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Светът през погледа на един вече 80-годишен геолог

Проф. Борислав Каменов на 80 години – слово, произнесено на 10 май 2016 г. в Музея 
по минералогия, петрология и полезни изкопаеми на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“

Преди много, много години на малката софийска уличка 
„Алеко Константинов“, в бедното семейство на младите ми 
тогава родители, се родило едно момченце. При раждането 
му нямало орисници, които да му предричат успех в жи-
вота. Бебето обаче пораснало и имало късмета да живее в 
три епохи – тази на недоузрелия съвсем капитализъм, тази 
на неосъществения социализъм и тази на непостигнатата 
още демокрация. Рядък исторически шанс – живот в три 
епохи, но момчето не го осъзнавало, а растяло и вървяло 
по пътя си, без да се замисля дали е осеян с щастливи или 
нещастни моменти. Сега вече знам, че човек никога не е 
толкова нещастен, колкото му се струва и толкова щастлив, 
колкото му се иска. В живота на това момче имало от всич-
ко по малко – и успехи и разочарования. Съвсем случайно, 
когато пораснал достатъчно голям и образован донякъде, 
този човек избрал науката за своя професия. Науката е пре-
красно нещо, стига да не се налага да си изкарваш хляба с 
нея. Един от най-тъжните аспекти на живота в наши дни е, 
че науката трупа по-бързо знания, отколкото обществото 
мъдрост. Днес, когато съм достигнал почетната старческа 
възраст, аз вече съм разбрал, че в света има толкова много 
ентусиазирани хора – едните са ентусиазирани да работят, 
а другите са ентусиазирани да ги наблюдават. Тези, които 
са наблюдатели са много повече от истински работещите. 
Но аз отдавна съм се освободил от ентусиазма си. Науката 
е пълна с луди ентусиасти, които си мислят, че са Господ. 
Знам и това, че в науката, ако работиш ревностно по 8 часа 
на ден и имаш съвсем малко нещичко в главата си, можеш 
лесно да напреднеш и тогава ще започнеш да работиш по 
12 часа на ден. За всичките тези неща не съм се и досещал в 
началото на живота си. Неусетно съм увеличавал часовете 
работа в денонощието, а доходите ми са си оставали почти 
същите. Богат на пари не станах, но колекцията ми от прия-
тели стана забележителна. На попрището жизнено в края 
мога да обобщя всичко, което съм научил за живота така: 
той продължава – с мен или без мен. В живота има само 
една истина и тя е да го живееш. Знам и че няма друг такъв 
източник на грешки и разочарования като преследването 
на абсолютната истина. Защото всеки глупак може да каже 
истината, но е необходим разум, за да я разбереш. 

Английският философ и математик Бертран Ръсел 
твърди: „животът е незначително, краткотрайно и пре-
ходно явление в затънтен ъгъл на вселената и не е нещо, 
за което подобава да вдигаш голям шум, освен ако не си 
лично заинтересуван.“ Вярно е, че този път аз съм лично 
заинтересуван, но все ми се струва, че и по-рано не съм се 
старал да вдигам голям шум за това, с което съм се зани-
мавал. Защото отрано съм прозрял максимата, че колкото 
по-малко знае човек, толкова повече шум вдига. Не съм се 
и стремил към бързо издигане в кариерата. Хората имат 
винаги високо мнение за онези, които се издигат бързо в 

живота, макар че в природата нищо не се издига толкова 
бързо както прахът, плявата и перушината.

Никак не съм сигурен, че сегашното време, в което до-
вършвам живота си, е някакъв безспорен връх в развитието 
на човечеството и че е лишено от недостатъци. Увлечени 
от борбата си за по-богат и удобен живот, като че ли забра-
вихме за простичките човешки радости и морални норми. 
Създадохме един свят, в който невежите арогантни нахал-
ници се смятат успешни, а всеки, който има малко власт се 
опитва да докаже, че ти си нищожество, ако си скромен. 
В света, в който живеем сега имаме по-големи жилища и 
по-малки семейства, повече удобства, но по-малко вре-
ме. Това е свят, в който тези, които избират старомодния 
път на уважение към жената и ценят нейната генетично 
предопре делена грациозност, нежност, деликатност и гри-
жовност биват заклеймявани като хора с безвъзвратно ос-
тарели разбирания. Сега имаме високи сгради, но ниска 
търпимост, широки магистрали, но тесни възгледи. Имаме 
повече образование, но по-малко разум, повече знания, но 
по-лоша преценка, имаме повече експерти, но и повече 
проблеми, повече медицина, но по-малко здраве, повече 
екология, но по-малко природа, по-големи заплати и по-
малко неща, които могат да се купят с тях. 

Създадохме един свят, в който 1% от населението при-
тежава вече повече от половината от натрупаното от ця-
лото останало човечество материално богатство. Свят, в 
който милиони живеят в отвратителна мизерия, в който 
неграмотните са 70% от цялото човечество, живеещите в 
лоши жилищни условия са 80%. А за да допълня съвремен-
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ната картина ще цитирам комика Карлин: „Пием твърде 
много, смеем се твърде малко, ядосваме се твърде лесно, 
четем твърде рядко, гледаме твърде много телевизия. 
Увеличихме притежанията си, но намалихме ценности-
те си. Говорим твърде много и мразим твърде често. 
Добавихме години към човешкия живот, но не добавихме 
живот към годините. Отидохме на луната и се върнахме, 
но ни е трудно да  прекосим улицата и да се запознаем 
с новия съсед. Покорихме космическите висоти, но не и 
душевните. Подчинихме атома, но не и предразсъдъците. 
Това е времето на преобладаващото наднормено тегло и 
на хапчетата, които правят всичко – възбуждат ни, ус-
покояват ни, но най-вече ни убиват.“ Това е и времето, в 
което 22% от българските деца живеят без пряк надзор от 
родителите си, които са отишли да работят в чужбина.

Картината на съвременния свят, както я виждам сега 
е доста мрачна, но може би причината е в естествената 
склонност на старците от моето поколение да гледат на 
света със съмнение и критично око. Много е естествено 
всичко, което е отдалечено назад в младостта ни, да ни се 
струва сега по-добро и в розови краски, поради една съ-
ществена причина – това беше времето на младостта ни, 
на разцвета на силите ни, на нормалния за тогавашната ни 
възраст оптимизъм. И ако моята оценка за сегашния свят 
изглежда прекалено песимистична, нека да разведря малко 
картината. Защото, ако тази сутрин ти си се събудил отно-
сително здрав, то ти си по-щастлив от 1 милион хора в този 
свят, които няма да доживеят до другата седмица. Ако си 
надживял войни, не си бил никога в затвор, не си изпитвал 
агония, мъчения или нечовешки глад – ти си по-щастлив от 
други 500 милиона души на този свят. Ако в хладилника ти 
има храна, макар и да ти струва, че не е достатъчна, ако си 
облечен и обут и имаш креват и покрив над главата си – ти 
си по-богат от 75% от хората на света. Ако имаш малко 
пари в портфейла си, или малка банкова сметка, пък дори 
и да имаш малко дребни в касичката, ти принадлежиш към 
онези само 8% от хората на Земята, които са обезпечени. И 
ако си на моята възраст и се събудиш сутринта и поглед-
неш снега навън или огряната от слънце градина – не за-
бравяй, че си щастливец, защото повече от половината ти 
съученици и колеги вече ги няма и не могат да се радват на 
такава гледка.

И когато на края на живота си задавам въпроса: „Колко 
успешен съм бил на този свят?“ не мога да не си спомня 
една формулировка на Айнщайн: „Ако А е успехът в живо-
та, тогава той е равен на X+Y+Z, където X = работа, Y = 
игра, а Z = умението да си държиш устата затворена.“ 
Айнщайн може би е бил прав, защото без достатъчно труд, 

без да изпитваш удоволствие от него и ако се самоизтък-
ваш, не би могъл да бъдеш успешен. Аз, обаче ще си позво-
ля да видоизменя малко тази формула. Според мен успехът 
е равен на талант + труд + късмет. Никак не съм сигурен 
дали съм имал достатъчно талант, но останалите две усло-
вия наистина са били определящи в моя съзнателен живот. 
Трудил съм се много, но съм имал и достатъчно късмет. И 
аз не съм бил застрахован от това понякога да говоря глу-
пости, но въпросът е обаче да не звучиш в такива случаи 
толкова важно. Защото най-големият враг на знанието не 
е незнанието, а илюзията за знание. Може би така не беше 
в младите ми години, но Джордж Бърнард Шоу го е казал 
толкова добре: „Не съм вече достатъчно млад, за да знам 
всичко.“ Напредналата възраст не ми дава никакви осно-
вания да твърдя, че съм препълнен със знания за живота и 
за професията си. Възрастта обаче не е особено интересна 
тема. Всеки може да остарее. Необходимо е само да живе-
еш достатъчно дълго и това, че си остарял никак не означа-
ва, че си станал много по-умен от младежките си години. 

Някак си все не ми се вярва, че вече съм достигнал 80 
годишна възраст. Парадоксът е, че всеки мечтае да живее 
дълго, но никой не иска да бъде стар. Когато станеш на 
осемдесет ти си въобразяваш, че вече си научил всичко, 
или почти всичко за живота и за професията си. Проблемът 
обаче е как да го възпроизведеш, когато се наложи. Вече 
съм напълно убеден, че няма друг лек за живота и смъртта, 
освен да се наслаждаваш на интервала между тях. Не е и 
необходимо да говориш или пишеш през цялото това вре-
ме. Можете ли да си представите каква тишина щеше да на-
стане, ако хората говореха само това, което знаят. Отдавна 
престанах и да давам наставления и съвети на младите. 
Всички старци обичат да дават добри наставления, но то 
е за да се утешат, че не могат да дават вече лоши примери. 

Накрая, ако ме попитат дали се радвам, че съм все още 
на тази Земя, знаете ли как ще отговоря? Един друг такъв 
възрастен човек го е написал: „На моите години човек се 
радва да бъде където и да е.“ Нали Алиса от романа на 
Луис Карол го е казала толкова ясно: „Започни в начало-
то и върви, докато стигнеш края. След това спри.“ А 
Франклин Д. Рузвелт пък препоръчва: „Когато достигнеш 
края на въжето не се паникьосвай, а завържи възел и се 
задръж за него.“ Защото има само един лек срещу пробле-
мите на белите коси. Измислен е от французин и е наречен 
на неговото име – гилотина. А и напълно съм съгласен с 
Оскар Уайлд, когато пише: „животът е прекалено важен, 
за да се взема на сериозно.“ Защото той не се измерва с 
броя вдишвания, които правим, а с моментите, които спи-
рат дъха ни. Пък дори и да е последният ни дъх. 

Управителният съвет на Българското геологическо дружество честити юбилея  
на проф. Борислав каменов и му пожелава бодрост, дълголетие и крепко здраве!


