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Abstract. Roland Paskoff was a French geologist-geomorphologist of Bulgarian origin (second generation Bulgarian emigrants), 
international expert in geology and the coastal geomorphology (the evolution of coastal forms and their protection) including Holocene 
tectonics and sea level changes. His father Radi Paskoff was Bulgarian, and his mother Clemence – French. He graduated Alma mater – 
University of Bordeaux; he was a lecturer in the following institutions: University of Chile, Tunis University, University of Lyon 2. He 
has also conducted, especially as a consultant of UNESCO, studies in 7 countries of Africa, in 13 countries of Europe (including Bulgaria), 
in 8 countries of America, in 5 countries of Asia, and in 2 countries of Oceania. He is author of more than 330 scientific publications (15 
monographies between them).
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Резюме. Ролан Пасков е френски геолог-геоморфолог от български произход (втора генерация български емигранти), све-
товно известен експерт в крайбрежната геология и геоморфология (еволюция на крайбрежните форми и тяхната консервация) 
включително и на холоценската тектоника и промените на морското ниво. Баща му Ради Пасков е българин, а майка му – 
Clemence, французойка. Завършил е Университета в Бордо, преподавал е в университетите на Чили, Тунис и Лион 2. Бидейки 
консултант на ЮНЕСКО е работил в 7 африкански, 13 европейски (включително България), 8 американски, 5 азиатски и 2 страни 
от Океания. Автор е на повече от 330 научни публикации (15 от тях са монографии).

Ключови думи: френски геолог-геоморфолог, български произход.

Увод

В съвременната геоложка и геоморфоложка ли-
тература има едно ярко име, свързано с мор-
фологията на морските брегове – това на Ро-
лан-Пол Пасков (фиг. 1), не много известно в 
България. Той е голям френски учен от българ-
ски произход, свързан с изследвания в Чили, 
Тунис, Франция и много други страни. Починал 
е внезапно от инфаркт на 14.09.2005 г. в Chesnay 
(Франция) в навечерието на неговото участие в 
един симпозим по изучаване на бреговата зона в 
Coxyde (Koksijde), Белгия, на брега на Северно 
море. Целта на тази статия е да запознае българ-
ския читател с този световно известен геолог и 
геоморфолог. 

Фиг. 1. Проф. д-р Ролан Пасков (jeunesgographes.fofrum 
pro.fr) 

Fig. 1. Prof. Dr. Roland Paskoff (jeunesgеographes.fofrum-
pro.fr)
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Живот и творчество

Ролан-Пол Ради Пасков е роден на 20.10.1933 г. 
в гр. Ужда, Мароко. В литературата (Miossec, 
2006; Naranjo, 2006; Charlier, 2006; Anonymous, 
2006; Psuty, Zazo, 2009; Duvat et al., 2010; Prat, 
2010; Psuty, 2010 и др.), както и в интернет-
статиите за него (https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Ro land_Paskoff; http://geomorphologie.revues.org), 
се отбелязва само, че неговият баща е Ради Пас-
ков (без да се уточнява националността му!), 
който се е оженил за французойката Clemence, 
и че Ролан Пасков “was a French geologist, expert 
in coastal geomorphology including Holocene 
tectonics and sea level change.” Ролан Пасков е 
завършил през 1957 г. специалност „Геология“ в 
Университета в Бордо и през 1957–1959 г. е учи-
телствал във френския лицей в Мекнес, Мароко, 
а след това в лицея Мишел Монтейн в Бордо. 
През 1961 г. започва работа като преподавател 
по геология и геоморфология в Университета на 
Сантяго де Чили. Извън учебните си задълже-
ния Р. Пасков провежда задълбочени геоложки 
и геоморфоложки проучвания в областта Norte 
Chico, която е преходна зона с южна ширина 
30–33° с полупустинен климат, разположена 
между зоните с пустинен и средиземноморски 
климат. Той използва тези проучвания при раз-
работването на своята докторска теза за полу-

пустинното Чили (фиг. 2), която защитава през 
1969 г. (Paskoff, 1970), свързвайки геоморфо-
ложките си проучвания с регионалните тектон-
ски и климатични условия (Prat, 2010). В Чили 
Р. Пасков се специализира върху изследванията 
на крайбрежната геоморфология, става известен 
експерт и се влюбва в хората, геологията и гео-
морфологията на тази страна. В продължение на 
40 години я посещава и работи там, като написва 
94 публикации по проблеми на геоморфология-
та (Paskoff, 1993, 1996, 2001, 2004a и др.). Него-
во дело е и първото изучаване на крайбрежни те 
дюни в Чили. Като венец на проучванията му се 
явява издаването на Atlas of Chilean Relief Forms 
(Paskoff, 1996). Успоредно с това той работи и 
върху геоморфоложки проблеми, свързани с ти-
хоокеанските Великденски острови (фиг. 3). 

От 1971 до 1985 г. е вторият голям период 
от творческия път на д-р Р. Пасков, когато рабо-
ти като професор по геология в Университета в 
Тунис и написва около 90 публикации (Duvat et 
al., 2010). Тук той създава тунизийска школа от 
физикогеографи, които изучават крайбрежните 
райони. 

Освен бреговете на Тунис, по това време д-р 
Р. Пасков е изучавал и бреговете на Италия, 
Сардиния, Корсика, Малта и Албания. В този 
период той пише и няколко обобщителни публи-
кации върху Средиземноморските брегове. През 

Фиг. 2. „Полупустинно Чили. Геоморфоложки изслед-
вания“ (корица на докторската теза на Р. Пасков, 1970) 

Fig. 2. “Semi-arid Chile. Geomorphologic research” (cover 
of the monograph publication of the doctoral thesis of R. 
Paskoff, 1970)

Фиг. 3. Проф. д-р Ролан Пасков – теренна снимка 
(labuhardilladelgeografo.blogsp…)

Fig. 3. Prof. Dr. Roland Paskoff – field trip photograph 
(labuhardilladelgeografo.blogsp…)
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1985 г. д-р Р. Пасков се завръща във Франция 
и става професор в Университета Lumière (Уни-
верситет Лион 2) до излизането си в пенсия през 
1999 г., когато е избран за почетен професор 
(Professeur émerite) в същия университет за пе-
риода 1999–2005 г. По времето, когато д-р Р. 

Пасков е професор в Лион, той не създава свой 
екип, а си налага един усилен ритъм на писане 
на трудове. Неговите публикации са предим-
но върху проблемите на Средиземноморските 
брегове, както и върху обобщителни въпроси 
(фиг. 4–7). В същото време започва да изследва 

Фиг. 4. „До къде ще се издигне морето?“ (Paskoff, 2004)

Fig. 4. “To where the sea level will be raised?“ (Paskoff, 
2004)

Фиг. 5. „Ще изчезнат ли плажовете“? (Paskoff, 2005)

Fig. 5. “Shall the beach disappear?” (Paskoff, 2005)

Фиг. 6. „Ерозия на бреговете“ (Paskoff, 1981)

Fig. 6. “Erosion of the coasts” (Paskoff, 1981)

Фиг. 7. „Издигане на морското ниво и крайбрежните 
пространства“ (Paskoff, 2001)

Fig. 7. “The rise of the sea level and the coastal spaces” 
(Paskoff, 2001)
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задълбочено и френските морски брегове, като 
работи активно и след своето пенсиониране в 
рамките на теренни ателиета на EUCC-France 
(European Union for Coastal Conservancy). Той 
става член на Изпълнителното бюро на брего-
вата комисия на Международния географски 
съюз (Executive Board of the Coastal Commission 
of the International Geographical Union), като 
за периода 1984–1992 г. e бил президент на 
тази комисия, основател и президент на френ-
ския клон на Бреговия и морски съюз (Coastal 
and Marine Union). Д-р Р. Пасков е бил член 
на няколко редакционни колегии (Psuty, Zazo, 
2009): Journal of Coastal Conservation (Германия, 
Springer International), Journal of Coastal Research 
(САЩ), Bulletin de la société de géographie de 
Liège (Белгия), Thalassas (Испaния), Estudos de 
Quaternário (Португалия), Revista de géologia de 
Chile (Чили) и др. Предимно като консултант 
на ЮНЕСКО е посетил (често неколкократно) 
7 страни в Африка, 13 в Европа (между които 
и България – фиг. 8, 9; Paskoff, 1989), 5 в Азия, 
3 в Северна и 5 в Южна Америка, както и 2 в 
Океания. Световният му принос в науката се 
състои в повече от 330 публикации, от които 
15 са монографии, както и написването на мно-
жество кратки бележки, публикувани в различ-
ни части на света. Една от монографиите му 
(Paskoff, 1985) е претърпяла досега 30 издания. 
В нея са описани различните типове брегове: 
плажове, дюни, блата, лагуни, делти и др., като 
се обяснява техния произход и еволюция. Други 
от тях са научно-популярни, но с подчертан на-
учен аспект (Paskoff, 1981, 2004b, 2005 и др.). 

Проф. д-р Ролан Пасков е кавалер на ордена на 
Академичните палми и на Ордена за национал-
ни заслуги от 1976 г. (Франция), на ордена на 
Туниската република и др. Той е избран за член-
кореспондент на френската Задморска академия 
на науките на 15.04.1983 г. и за действителен 
член на 07.12.1990 г.

В един колективен сборник, посветен на 
неговата кончина (Duvat et al., 2010), в който 
участват 20-на световно признати специалисти, 
се прави ясна оценка на делото на д-р Ролан 
Пасков в областта на геологията, геоморфоло-
гията и управлението на еволюцията на морски-
те брегове.

Заключение 

Чест за българската геоложка и географска нау-
ка е, че учен с международна известност като 
проф. д-р Ролан Пасков е от български произ-
ход. Фактът, че Pолан Пасков, заедно със сина 
си и снаха си, е посетил родното село на баща 
си в България, е достатъчно показателен, че в 
това вече напълно френско семейство, където 
българският език е изцяло забравен, са се съх-
ранили добри чувства към историческата им ро-
дина, към техните корени. Показателно за това е 
и фак тът, че Ролан кръщава своя син, по българ-
ската традиция, Борис, на името на своя дядо. 

Благодарности: Преди всичко искам да из-
кажа своята благодарност на Татяна Гладкова 
(Библиотека „Тургенев“, Париж), която успя да 

Фиг. 8. Т-образно крайбрежно съоръжение (вълнолом) 
край Тузлата, източно от гр. Балчик (местн. Икан-
тълъка), сочещ за слаб крайбрежен транспорт на седи-
ментите (фото Roland Paskoff, 1989)

Fig. 8. T-shaped groyne near Tuzlata east of Balchik town, 
Bulgaria (Ikantalaka locality), indicating to a weak coastal 
sediment transport (рhotograph Roland Paskoff, 1989)

Фиг. 9. Т-образно крайбрежно съоръжение (вълнолом) 
край Тузлата, източно от гр. Балчик (местн. Икан-
тълъка), сателитна снимка (Google Earth)

Fig. 9. T-shaped groyne near Tuzlata east of Balchik town, 
Bulgaria (Ikantalaka locality), satellite image (Google 
Earth)
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се свърже по телефона с Charron Paskoff Josette, 
снаха на Ролан Пасков, живуща в Lomme, 
Северна Франция и която е потвърдила, че семей-
ство Пасков са от български произход и са посе-
тили България и родното място на Ради Пасков. 
Изказвам сърдечна благодарност и на Любляна 
Граменова (София), Aлександър Капитоненко 
(Суми, Украйна), Sergio Archangelsky (Буенос 
Айрес, Аржентина), ст. н. с. Лев Мнухин (Дом-
музей „Марина Цветаева“, Москва), проф. Марк 
Филип (Университет Лион 1, Франция) и Мишел 
Вяземски (Гренобъл, Франция) за оказаната по-
мощ при дешифриране на загадката д-р Ролан 
Пасков и неговите български корени.
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