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Биографията на ПиСателя  
алекСандър Беляев

Александър Беляев (1884 – 1942) е съветски пи-
сател фантаст, един от основоположниците на съвет-
ската научнофантастична литература. Книгите му са 
посветени на проблемите на науката и техниката на 
бъдещето. Сред най-известните заглавия се нареждат 
„Главата на професор Доуел“, „Човекът-амфибия“, 
„Звездата на КЕЦ“ (КЕЦ са инициалите на Констан-
тин Едуардович Циолковски1) и много други – общо 
е написал над 70 научнофантастични творби, в това 
число 13 романа.

Александър Беляев е роден през 1884 г. в град Смо-
ленск в семейството на свещеник. Родителите му са сил-
но вярващи хора. Саша от ранните си години се увлича 
от пътешествия и необикновени приключения, вдъхно-
вени от книгите на любимия му писател Жул Верн.

С брат ми – разказва в спомените си Беляев – ре-
шихме да осъществим пътешествие към центъра 
на Земята. Събрахме един до друг столове, маси, 
легла, покрихме ги с одеяла, чаршафи, взехме мас-
лена лампа и тръгнахме да се спускаме в тайн-
ствените недра на Земята. Тутакси прозаичните 

1 Руски учен от полски произход, който заедно с америка-
неца Робърт Годард се смята за един от основоположниците 
на съвременната ракетна техника и космонавтиката. Него-
вите разработки са водещи за съветските ракетни инжене-
ри като Сергей Королев и Валентин Глушко и имат немалък 
принос за успеха на съветската космическа програма.



6 александър Беляев



Биографията на писателя александър Беляев 7

столове и маси изчезнаха – виждахме само пещери 
и пропасти, скали и подземни водопади, такива, ка-
квито бяхме гледали преди това на снимки: страш-
ни и същевременно някак уютни. Сърцето ни биеше 
силно от този уютен страх. След това дойде Уелс 
с кошмарите от „Войната на световете“. Тогава 
този свят вече не беше толкова уютен...

Лесно можем да си представим до какви висини е 
стигнало въображението на момчето след случилото 
се на 6 юли 1893 г. събитие: в Лопатинския парк е 
издигнат на височина един километър въздушен ба-
лон с гимнастичка, седяща върху трапец, след което 
тя скача от трапеца. Зрителите ахват от ужас, но над 
гимнастичката се отваря парашут и тя благополучно 
се приземява.

Това зрелище така развълнува Саша, че той вед-
нага решава да изпита какво е чувството по време на 
полет и скача от покрива с чадър в ръка, а след това 
и с парашут, направен от чаршаф. И двата опита за-
вършват с доста големи наранявания.

По желание на бащата момчето е записано в ду-
ховно училище. В семинарията Беляев се прочува 
не само с успеха си, но и със своите рецитации на 
стихове. След завършването на семинарията въпреки 
желанието на бащата, който очаква сина му да го на-
следи, Александър постъпва в юридическия лицей в 
град Ярославъл. Успоредно с това Александър полу-
чава и музикално образование в клас цигулка.

Внезапната смърт на бащата през 1905 г. оставя 
семейството без средства за препитание. Александър 
рисува театрални декори, дава уроци и свири на ци-



8 александър Беляев

гулка в цирковия оркестър, за да плати със заработе-
ното обучението си. Нещастието обаче никога не идва 
само: първо брат му Василий се удавя в река Днепър, а 
след това умира и сестра му Нина. Александър остава 
единствената опора на майката, затова след завършва-
нето на лицея през 1908 г. се връща в Смоленск.

Всички, които са чели неговите произведения, знаят 
колко бурно писателят реагира на несправедливостта. 
Това негово качество се проявява още през първите 
години на самостоятелния живот и се превръща в по-
вод Беляев да се озове под наблюдението на полиция-
та през 1909 г. и да замине в чужбина. В автобиогра-
фията си писателят така описва този период от живота 
си: „Изучавах историята, изкуството, в Италия изу-
чавах Ренесанса. Посетих Швейцария, Германия, Ав-
стрия и Южна Франция“. Пътуването се превърнало 
в безценен източник, от който писателят черпел необ-
ходимите впечатления до края на живота си, тъй като 
действието в повечето негови романи тече в чужбина. 
Първото му пътешествие се оказало и единствено.

Беляев не е просто обикновен турист, а любозна-
телен изследовател. В Италия летят с хидроплан. Ето 
откъс от неговото описание на този полет: „Море-
то под нас все повече се отдалечава. Къщите, кои-
то заобикалят залива, изглеждат червени, а не бели, 
защото отгоре виждаме само червените покриви. 
Прибоят прилича на бяла лента. Пилотът ни маха с 
ръка, поглеждаме накъдето сочи и пред нас се раз-
гръща панорамата на Ривиерата“. По време на пъте-
шествието си в Италия Беляев се изкачва на вулкана 
Везувий и публикува в „Смоленски вестник“ очерк 
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за това събитие. В тези дописки вече се усеща уве-
реният почерк не само на талантлив журналист, но и 
на бъдещ велик писател: „Изведнъж се появиха хра-
сти и се озовахме пред цяло море от застинала лава. 
Конете цвилеха, пристъпваха от крак на крак и не се 
осмеляваха да стъпят върху лавата, все едно че беше 
вода. Най-накрая конете с подскоци стъпиха върху 
лавата и тръгнаха. Лавата шумолеше и се чупеше под 
стъпките на копитата им. Слънцето залязваше. Долу 
заливът вече беше обгърнат от сива мъгла. Там на-
стъпваше къса, нежна вечер. Слънцето огря в плани-
ната няколко къщи и те изглеждаха така, все едно са 
осветени от вътрешния огън на кратера. Усещаше се, 
че се приближаваме към върха... Везувий е символ, 
богът на Южна Италия. Само тук, докато стъпваш 
върху черната лава, под която някъде дълбоко долу 
кипи смъртоносен огън, разбираш обожествяването 
на природните стихии, които царуват над обикнове-
ния човек – толкова беззащитен въпреки всичките 
културни постижения, колкото е бил и преди хиляда 
години в процъфтяващия Помпей“.

Писателският талант на Беляев се проявява не 
само в описанията на природните явления, той раз-
бира и хората с техните противоречия: „Удивителен 
народ са тези италианци! Умеят да съчетават нехай-
ството със задълбоченото разбиране на прекрасното, 
алчността – с добротата, а дребните страсти – с наис-
тина велики пориви на душата“.

След това писателят отразява всичко видяно в 
своите произведения, пречупвайки го през призмата 
на собственото възприемане.
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През 1913 – 1915 г. писателят изоставя адвокат-
ската професия и работи в редакцията на „Смолен-
ски вестник“ първо като секретар, а след това като 
редактор.

Първото литературно произведение на Беляев – 
„Баба Мойра“ – е публикувано през 1914 г. в мос-
ковското детско списание „Проталинка“. Бъдещето 
обещава успех в начинанията.

През 1915 г. съдбата нанася жесток удар на Беляев, 
който завинаги променя живота му и го разделя на две 
части. Писателят се разболява от туберкулоза на гръб-
начните прешлени, а в резултат на усложнение полу-
чава и парализа на краката. В търсенето на опитен ме-
дицински персонал майката на писателя стига до Ялта, 
където премества сина си. Лекарите не дават никакви 
надежди на 31-годишния мъж, скован в гипсов корсет, 
и казват, че Александър може да остане инвалид зави-
наги. Беляев остава прикован към леглото шест годи-
ни, като три от тях прекарва в гипсов корсет.

А това са страшни години – Октомврийската ре-
волюция, Гражданската война, разрухата... Беляев 
се спасява само с четене: чете много преводна науч-
нофантастична литература, изучава трудове по ме-
дицина, биология, история, интересува се от новите 
открития и постижения на науката, учи чужди езици.

Състоянието му се подобрява едва през 1922 г. 
За това помагат и грижите и любовта на Маргари-
та Магнушевска – неговата втора жена. След година 
се сбъдва и отдавнашната мечта на Беляев – заедно 
с жена си се преместват в Москва. Той работи като 
юрисконсулт, а вечер се занимава с литература.
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1925 г. Беляев е на 41 години. В списание „Свето-
вен следотърсач“ публикуват първия му разказ, „Гла-
вата на професор Доуел“, първата проба на перото 
на писателя фантаст и началото на нов творчески жи-
вот. В статията си „Моите творби“ Беляев по-късно 
пише: „Мога да кажа, че произведението „Главата на 
професор Доуел“ е до голяма степен автобиографич-
на творба. Болест ме прикова на легло за три години 
и половина, като този период беше съпроводен от па-
рализа на долната част на тялото. Макар че владеех 
ръцете си, все пак животът ми през тези години се 
свеждаше до живот на „глава без тяло“, защото изоб-
що не усещах тялото си. Тогава осмислих и изпитах 
всичко, което може да изпита една „глава без тяло“.

Публикуването на разказа слага начало на про-
фесионалната литературна дейност на Беляев. Той 
сътрудничи на списания, публикува нови научно-
фантастични произведения: „Островът на потъна-
лите кораби“, „Властелинът на света“, „Последният 
човек от Атлантида“. Маргарита неуморно печата на 
една стара пишеща машина „Ремингтън“ новите му 
творби. Животът на Беляеви постепенно се нарежда: 
купуват си пиано, вечер свирят, посещават театри и 
музеи, запознават се с нови хора.

1928 година е знаменателна за творчеството на 
писателя – публикуван е неговият роман „Човекът-
амфибия“. Главите на новото произведение излизат 
в списанието „Около света“. Успехът е потресаващ! 
Броевете на списанието моментално се изкупуват. 
Достатъчно е да споменем, че тиражът на „Около све-
та“ се увеличава от 200 000 на 250 000 екземпляра. 
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Същата година романът е издаден два пъти като отдел-
на книга, а след година – за трети път. Популярността 
му надминава всички очаквания. Критиците обясняват 
тайната на успеха с това, че той е „универсален ро-
ман, който съчетава научна фантастика, приключения, 
социална тема и мелодрама“. Книгата е преведена и 
издадена на много езици. Беляев става известен! За-
снетият през 1961 г., вече след смъртта на писателя, 
едноименен филм също постига небивал успех – гле-
дат го 65,5 милиона души, рекорд за онова време!

През декември 1928 г. Беляев се премества в Ле-
нинград. Писателят пише много и със страст. Него-
вата фантастика не е измислена, а лежи на научна 
основа. Писателят следи новостите в науката и тех-
никата, знанията му са енциклопедични и той лесно 
се ориентира в новите направления.

На 19 март 1930 г. дъщеря му Людмила умира от 
менингит, а туберкулозата на гръбнака на Беляев от-
ново се изостря и писателят отново трябва да лежи 
прикован в леглото. В отговор на принудителната не-
подвижност нараства интересът му към въпросите, 
свързани с покоряването на Космоса.

На 1 август 1934 г. Беляев отново, не за пръв 
път, си припомня разговора си с Хърбърт Уелс. На 
тази дата издателство „Млада гвардия“ организира 
среща на литератори и учени с английския писател 
фантаст. По време на разговора си с Беляев Уелс му 
казва следното: „С удоволствие прочетох чудесните 
ви романи, господин Беляев: „Главата на професор 
Доуел“ и „Човекът-амфибия“. Те много се отличават 
от западните книги. Дори малко завиждам на успеха 




