
OVER DE GESCHIEDENIS V A N DE W E T E N S C H A P P E N 

IN BULGARIJE (maart 1959) (1) 

Bulgarije is een land dat we niet goed kennen. Het is nochtans 
onze belangstelling waard, rowel op toeristisch. archeologisch, histo-
risch en kunsthistorisch gebied, als wat betreft de geschiedenis van 
de wetenschappen. 

Het valt buiten onze bevoegdheid hier te handelen over de rijkdom 
van de nationale archeologische musea te Sofia, Plovdiv (met de schat 
van Panagurichte : een gouden Grieks drinkservies. bcstaandc uit 9 
schalen (2e helft van de 4e eeuw v66r onze tijdrekening), en Ternovo, 
de middeleeuwse hoofdstad van Bulgarije. waar een onzer landge-
noten, Boudewijn van Konstantinopel, in 1205 om het leven kwam. 
Ook vermelden wij slechts de duizenden niet onderzochte tumuli ver-
spreid over de Thrakische vlakte of vlakte van Plovdiv en ook in 
Noord-Bulgarije. Ze bergen wellicht talloze archeologische schatten 
en andere dokumenten van historisch belang. o. m. voor de geschie
denis der wetenschappen en namelijk de geneeskunde van de oude 
Thrakiers. Het Thrakisch graf bij Kazanlik ten Zuiden van de Bal
kan op de weg naar de beroemde Sjipka-bergpas, met zijn interessante 
fresken, dat getuigt van de Griekse schilderkunst tijdens de hellenis-
tische periode (4e-3e eeuw voor Chr.), is iets enigs. 

(1) Het doel van ons verblijf in Bulgarije van 6 tot 21 maart 1959 was, in opdracht 
van de Ministcries van Buitenlandsc Znken en Openbaar Onderwijs en de 
Koninklijke Biblioteek van Belgie. een historische tentoonstelling te organizeren 
gewijd aan Boudewijn van Konstantinopel en de Vicrde Kruistocht. Deze, 
graaf van Vlaanderen en Henegouwen, als eerste Latijnse Kcizer van Konstan
tinopel in oorlog geraakt met koning Kalojan van Bulgarije, kwam naderhand 
(wellicht in 1205) als krijgsgevangene van deze laatste op een mysterieuze 
manier om het leven te Ternovo, toenmalige hoofdstad van Bulgarije. 
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De heerlijke muurschilderingen in het stemmig kerkje van Bojana 
nabij Sofia aan de voet van het Vitosa-gebergte, die dagtekenen van 
1259 en ouder zijn dan het werk van onze Vlaamse Primitieven, zullen 
zeker onze kunsthistorici interesseren. 

Ook voor de geschiedenis van de bouwtechniek, van het gebruik en 
de toepassing van de kleuren en andere historische vraagstukken kan 
men belangrijke gegevens vinden. 

W a t nu speciaal de geschiedenis van de wetenschappen betreft, 
hebben wij tijdens een veel te sommair onderzoek vastgesteld dat ook 
Bulgaarse geleerden zich op deze tak van de historische vorsing toe-
leggen. 

Professor Ivan Diijcev van de Universiteit te Sofia publiceerde in 
1954 : Les sciences naturelles en Bulgade au moyen age. Het werk, 
in 't Bulgaars geschreven met een Franse samenvatting, is voorafge-
gaan door een inleiding van Professor Cv. Kristanov (pp. 5-46) (2). 
Het behandclt de natuurwetenschappen bij Johannes Exarchos (einde 
9e - begin lOe eeuw). een Bulgaarse versie van de physiologus, de 
geneeskunde in de middeleeuwen ; vervolgens de opvattingen over 
de kosmogonie en o. m. de ronde vorm der aarde. Fragmenten uit een 
12e eeuws handboek over kosmografie zijn vervolgens uitgegeven 
alsmede uittreksels uit Galenus en formules voor chemische prepa-
raten, Verdere afdelingen behandelen de astrologie en de dierkunde. 

Vervolgens komen reisverhalen, een hoofdstuk over Kosmas Indi-
kopleustes met een vertaling in het oud-Bulgaars waarin o. m. sprake 
is over de antipoden. 

Prof. Dujcev tracht overal de middeleeuwse terminologie van de 
wetenschappen te verklaren. Bij ieder deel of hoofdstuk geeft hij een 
inleiding, bibliografie, wetenschappelijke teksten, vooral in 't Grieks 
en 't Latijn met hun Bulgaarse vertaling ; als slot komt een kritisch 
kommentaar. 

De auteur, met wie we van gedachten gewisseld hebben, bezit een 
grondige kennis van de wetenschappen in de middeleeuwen. Zijn 

(2) Sofia, Acad^mle Bulgare des Sciences, 1954, in-8°, 626 pp., 54 iUus. — Een 
bespreking door J. Theodoridfes is verschenen in Archives Internationales d'HiS' 
toire des Sciences, n° 43 (1958), pp. 217-219. 
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werk, dat verdient beter bij ons bekend te worden. kunnen wij ge-
bruiken dank zij de uitstekende samenvattingen in het Frans. 

De geschiedenis van de geneeskunde telt eveneens beoefenaars. Dr. 
med. Wassil N. Bakardjiew. uit Sofia, werkt speciaal over de genees
kunde der oude Thrakiers waarvoor talrijke archeologische bronnen 
beschikbaar zijn ; verder over de geneeskunde in Bulgarije en de 
geschiedenis van de betrekkingen tussen Duitsland en Bulgarije op 
medisch gebied. Benevens talrijke kortere studies zijn van zijn hand 
een 25 werken verschenen over deze vraagstukken. Voor het ogenblik 
bezorgt hij een Geschichte der Medizin Thrakiens in de Geschichte 
der Medizin, die uitgegeven wordt onder dc leiding van Benno von 
Hagen en Prof. F. Boenheim (Jena, VEB G. Fischer). Verder nog 
Die Rolle und die Bedeutung der Stadt und der Universitat Leipzig 
fixr die Entwicklung der Medizin und der Naturwissenschaften Bul-
gariens, in WissenschaftUche Zeitschrift der Karl-Marx-Universitat 
Leipzig. 

Dr. Bakardjiew interesseert zich eveneens voor de Bulgaarse medi-
cus Peter Beron (1791-1871), die enkele tijd in Frankrijk verbleef 
en wellicht ook in Belgie. In 1851 verscheen van hem te Brussel een 
brochure : Plus d'incendies dans les villes ! Systeme approuve par le 
Gouvernement anglais et presente au Gouvernement beige pour etre 
mis en usage, par Pierre Beron de Kazan (3), en Bulgarie, doctcur 
en medecine et philosophie, membre de plusieurs societes scientifiques, 
etc., etc., etc. Bruxelles, Imprimerie d'Em. Devroye et Comp., 40, rue 
de Louvain, 1851, in-8°, 32 pp. 

Peter Beron is eveneens de auteur van andere werken, o. m. : Sys
teme d'atmospherologie (Paris, 1846) ; Physique simplifiee. Paris, 
1861-1864, 4 delen in-8° (4). 

Eigenlijk is deze geneesheer veel meer voor zijn vaderland. Hij 
speelde een aktieve rol in de Bulgaarse Renaissance van de jaren 1820-
1830. Immers, Bulgarije stond onder Turkse overheersing van het 

(3) Kazan, Turkse naam van het dorp Kotel, gelegen in een pas van de Balkan 
tussen Sumen en Sliven. 

(4) De auteur geeft als algemene titel op het schutblad, voor de titel : Panepisteme 
ou ensemble des sciences physiques et naturelles et des sciences metaphysiques 
et morales, devenu possible par la decouverte de I'origine du mouvement et 
de I'aifiiiite. 
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einde der 14e eeuw (1398) tot in het jaar 1878. Deze overheersing 
belette elke kulturele ontwikkeling van dit land dat nochtans een 
oude beschaving bezit. Aldus is het uit te leggen dat het eerste boek, 
in Bulgarije gedrukt, in het jaar 1806 verscheen en dat de eerste Bul
gaarse school maar in 1835 geopend werd te Gabrovo ten Z . -W. van 
Ternovo. 

De Bulgaarse Renaissance van de 19e eeuw werd in ruime mate in 
de hand gewerkt door Bulgaarse handelslui en emigranten die te 
Boekarest gevestigd waren. Beron verbleef eveneens in Roemenie en 
stond in betrekking met deze landgenoten. Met de hulp van een dezer 
handelaars, gevestigd te Kronstadt (in het Slavisch Brasov), publi
ceerde hij in deze stad een Bukvar in het Bulgaars (1824). Dit boekje 
bevat benevens een abecedarium teksten over physica en natuurweten
schappen. van illustraties voorzien. In de inleiding oefent de auteur 
kritiek uit op de toenmalige scholen in Bulgarije, waar de kinderen 
praktisch niets leerden en hij beveelt de toepassing aan van de me-
thode Bell-Lancaster. Dank zij dit boekje kende de Bulgaarse letter-
kunde een vlugge ontwikkeling (5). Dit laat toe te begrijpen waarom 
dr. Beron in Bulgarije als een soort nationale held wordt beschouwd. 

Gedurende ons verblijf ontmoetten we eveneens een historicus van 
de landbouw : laiidbouwingenieur Velizar M. Pavlov uit Sofia. In 
1939 heeft hij te Sofia in het Bulgaars een boek uitgegeven getiteld : 
De apostels van de Bulgaarse landbouw. Het boek (in-8", 192 pp., 
portr,) is opgedragen aan al degenen die bijgedragen hebben tot de 
ontwikkeling van de Bulgaarse landbouw, hoofdbron (in 1939) voor 
het bestaan van de natie. 

Bij het einde van de Turkse overheersing in Bulgarije (1878) ver-
keerde de ekonomie van het land in een kommervolle toestand. Het 
is dank zij de onverpoosde aktie van verscheidene generaties ver-
dienstelijke pioniers dat de landbouw een nieuwe bloei kende. 

Tien jaar vorsing hebben de auteur in staat gesteld de getuigenissen 
en herinneringen van de nog levende « apostelen » te verzamelen en 
de geschriften van de verdwenenen op te zoeken. Niettegenstaande 
talloze moeilijkheden is hij er in geslaagd de biografieiin samen te 
stellen en de werken te verzamelen van talrijke bescheiden werkers 

(5) JIRECEK (C. J.), Geschichte der Bulgaren. Prag, 1876, pp. 535-536. 
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— onderwijzers, landbouwdeskundigen, landbouwers — die sedert een 
eeuw de herleving van de Bulgaarse landbouw hadden bevorderd. 

De heer Pavlov is er in geslaagd de namen van 128 pioniers van 
de Bulgaarse landbouw uit de vergetelheid te redden. Sommigen 
onder hen genoten het voorrecht zich met de wetenschappelijke ken
nis van de vreemde te kunnen vertrouwd maken, en namelijk met die 
van Slavische landen, als Rusland, Bohemen, Moravie en Slowenie. 

W e stippen hier nog aan dat dr. Ivan Zlatarov in 1886 te Leuven 
kwam studeren en er de graad van doctor in de ekonomische en ad-
ministratieve wetenschappen behaalde. Naderhand bekleedde hij hoge 
ambten in zijn vaderland. 

Een meer uitgebreid onderzoek zou ons ongetwijfeld toegelaten 
hebben andere historici van de wetenschappen en de techniek te ont-
dekken in dit land. 

Hetgeen we hierboven opsomden levert reeds het bewijs dat Bulga
rije als klein land een waardige plaats bekleedt in de geschiedenis 
van de wetenschappen (6). 

A. De Smet (Brussel). 

(6) Het is ons een aangename pUcht onze dank te betuigen aan alien die ons verblijf 
in Bulgarije interessant en leerzaam hebben gemaakt : Zjinc Excellentie de Heer 
Louis Couvreur, zaakgelastigde van Belgie te Sofia, het Bulgaars Comitc voor 
de vriendschap en de kulturele betrekkingen met het buitenland, het Instituut 
voor Bulgaarse Geschiedenis, zijn directeur Prof. Dim. Kossev en zijn kollega's, 
alsook al degenen die in Bulgarije en Belgie hebben bijgedragen tot het wel-
slagen van onze opdracht. 
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RESUME. 

La Bulgarie presente un grand intiret au point de vue touristique, archtolo-
gique, artistique et scientifique. 

L'enquete, trop sommaire h^las, que nous y avons faite au sujet de I'histoire des 
sciences, fut n^anmoins fructueuse. 

En 1954, le professeur Ivan Dujcev (Sofia) a publie en bulgare, avec r^sum£s 
fran;ais : Les sciences naturelles en Bulgarie au moyen age, oil il traite de I'ceuvre 
de Jean I'Exarque (IXe-Xe s.), de medecine, des conceptions cosmogoniques, d'un 
traite de cosmographie du Xlle s., de Galien, des formules de preparations chi-
miques, d'astrologie, de zoologie, de recits de voyage, de Cosmas Indicopleustes, etc. 
II y etudie fgalement la terminologie ancienne des sciences, donnc une abondante 
bibliographie, des textes surtout grecs et latins avec une traduction bulgare, et des 
commentaires critiques. Des resumes fran?ais rendent I'ouvrage accessible pour nous. 

Nous avons egalement rencontre le docteur Wassil N. Bakardjiew de Sofia, qui 
s'occupe de I'histoire de la medecine des anciens Thraces et de I'histoire des rap
ports entre I'Allemagne et la Bulgarie au point de vue medical, II a public des 
ouvrages en allemand dgalement. 

II s'intSresse aussi au docteur Pierre Beron (1791-1871), qui vScut en France et 
peut-etre en Belgique et qui publia plusieurs ouvrages en franjais dont une bro
chure a Bruxelles en 1851. II est considere comme un heros national par le r6le 
qu'il a jou^ dans la Renaissance bulgare des annees 1820-1830 et notamment en 
publiant en 1824 a Kronstadt (Brasov en slave), ville de Roumanie, un Bukvar en 
langue Bulgare : ab^cSdaire et textes relatifs a la physique et I'histoire naturelle. 
II y preconise la methode Bell-Lancaster pour I'instruction en Bulgarie. 

M. 'Velizar M. Pavlov de Sofia, ingfnieur agronome, a public en 1939 en bulgare 
un livre intituli : Les apotres de 1'agriculture bulgare, ou il expose I'histoire du 
relevement de I'agriculture bulgare, principalement apres la domination turque. II 
met en relief les noms de quelque 128 pionniers dans le domaine de I'agriculture 
de son pays. L'un de ceux-ci, le docteur Ivan Zlatarov, etudia & I'universit^ de 
Louvain a partir de 1886 et y obtint le grade de docteur en sciences economiques et 
administratives. 
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