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Предговор

Много българи на различни възрасти и с различни про-
фесии търсят мястото си и се опитват да се утвърдят в 

разни краища на света. Това днес изглежда естествено – за раз-
лика от времето преди 30 и повече години, когато такава беше 
съдбата на бегълци от „социалистическа“ България или на мал-
цината, отишли да учат на Запад и предпочели да не се върнат.

Франция дълги години имаше голяма притегателна 
сила като културна столица на Европа и страна с мощен 
научен потенциал. Взискателността на нейните интелек-
туалци и високото им самочувствие бяха и са предизвика-
телство за чужденци, които искат успешна кариера и при-
знание в сферата на науката и изкуствата. 

Дългогодишната ми работа като журналистка ме срещ-
на с невероятни личности, постигнали забележителни ус-
пехи във Франция.

Как и защо тези хора са избрали Франция? Могат ли да 
се сравняват времето и условията, при които са го напра-
вили? 

Какво определя жизнения им път – личният заряд, 
способности, воля, желание за нови хоризонти, за изява в 
страна с повече възможности? И могат ли да се сравняват, 
имат ли нещо общо съдбите на хора от различни поколе-
ния, вписали се добре в живота във Франция?
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Всъщност какво е успех? Колко различно е значението 
на думата за различните хора и за всеки човек в различни 
етапи от живота му? Може ли и трябва ли човек да търси 
успех през целия си живот? И какво всъщност означава 
това? Осъществяване на възможностите, които усещаме 
и мислим, че имаме? Стремеж към социална реализация? 
Проява на заложените у нас амбиции? И едно и също ли 
е да си успял в XX или в XXI век? Как изживяват своите 
постижения хората от различни поколения? 

Разговорите ми с учени, лекари и хора на изкуството, 
които ще прочетете в тази книга дават донякъде отговор 
на тези въпроси. На мен те доставиха изключително удо-
волствие и ме накараха да се почувствам още по-горда, че 
съм българка. 

Интервютата са направени между 2013 и 2015 г. 

Спасианна Русева



Проф. Минко Балкански





Забележителен учен и голям родолюбец, професор 
Минко Балански е роден през 1927 г. в село Оряхови-

ца, Старозагорско. Ученолюбието, талантът и амбиция-
та му го водят във Франция, където той емигрира през 
1945 г. Макар и да не успява да осъществи мечтата си да 
учи в „Екол нормал Сюпериор“, където по онова време се 
приемат само строго подбрани французи Минко Балкан-
ски завършва физика и започва изключително успешна на-
учна кариера. Работи основно в областта на физиката на 
твърдото тяло, откритията му са свързани с полупроводни-
ците. Ръководи лабораторията по физика на твърдото тяло 
в Университета „Пиер и Мария Кюри“ в Париж. Чете лек-
ции и работи в редица университети в Европа и САЩ, в 
Япония и Китай. Носител е на престижни научни награди 
и на високи държавни отличия на Франция и други страни. 
След демократичните промени в България основава Фон-
дация „Миню Балкански“ на името на своя баща, която се 
занимава с образование, възпитание в граждански дух и 
подбор на талантливи ученици, които да продължат обра-
зованието си в престижни френски университети.


