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Abstract: The education of Bulgarians in the Ottoman Empire in Bulgarian 
language during the 19th century is a substantial component of the Bulgarian 
revival together with the struggle for political autonomy. This education starts 
almost from zero and reaches considerable growth around the Liberation war 
without having any support from the side of the state. What are the intrinsic 
forces of this process developed entirely on the expenses of the Bulgarian pop
ulation? In this paper we seek an answer to this question by means of math
ematical tools, using some known statistical data from the area of education.

1. Увод

Чести са случаите, когато малки народи, погълнати от мощни импе
рии, постепенно са загубвали своя език и национална идентичност. Не 
са много случаите на народи, които са съхранили своя език и култура 
след многовековно съществуване в рамките на империя с различна кул
тура, религия и език. Българският народ е рядък пример за оцеляване и 
възраждане след продължително съжителство с чужд завоевател. Бъл- 
гарското възраждане в годините около и след Кримската война от 1856 
год. е интересен световен феномен. Един малък народ в рамките на ог
ромна империя от население с чужди нему език, писменост, религия и 
традиции, без каквато и да е подкрепа от държавата или други външни 
ресурси, изцяло със собствени усилия се активизира и се ограмотява и 
образова на майчин език.

Развитието на Българското възраждане може да се проследи, като се 
разгледа изменението във времето на основни елементи на образова- 
нието и политическата борба. В тази статия се фокусираме върху някои 
елементи на образованието, за които са известни количествени данни. 
Такива характерни елементи са ограмотяването на населението на бъл- 
гарски език, създаването на български учебници, училища, читалища 
и др. Ограмотяването на българското население на български език и 
писменост на кирилица през епохата на Възраждането е важна харак
теристика на българското образование. То започва почти от нула в нача- 
лото на XIX век и добива ускорени темпове, за да достигне значителни 
размери в годините около Освободителната война, и е свързано с всена-
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родната потребност от политическа автономия. Образованието на бъл- 
гарски език не е намирало държавна подкрепа, а знаем, че то изисква 
скъпоструващи ресурси като учебници, учители, училища и читалища. 
Напротив, имало е редица спънки, например гръцката патриаршия по 
всякакъв начин е възпрепятствала българското образование и е подкре- 
пяла финансово образованието на гръцки език. В гръцките училища са 
се ограмотявали и образовали деца на заможни инициативни българи, 
тъй като гръцкият е имал статут на търговски език в империята. Бол- 
шинството образовани българи са гледали на ограмотяването на гръцки 
като на единствена възможност за културен прогрес. В началото на XIX 
век културен възход на български език е бил немислим. Но се появяват 
шепа инициативни българи -  неконформисти, които се противопоста
вят на преобладаващото обществено мнение и повеждат неравна борба 
за образование на български език. Какво се случва, че тази шепа хора за 
няколко десетилетия променят напълно посоката на преобладаващото 
обществено мнение така, че гърцизмът става синоним на национално 
предателство и неговите поддръжници се сдобиват с презрителното име 
„гъркомани“? Как се стига до това всяко населено с българи място да се 
стреми да има българско училище и читалище? Кои са движещите сили 
на този процес, развиващ се изключително за лична сметка на българ- 
ското население, в тази неравностойна борба? Как се печели битка, за 
която се изискват огромни ресурси, без никаква държавна подкрепа, с 
нищожни надежди да бъде спечелена? Какъв е механизмът, какви са вът- 
решните сили, които движат този процес и го водят към успешен край? 
В тази статия търсим отговор на този въпрос с математически средства 
и по-конкретно със средствата на математическото моделиране и мате- 
матическата химия.

2. Математическа химия

Математическата химия е утвърдена научна дисциплина с рено- 
мирани научни списания като напр. списание Journal of Mathematical 
Chemistry на издателство Springer [1, 2]. Химичните процеси могат да 
се описват със средствата на математиката. Химическите вещества се 
преобразуват, като реагират помежду си. Едни от тях се разграждат с 
времето, други се създават. Еволюцията на веществата във времето се 
описва с криви на растеж или разпадане. Тези криви могат да бъдат 
решения на различни математически задачи, които се формулират с по- 
мощта на химични закони. Един такъв особено важен закон е законът 
за действие на масите. Този закон може да се прилага, и все по-често се 
прилага, не само в химията за реагиращи вещества, но и за описание на 
биологични, екологични, социални, икономически и др. процеси, при 
които живи същества си взаимодействат. В последния случай вместо за 
вещества и маси говорим за популации и биомаси.

78



Законът за действие на масите е открит от норвежките учени Като 
Гулдберг (Cato M. Guldberg) и Петер Вааге (Peter Waage) и е оповестен 
в няколко техни публикации между 1864 и 1879 год. Около 15 години са 
били нужни на химика К. Гулдберг и математика П. Вааге да открият и 
осмислят химичния закон за действие на масите, който днес звучи мно
го просто и естествено. Една интересна статия върху историята на това 
забележително откритие е [3].

Законът за действие на масите показва по какъв начин се изменят във 
времето количествата на реагиращите вещества, когато са размесени 
равномерно (хомогенно). Такова размесване обикновено е възможно в 
течно или газообразно състояние и тогава говорим за концентрации на 
веществата в интересуващия ни обем.

Съгласно закона за действие на масите скоростта на изменение на 
концентрациите на реагиращите вещества във всеки момент е право- 
пропорционална на произведението от концентрациите на реагиращите 
вещества в този момент. Константата на пропорционалност се нарича 
скорост на процеса и обикновено се бележи с к, тази константа не за- 
виси от стойностите на концентрациите на реагиращите вещества и се 
приема за мярка на скоростта на процеса (скоростна константа).

Да разгледаме един пример как се прилага законът за действие на 
масите. Нека две вещества А и В си взаимодействат и се превръщат във 
веществото C. Това се записва символно посредством следната реак
ционна схема:

А + В ^  C .
Да означим концентрациите на веществата А, В, C съответно с малки 

букви a, b, c. Да приемем, че скоростта на процеса е к, и да означим ско- 
ростите на измененията на концентрациите на веществата А, В, C във 
времето съответно с Va , Vb , Vc . Тогава съгласно закона за действие на 
масите тези скорости се задават със следните равенства:

V  = -  к ab, V  = -  к ab, V  = к ab.a 5 b 5 c

В тези равенства концентрациите a, b, c са променливи величини, т.е. 
величини, които се променят във времето, скоростите Va, Vb , Vc също са 
променливи. На математически език концентрациите a, b, c са функции 
на времето, V , Vb , Vc са съответните им производни, а системата от ра
венства за скоростите се нарича динамична система или система от ди- 
ференциални уравнения. Тази система може да се реши и да се онагледи 
графично изменението (еволюцията) на променливите концентрации a, 
b, c във времето t. В разглеждания от нас случай концентрацията c моно
тонно расте, а концентрациите a , b намаляват. Ако нанесем стойностите 
на концентрациите по ординатата, а времето t по абсцисата на една ко- 
ординатна система, то графиките на a (или b) и на c имат вида, показан 
на фиг. 1.
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Фиг. 1. Графики на концентрациите а (или Ь) и на с от реакционната 
схема А + В ^  С; концентрацията а (или Ь) намалява, а концентраци-

ята с расте.
Ще отбележим, че видът на графиките на концентрациите на реаги- 

ращите вещества при различните реакционни схеми е строго специфи
чен за всяка отделна схема и подсказва съответния модел (механизъм), 
по който се развива процесът. Така например, за реакционната схема А 
+ С ^  С + С , при която А се превръща (трансформира) в С, графиките 
на променливите а и с изглеждат както е показано на фиг. 2: променли- 
вата а расте сигмоидално, а с намалява (също сигмоидално).

Фиг. 2. Графики на съответните концентрации а и с от реакционна
та схема А + С ^  С + С; променливата а намалява, а променливата с

расте (сигмоидално).
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Кривата на растеж от фиг. 1 е известна като крива на насищане, а кри- 
вата на растеж от фиг. 2 се нарича логистична крива. Логистичната кри
ва е открита от белгийския учен Р.-Р. У еА и ^  и е използвана от него в 
демографията [5, 6, 7]. Характерно за тази крива е, че при нея растежът 
има една начална фаза на бавно (латентно) развитие, а след нея след- 
ва бързо (експоненциално) развитие, последвано от стационарна фаза. 
Първите две фази се наричат съответно „лаг“ и „лог“ фази. Характерно 
е още, че логистичният процес е автокаталитичен, което означава, че се 
задава с автокаталитична реакционна схема от вида А + С ^  С + С. При 
тази схема популацията А се трансформира в С с помощта на самата 
популация (вещество) С [1].

3. Математическо моделиране

Ще илюстрираме метода на математическо моделиране и анализ при 
еволюцията на грамотността. Данните, които използваме [7], вж. Табл. 1, 
са от 1878 година нататък, но са показателни за ниската грамотност по 
времето преди Освобождението.

Година (1887 -  1946) Жени (над 7 год.) в % Мъже (над 7 год.) в %
1887 4.12 17.00
1900 13.97 44.96
1905 18.24 50.57
1934 57.20 79.60
1946 68.56 68.56

Табл. 1. Ниво на грамотност в България в % (по [7])

При математическото моделиране на процеси на растеж, при нали
чие на краен брой (експериментални или статистически) данни за ево- 
люцията на процеса във времето, се подбират подходящи класове от 
растежни криви (като напр. криви на насищане, логистични криви и др.) 
и се извършва нагаждане на кривите по наличните данни с помощта на 
някой математически метод. В нашия случай е използван методът на 
Гаус (известен още като метод на най-малките квадрати).

Получените резултати от направения анализ говорят, че статистичес- 
ките данни за грамотността се приближават добре с логистична крива. 
Правени са опити за приближаване на емпиричните данни с други кла- 
сове от криви на растеж, но (засега) тези опити не са дали по-добър ре- 
зултат. След като сме се ориентирали към даден клас моделни функции 
(в нашия случай логистичните), следващата задача е да се определят 
параметрите на приближаващите функции.
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Явният вид на логистичната крива, записан с неопределени (общи) 
коефициенти (параметри) M, K, L, е:

V(t) = M  / {1+exp(- K(t-L)}. (1)

Фиг. 3. Ниво на грамотност на българските жени в проценти (едно 
деление по абсцисата отговаря на две години)

Фиг. 4. Ниво на грамотност на българските мъже в проценти
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С метода на Г аус сме определили параметрите на логистичната крива 
(1), която най-добре приближава данните от таблица 1. Получените ре- 
зултати за стойностите на параметрите при жените са:

M  = 77.0068, K  = 78.4928, L  = 1.92,

а при мъжете:

M  = 84.4701, K  = 97.9071 , L  = 1.90.

На фигури 3 и 4 са представени графично данните от табл. 1 и при- 
ближаващите ги логистични криви с определените по метода на Гаус 
параметри. По ординатата са стойностите на грамотността в проценти, 
а по абсцисата е времето в години (като е пропусната последната нула, 
напр. 1.89 е 1890 г.). Наблюдава се много добро приближение на данни
те за грамотността на жените и не толкова добро в случая с мъжете.

Забележка. Логистичната крива при жените минава много близо до 
точките, представящи данните от табл. 1. Ще отбележим, че три точки 
определят напълно параметрите на логистичната крива (1). Така фактът, 
че пет точки почти лежат върху кривата, е достатъчен да се допусне, че 
процесът на ограмотяване се развива по логистична крива.

Ние не разполагаме със статистически данни за ограмотяването на 
българското население в Османската държава преди Освобождението. 
Можем да предполагаме как е еволюирал процесът приблизително, като 
продължим получените логистични криви от вида (1) назад във времето 
преди 1878 год. Така ще получим, че „лаг“ фазата на процеса е тръгнала 
почти от нула в началото на XIX век и е достигнала стойностите около 
4% при жените и 17% при мъжете в годините преди Освобождението.

4. Заключение

Статистическите данни за грамотността в българските земи около 
и след Освобождението се разполагат по логистична крива, при това 
почти идеално при жените. Както е известно [1], логистичната крива 
на растеж се свързва с автокаталитичен реакционен механизъм. Оттук 
следва, че в процеса на ограмотяване на населението на български език 
важна роля играе някакъв катализатор. Правим предположение (хипо- 
теза), че такава катализаторна роля е играла българската възрожденска 
интелигенция в лицето на учителите, учените, лекарите и т. н. [8].

5. Бъдеща работа

Предстои да се извършат подобни изследвания на налични статисти
чески данни за броя на учителите, на училищата, на читалищата и др. 
от епохата на Възраждането. Необходими са още изследвания, за да се 
отговори на въпроса дали незадоволителното приближение с логистич- 
ни криви на данните при мъжете се дължи на статистически грешки,

83



или на избрания клас криви. Възможно е да се окаже, че при мъжете има 
друг клас криви, които дават по-добро приближение.
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