
90 години от рождението на Ален Бомбар. 
 

Ален Луи Бомбар (Париж, 27 октомври 1924–Тулон, 
Франция, 19 юли 2005) 
През 1952 г. пресича сам Атлантическия океан с 
гумената лодка „Еретик“. Плаването започва на 19 
октомври от Канарските острови и завършва на 22 
декември на о-в Барбадос. За 65 дни са преплавани 2375 
морски мили (4400 километра). По време на плаването 
Ален Бомбар консумира само риба, рибно масло и пие в 
ограничени количества океанска вода. През 1953 г. 
излиза от печат неговата книга “Доброволен 
корабокрушенец“. 
„Жертви на легендарни корабокрушения, загинали 
преждевременно, аз зная: вас не ви е убило морето, не 
ви е убил глада, не ви е убила жаждата. Носейки се 
върху вълните под жалните викове на чайките, вие сте 
умрели от страх“   

 
Спомени за посещението на Ален Бомбар във Варна през 1970 г. 
 
Бомбар отблизо. 

 

През 1952 година младият френски лекар Ален Бомбар преплава с плоскодънна 
надуваема лодка Атлантическия океан, поставяйки се в положение па доброволен 
корабокрушенец, хранейки се в продължение на 65 дни само със сурова риба. Цели 23 
дни (докато завали първият дъжд) той пиеше вместо вода само сок от риба, за да 
докаже, че всеки корабокрушснсц може да преживее в морето и да дочака помощ. Това 
пътешествие покри с неувяхваща слава Ален Бомбар. 

Вестник „Ехо“ винаги се е стремял да осведомява читателите си за 
забележителните пътешественици, мореплаватели н алпинисти на века и да ги държи в 
течение за участта им. В бр. 10/1963 г. вестникът подробно описа злополучния опит на 
Бомбар да сложи край на живота си1, в бр. 22/1968 г. пръв помести цялостен 
биографичен очерк за „доброволния корабокрушенец"2, а в бр. 5/1970 г. пръв съобщи в 
обширна дописка от Париж, че Бомбар е поел ръководството на дружеството „Винаги 
спортист“3. Ала въпреки тези материали, въпреки издадената му през 1965 г. книга у 
нас „Доброволен корабокрушенец" читателите знаят твърде малко за „интимния" 
Бомбар... 

Във връзка със световното първенство по водно спасяване във Варна, чийто 
домакин беше Българският Червен кръст, министърът на народното здраве д-р Кирил 
Игнатов лично покани именития мореплавател и учен да гостува на България от 23 до 
28 септември. Като български преводач на книгата му с Бомбар ме свързваха пощата и 
телеграфът, но сега ми се удаде възможността да го опозная и отблизо... 

Преди да предам частично впечатленията си от шестдневното ни непрекъснато 
общуване, искам да разкажа къде се намира и какво работи понастоящем Бомбар. 
Директор е на Морската обсерватория на Ил де-з-Амбие. Това представлява живописен 
остров в Средиземно море с площ 95 хектара, разположен на 13 км от Тулон и 65 км от 
Марсилия. Морската обсерватория е настанена в бившата батарея на марината иа нос 
Сен Пиер (23 м. надморска височина). В партера има морски музей и океанографска 
библиотека със зала за кинопрожекции. Главната задача на Морската обсерватория 
засега е да се изследва замърсяването на морските води. Тук под ръководството на 
Бомбар работят микробиолози, ихтиолози, океанографи. 

…Бомбар пристигна във Варна късно вечерта, когато летището беше безлюдно. 
Макар да не бяхме се виждали никога по-преди, лесно го познах по отличителната му 



островърха брадичка. Мъж със среден ръст (около 1, 69), на средна възраст (роден е иа 
27 октомври 1924 г.), набит, с начало на благоутробие, подчертано младолик, с 
тъмнокестенява кося, в която тук-там се преплита по някоя сребриста нишка, и 
трапчинки на бузите, придаващи особена топлота на смеха му. 

Трудно ми е да възпроизведа всички думи, които си издумахме от летището до 
Златните пясъци и в които трептяха възбудата, радостта, живостта, закачливостта. 
Когато отведох Бомбар в стаята му, той замоли настойчиво. 
— Трябва ми бутилка с вода! 

Показах му банята, където имаше вода в изобилие. Той се успокои и добави с 
извинителна усмивка. 
— Знаеш ли, това ми остана от пътешествието. Не мога да заспя, ако нямам до 
главата си шише с вода! 

Мигом си представих как безконечните дни на жажда са измъчвали 
обезводнения му организъм и как са разяждали всяка клетка от халюциниращия му 
мозък, та дори сега, след 18 години, продължават да потискат съзнанието му… 

На другия ден – голяма пресконференция в градското казино на Варна, после 
групови и единични срещи с представители на печата, радиото, телевизията. Въпроси и 
отговори, пак въпроси и отговори… Ала не в тези безкрайни кръстосани разпити се 
разкри пред мен „интимният" Бомбар, а в непринудените, най-често шеговити 
разговори, що водехме двамата с прелестната му сътрудничка, Кристин, когато се 
хранехме, разхождахме, наблюдавахме състезанията. Бъбрехме свободно за какво ли не 
– политика (Бомбар ненавижда расизма, симпатизира на Прогресивните течения, най-
големият му син е член на Френската комунистическа партия, а дъщеря му е получила 
съветска стипендия и ще следва руска филология в Москва), книги, брак, мода, общи 
приятели. 
— През ноември излиза от печат новата ми книга „Срещу ветрове и приливи" в 
издателство „Арто". Знаеш ли това издателство? 
—  Има си хас! От години съм във връзка с тях. Нали преведох изданията им 
„Звезди и бури” от Гастон Ребюфа... 
— Ребюфа! Знаменит момък! Заедно изнасяме сказки по радиото: той – за 
планината, аз – за морето... 
— ...„Водач на свръзка” от Фризон – Рош… 
— Фризон – Рош! Рядко симпатичен мъж! Крайно мил, отличен другар! Ами знаеш 
ли, че Кусто се прибра от околосветското си плаване? 
— Зная. Преди време му писах. Ако го видиш, иапомни му, че чакам отговор... 

Преди тържественото откривано на първенството министърът на народното 
здраве д-р Кирил Игнатов даде вечеря на официалните гости и разговаря доста дълго с 
Бомбар. Когато се прибирахме, Ален сподели: 
— Вашият министър е невероятно обаятелен. Имал съм допир с много държавници, 
но ме изненадаха силно демократичността и живият му интерес към водните спортове. 
Веднага проличава, че сам е бил плувец! 

В първия ден на първенството журналистите преумориха Бомбар и му прилоша. 
Но бързо се съвзе. 
— Виждаш ли, причина е безсънието. От пътешествието разстроих съня си. Докато 
заспя, лежа в леглото буден по четири-пет часа. Снощи си легнахме късно, тази сутрин 
станахме рано... 

Въпреки че не се чувствуваше много добре, Бомбар прие поканата на капитан 
Дачев да се срещне с нашите моряци. Когато генералният директор на нашето 
параходство капитан Димитър Хаджииванов му поднесе почетния знак „Капитан за 
далечно плаване“4 и „Златната котва на Български морски флот“, забелязах как очите 
на Ален се овлажниха. 
— Това е третото най-свидно отличие за мен – започна с глас, потрепващ от 
вълнение. – Първото е френският орден „За морски заслуги“, който се дава много рядко 



и носители на който сега във Франция са не повече от хиляда души. Второто е 
португалският, морски орден, който не беше даван 15 години, преди да го получа аз. 
Тези отличия доказват, че моряците ценят жертвата ми и са разбрали стойността на 
теорията ми... 

Веднъж Кристин, Ален и аз се задявахме с невинни шеги. 
— Нали сме бивши спортисти, държим се! – вметнах със суетата на мъжете, които 
младеят и се перчат, когато се озоват пред млада хубавица. 
— Защо казваш „бивши спортисти“? — укори ме Ален. — Аз още продължавам да 
спортувам: гмуркам се и то много! По лицето на Кристин заигра онази неуловима 
усвимка, която я правеше да прилича толкова на Джокондата. 
—  Бъдете спокойни — пропя тя със звънкия си глас. — На мен ми харесват повече 
по-улегналите мъже!... 

И двамата прихнахме. Освободени от строгия ритъм на деловото всекидневие, 
несъзнателно се бяхме превърнали в палавници, които се емчат пред другарката си по 
игри... 
 

Светослав Колев 
в. Ехо, год. XII, бр. 41, (509). София, петък, 9 октомври 1970, с. 4 

 
 
Морско-изследователска дейност в полза на човечеството 
 

Ален Бомбар пред в. „Народно дело“ 
Във връзка с провеждането на световния шампионат по водно спасяване във 

Варна е един от пионерите на спасителното дело в открито море Ален Бомбар. 
„Доброволният корабокрушенец“, така го наричат заради подвига, който извърши 
преди около 20 години, прекосявайки Атлантика в гумена лодка без вода и храна.  

Добри чувства свързват Ален Бомбар с нашата страна. Неговата майка е била в 
България през 1937 г. в качеството на адвокат, за да защитава български стачници.5  

Представителят на редакцията Владимир Константинов се срещна и разговаря с 
известния френски учен. 
—  Вашето име се ползува с голяма популярност у нас, особено сред моряците и 
младежта. Какво ново бихте могли да разкажете за вашата морско-изследователска 
работа след прекосяването на Атлантика?   
—  Създадох своя лаборатория, защото биологът трябва да се посвети на 
изучаването на природата. В лабораторията извършваме изследвания, от които правим 
ценни заключения. Съвременната високоразвита промишленост произвежда и 
отпадъци, газове, прах, отровни пушеци, които са заплаха за човечеството. Морската 
лаборатория има за основна цел заедно с другите подобни институции да помогне на 
хорат да осъзнаят тази опасност. Когато Ив-Кусто се завърна от околосветско 
пътешествие, той заяви: „Животинският свят в морето е намалял с 40 на сто. В 
продължение на 50 години са изчезнали 1000 животински и растителни вида.“ В нашата 
лаборатория, както и в лабораториите в Ленинград, Копенхаген, Марсилия, учените 
работят върху този проблем и ние виждаме, че властите вземат мерки, за да попречат на 
човечеството да се самоубие. Това е работа, която отнема много време и не носи 
толкова изненади отколкото ако пътуваш с лодка през Атлантическия океан.  
—  Готвите ли някоя нова изненада за вашите почитатели? 
—  Предприемане на ново пътешествие не е необходимо. Наложи се да извърша 
първото си пътешествие за да спася хората от отчаяние. Работата ми сега не е вече в 
морето, тя е в лабораторията, близо не само до морето, но и до хората. Изследванията, 
които вършим са валидни и за реките, градовете, за цялото човечество.  
—  Какви са впечатленията Ви от България? 
—  Тук съм приет с такава радост, толкова любезно! Мисля, че всички учени и 
туристи от цял свят също се посрещат така. В моето детство съм слушал много за 



България от моята майка и просто се чувствам близък на тази страна. Имам чувството, 
че винаги съм познавал България. Всеки път, когато имам възможност, с най-голямо 
удоволствие ще посещавам Вашата гостоприемна страна.  
 

Вл. Константинов. 
в. Народно дело, год. XXVII, бр. 228 (7935). Варна, неделя, 27 септември 1970 год., с. 2   
 
 
 Полезни срещи. 
 

Курорт „Златни пясъци“ 25 март (БТА) 
Днес в кинозалата на хотел „Интернационал“ в курортен комплекс „Златни 

пясъци“ край Варна бяха открити научни конференции по проблеми на водното 
спасяване, които за първи път се уреждат едновременно със световния шампионат. 
Присъстваха изтъкнати български и чуждестранни учени и специалисти от различни 
страни. (…) 

С интерес бе изслушано изказването на известния френски изследовател д-р 
Ален Бомбар за преживяване след корабокрушения в морето, придружено с прожекция 
на филм за неговия експеримент на продължително пребиваване в океана. 

 

в. Народна младеж, год. XXVI, бр. 227 (6905), София, събота, 26 септември 1970 год., с. 5 
  

  
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 



В предговора към книгата на 
Дончо Папзов „ С Джу през Атлантика“ е 
публикувано писмо на Ален Бомбар с 
поздравления към българските му 
последователи. В него той споменава и 
един позабравен български експеримент. 
През лятото на 1968 г. трима ентусиасти – 
Васил Киров (учител и воден спасител), 
Димитър Никитасов (лекар в Окръжна 
болница – Варна) и Петър Станчев 
(журналист) стават „доброволни 
корабокрушенци“. Експеримента се 
провежда под шефството на вестник 
„Земеделско знаме“. Тримата участници 
плават с дървена лодка тип „сеферка“ с 
име „Дръзки“ под номер 3121. 
Предварително избраният маршрут е от 
Варна до устието на р. Ропотамо и 
обратно. Плаването започва на 31 май от 
плажа пред Международния дом на 
журналиста и завършва на 10 юни във 
Варна. Въпреки по-краткото време (11 
дни) и по-късото разстояние (ок. 500 км.) 
българският експеримент е доста по-
тежък от този на Бомбар. Вълните в 
Черно море са по-къси и с по-голяма 
честота от тези в Атлантическия океан; 
липсват постоянните ветрове, които са 
издували платното на „Еретик“ и поради 
тази причина екипажът на „Дръзки“ е 
трябвало непрекъснато да гребе; в 
сравнение с Атлантика, Черно море е по-

бедно на риба – за времето на целия експеримент тримата „корабокрушенци“ са 
уловили два лефера и 150 сафрида, от които не може да се изцеди сок за пиене, а са 
били консумирани като чироз. Солеността на черноморската вода е наполовина на тази 
на океанската, но въпреки това тримата са я смесвали с дъждовна вода6. 

 Преди да пресече Атлантическия 
океан от Гибралтар до Куба през 1974 г. 
със спасителната лодка „Джу IV” (в 
екипажа на която е и съпругата му 
Юлия), Дончо Папазов извършва две 
плавания в Черно море, вдъхновен от 
примера на Ален Бомбар. Те са част от 
програмата „Планктон“, основната цел на 
която е да се изследва възможно ли е 
човек да консумира зоопланктон в 
условията на корабокрушение. Първото 
плаване на Дончо Папазов в Черно море е 

през 1970 г. с рибарска лодка („Джу II”), допълнително оборудвана с надстройка и 
извънбордов двигател. Плаването започва на 28 август от Созопол и завършва на 11 
септември пак там. Маршрутът достига до Маслен нос на юг и до нос Емине на север. 
Лодката на Дончо Папазов е следвана от осигуряващ катер с медицинско лице, което на 
всеки три дни провежда медицински преглед7.  



 През 1972 г. Дончо Папазов заедно 
със съпругата си Юлия предприемат 
плаване с корабна спасителна лодка 
(„Джу III”) от Варна до Сочи, Грузия. Тя 
е взета от пътническия кораб  „Георги 
Димитров“ и е стандартно оборудвана с 
двигател “Петерсон“ 12 к.с., ветрилно 
стъкмяване тип „Бермудски шлюп“, 
аварийна радиостанция и компас8. Преди 
началото на плаването, двамата 

„доброволни корабокрушенци“ са инструктирани от бъдещия яхтсмен Георги Георгиев, 
по това време втори помощник-капитан на кораба „Георги Димитров“ как да 
управляват лодката, да боравят със секстант, да изчисляват и определят по карта своето 
местоположение9. Плаването започва на 20 май от Варна и завършва на 14 юни в Сочи 
като за това време са преплавани ок. 600 морски мили. Двете плавания са организиран 
със съдействието на комисия „Воден туризъм и експедиции“ към ТД „Народна армия“, 
Института по хранене към БАН, Океанографски институт–Варна и преминават под 
шефството на вестник „Орбита“10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



През 1979 г. Ален Бомбар пише до 
д-р Гаро Томасян от Пловдив с препратка 
до преводача на своята книга Светослав 
Колев в София. Поводът за написването 
на това писмо е началото на българската 
програма „Хеброс“ за изследване на 
различните медицински и психо-
физиологични аспекти на оцеляването на 
човек в условията на корабокрушение, 
изпробване функционалността на 
различни модели надувни спасителни 
салове както и разработването на 

стандартизирани методи за тяхната употреба. Програмата е вдъхновена от 
експеримента на д-р Ален Бомбар, проведен през 1958 г., но за съжаление завършил с 
печален край. Целта на този експеримент е била да се демонстрират качествата на 
надувния сал като нов вид спасително средство и предимствата му пред дървените 
спасителни лодки. На 3 октомври д-р Ален Бомбар заедно с шест доброволци се качват 
на спасителен сал тип „Bombard-800” и правят опит да пресекат плитчината пред 
устието на р. Етел. Силното вълнение преобръща сала и на помощ пристига спасителен 
катер с екипаж от седем човека. Участниците в експеримента са качени на борда, но 
във винта на катера се заплита спуснато във водата въже. Катерът става неуправляем и 
вълните го преобърщат. Загиват общо девет човека – четирима от участниците в 
експеримента и  петима от екипажа на спасителния катер. В последствие на тази 
трагедия към конструкцията на надувните спасителни салове са прибавени висящи от 
дъното им джобове, които се пълнят с морска вода и предотвратяват преобръщането11. 

Българската програма „Хеброс“ се 
състои от четири отделни експеримента. 
Първият от тях е проведен през  1979 г. В 
него като „доброволен корабокрушенец“ 
участва само д-р Томасян. Той престоява 
5 дена в 6-местен надуваем спасителен 
сал, закотвен пред гр. Балчик. В 
експеримента проведен през 1980 г. 
„доброволните корабокрушенци“ са шест 
човека – четирима мъже и две жени. 
Следващият експеримент е проведен през 
1982 г. Тогава са използвани 

едновременно два надувни сала – единият спуснат на вода, а другият позициониран на 
кея на Балчишкото пристанище. Последният експеримент е проведен през 1983 г. 
Тогава е използван 10-местен автоматичен надуваем сал (НСП-10). „Екипажът“ му се 
състои от седем човека – 6 мъже и една жена. Програмата „Хеброс“ е инициирана от 
Гаро Томасян, хирург в Градска болница – Пловдив, който е силно повлиян от живота 
на Ален Бомбар. Комплексът от разнообразни изследвания и последвалите анализи на 
техните резултати са разработени и извършени със съдействието на Медицински 
Университет – Пловдив, Институт по хигиена и професионални заболявания към 
Медицинска академия – София, Институт по невробиология – БАН. Логистиката заедно 
с материалната и техническа база за провеждането на поредицата от експерименти са 
осигурени от ВМС, ДИК-Варна, пристанище Балчик12. До провеждането на първия от 
поредицата експерименти с надувни спасителни салове, д-р Томасян вече има натрупан 
опит в преживяването в екстремални условия по море. По подобие на Ален Бомбар той 
участва в поредица от плавания по различни маршрути с двуместна надуваема лодка 
модел „Пеликан“ както и със саморъчно изработени плавателни съдове.13  
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