонтология. Тя беше и 
като морален стожер на моето поколение, което като всяко 
поколение си имаше специфичен обществено-политически 
фон и вътрешни противоречия. 

Мария беше забележителен човек – с приятен мек ха-
рактер като красивите родопски бърчини, с широта на въз-
гледите и запомняща се скромност. Тя ни беше ориентир, 
при това не като назидателен наставник, а като личност-
но поведение. Лично аз съм благодарен на съдбата, че я 
имаше. 

Спомням си за една от последните ни срещи преди ня-
колко години, когато с моята съпруга Надя я посетихме във 
вилата в с. Петково. Тя ни посрещна с широка прегръдка, 
излъчваща типичната ѝ родопска доброта. И сега пазя този 
спомен.

Българската палеонтология осиротя отново, защото си 
отиде една от ярките ѝ фигури – проф. Мария Стоянова-
Вергилова почина на 1 март 2015 г. Но със своя живот, пе-
дагогическа и научна дейност тя остава в сърцата на всич-
ки, които я познаваха, както и в аналите на нашата наука.

Акад. Тодор Николов
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