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КАРТИ НА АНТАРКТИДА ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Автор: Гергана Лаптева

7. КАРТА НА ПЛАВАНЕТО НА КАРЛ В своето плаване до Антарктида през
ЛАРСЕН, 1892–93 г.
1892–93 г. Ларсен открива вкаменелости по протежение на брега, за коеКарл Антон Ларсен (Carl Anton Larsen) то той получава награда от Кралското
е известен норвежки полярен изсле- географско дружество в Лондон.
довател. Роден е на 7 август 1860 г. в Като капитан на кораба „Антарктик”
Йостре Халсен, Тьолинг, фюлке Вест- Ларсен участва в шведската експедифол, Норвегия. През 1904 г. се засел- ция на Ото Норденшолд през 1901–
ва в британското владение Южна 1903 г. След загубата на „Антарктик”
Джорджия, Антарктика. Погребан е в край Антарктическия полуостров,
норвежкия китоловен град Санефьор шведите са спасени с помощта на арпрез 1924 г.
жентинския кораб „Уругвай”.

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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8. КАРТА НА ВИНСЕНТ ФОН ХААРД, те по време периода на проучването
1895 г.
на Антарктика. Картата е отпечатана
след провеждането на XI Германски
Тази забележителни карта на Южния географски конгрес (Бремен на 17–19
полюс на Винсент фон Хаард (1843– април 1895 г.). До края на XIX в. Антар1914), е публикувани от E. Холзел във ктида остава най-слабо проученият
Виена през 1895 г. Тя се счита за пър- континент. Бреговете и ледената повата модерна стенна карта на Южния кривка са описани и картографирани,
полюс и изобразява в големи подроб- но вътрешността му остава пълна заности плаванията на изследователи- гдка. На конгреса в Бремен се събират

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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много известни учени, за да обменят
опит и информация относно полярните изследвания. В резултат на това е
създадена карта, даваща най-точна и
подробна представа за всички досегашни експедиции и систематизираща съществуващата информация до
момента. Много от данните относно
магнетизма, ветровете, температурата, атмосферното налягане и т.н. са
взети от плаването на Карл А. Ларсен
през 1892 г.
Морските пространства на картата
са пресечени от линии на океанските
течения, докато в по-малките карти,
разположени в ъглите й е дадена детайлна
схема за промените на
водата и температурата на въздуха, както и
деклинацията.

ко.
През 1896 г. се жени за Жана Юго,
внучката на Виктор Юго.
През 1908-1910 г. ръководи нова
експедиция на кораба „Pourquoi-Pas
?”(„Защо не?”) в море Белингсхаузен,
по време на която през 1909 г. открива остров Шарко (69°45′ ю. ш. 75°15′
з. д.) и залива Маргьорит (68°30′ ю.
ш. 68°00′ з. д.). По време на двете експедиции извършва изследвания по
океанография, метеорология, зоология и ботаника. През 1910 г. излиза
книгата му “Le “Pourquoi-Pas?” dans
l'Antarctique” (1910), третираща из-

9 . ЕКСПЕДИЦИЯ НА
ЖАН БАТИСТ ШАРКО,
1908–10 г.
Жан Батист Етиен
Огюст Шарко (Jean
Baptiste Etienne Auguste
Charcot), френски лекар, океанограф, полярен изследовател е роден на 15 юли 1867 г. в
Ньой сюр Сен, Франция
в семейството на известния лекар-психиатър Жан Мартен Шар-
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10. ЕКСПЕДИЦИЯ НА ЪРНЕСТ ША- „Нимрод”.
КЪЛТЪН, 1909 г.
На 1 януари 1908 г. експедицията напуска Нова Зеландия, достига море
Сър Ърнест Хенри Шакълтън (Sir Рос и продължава на изток покрай
Ernest Henry Shackleton) е британски Ледената бариера Рос с цел откривапътешественик и изследовател на не на подходящо място за построяваАнтарктика. Роден е на 15 февруари не на база за презимуване. След като
1874 г. в градчето Килки на 48 км от не успява да намери подходящото
Дъблин като второ от десет деца в се- за целта място, Шакълтън се завръмейство на фермер.
ща в старата база на брега на залива
Британска антарктическа експеди- Макмърдо, където зимува с 15 човека.
ция 1907–1909 г.
На 10 март 1908 г. група от шестима
Шакълтън е избран за секретар на души, водена от Шакълтън, се изкачКралското шотландско географско ва на върха на близкия вулкан Еребус.
дружество и започва да развива ак- Зимуването преминава успешно и
тивна дейност за организирането на през ранната пролет (септември-окнова британска експедиция на Ле- томври) на 1908 г. Шакълтън присдения континент с цел покоряване тъпва към създаването на спомагана Южния полюс. По същото време телни складове по пътя към полюса,
и Скот започва подготовка за нова като главният склад е създаден на 192
експедиция и между тях се зараж- км южно от базата. В началото на окда съперничество. Благодарение на томври група от трима човека, начесвоето положение на секретар на ло с Томас Уилям Еджуърт Дейвид, се
дружеството, Шакълтън разполага с отправя на запад с цел достигане на
по-голямо влияние от Скот и решава Южния магнитен полюс.
да го изпревари. Той заема от частни
лица значителни суми. Голяма част
от средствата са предоставени от финансиста Уилям Бърдмор. Бреговият
отряд трябва да се състои от три групи, всяка с определена цел: първата
- да изследва Земя Крал Едуард VІІ,
втората - да се отправи към Южния
полюс, а третата - да потегли на запад
и да достигне до Южния магнитен
полюс. За целите на експедицията е Ерик Маршал, Франк Уайлд и Ърнест Шакълтън
оборудван здравият, но бавен кораб на тяхната най-южна ширина, 88°23' ю. ш.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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на 4 март 1909 г. всички се качват на
кораба „Нимрод”. Групата на Дейвид
изпълнява успешно поставена ѝ задача, като на 16 януари 1909 г. достига
до Южния магнитен полюс, намиращ
се тогава на 72°25′ ю. ш. 155°16′ и. д.
и на 4 февруари се прибират на борда
на кораба.
Цялата експедиция, без никакви човешки загуби, се завръща на 22 март
1909 г. в Нова Зеландия. В Англия ШаВ началото на октомври 1908 г. Ша- кълтън е посрещнат като национален
кълтън, с екип от още трима души, се герой и неговата популярност може
отправя към Южния полюс с шейни,
теглени от манчжурски понита. При
прехода през шелфовия ледник Рос
всичките животни умират от изтощение и Шакълтън и спътниците му са
принудени сами да се впрегнат в шейните, за да продължат пътя си на юг
през ледената пустиня. По пътя си те
откриват ледника Бирдмор, планините Кралица Александра и Доминион и
ледника Дейвид. На 9 януари 1909 г.
достигат на 179 км от полюса, до 88º
23' ю. ш., но заради недостиг на припаси и заради много силните ветрове
са принудени да се върнат. Обратния
път е тежък и труден. На 23 февруари 1909 г. групата достига до главния
склад, като всички са слаби и болни.
Тогава Шакълтън решава да остави в
склада двамата обезсилени Маршал и
Адамс, а той заедно с Уайлд се отправя
към базата за помощ. На 28 февруари
двамата достигат до базата, къде бързо е организирана спасителна група и

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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да се сравни само със славата на знаменития норвежки полярен изследовател Фритьоф Нансен след дрейфа
му на кораба „Фрам”през Северния
ледовит океан. Блестящите лекции,
изнасяни от Шакълтън в много страни на Европа и Америка, популярната
му книга „The heart of the Antarctic“ („В
сърцето на Антарктика“), преведена
на много езици, затъмняват другите
антарктически експедиции, извършили немалка дейност за опознаването и
изследването на Антарктика.
11. ЕКСПЕДИЦИЯ НА РУАЛ АМУНДСЕН, 1910–1912 г.

Руал Амундсен (Roald Amundsen) е
норвежки полярен изследовател. Той
ръководи първата експедиция, преминала през Северозападния проход
около Северна Америка, както и първата експедиция, достигнала до Южния полюс. Амундсен става и първият
човек, достигнал Южния и Северния
полюс.
Южният полюс 1910–12 г.
След покоряването на Северозападния проход Амундсен планира експедиция до Северния полюс. През 1909
г. Фредерик Кук, а впоследствие и Робърт Пири достигат Северния полюс,
което променя плановете на Амундсен. Когато отплава с небезизвестния
кораб „Фрам” („Напред”), използван
по-рано от Фритьоф Нансен за преодоляване на 85° с. ш., само трима души

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

знаели за истинската цел на експедицията – Амундсен, брат му Леон и капитанът на „Фрам” Торвалд Нилсен.
Амундсен се страхувал че Нансен ще
откаже да използват „Фрам”, а освен
това вероятно искал да запази намеренията си в тайна от Робърт Скот,
който ще му бъде конкурент в покоряването на Южния полюс.
На 14 януари 1911 г. експедицията
достига северния бряг на шелфовия
ледник Рос и в Китовия залив разтоварва провизии и построява базов
лагер, който е наречен „Фрамхайм”
(Домът на Фрам). Китовият залив се
намира с 96 км по-близо до Южния
полюс от нос Евънс където английската експедиция, ръководена от Скот
построява своя базов лагер1 . Макар
да има преимущество с построяване
на базов лагер по-близо до Южния полюс, Амундсен трябва да се пребори с
предизвикателството да открие път
през абсолютно непознат терен, докато Скот възнамерява да използва пътя,
открит от Ърнест Шакълтън през 1908
г., преминаващ по ледника Биърдмор
и достигащ до антарктичното плато.
Настъпващата зима Амундсен и хората му прекарват в построените лагери
с провизии, на 80°, 81° и 82° ю. ш., а самия преход до полюса смятат да осъществят след като започне затопляне
1
Китовият залив понастоящем не
съществува, тъй като тази част от ледника се
откъсва през 2000 г. от Антарктида и отплува в
свободни води.
НОЕМВРИ 2017
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по време на антарктичната пролет.
На 8 септември 1911 г. Амундсен с
екип от 8 души започва преход към
Южния полюс. Скоро обаче температурите падат рязко до -50°С. На 12
септември решават да достигнат до
лагера на 80° ю. ш., да оставят носените провизии, след което всички да се
завърнат обратно в базовия лагер и
да изчакат по-добро време. На 15 септември експедицията достига лагера
на 80° ю. ш. и след оставянето на провизиите последва максимално бързо
изтегляне към базовия лагер. Последният ден на прехода обратно към ба-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

зовия лагер е изключително тежък.
Амундсен взема най-добрата налична
шейна и бързайки да се прибере в базовия лагер, оставя спътниците си без
средства за придвижване. Ветеранът
Хялмар Йохансен няколко часа носи
на гръб колегата си Преструд в условия на антарктична буря по стръмен
терен. Единствено неговата физическата сила и опит, както и късметът
им помагат да се доберат живи до базовия лагер. В базовия лагер Йохансен
публично обвинил Амундсен, че ги е
изоставил заедно с Преструд, в резултат на което Амундсен го отстранява
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от екипа, който ще атакува Южния
полюс. Впоследствие Амундсен кара
всички от експедицията да подпишат
документ, че няма да дават никакви
сведения за експедицията, оставяйки
неговата версия и книгата, която той
впоследствие написва като основен
източник на информация. Освен това
той не позволява на Йохансен да пристигне в Норвегия заедно с останалите
членове от екипажа, като го принуждава да слезе преди това. Йохансен
не получава никакво признание за
приноса си към експедицията и скоро
след това се самоубива. Трябвало да
минат 90 години преди Фредрик Хялмар Йохансен да бъде реабилитиран и
признат за един от 3-мата най-значими норвежки полярни изследователи.

Експедицията на Амундсен на Южния
полюс
На 19 октомври започва повторен
щурм, в който участват само петима
души. Взимат 4 шейни с 52 кучета. На
23 октомври стигат до лагера с прови-
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зии на 80° ю. ш., а на 3 ноември – лагера на 82° ю. ш. На 15 ноември стигнат до 85° ю. ш. и спират да починат
за един ден. Намират се в основата
на Трансантарктическата планинска
верига. Изкачването към антарктичното плато започва на 17 ноември и
продължава 4 дни. На 21 ноември експедицията стига до полярното плато, където 24 от кучетата са заклани,
костите са дадени на останалите кучета за храна, а хората изяждат част
от кучешкото месо. Останалото месо
складират за връщането си. Времето
е бурно и групата престоява 3 дни в
очакване на подобрение, но накрая се
отказват да чакат повече и на 25 ноември продължават прехода. Бурното
време затруднява силно придвижването. Стигат 87° ю. ш. на 4 декември.
На 7 декември стигат до 88° 23' ю. ш.,
което е най-южната ширина достигана до този момент. Намират се на 180
км от Южния полюс.
На 14 декември 1911 г. петимата, заедно с впряг от 16 кучета, стигат до
Южния полюс. Там те оставят малка
палатка и писмо, в което описват постижението си в случай, че не успеят
да се приберат до „Фрамхайм”. Амундсен изпреварва с цял месец английската експедиция на Робърт Скот,
който намира смъртта си по обратния
път на 11 мили от спасителния лагер с
провизии. След покоряването на Южния полюс Амундсен е посрещнат в
родината си триумфално. АнглийскаНОЕМВРИ 2017
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та преса обаче му отправя обвинения,
че е отговорен за трагичната участ на
Скот.
В действителност експедицията на
Скот е била добре подготвена и е
включвала опитни изследователи. По
пътя обратно към базовия лагер обаче, тя е подложена на необичайно ниски температури и постоянно бурно
време. За отбелязване е, че толкова
тежки метеорологични условия в периода от 1985 г., през която започват
редовни метеорологични наблюдения на този район, до днес е имало
само веднъж. При подготовката си за
експедицията Скот е взел под внимание своя опит в Антарктика, както и
опита на Шакълтън от 1903 и 1907 г.,
а освен това метеорологът на експедицията проучва подробно времето в
този район в продължение на две години в периода от 1910 до 1912 г. Нито
един от тези източници не подсказва възможността от настъпването на
подобни екстремни условия. Изключително тежките метеорологични условия направили напускането на палатката невъзможно и така екипът на
Скот не успял да достигне последния,
разположен най-близо до полюса, лагер с храна и гориво. Година по-рано,
когато експедицията строяла този лагер, отново неблагоприятните метеорологични условия ги принудили да
построят лагера на 79° 29' ю. ш., което
е с 36 мили на север от първоначално
планирания лагер на 80° ю. ш., а Скот
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загива само на 11 мили южно от това
депо, т.е. ако този лагер, съдържащ 1
тон с провизии, бе построен според
първоначалния план, експедицията
щеше да го достигне.
12. ЕКСПЕДИЦИЯ НА РОБЪРТ СКОТ,
1910–12 г.
Капитан Робърт Фалкън Скот (Robert
Falcon Scott) е английски морски офицер и изследовател на Антарктида.
Роден е на 6 юни 1868 г. в Девънпорт,
Великобритания в семейство на
собственик нa пивоварен завод.

Надпреварата за Южния полюс
1910–12 г.
През 1909 г. в Англия се завръща Ърнест Шакълтън, бившият спътник на
Скот, който същата година прави неуспешен опит за достигане на Южния
полюс. Неговите разкази за пътя към
полюса и за възможностите за достигането му от към море Рос още повече
разпалват национални съревнования
в първенството за достигането на полюса. Появяват се десетки проекти,
реални и фантастични. Експедиции
към полюса подготвят в Япония, САЩ
и Германия. Англия не желае да отстъпи първенството в изследването
на Южния континент въобще и особено достигането на Южния полюс и
Скот започва усилена подготовка за
осъществяване на това мероприятие.
На 1 юни 1910 г. на кораба „Тера Нова”
ОКТОМВРИ 2017
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Скот се отправя към Антарктида и на 3
януари 1911 г. влиза в залива Макмърдо, където хвърля котва, недалеч от
предишната стоянка на „Дискавъри”
и започва пренасяне на товарите на
сушата. В своя поход към полюса, освен кучета, Скот за първи път използва малки манчжурски кончета, купени
от Далечния Изток и моторни шейни
– също нововъведение в Антарктика. Няколко дни след установяването на базовия лагер Скот научава, че
има конкурент в лицето на норвежеца
Руал Амундсен. От този ден нататък
започва трагедията на Скот и неговите другари.
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Групата на Скот на Южния полюс от
ляво на дясно: Уилсън, Скот и Оутс
(прави), Боуърс и Ивънс (седнали) на
17 януари 1912 г., един ден след като
са открили, че Амундсен е достигнал
полюса пръв; Скот пише дневника си в
колибата на Кейп Еванс през зимата
на 1911 г.
На 2 ноември 1911 г. (един месец след
Амундсен) екипът на Скот тръгва към
полюса, като постепенно спомагателните партии, съпровождащи основната група, се прибират в базата. Още с
тръгването си експедицията е споходена от неудачи и трудности, отчасти
от грешки на ръководителя, отчасти от стечение на обстоятелствата.
Най-напред от строя излизат моторните шейни, а манчжурските кончета,
които Скот предпочита пред кучетата,
са застреляни на 9 декември, на около
83° ю. ш. – свършва фуражът за тях и не
издържат лютия студ и натоварването. На 11 декември, на 84° ю. ш. назад
са върнати и последните два кучешки
впряга и се налага всички да се впрегнат в шейните и да ги влачат след себе
си. На 21 декември, 85° ю.ш. в базата се
връщат четирима души, а на 4 януари
1912, 87° 30' ю. ш. – още трима. Оттам
на юг в последните 250 км продължават петима: Робърт Скот, Едуард Уилсън, Хенри Боуърс, Лоурънс Оутс и
Едгар Ивънс. След изтощително пътуване, те достигат целта на 17 януари
НОЕМВРИ 2017
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1912, но установяват, че Амундсен ги е
изпреварил с пет седмици. Скот записва в дневника си: „Норвежците са ни
изпреварили – Амундсен се оказа първи
на полюса! Чудовищно разочарование!
Всичките мъки и тежести – заради
какво? Аз с ужас мисля за обратния
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път...”
Връщането действително се превръща в катастрофа. Разочаровани, гладни и страдащи от скорбут тръгват обратно. Първи загива Едгар Ивънс при
падане от леден хълм на 17 февруари 1912 г. Втори е капитан Лоурънс
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Оутс, на когото измръзват краката.
Сутринта на 16 март той спокойно
казва "Ще отида да се разходя" и изчезва, като тялото му и досега не е намерено. Остават трима. Последният
лагер на тримата се намира само на
18 км от хранителния склад построен предварително за да се ползва при
завръщането им. Последната записка
в дневника на Скот е направена на 29
март 1912 г. „Ние знаехме, че отиваме
на риск. Обстоятелствата бяха против нас и няма причини да се жалваме. Смъртта е вече близо. За Бога, погрижете се за (не оставяйте) нашите
близки!...”.
Телата на Скот, Уилсън и Боуърс, както и дневниците им, са намерени от
спасителната група едва на 12 ноември 1912 г. Съдейки по това, че Скот
е лежал в незатворен спален чувал
и е взел дневниците на другите, се
предполага, че е починал последен. На
мястото на трагедията спасителната
група издига пирамида от лед и сняг и
кръст, направен от ските им.
13. КАРТА НА ЕКСПЕДИЦИЯТАНА
ДЪГЛАС МОУСЪН, 1911–1914 г.

Сър Дъглас Моусън (Douglas Mawson)
е роден на 5 май 1882 г. в Бредфорд,
графство Йоркшир, Англия. Той е австралийски геолог, изследовател на
Антарктида. Умира на 14 октомври
1958 г. в Аделаида.
Антарктическа експедиция 1911–
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1914 г.
Веднага след завръщането си от Антарктида Моусън започва подготовка и организация на нова експедиция
към ледения континент, този път ръководена от него. Съгласно съставения план, предстояло да се изследва
голяма част от неизследваното крайбрежие на Антарктида, остров Макуори и да се проведат океанографски
изследвания в акваторията на океана
между Австралия и Антарктида. Предвидено било три отряда да бъдат разположени на различни места по крайбрежието на разстояние над 1000
мили един от друг и да провеждат
самостоятелни походи. Един от отрядите ръководи сам Моусън, а другите
два Френсис Уайлд и Дж. Ейнсуърт. За
първи път в антарктически изследвания било предвидено да се използва
радиовръзка.
На 2 декември 1911 г. на кораба „Аурора” (600 т, 31 човека екипаж), с капитан Джон Кинг Дейвис, експедицията
напуска Австралия и се отправя на юг.
През януари 1912 г. на Земя Адели, на
брега на открития от него на 8 януари
залив Комонуелт, отрядът на Моусън
създава база на нос Денисън (67°00′
ю. ш. 142°41′ и. д.), в която остават да
зимуват 18 човека, и от която са предприети походи за изследване на континента на запад и изток. Моусън нарича акваторията около Земя Адели
море д’Юрвил.
НОЕМВРИ 2017
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Впряг през платото Земя Адели (Фотограф Дъглас Моусън).

От 10 ноември 1912 г. до 8 февруари
1913 г., заедно с швейцарския лекар
Ксавиер Мерц и английския лейтенант Белгрейв Нинис, Моусън провежда поход и открива и изследва Брега
Джордж V (142° - 156º и. д.) с ледниците Мерц (10 декември, 67°20′ ю. ш.
145°00′ и. д.) и Нинис (10 декември,
67°20′ ю. ш. 147°00′ и. д.), залива Бакли
(68°25′ ю. ш. 148°30′ и. д.) и шелфовия ледник Джоузеф Кук (68°40′ ю. ш.
152°30′ и. д.). Походът завършва тра-
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гично за двамата му спътници. На 14
декември 1912 г. на 504-я км от базата
Нинис загива, като пропада в дълбока
пукнатина в леда. Заедно с него в пукнатината пропада и почти целият хранителен запас на групата и двамата
му другари тръгват обратно. По време
на завръщането им на 7 януари 1913
г., след като са изядени всички кучета и остават съвсем малко хранителни припаси, умира и Мерц. Изнемогвайки от умора, болният Моусън сам
ОКТОМВРИ 2017

Българска наука

20

С подкрепата на:

НАУКА | БРОЙ 103

продължава придвижването си през
ледената пустош, като няколко пъти
благополучно се измъква от ледените
пукнатини. Почти умирайки от глад в
края на януари се натъква на склад, в
който спасителният отряд е оставил
хранителни продукти. След като се
подкрепя и отдъхва, Моусън е принуден цяла седмица да престои в една
ледена пещера поради жестоката виелица, разразила се по това време. На
8 февруари 1913 г. благополучно се завръща в базата.

Резултатите на експедицията са големи. Метеорологичните наблюдения в
различни точки на Антарктида дават
ценни сведения за характеристиката
на климата на континента и влиянието му върху климата на Австралия.
Океанографските изследвания, проведени от експедицията обогатяват
науката с нови данни за формирането
и динамиката на морския лед. Трудовете на експедицията са издадени в
22 тома, а Моусън е награден с учредителен медал на Британското Кралско географско дружество и златни
медали от Американското и ФренскоСкица на пътуването на Моусън, Мерц то географски дружества. Шумен уси Нинис, показваща ледниците, кръс- пех предизвиква и издадената от него
тени на двамата починали мъже.
книга, в която описва драматичните
си преживявания.
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Карта на експедицията на Дъглас Моусън, 1911–1914 г.
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14. КАРТА НА АНТАРКТИЧЕСКИ- На картата на Антарктическите региТЕ РЕГИОНИ НА ЕДУАРД СТАН- они, публикувана през 1922 г. са изоФОРД, 1922 г.
бразени както познатите до момента
географски обекти и топоними, така
Едуард Станфорд (Edward Stanford) е и дълбочината на морското ниво в
британски картограф и основател на различните области. Мащабът е поСтанфордс Лтд., понастоящем верига казан в три различни скали: морски
книжарници за карти и книги в Лон- мили, английски мили и километри.
дон и Бристол.
Също така са разделени цветово ледеРоден е на 27 май 1827 г. в Лондон, ната и свободната от лед повърхности
където завършва и образованието си. на континента.
През 1862 г. публикува карта на Лон- Днес картата се съхранява в Конгресдон, а с британската колониалната нат библиотека на САЩ, във Вашингекспанзия създава географски карти тон.
за регионите по света.
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15. КАРТА НА АНТАРКТИДА ОТ ЕКС- Хуберт Уилкинс възниква предполоПЕДИЦИЯТА НА РИЧАРД БЪРД, 1934 жение, че не само Антарктическият
г.
полуостров, но и целият сектор на Антарктида, обърнат към Тихия океан,
Ричард Ивлин Бърд (Richard Evelyn не представлява единен масив суша, а
Byrd) е роден на 25 октомври 1888 г. е архипелаг. За изследването на тази
Той е военноморски офицер, контра- част от континента извънредно много
адмирал, авиатор, полярен изследова- допринася Втората американска екстел, пръв достига със самолет Север- педиция на Бърд (1933–1935 г.), която
ния и Южния полюси.
разполага с два кораба и няколко саПрез 1933 г. започва товарването на молета. База на новата експедиция отпровизии за втората Антарктическа ново става „Малката Америка”, разшиекспедиция на Бърд, Уелингтън, Нова рена и оборудвана с усъвършенствани
Зеландия. След полетите на Джордж технически средства. Още по пътя към
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нея, през декември 1933 г., достигайки до Южната полярна окръжност, корабът, на който плава Бърд, завива на
изток за изследване на крайбрежието
на Земя Мери Бърд. Резултат от това
плаване, преминало основно в мъгли,
сред ледове и завършило в средата на
януари 1934 г., е откриването между
147° и 135° з. д. на т.нар. „Гробището
на дявола”, получило репутацията на
най-големия в света „производител”
на айсберги: само за едно денонощие
моряците преброяват около 8 хил.
айсберга, като един от тях достига
колосални размери с дължина 41 км.
По време на второто, февруарско, значително по-кратко плаване на изток
Бърд доказва, че в сектора 160°–148°
з. д. брегът на континента не достига
до паралела 75° ю. ш., нама и архипелаг , простиращ се, както се е предполагало по-рано, далече на север.
В края на март 1934 г. за провеждане
на рискован експеримент (самотно
зимуване) Бърд излита със самолет
на юг и почти на 200 км от „Малката
Америка” организира метеорологичен пост „Адванс”. Там Бърд прекарва пет зимни месеца (май–септември
1934 г.) в пълна изолация. Известно
време дежурството преминава нормално и той редовно поддържа връзка по радиото с другарите си. Към
края на зимата поради неизправност
във вентилационната тръба той се отравя с въглероден двуокис и едва избягва смъртта. В началото на август,
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след като няколко дни подред Бърд
не отговаря на повикванията по радиото, при него пристига спасителна група от трима човека. Те намират
Бърд силно изтощен, отслабнал и измъчен, който приветливо ги кани на
обяд. Четиримата прекарват в метеорологичната станция още два месеца,
и когато Бърд достатъчно укрепва, се
завръщат в базата.
През лятото (октомври 1934 – март
1935 г.), в резултат на нови полети над
Антарктида, открива планината Хорлик (86°00′ ю. ш. 120°00′ з. д.), хребета Хал-Флад (100 км). Бърд изяснява,
че планините Едсел Форд се простират не в меридионално направление,
както се е предполагала преди това,
а по паралела. Със самолет и частично с кучешки впрягове членовете на
експедицията изследват залива Салзбъргър, а Бърд проследява участък
от крайбрежието на изток от залива
Пол Блок, който нарича Брега Рупърт
(76°00′ ю. ш. 143°20′ з. д., дължина около 200 км). Извършвайки редица разузнавателни полети над Антарктида
на изток и югоизток от „Малката Америка”, Бърд и неговите летци изследват приблизително около 500 хил.
км2 неизследвана по-рано територия.
Те стигат до извода, че между море Рос
и море Уедъл не може да има морски
проток и следователно, Антарктида
представлява единен континент, въпреки че за такова категорично твърдение тогава още нямат достатъчно
НОЕМВРИ 2017
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основание. В началото на февруари 1935 г. експедицията завършва своята
дейност и без загуби се завръща в родината. В края на 1938 г., Бърд посещава
Хамбург и е поканен да участва в немската „Neuschwabenland” антарктическа
експедиция през 1938–1939 г., но отказва.

Задачите на българските учени
по време на XXVI Българска
Антарктическа експедиция

С

Предисловие или защо
Стремежът на човечеството за изследване на неизследваното е в основата
на неговото развитие. В доказателство
към тази теория могат да се споменат
имена като Руал Амундсен, Робърт
Скот, Чарлз Дарвин, Николай Коперник, Фернандо Магелан, Христофор
Колумб, Джеймс Кук и много други.
Нашата скромна групичка няма място
в този ред, но същият този стремеж
ни отвежда към най-южните части на
Геоложки изследвания
планетата. Посоката вече е ясна – АнСтефан Велев¹, Дочо Дочев²,
тарктика, и по-конкретно о-в ЛивингКамен Бонев¹
стън, на който се намира Българската
Антарктическа База. До тук добре, но
¹Български Антарктически инстив района на базата геоложките изтут
следвания са почти напълно напра²Софисйки Университет „Св. Климент
вени, т.е. липсва неизвестното. Проф.
Охридски“
Пимпирев подхвърля идея, свързана с
една много малко изследвана част на
острова, а именно нос Хана. Носът се
вързахме се с някои от участниците в настоящата XXVI
Българска Антарктическа експедиция, за да споделят с нашите читатели какви са плановете им
и задачите, които са си поставили за
изпълнение, както и какво е тяхното
значение. Надяваме се следващите редове да ви направят съпричастни към
приключението на нашите учени.
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намира в централните части на о-в Ливингстън, характеризира се с хълмист
релеф, а множеството скални разкрития дават възможност на геолозите
да развият фантазията и уменията си.

за миналото, които помагат да се разбере какво ще е бъдещето развитие
на планетата. В скалите, изграждащи
Земята, са запечатани периоди на затопляне и застудяване, периоди на

Снимка 1. Остров Ливингстън, с позицията на п-в Хърд, където се намира нашата база, малкият нос Хана, а в зелено в най-западната част на острова е п-в
Байърс, на който по време на миналата експедиция екипът прекара 17 дни на
палатка за извършване на палеонтоложки и вулканоложки изследвания.
Сравнително трудният достъп до тази
част от острова и добилите митологичност лоши метеорологични условия са причина за оскъдната информация, касаеща геологията на тази
част от Антарктика.

обилен живот и гибелен вулканизъм,
периоди на спокойствие и на активни
придвижвания на тектонични плочи,
водещи до земетресения и планинообразуване. Предварителната информация за нос Хана, е че е изграден от
седиментни скали, в които могат да
Задачите и геолозите
бъдат открити разнообразни вкамеГеологията е наука, която дава знания нелости, които се прослояват с вул-
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кански изливи. При тези скали и тази
природна красота, какъв по-добър
екип от палеонтолог, вулканолог и
един геолого-спелеолог с камера. Описанието на седиментните скали, както и палеонтоложката работа ще бъде
извършвана от преподавателя по палеонтология и стратиграфия в Софийския Университет гл. ас. д-р Дочо Дочев. Вулканските скали и събирането
на проби за различни изследвания ще

бъде направено от д-р Стефан Велев.
Д-р Камен Бонев, който е запознат с
геологията на голяма част от о-в Ливингстън, ще извърши заедно с Дочо
и Стефан, едно картиране на всички
скални типове, разкриващи се на нос
Хана.
Достигане и престой
Нос Хана се намира на около 20 км от
Българската Антарктическа База, което не позволява ежедневно пътуване

Снимка 2. От ляво на дясно: д-р Стефан Велев, д-р Камен Бонев и д-р Дочо Дочев.
Снимката е направена на п-в Байърс по време на 24-та експедиция, на която за
първи път екипът е посетил полуострова.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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до там. По тази причина решаваме, че
за да бъдем максимално ефективни
в геоложките си изследвания, трябва
да изградим палатков лагер, в който
да пребиваваме повече от десет дни.
Най-лесният и безопасен начин да се
достигне носът е чрез моторните лодки, с които ще се пренесе и багаж, който ще ни осигури достатъчен бивачен
комфорт, а имено: палатка, спални чували, газов котлон, храна – останалото е ентусиазъм. Променящите се постоянно метеорологични условия не
дават възможност да определим деня
на заминаването. Ще бъдем готови с
багажа и чакащи подходящия момент.
Научните проекти
Остров Ливингстън има дълго и сложно геоложко минало. През едни далечни геоложки епохи част от територията му е била завзета от морски
и континентални водни басейни, в
които кротко са съжителствали различни морски влечуги и безгръбначни главоноги създания. Сушата е била
застлана с тучна и разнообразна растителност, от ниски храстовидни и
папратови видове до чудовищно огромни дървета, сред които вероятно
са скитали и динозаври. Всичко това
съществува и днес, но под друга форма. Процесите на седиментообразуване и фосилизация са запечатали част
от геоложката история на това място.
Именно в съществувалите в миналото
водни басейни са се осъществявали
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тези процеси, при които основно се
образуват седиментни скали, които
по-късно след милиони години, вследствие на тектонските процеси и ерозията, са се показали на повърхността.
Седиментните скали са тези, в които
се запазват останки от растения и животни, обитавали Земята преди милиони години (фосили), както и следи от
тяхната жизнена дейност (ихнофосили). Именно такива са част от скалите,
разкриващи се на нос Хана, които ще
бъдат обект на нашите изследвания.
Надяваме се да имаме късмета да намерим и фосилни останки сред тези
седименти, които ще бъдат детайлно
описани. Не винаги вкаменелостите
се виждат с просто око. В почти всички утаечни скали при подходящи условия могат да се запазят и различни
типове микроорганизми (растения и
животни). Част от нашата работа ще
бъде свързана със събиране на проби
от различни нива от тези скални последователности, които по-късно ще
бъдат обработени в специализирани
лаборатории в България, за да се види
дали има останки от тези микроскопични растения и животни. Ако имаме
шанс да ги намерим, те ще ни помогнат да установим при какви условия
на водния басейн са се образували седиментите и каква е тяхната възраст.
Нека се върнем отново назад във времето, когато мощни вулкански изригвания нарушават спокойствието на
живота в древното море и суша. ЛавоНОЕМВРИ 2017
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ви потоци се разстилат, влачейки след
себе си огромни дървета, вулканска
пепел посипва горите, вода и лава се
срещат за да нарисуват драматизма
на природните процеси.
Днес вулканските скали образуват
открояващи се върхове, красиви клифове и носове, а вулканската пепел е
запечатала разнообразни папрати,
листа и клонки. На остров Хана има
различни типове вулкански скали,
които ще са обект на нашите задълбочени изследвания, които ще бъдат
детайлно описани наред със седиментите. Пробите, които ще бъдат взети
от вулканските скали ще ни помогнат
да определим техния химичен и минерален състав, условията при които са
образувани, както и тяхната възраст.
Но това са само част от нашите изследвания в предстоящата експедиция. Въпреки че по-голяма част от
геоложките изследвания около Българската база са направени, то все пак
има още някои геоложки дейности,
които могат и трябва да бъдат извършени. Една от основните ни цели е да
се проучи металогенният потенциал
на скалите около нашата база, като
от тях също ще бъдат взети проби, за
различни изследвания. Освен това ще
бъдат нанесени и на детайлна геоложка карта на района, която е изготвени
от български геолози в предишни експедиции.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Изследване динамиката на
океанското ниво и физико-химичните параметри на хидросредата
Доц. д-р инж. Борислав Александров
Катедра „Геодезия и геоинформатика”, УАСГ
Български Антарктически Институт
Създаване на бази данни (БД) и цифрово моделиране на релефа в района на Българската антарктическа база
(БАБ) и прилежащата акватория е
както научно-изследователска задача,
така и с подчертано практическо приложение. Информацията за съществуващия релеф на сушата и океанското
дъно е от първа необходимост за пълноценното осъществяване на ежегодните национални експедиции, поради
обвързаността на всички изследвания
в пространствено отношение. Изследванията на океана и неговото дъно са
задължителен елемент при проектиране на хидротехнически съоръжения,
пристанища, а също така и със задачи
за поддържане на навигационните
пътища. Хидрографските измервания
на големите морски пристанища и акватории се извършват с хидрографни
комплекси, многолъчеви ехолоти и
повсеместно използване на Глобалните навигационни спътникови системи. Това са акватории, които са с приблизително изучени дълбочини и с
ОКТОМВРИ 2017
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постоянни трасета и създадени водомерни постове с фиксирана надморска височина на „нулата” на тази лата.
В района на БАБ няма изградени пунктове за регистрация на морско ниво,
което би трябвало да се коригира в
най-близко време.

снимки в различни дни трябва да се
привеждат към една и съща нивоповърхнина. За тази цел с проекта ще се
оптимизира изградената през 2009
година водомерна лата, тъй като конструкцията ѝ в този си вид се оказа
податлива на суровите условия на полярния океан през антарктическата
зима.

Снимка 3. Доц. д-р инж. Борислав Александров

Б. Александров

В проекта, който ще стартира по време
на 26-та Българска антарктическа експедиция са заложени няколко предизвикателства. На първо място в Южния
залив не са извършвани изследвания
на цялата му акватория. На корабите
се използват налични навигационни
карти за дълбоките части, а в близост
до брега на Българската антарктическа база единствените едромащабни
карти на дъното са направените през
2010 и 2015 година от българските геодезисти. За да се направи коректна
БД, дълбочините от хидрографските

Няма данни за вертикалната скорост
на акустичните вълни във водната
среда на Южния залив, така както е в
България и Европа. Според теорията
на акустичните вълни най-силно влияние върху вертикалната скорост на
звука във водна среда оказват температурата, солеността на водата и дълбочината. За неизучени в акустично
отношение водни басейни се прилага
еталониране на акустичната техника,
което за района на Южния залив ще
бъде твърде трудно и с неочаквани резултати. По тази причина се предвиж-
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да вземане на проби за уточняване на
реалната вертикална скорост и създаване на карта с пространственото разпределение на вертикалната скорост
на звука във водната среда.
Второто сериозно предизвикателство
е укрепване на електронни датчици,
които да записват периодична информация за най-важните физико-химични параметри на водната среда, както
и динамиката на водната повърхност
във времето. Информацията от датчиците ще се транслира до Базата, като
надеждите са следващата година да
има възможност за директно предаване на данни в България целогодишно.

Б. Александров
Достъпът до редовна и дългогодишна
информация за промяната на морското ниво ще бъде един от най-достоверните признаци за глобалните климатични промени на планетата.
Третото предизвикателство е да се
проследи какви изменения настъпват
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в релефа на дъното на залива за период от две до пет години вследствие
на глобални климатични, приливно-отливни, ледникови и други явления. Това може да се изследва с нови
хидрографни измервания по същата
методика и моделиране на релефа на
дъното с анализ на корелацията в резултатите.
Към направените досега топографски
снимки в района на Българската база
от 1998 г досега, ще можем да допълваме все по-голяма заснета територия
и акватория, което би било от изключително значение както за Научната
програма на Антарктическите ни експедиции, така и в научно-приложен
аспект при съвместните ни проекти с
учени от различни страни.

Сеизмичност в района на о-в
Ливингстън и Българската Антарктическа база
Гл. ас. д-р Гергана Георгиева
Катедра Метеорология и Геофизика
Физически факултет на СУ

В рамките на 26-тата Антарктическа експедиция, ще работя по задачи от втория етап на проекта: ДФНИ
И02/11/2014, финансиран от ФНИ
на МОН. Проектът се изпълнява съвместно от НИГГГ при БАН и СУ "Св.
Климент Охридски". В продължение
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на няколко месеца ще събираме информация за сеизмичността в района
на о-в Ливингстън и Българската Антарктическа база.

Снимка 6. Гл. ас. д-р Гергана Георгиева
Тази година отново ще инсталираме
сеизмична станция LIVV върху изградения вече фундамент, на около километър от базата, в близост до ледник
Перуника и ще изследваме движението на ледника чрез GNSS измервания.
През първия етап от проекта регистрирахме серия сеизмични събития в
западния край на острова. Не открихме публикации в научните списания, които да съобщават за активност
толкова близо до остров Ливингстън,
което ни мотивира още повече да продължим изследванията.
Районът
на
Южношетландските
острови, част от които е и о-в Ливингстън, е силно сеизмичен. Този район
е изключително интересен от гледна точка на сложната му геодинами-
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ка. В различни етапи от историята на
Земята тук се е сменяла посоката на
процесите и е имало периоди на унищожаване на земна кора (зона на субдукция) и периоди на образуване на
нова земна кора (периоди, през които
е била рифтова зона). В резултат на
това земната кора е значително раздробена. Като цяло известни с високата сеизмичност са районите на север
от о-в Ливингстън, както и Брансфийлдския проток, който се разполага
на юг – югоизток от острова. Тук има
вулканична активност. Освен тектонските и вулканичните земетресения,
регистрираме и земетресения, чийто
източник е движението на ледника.
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Около 2/3 от регистрираните сеиз- градените връзки, ще се предават до
мични събития са с такъв източник и базата и данни от други измервателги наричаме ледотресения.
ни уреди.
По време на 26-тата Антарктическа
експедиция планираме да осъществим
пренос на сеизмичните данни от сеизмичната станция до базата. По този
начин дистанционно, макар и само в
рамките на малък район около базата,
ще можем да следим състоянието на
апаратурата, както и регистрираната
информация. Необходимите антени, с
които да реализираме преноса на данни ни бяха безвъзмездно предоставени от фирма Senetic България. Освен
данните от сеизмичната станция, с из-
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За по-доброто разбиране на движението на ледника и връзката му с
регистрираните ледотресения ще
инсталираме и няколко специално
разработени за целта апаратчета. Малък екип от инженери работи през
последните месеци, за да ги създаде и
нагоди за нашите цели. Повече за това
какви данни регистрираме с тях и каква информация са ни дали, ще разкажа
след края на експедицията.
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Видове цивилизации. Скала на
Кардашев
Автор: Цветомил Семков

Н

ека бъдем реалисти, пределно ясно е, че цивилизацията ни има значителни
проблеми: войни, наводнения, болести, бедност и унищожение на околната среда (списъкът
продължава още и още). Въпреки
това сме постигнали и много неща,
от които трябва да се гордеем: методи за невидимост, изследователските
мисии на Марс, достигането на ръба
на Слънчевата система, откриването на частицата Хигс Бозон, гравитационните вълни… Обществото ни е
достигнало повратна точка. Според
известния теоретичен физик Мичио
Каку, следващите 100 години наука
ще определят дали ще се изпарим от
лицето на Земята или ще процъфтим.
Дали ще останем цивилизация, която дори не е достигнала скалата на
Кардашев за измерване на технологичния напредък или ще напреднем,
проправяйки си път към звездите?
Притежаваме вечно увеличаващ се
списък от невъобразими катастрофи,
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

който върви почти паралелно с безпощадния ни марш към технологично
съвършенство. Как можем да сравним
всички вълнуващи и вдъхновяващи
научни открития на фона на цялото
това унищожение и хаос?
Експертите твърдят, че когато една
цивилизация напредва, енергийното търсене рязко се повишава поради
увеличение на популацията и енергийните изисквания на напредналите технологии. Затова е създадена
скалата на Кардашев като начин за
измерване на технологичния напредък на една цивилизация, базирайки
се на това колко енергия има на разположение.
Скалата първоначално е проектирана през 1964 от руския астрофизик
Николай Кардашев, който е търсел
признаци на извънземен живот в
космическите сигнали. Има 3 основни класа цивилизации, всеки с определен енергиен капацитет: Клас
I (10¹⁶W), Клас II (10²⁶W) и Клас III
(10³⁶W). Други астрономи са разши-
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рили скалата до Клас IV (10⁴⁶W) и
Клас V (енергията, която е на разположение на тази цивилизация е равна
на цялата енергия не само в нашата
вселена, но във всички вселени – във
всички времеви линии). Тези допълнителни нива взимат под внимание
както енергийния достъп, така и обема знания на разположение.
Важно е да отбележим, че човешката
раса още дори не фигурира на тази
скала. Тъй като все още задоволяваме енергийните си нужди от мъртви
растения и животни, тук на Земята
сме от нисък Клас 0 цивилизация и
имаме още много дълъг път да извървим, преди да бъдем повишени в
Клас I.
Но какво всъщност представляват
тези категории?
Тип 0: Регионална цивилизация –
извлича енергията и природните си
ресурси от сурови органични източници като дърво, въглища и нефт. Каквато и ракета да бъде използвана от
тази цивилизация, би била задължително базирана на химично задвижване. Тъй като този метод на транспорт е изключително бавен, означава
че в по-голямата си част обществото ще е ограничено до границите на
планетата си.
Тип I: Планетарна цивилизация – би
могла да оползотворява всички ресурси, които са на разположение на
Земята, умело да улавя енергийния
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потенциал на цяла планета. С малко
късмет, много труд и увеличение на
енергийното производство до 100
000 пъти сегашното ще достигнем
тази фаза след 100-200 години. Този
тип се характеризира и с възможността за контрол над природните стихии,
като вулкани, земетресения и времето. Звучи невероятно, но в сравнение
с по-високите класове на развитие,
това са базови и примитивни нива на
контрол.
Тип II: Звездна цивилизация – би
била далеч по-развита от нас и няколко хиляди години след нашето
ниво на еволюция. Тя може да извлича цялата мощ на нейната звезда
(не просто абсорбиране на енергията, но и самия ѝ контрол). Има няколко предложени логични метода за
постигането на това. Най-известният
е хипотетичната Сфера на Дайсън,
която е масивно устройство, обхващащо цялата звезда. Освен това, ако
ядреният синтез (механизмът, който
захранва звездите) бива овладян от
дадената раса, реактор с неимоверна
мощ и мащаб може да задоволява всяка тяхна нужда. Също така, водородът
от съседни газови гиганти може да
бъде употребяван, като за тази цел се
използва орбитиращ реактор, който
бавно да изцежда планетата. Какво
би означавало наличието на такова
количество енергия за една раса? Да
кажем, че нищо, което е познато до
момента на науката не би могло да
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заличи тази цивилизация.
Тип III: Галактическа цивилизация
– енергийното ѝ производство би
покривало цяла една галактика (около 10 милиарда пъти добива на Тип
II цивилизация и от 100 хиляди до 1
милион години по-развити от нас).
Що се отнася до хората, преминали
стотици хиляди години еволюция –
биологична и механична – безспорно
ще бъдат невъобразимо по-различни
от нас. Предшествениците на нормалните хора, представлявайки подраса на вече високо развитото общество, най-вероятно ще бъдат считани
за увредени, нисши и недоразвити
в сравнение с техните родственици
– киборги. Точно те са колонизирали галактиката като цяло, усвоявайки енергията от стотици милиарди
звезди, пътувайки през космическото
пространство и заселвайки безброй
много светове. Разпростирайки се из
галактиката по такъв начин, обаче, те
биха се сблъскали с ограниченията,
които законите на физиката поставят.
Основно става въпрос за пътуването
със скоростта на светлината. Това е,
естествено, ако не са успели да разработят работещ двигател за изкривяване на пространство-времето (Warp
drive), или ако са успели да открият
тайната на телепортацията, използвайки червееви дупки (Wormholes).
Тип IV: Вселенска цивилизация –
Кардашев вярвал, че няма клас, надскачащ Тип III, такъв тип развитие
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според него било извън способностите, на която и да е раса. Много хора
са на това мнение, но въпреки това
скалата била разширена от малцина,
смятащи, че могат да се достигнат
невъобразими висини. Тази цивилизация, обхващаща цялата Вселена,
би могла да предприема невероятни
свръхчовешки проекти, като променянето на пространство-времето или
съзнателното забавяне на ентропията
(и дори нейния обрат) с крайна цел
достигане на безсмъртие. Също така
тази цивилизация е способна да населява хоризонта на събитията на супермасивните черни дупки. Такива
подвизи са по силите само на нематериални същества, което означава,
че най-вероятно са завинаги извън
обсега на човечеството.
Тип V: Мултивселенска цивилизация – надхвърля вселената си на произход, прескачайки между вселени,
съдържащи различни форми на материя, физика и пространство-време. Тези същества биха наподобявали
митичните богове, притежаващи невъобразима сила и способности.
Човечеството се намира в епоха на
несигурност, повратна точка, която ще определи пътя, по който ще
поемем. Ако искаме да достигнем
звездите и да се превърнем във величествена цивилизация, трябва да
започнем да се държим като такава.
Фактът е, че заради краткосрочното
мислене и облаги, които са обзели
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масата хора, е по-вероятно сами да
се запратим в бездната, отколкото да
достигнем дори най-ниските нива на
скалата. До момента смятаме, че сме
сами в безкрайния космос и колкото
и да наблюдаваме, така и не успяваме
да намерим другар, който да сподели
съдбата ни на лутащи се в екзистенциалния мрак. Според антропичния
принцип нашата Вселена има точно
настроени фундаментални величини, за да поддържа живот. Тя може
да е една от малкото, което ни прави
вестоносци на искрицата живот. Би-
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хме ли искали с нас да загинат очите,
които наблюдават със страхопочитание тази величествена красота. Колко
тъжно би било...
Източник: Futurism.com
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Как се виждам в света на науката и
технологиите
Автор: Десислава Олегова 14г., от теориите за познанието ръководи
повечето; говоря за кръговрата на ЗаВидин
Хората са любопитни, оттук идва и
влечението ни към познанието. Човек, още докато е малък, опознава
заобикалящия го свят. От първите
стъпки и думи той стига до сложни
космически операции, нови открития, изобретения. Може би трудно би
се изброило всяко действие на човека
в откриването. Живеем във време на
икономически и технически прогрес,
технологии и роботи, които изпълняват ежедневни действия вместо нас.
Бих казала, че сме в една различна
епоха, за разлика от близките тридесет години. Размишлявах върху въпроса: защо светът днес е толкова различен? И отговорът се появи: човекът
намира нужда от потребности, които
все някой трябва да измисли как да ги
изобрети.
Както отпреди 85 милиона години
приматите се учели да скачат от дърветата, така и ние съвременните хора
вече сме направили първите си стъпки на естествения спътник на планетата Земя – Луната. Аз вярвам, че една
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нон, древногръцки мислител – колкото повече научаваме за света, толкова
разбираме,че нищо не знаем. Затова
и са компютрите, деца на новата наука – човек не може да знае абсолютно
всичко, но вече с един клик сме способни да го наваксаме.
Науката е пред мен, пред вас и всички други. Научаваме се да мислим,
за да повишим интелектуалното си
ниво, да се доказваме. Животът ще
бъде скучен, ако няма наука. Ще живеем в сиво ежедневие, вършещи задължения безразборно, защото умният създава план, чиито знания трябва
да бъдат научени и придобити. Ако
няма факти, интересна информация,
тогава защо да живеем? Ако за мен
няма учебници, химични опити, исторически теории, физични формули, математически уравнения и правила по писане,тогава няма как да се
развивам умствено. Ако нямаше наука, ние нямаше да можем да мислим,
следователно да изследваме и извеждаме хипотези за предполагаемото
ни еволюиране или пък за построява-
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нето на египетските пирамиди, например. Науката и знанието са като
градина: ако не почистваме и засаждаме нови цветя, които да разцъфват
и ухаят, едно по едно ще загинат.
Следващите десет години ще се променим в технологиите най-много.
Новите телефони сигурно ще бъдат

в размер на книга или пък в различни форми на плодове. Ще можем да
разговаряме и учим с деца роботи,
които сигурно ще ни преподават в
клас. Свободно с космически кораб да
пътуваме до Марс, някои вече да живеят там и отдавна посетена дестинация да е Луната.

Как се виждам в света на науката и
технологиите
Как се виждам в света на нау- квалифициран и ентусиазиран учен.
ката и технологиите – Велина Нека си представим какъв би бил
днешният свят без наука? Това есе
Еленска, 11 г.
Науката – една малка дума, която дава
отговор на толкова много въпроси.
Науката – съвкупност от факти, открития и предположения.
В нашия сложно разбираем свят всеки ден ние научаваме нови неща както за заобикалящия ни свят, така и
за самите нас. Всичко, което ни заобикаля, е създадено благодарение на
множество опити и изследвания от
хора, които разбират заобикалящия
ни свят толкова добре, че да го променят. Защо падна ябълка на главата ми?
Как да излекувам тази болка? Земята
плоска ли е? Отговорът е в едно дълго
изследване, проведено от един добре
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

нямаше да съществува, нямаше да се
храним така разнообразно и вероятно още много неща... Да помислим за
всички години съществуване на човечеството колко много открития е имало. Науката не е променила начина ни
на живот, тя го е създала. Къде щяхме
да сме без науката? В някоя пещера
без никакви телефони, телевизия и
интернет.
Нека сега си представим науката след
десет години. Лек за рак и решение на
световния глад. Според експерти науката върви с гигантски крачки напред
и нищо не е изключено.
Науката е важна за мен, защото тя е
основата на всички наши познания за
света около нас и всички наши откриОКТОМВРИ 2017
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тия от самото ни раждане до края на
нашия живот.
Растенията също са полезни на науката. Човекът се стреми да бъде доминиращ вид на Земята, да определя правилата в света, който е „завладял”, но
едва ли някой би могъл да заповядва
на природата.
Според мен растенията имат приложимост в науката и помагат на начина
ни на живот.
За мен науката няма граници и ако аз
бях учен бих се занимавала в сферата
на биониката. Биониката е сравнително нова наука за границата между
биологията и техниката. Задачата на

биониката е да заимства от природата
идеи и принципи създадени в процеса
на еволюцията и да ги прилага в техниката.
Има на какво да се поучим от природата. До днес човешката мисъл не може
да създаде такива миниатюрни компактни, високочуствителни уреди каквито е конструирала природата.
Науката ни дава сила и кураж за покоряване на нови върхове!
Велина Еленска, 11г., гр.София,
41.ОУ Св. Патриарх Евтимий – участник в конкурса за есе FRESH Girls

Как се виждам в света на науката и
технологиите
Автор: Михаела Славчева Яче- ства за всички неизлечими болести.
Начина съм го измислила – ще съзва, 12 години, град Раковски
Аз в света на науката!? Толкова ми се
иска да знам дали наистина мечтите ми ще се сбъднат! Та те са толкова
много!
Представите ми за моето бъдеще са
свързани с любимите ми предмети в
училище – искам това, което уча по
математика, природни науки и история, да приложа в живота си.
Най-много искам да стана лекар, но
такъв лекар, който да създава лекар-
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давам лековете от цветята, билките
и водите. Знаем колко различни са те
по вид, състав, цвят и съм сигурна, че
всяко цвете лекува определена болест. Като начало ще сравнявам формата на листчетата или формата на
плодчето с даден орган в нашето тяло.
Само са ни нужни асоциации и проучвания, които много се надявам да са
достъпни.
По медиите често виждам репортажи
за български учени – те откриват веНОЕМВРИ 2017
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лики неща, а в същото време изглеждат скромни, тихи, почти незабележими. Защо? Наистина да си скромен е
добро качество, но нали светът трябва
да знае за постиженията на учените
от малка България, за да бъдат подкрепени. Откритията ни са в космическите станции, в храните, дрехите,
бита, а почти никой не знае за ползата
и създаденото от тези хора.
Надявам се докато порасна това отношение да се промени, за да мога като
млад лекар да споделям опитите и
възможностите си. Искам да помогна
най-вече на моя тате, да може да ходи
така, както го правеше преди 7 години. Той беше величествен, трудолюбив и любвеобилен. Но болестта на
Бехтерев, за която никога не бях чувала, обездвижва гръбначния му стълб.
Благодарение на бележит български
лекар – доктор Калнев, моят тате
е жив и усмихнат, но се придвижва
трудно – с проходилка. Ще имам много
знания за цветята и билките от прекрасната ни природа и знам, че ще намеря подходящото лекарство за него.
Обичам го и искам , мечтая си той да е
отново здрав.
Гръбначният стълб ми прилича на
стоножка, за която знам, че е отровна.
Но дали тази отрова не може да създаде лекарство, което да излекува хората, които ползват помощни средства,
а те милите са толкова много. Всички
експериментират какво ли не – за да
се чувстват отново подвижни.
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Знам, че българската минерална вода
е свръх лековита. Ако използвам нейни частички в своето „лекарство за
подвижност“, сигурно ще се надгради
ефектът от частичка на стоножка.
А кое цвете прилича на гръбначен
стълб? Зрънцата на мъничкия босилек! Ще добавя и тях!!!
Кое ли животно ходи изправено като
нас? Маймунката!? Дали да не поговоря с нея за това кое дава толкова
пъргавина и устойчивост на снагата
ѝ. Дарвин казва, че произхождаме от
тях. Дали ще ми нашепнат разковниче
за моето лекарство?
Преди това обаче трябва да науча езика на животните, като д-р Дулитъл.
Сигурно имат свой език, ако хората
някога го узнаем, сигурна съм, че ще
ни е от полза.
Доста се замечтах и осъзнах, че много
имам да уча. Но когато човек следва
мечтите си, те се превръщат в реалност.
Ще ми се моето детство и тийнейджърство да минат спокойно и осъзнато, че
ако не изгубиш разумното си поведение през тези прекрасни, но изпитващи години, ще постигнеш мечтите си.
Дотогава обаче трябва да се запозная
с науката – химия, физика, биология,
защото природните науки са в основата на развитието на живота около нас.
Като добавим прекрасната и вълнуваща математика – ето, успешната личност е готова.
Независимо колко добър си обаче в
ОКТОМВРИ 2017
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науките, много по-важно е да си добър и здрав човек. Да търсиш своето
щастие, дарявайки щастие на другите хора. Важно е да сме комуникативни личности и да не позволяваме на
предизвикателствата да ни откажат, а
напротив – да ни вдъхновяват да следваме мечтите си.
Важно е да се уповаваме и на Божието присъствие, защото дори Айнщайн
казва, че той – Бог, съществува. Неговите заповеди ни правят добри хора.
Хора, които не вредят на себе си и
околните, а са смирени, очаквайки доброто и не губейки надежда.
Никога не бива да се отчайваме, а да
учим законите на света около нас, защото той ни подсказва всеки ден, че
вечност не съществува и трябва да се
доверяваме на природните сили – те
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ни закрилят или ни изпитват, но винаги ни дават урок, от който да се поучим.
Мечтая като млад учен да открия асоциациите на доброто по света – отразено в цветето, човека, животинчето.
Надявам се да ги открия! Надявам се
чрез елементарните неща да обясня
сложните, за да можем всички ние да
се съобразяваме с техните сили, за да
живеем по-смислен живот.
Искам светът ни да е божественият
рай, в който да няма болести, балистични ракети, атентати, стихии. Всички да сме здрави, добри и вярващи в
смирението, справяйки се с препятствията на житейския си път!
Дано светът да позволи на всички деца
да сбъднат мечтите си, защото децата
нямаме лоши мечти!

НОЕМВРИ 2017
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Клетъчна стена на Staphylococcus
aureus и стафилолитични ензими
Автор: Росица Ташкова

Биохимичен състав и структура на
пептидогликана
Пептидогликанът (муреин) е основен, специфичен компонент на бактериалната клетъчна стена. Основната му функция е да запазва целостта
на клетката, като противостои на
тургорното налягане. Инхибирането
на биосинтезата му (чрез мутация,
под действието на антибиотици)
или специфичното му разграждане
(например от лизозим) по време на
клетъчния растеж, води до лизис на
клетката. Пептидогликанът е важен и
за поддържане на определена форма
на клетката и служи като основа за
прикрепване на различни други компоненти, например белтъци (Dramsi
et al., 2008) и тейхоеви киселини
(при Грам положителните бактерии)
(Neuhaus & Baddiley, 2003). Той е тясно свързан с процесите на клетъчен
растеж и делене. Някои бактериални видове не притежават пептидогликан – Mycoplasma, Planctomyces
и Orientia (Rickettsia) tsutsugamushi
(Moulder, 1993; Tamura et al., 1995).
Никога не е бил наблюдаван и при
Chlamidia sp., въпреки че те притежават повечето от гените, необходими
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

за биосинтезата му (Chopra et al., 1998;
Ghuysen & Goffin, 1999).
Основните структурни компоненти
на пептидогликана са линейни гликанови вериги, омрежени от къси
пептиди. Гликановите вериги са съставени от редуващи се N-ацетилглюкозамин и N-ацетилмурамова киселина, свързани чрез β-(1-4) връзки.
D-лактоиловата група на всеки остатък N-ацетилмурамова киселина е
заместена с пептидна верига, която
най-често има следната структура:
L-Ala-γ-D-Glu-мезо-A2pm (или L-Lys)
-D-Ala-D-Ala (A2pm е 2,6-диаминопимелинова киселина), като при зреене на макромолекулата, последният
D-аланинов остатък се губи (Vollmer
et al., 2008). Омрежването на гликановите вериги обикновено възниква
между карбоксилната група на D-аланина на четвърта позиция и аминогрупата на диаминопимелиновата
киселина на трета позиция, или директно, или чрез къс интерпептиден
мост. Така, химическата характеристика на този хетерополимер включва
присъствието на необичайния въглехидрат N-ацетилмурамова киселина, γ-свързана D-глутаминова кисеОКТОМВРИ 2017

Българска наука

44

С подкрепата на:

МЕДИЦИНА | БРОЙ 103

лина, L-D (или дори D-D) връзки и
небелтъчни аминокиселини (A2pm)
(Vollmer et al., 2008).
Гореописаната структура на пептидогликана се запазва при всички известни бактериални видове. Въпреки
това, съществуват известни вариации между видовете – главно в пептидната верига, гликановите вериги
или в местоположението или състава на интерпептидния мост. Може
да съществуват и вътревидови вариации във фината структура на пептидогликана, зависещи от условията
на растеж (фаза на растеж, състав на
хранителната среда, наличие на антибиотици) (Vollmer et al., 2008).
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Особености в структурата на пептидогликана на Staphylococcus
aureus
Пептидогликанът на Staphylococcus
aureus представлява хетерогенен,
силно омрежен полимер, което го
прави особено труден за разрушаване. Дебелината му е около 20-30
nm. Пептидните вериги при S. aureus
имат следната структура: L-аланинD-изо-глутамин-L-лизин-D-аланинD-аланин, а интерпептидният мост е
пентаглицинов сегмент (Фиг. 1 и 2).
Фиг. 1. Схема на пептидогликана на
Staphylococcus aureus. G = N-ацетилглюкозамин; M = N-ацетилмурамова киселина; L-ala = L-аланин; D-ala
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= D-аланин; D-glu = D-глутаминова
киселина; L-lys = L-лизин. Интерпептидният мост е глицинов пентапептид, свързан с карбоксилната
група на D-аланина в страничната
тетрапептидна верига.

трансгликозилаза (Labischinski, 1992)
и транспептидаза (de Lencastre et al.,
1994), разположени отвъншната страна на цитоплазматичната мембрана.
Трансгликозилазата катализира формирането на β-(1–4) гликозидна връзка
между дизахаридите на гликановите
единици, които формират полимера
на основната гликанова
верига.
Новоформираната гликанова верига,
често наричана насцентен пептидогликан, се
вгражда в клетъчната
стена от транспептидазата. Транспептидазата
медиира
омрежването
чрез създаване на пептидна връзка между N-края
на последния глицинов
остатък от пентаглициновия сегмент, прикачен
към една от пептидните
вериги, и D-аланина на
четвърто място, който е
част от съседна пептидна
верига (van Heijenoort,
2001). Резултатът от активностите на
Фиг. 2. Химична структура на пеп- трансгликозилазата и транспептидатидогликана на Staphylococcus aureus. зата е формирането на пептидоглиБроят на глициновите остатъци в канова мрежа, която обхваща цялата
интерпептидния мост е n = 5.
клетка (Sharif et al., 2009).
Последните стъпки от изграждането Биохимична структура на тейхоена пептидогликана включват учас- вите киселини при Staphylococcus
тието на два много важни ензима – aureus
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Тейхоевите киселини са значима част
от клетъчната стена на Staphylococcus
aureus. Повечето щамове експресират полирибитолфосфатни тейхоеви
киселини, заместени с D-аланин и
N-ацетилглюкозаимн (Xia & Peschel,
2008). Модификациите в захарните остатъци на тейхоевите киселини
силно варират. Staphylococcus aureus
и повечето Грам-положителни бактерии експресират на
повърхността си тейхоеви киселини, които са свързани или с
мембранни
липиди
(липотейхоеви киселини), или с N-ацетилмурамовата киселина
от пептидогликана на
клетъчната стена (Фиг.
3). Последните са съставени от повтарящи
се единици, които съдържат фосфат и са с
много вариабилен и
често
видовоспецифичен състав. Полирибитолфосфатните
тейхоеви киселини са
изградени от повтарящи се единици D-рибитол, свързани чрез
1,5-фосфодиестерни
връзки.
Тейхоевите киселини
са ковалентно свързани с пептидогликана чрез линкерна единица, която
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

обикновено представлява N-ацетилглюкозамин-N-ацетилманозаминов
дизахарид. При S. aureus полимерът
съдържа 2 или 3 глицеролфосфатни
единици, последвани от около 40
рибитолфосфатни, които може допълнително да бъдат модифицирани
с N-ацетилглюкозамин и D-аланин
(Фиг. 4) (Xia & Peschel, 2008).

Фиг. 3. Схема на взаимното разположение на компонентите на клетъчНОЕМВРИ 2017
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ната стена и капсулата.

Фиг. 4. Химична структура на тейхоевите киселини (WTA), свързани с
пептидогликана.
Стафилолитични ензими
Някои патогенни бактерии се характеризират с естествена резистентност към бактерицидните компоненти на тъканите на гостоприемника.
Това обикновено се дължи на структурни особености. Например, присъствието на D-аланин в тейхоевите
киселини на Staphylococcus aureus
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

(Peschel et al., 1999) определя устойчивостта на бактерията към дефензините, протегрините и други антимикробни пептиди. Освен това, S. aureus
притежава допълнително структурни
или биохимични особености, които
му позволяват да устоява на защитните механизми на гостоприемника.
Телесните течности и тъканите на
животните съдържат разнообразие от
антимикробни вещества, които убиват или потискат растежа на бактериите. Те се наричат тъканни бактерициди (Bera et al., 2005).
Един от най-важните и широкоразпространени тъканни бактерициди
е лизозимът. Той е мурамидаза, която разгражда пептидогликана чрез
разкъсване на гликозидната β-(1-4)
връзка между N-ацетилмурамовата
киселина и N-ацетилглюкозамина.
Произвежда се от различни тъкани
(мукозни мембрани, респираторен
и храносмилателен тракт) и се открива в телесни течности като слюнка, серум, пот и сълзи. Титърът му се
повишава при инфекция и се индуцира синтезът му в различни клетки
(моноцити, макрофаги) (Keshav et al.,
1991).
Без съмнение лизозимът е много важен защитен компонент, но патогенните бактерии, които колонизират
гостоприемника за дълъг период от
време или причиняват хронични инфекции, са развили механизми, които
ОКТОМВРИ 2017
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да неутрализират действието му.
Staphylococcus aureus е напълно нечувствителен към лизозима, което
допринася много за устойчивостта и
успешното колонизиране на кожата и
лигавиците при човека и животните.
Точният механизъм на тази устойчивост все още не напълно изяснен, но се
обсъждат различни предположения:
O-ацетилирането на N-ацетилмурамовата киселина в пептидогликана
(Bera et al., 2005), прикрепването на
други полимери (например полизахариди) към клетъчната стена, високата степен на омрежване на пептидогликана и незаместените остатъци
N-глюкозамин, както е при Bacillus
cereus и Streptococcus pneumonia
(Vollmer and Tomasz, 2000).
Ензимите, хидролизиращи пептидогликана на S. aureus представляват алтернатива на антибиотиците,
въпреки опасността от развиване на
резистентност, имуногенност и освобождаването на компоненти от
лизиралите клетки, които могат да
предизвикат възпаление. В следващите точки ще бъдат разгледани няколко ензима, които притежават способността да разграждат клетъчната
стена на Staphylococcus aureus.
1. Автолизин Atl
Автолизините са бактериолитични
ензими, които разграждат пептидогликана на бактериите, които ги продуцират. Въпреки че са потенциално
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

опасни за клетката, те са широкоразпространени сред бактериите, които
притежават пептидогликан (Smith et
al., 2000).
Муреин хидролазите са хидролитични ензими, участващи в деградацията, обмяната и зреенето на бактериалния пептидогликан. Те играят
съществена роля в клетъчното делене
чрез осигуряването на точно разделяне на клетка. Поради тяхната активност, те са строго регулирани, за
да се предотврати внезапен лизис –
това е феноменът, който дава името
им. Най-важната муреин хидролаза
на S. aureus е AtlA, която се експресира като про-протеин с дължина 1
257 аминокиселини (137,5 kDa). Той
претърпява протеолитично срязване
до сигнална секвенция с размер 3,1
kDa, 17,6 kDa пропептид с неизвестна
функция и два каталитично активни
протеина – AM и GL (Oshida et al.,
1995). AM (63,3 kDa) е N-ацетилмурамил-L-аланин амидаза, която къса
амидната връзка между N-ацетилмурамовата киселина в муреиновия
скелет и L-аланина в пептидната верига (Biswas et al., 2006). В допълнение, AM притежава един ензимен
домен и два повторени домена, които участват в локализацията и субстратното разпознаване (Biswas et al.,
2006; Baba & Schneewind, 1998). GL
(53,6 kDa) е ендо-β-N-ацетилглюкозаминидаза, която хидролизира връзката между N-ацетил -β-D-глюкозамина
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и N-ацетилмурамовата киселина и
съдържа ензимен домен и един повторен домен (Oshida et al., 1995). Кталитичния домен на GL без повтора е с
размер около 36 kDa (Bose et al., 2012).
Предполага се, че в отсъствие на Atl,
други муреин хидролази могат поне
отчасти да компенсират загубата на
активността му. Възможни компенсиращи муреин хидролази са Sle1
(Kajimura et al., 2005), LytN (Frankel et
al., 2011), LytM (Ramadurai & Jayaswal,
1997), както и повече от 15 други протеина с предполагаема амидазна и глюкозаминидазна активност (Frankel et
al., 2011; Delaune et al., 2011).
2. Лизостафин
Лизостафинът е мономерен цинков
металоензим с дължина 246 аминокиселини. Молекулната му маса е
около 27 kDa, изоелектричната му
точка е 9,5, а pH-оптимумът – 7,5
(Browder et al., 1965; Trayer & Buckley,
1970). Той е бактериоцин, произвеждан от Staphylococcus simulans биовар staphylolyticus. Синтезира се като
препроензим с дължина 493 аминокиселини и притежава N-краен лидерен пептид от 36 аминокиселини
(Фиг. 5). Проензимът се освобождава в културалната среда и съдържа
15 тандемни повтора по 13 аминокиселини в N-края си (Heinrich et al.,
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1987). Пролизостафинът е 4,5 пъти
по-слабо активен преди зреене на
ензима, което се осъществява чрез
секретиране на цистеинова протеаза
по време на растежната фаза, отстраняваща N-крайните повтори (Thumm
& Götz, 1997). Молекулата на лизостафина се състои от два различни
домена: N-краен пептидазен домен,
отговорен за каталитичното действие
на протеина (Schindler & Schudhardt,
1964) и C-краен насочващ домен,
който участва в свързването а пептидогликана като субстрат (Simmonds
et al., 1997; Baba & Schneewindt, 1996).
C-крайният домен е с дължина 92
аминокиселини и не е задължителен
за ензимната активност на лизостафина, но е необходим за насочването
му към клетъчната стена на S. aureus.
Мутантен лизостафин без насочващ
домен губи способността си да се
свързва със стафилококите и да разграничава таргетните клетки (Baba
& Schneewind, 1996). Такъв домен се
открива и при други видове пептидогликан хидролази, например С-краят
на N-ацетилмурамил-L-аланин амидазата и N-краят на глюкозаминидазата, които са продукт на стафилококовия автолизин Atl. Тези домени
насочват автолизина към екваториалната повърхност на S. aureus (Lu et al.,
2006).
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Фиг. 5. Зреене на молекулата на лизостафина. Лизостафинът се синтезира под формата на препроензим и
след отстраняване на сигналния пептид, разтворимият пролизостафин
се освобождава в извънклетъчната
среда. Протеолитичното изрязване на 211 аминокиселини от пропептида, от които 195 са организирани
като 15 тандемни повтора от по
13 аминокиселини, води до освобождаване на биологично активния лизостафин. SP – сигнален пептид; PD
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

– N-краен пептидазен домен; CWT –
С-краен домен, насочващ лизостафина към неговия рецептор върху повърхността на клетката-мишена.
S. simulans произвежда лизостафин
по време на стационарната фаза и
при определени условия това е координирано с продукцията на други извънклетъчни ензими (Larrimore et al.,
1982). Продуцентите на лизостафин
не притежават специфични имунни
гени, а разчитат на резистентност, за
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да оцелеят по време на биосинтезата
на този ензим. Генът за ендопептидазния домен на лизостафина lss и генът, отговорен за резистентност към
лизостафин lif се разполагат върху
плазмида pACK1 (Thumm & Götz, 1997;
Heath et al., 1987; Heath et al., 1989).
Двата гена са фланкирани от инсерционни секвенции, което предполага,
че S. simulans биовар staphylolyticus
може да е получил тези гени чрез хоризонтален трансфер (Thumm & Götz,
1997).
Лизостафинът свободно преминава
през капсулния слой на капсулираните стафилококи (King et al., 1980) и
разрушава клетъчната стена на много
щамове на Staphylococcus sp., действайки като глицил-глицинова ендопептидаза (Schindler & Schudhardt,
1965).
Поради способността на ензима да
убива патогенни за човека стафилококи, като S. aureus и S. epidermidis,
различни публикации от 60-те и 70те години препоръчват употребата
му срещу инфекции, причинени от
тези патогени. Въпреки това, изучаването на лизостафина като средство
за лечение е спряло поради наличието на други ефективни препарати. Но
с бързото намаляване на активността
на антибиотиците и възможността за
синтез на рекомбинантен лизостафин, проучванията на лизостафина
като терапевтичен агент срещу стаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

филококови инфекции, отново започват да се провеждат.
Лизостафинът притежава много добри характеристики като антибактериален агент: активен е както срещу
делящи се, така и срещу неделящи
се клетки, разгражда се от чревните
протеази без да влияе на естествената микрофлора, не е токсичен, относително стабилен, когато е конюгиран с полиетиленгликол и запазва
активността си в човешки серум
(Williamson et al., 1994; Schaffner et al.,
1967; Walsh et al., 2002). Освен това,
според някои проучвания лизостафинът остава активен in vivo, без да
предизвиква нежелана имунна реакция, освен повишаването на титъра
на антитела срещу него (Zygmunt et
al., 1972; Dajcs et al., 2002).
Употребата на комбинации от антимикробни агенти е обичайна, тъй като
това разширява спектъра от засегнати бактерии; предотвратява възникването на резистентност; понижава
токсичността, тъй като комбинацията позволява по-ниска концентрация
на отделните компоненти; агентите
може да действат синергистично. Синергия е наблюдавана in vitro между
лизостафин и мембранно-активни
агенти, като полимиксини В (Polak et
al., 1993) и раналексин (Graham et al.,
2007), който е катионен пептид, продуциран от жаби от рода Rana и е активен срещу MRSA.
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Повишената употреба на интраваскуларни катетри за диагностика
на заболявания и за терапевтични
процедури, води до повишаване честотата на инфекции, свързани с тези
медицински приспособления (Casey
et al., 2007). Днес има много случаи
на сепсис, възникнал поради колонизация на вътрешните повърхности на
венозни катетри (Rogers et al., 2009;
Harbarth et al., 2003). Лизостафинът
е изследван като агент за превенция
на повърхностна колонизация от S.
aureus и S. epidermidis. Wu и сътр.
(Wu et al., 2003) съобщават, че лизостафинът не просто убива S. aureus
в биофилмите, но също разрушава
екстрацелуларния матрикс на тези
биофилми in vitro, върху пластмасови и стъклени повърхности и в ниски
концентрации (1 μg/ml). За постигане на същия ефект при биофилмите
на S. epidermidis са били необходими по-високи концентрации. В друго проучване, Shah и сътр. (Shah et al.,
2004) изследвали ефективността на
лизостафина, като покритие на два
типа повърхности – полистиренови
плаки и флуороетиленпропиленови
катетри, инокулирани със S. aureus
след като са били покрити с лизостафин. Полистиреновите плаки показали намаляване броя на бактериите с
99,5%, а катетрите останали напълно
чисти. Инхибиторният ефект на покритието се запазил за не по-малко от
четири дни.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Тези две проучвания показват, че лизостафинът се свързва с пластмасови
повърхности, поддържайки антибактериална активност срещу стафилококите и може да предпазва катетрите
от колонизация по време на употребата им и няколко дни след това.
2.1. Приложения на лизостафина in
vivo
В литературата има добре описани
експериментални приложения на
лизостафина in vivo. Първото съобщение за ефективността на лизостафина срещу S. aureus in vivo е публикувано от Schuhardt и Schindler през
1964 (Schuhardt & Schindler, 1964). Те
еднократно инжектирали частично
пречистен лизостафин интраперитонеално или подкожно на заразени със
S. aureus мишки и определили условна концентрация лизостафин (10 условни единици), която е достатъчна
за оздравяването на всички мишки,
независимо от начина на инжектиране.
Dixon и сътр. (Dixon et al., 1968) са изследвали ефективността на третиране с лизостафин (5 mg) и последващо
третиране с метицилин (5 mg) срещу
ренален абсцес при мишки. Приложението на еднократна доза лизостафин, последвано от четири ежедневни дози метицилин, довело до пълно
елиминиране на стафилококовите
популации. Приложението на двата
агента поотделно не води до такиНОЕМВРИ 2017
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ва резултати. Аналогично, лечението на ендокардит, причинен от клинични изолати на MRSA (Climo et al.,
1998) или щамове с понижена чувствителност към ванкомицин (VISA)
(Patron & Climo, 1999) при зайци, е
много по-ефективно при използване на комбинация от лизостафин и
ванкомицин, отколкото при използване на веществата поотделно. Според изследването на Climo и сътр., в
продължение на девет седмици след
интравенозно инжектиране с рекомбинантен лизостафин не е настъпила
имунологична реакция.
Kiri и сътр. (Kiri et al., 2002) съобщават,
че лечението на зайци, заразени с метицилин-резистентен S. epidermidis с
комбинация от нафцилин (200 mg/kg
мускулно) и рекомбинантен лизостафин (1mg/kg интравенозно) показва
много голяма ефективност и демонстрира синергията между рекомбинантния лизостафин и β-лактамните
антибиотици – явление, което вече
е описано при изследвания с MRSA
(Climo et al., 2001).
Walsh и сътр. (Walsh et al., 2002) използват като модел мишки, за да
сравнят фармакокинетиката на рекомбинантия лизостафин с тази на
лизостафин, конюгиран с полиетиленгликол. Те са установили, че 24
часа след еднократна доза от 40 mg/
kg рекомбинантен лизостафин, концентрацията му в серума спада 500
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

пъти, докато концентрацията на конюгата се понижава едва 10 пъти.
Това показва повишената стабилност
на лизостафина, благодарение на конюгацията с полиетиленгликол, което
позволява намаляване на дозата и честотата на въвеждане на веществото в
организма, необходими за поддържане на плазмените му концентрации
над терапевтично ефективните. Поддържането на такива високи нива на
рекомбинантен лизостафин може да
спомогне за по-бързото отстраняване
на бактериалната инфекция и понижаване на опасността от възникване
на резистентност към ензима.
2.2. Резистентност към лизостафин
Клиничното приложение на лизостафин може да бъде ограничено от развитието на резистентност, както при
много други антибактериални агенти. Не са открити резистентни към
него мутанти при изследвания, проведени in vivo, в които са използвани високи дози лизостафин (Patron &
Climo, 1999; Shah et al., 2004). Въпреки това, развитие на резистентност
към лизостафин от S. aureus е съобщено от Strandén и сътр. (Strandén et
al., 2003). Механизмът, който е отговорен за това изглежда може да бъде
различен, но най-често срещаният
включва мутации, които засягат или
гена femA, или femB. Тези мутации
се изразяват в скъсяване на пентаглиОКТОМВРИ 2017
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циновия мост в пептидогликана до
моно- или триглицинов (Ehlert et al.,
1997; Strandén et al., 2003).
Climo и сътр. (Climo et al., 2001) са
установили, че може да се появи резистентност към лизостафин както
in vitro, така и при in vivo модел на
инфекция с MRSA, в резултат от дълготрайно излагане на ниски концентрации лизостафин. Резистентността
при такива мутанти е била свързана с три характеристики: повишена
чувствителност към β-лактамни антибиотици, мутации в гена femA и
изменена структура на пептидогликана, в която пентаглициновия мост
е заменен само с един глицинов остатък. Освен това, комбинацията от
лизостафин и β-лактамни антибиотици е синергична. Тези данни предполагат, че лизостафинът би трябвало да
се използва заедно с β-лактамите за
постигане на двоен ефект – потискане на резистентността и промотиране на синергията (Bastos et al., 2010).
Други изследвания също описват взаимоотношението между резистентността към лизостафин, породена
от мутации във femA и повишената
чувствителност към β-лактамните антибиотици (Kiri et al., 2002; Strandén
et al., 2003). Демонстрирано е, че модифицираният пеницилин-свързващ
белтък 2, кодиран от гена mecA и обуславящ резистентност към β-лактамните антибиотици при MRSA, не
може да изпълнява своята функция в
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

отсъствие на пентаглицинови интерпептидни мостове (Rohrer & BergerBächi, 2003). Същевременно, нормалният пеницилин-свързващ пептид
2 (PBP 2) може да използва тези моноглицинови мостове, но тъй като
β-лактамните антибиотици могат да
инхибират PBP 2, резултантният фенотип е чувствителен към метицилина (Guignard et al., 2005).
Morikawa и сътр. (Morikawa et al.,
2001) установяват, че дебелината на
клетъчната стена също има голямо
значение за чувствителността към
лизостафина. Те са използвали мутанти по гена sigB на S. aureus щам
N315. Клетки с понижени нива на sigB
синтезират по-тънки клетъчни стени
и показват с 97% по-висока чувствителност към лизостафин в сравнение
с дивия тип. Свръхпродукцията на
sigB води до повишаване на резитентността към ензима с 300%. Повишената резистентност на тези клетки
се отдава на значително удебеляване
на клетъчната стена и в литературата се откриват данни в подкрепа на
това твърдение. Например, ванкомицин-резистентният щам на S. aureus
MU50 също притежава удебелена
клетъчна стена, което се свързва с неговата резистентност към ванкомицин (Cui et al., 2000). Друго изследване (Koehl et al., 2004), изучаващо
ниската чувствителност на VISA към
лизостафин, показва, че освен с уголемената клетъчна стена, резистентНОЕМВРИ 2017
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ността към лизостафин е свързана и
с понижена автолитична активност
на клетките. Предполага се, че при
цели клетки автолизините участват в
лизиса, наблюдаван след третиране с
лизостафин и че нарушената автолиза при VISA е основната причина за
слабата чувствителност на клетките
им към лизостафин. При S. aureus са
представени няколко гена за автолизини. Аtl е генът, който кодира основния автолизин на този бактериален
вид. Той търпи постранслационен
процесинг до амидаза с размер 63 kDa
и глюкозаминидаза с размер 53,5 kDa.
Експресията на atl при VISA е значително намалена, което потвърждава
допускането, че именно автолизините са отговорни за възникването на
лизис след третиране с лизостафин
(Bastos et al., 2010).
Gründling и сътр. (Gründling et al.,
2006) са идентифицирали друг ген в
S. aureus – lyrA, чиято инактивация
води до високи нива на лизостафинова резистентност. Този ген кодира
полипептид с дължина 419 аминокиселини и неизвестна функция.
Въпреки тези съобщения за възникване на разистентност към лизостафина, много важно наблюдение е направено от Kusuma и сътр. (Kusuma
et al., 2007), които демонстрират, че
развитието на резистентност, дължаща се на мутация в гена femA при два
щама MRSA, също води и до загуба на
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

жизнеспособност, което се изразява в
намален растеж по време на логаритмичната фаза, повишена чувствителност към високи температури и поне
пет пъти по-слаба вирулентност на
мутантите в сравнение с дивия тип
при мишки. За период от 14 дни на
серийни препосявания и без селективен натиск, мутантите не са развили компенсаторни мутации, които да
възстановят жизнеспособността им
(Bastos et al., 2010).
В заключение, тези резултати показват, че ако възникне резистентност,
поради изменение функцията на
FemA при S. aureus, резистентните
варианти ще бъдат с потисната жизненост и вирулентност, като в допълнение инфекциите с тези щамове ще
бъдат лечими с β-лактамни антибиотици (Kokai-Kun et al., 2009).
3. ALE-1
ALE-1 е близък хомолог на лизостафина и се продуцира от Staphylococcus
capitis EPK1 (Sugai et al., 1997). Той
притежава модулна структура, близка
до тази на лизостафина. Изграден е от
N-краен повтор от 13 аминокиселини,
последван от централен каталитичен
домен и C-краен насочващ домен от
92 аминокиселини, който е изключително близък до този на лизостафина. За разлика от него обаче, ALE-1 не
претърпява пост-транслационен процесинг на N-крайния повтор (Lu et al.,
ОКТОМВРИ 2017
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2006).
4. LytM
LytM е автолизин на Staphylococcus
aureus под контрола на двукомпонентата система WalKR, за която се смята, че играе роля във вирулентността
и метаболизма на клетъчната стена
(Dubrac & Msadek, 2004). Белтъкът
се синтезира със сигнален пептид,
последван от N-краен домен, който
е хомолог на стафилококовия секреторен антиген А – друг протеин, контролиран от WalKR, но не е хомолог
на N-крайния домен на лизостафина.
C-крайният домен на LytM може да
бъде подразделен на оклузиращ регион и регион с голямо сходство с каталитичния домен на лизостафина.
Аминокиселинните остатъци в активния център са като тези на лизостафина с централен цинков катион, координиран от His210, Asp214 и His293
на каталитичния домен (Odintsov et
al., 2004). Въпреки това, структурата
предполага, че LytM в пълната си дължина не може да притежава висока
активност, защото активният център
е оклудиран (Odintsov et al., 2004).
Но според кристалната структура,
каталитичният домен би трябвало да
бъде по-активен сам, отколкото протеинът в неговата цялост (Odintsov et
al., 2004; Firczuk et al., 2005). LytM не
притежава аналог на насочващия домен на лизостафина.
Биологичната роля на LytM все още
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

не е ясна (Singh et al., 2010). Белтъкът
първоначално е описан като автолизин (Mani et al., 1995) с глицил-глицинова ендопептидазна активност
(Ramadurai & Jayaswal, 1997). Изледвания, проведени по-късно, хвърлят
съмнение върху пептидогликан хидролизиращата активност на ензима
в пълната му дължина (Odintsov et al.,
2004; Singh et al., 2010). Въпреки това,
данните ясно потвърждават, че каталитичният фрагмент има такава активност (Odintsov et al., 2004; Firczuk
et al., 2005). Трябва да бъде потвърдено дали каталитичният домен на
LytM може да бъде освобождаван при
физиологични условия. Протеомно
изследване на фракция от клетъчната стена на S. aureus е установило наличие на LytM само в неговата пълна дължина (с молекулна маса около
40 kDa и изоелектрична точка около
6), но не и в очакваната активна форма (Pieper et al., 2006). Въпреки че физиологичната роля на LytM и неговия
каталитичен домен остава неясна,
каталитичният домен има свойства,
които може да го направят потенциален агент за лечение на стафилококови инфекции. Протеинът може да
бъде свръхекспресиран в Escherichia
coli в много високи нива и е лесен за
пречистване (Firczuk et al., 2005).
Докато нативният LytM притежава
незначителен бактерициден ефект,
сливането му с насочващия домен на
лизостафина повишава антистафиНОЕМВРИ 2017
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лококовата му активност около 540
пъти, което го нарежда сред много
фагови лизини, които се намират в
процес на предклинични изпитания
(Bastos et al., 2010). Възможността
ендогенната система на патогените
за рециклиране на пептидогликана
да бъде подчинена на терапевтични
цели ни отваря врати към резервоар
от потенциални антибактериални агенти, които не са били проучени досега (Osipovitch & Griswold, 2015).
5. Стафилолитични ензими, продуцирани от Aeromonas sp.
През 1969 г. Coles и сътр. изолират
и характеризират ензим, продуциран от Aeromonas hydrophila, който е способен да лизира клетките на
Staphylococcus aureus. Ензимът е пречистен чрез гел-филтрация и хроматография в колони с катионобменна
смола AG-50 W (Bio-Rad®). Той е
малък алкален протеин с нисък седиментационен коефициент и изоелектрична точка между pH 9,0 и pH
9,5. Максимална литична активност е
постигната в 20 mM Трис-глицинов
буфер при pH 8,5 и температура 45°С
(Фиг. 6).
Фиг. 6. Оптимална температура на
ензимната активност. Суспензии на
S. aureus щам 8325 в 20 mM Трис-глицинов буфер с pH 8,5 и начална стойност на екстинкцията при 660 nm
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

0,6, са инкубирани за 15 минути при
посочените температури, в присъствие на 100-600 единици от литичния ензим. Отчетен е спадът в
екстинкцията. Активността при
оптималната температура е приета за 100%.
В отсъствие на азотни бази не е отчетено наличие на активност. Ензимът
е активен в посочения буфер в присъствие на 1,5 М захароза и може да
бъде използван за приготвянето на
метаболитно активни протопласти
на S. aureus (Coles & Gross, 1973). Авторите на изследването подлагат пептидогликана на два различни щама
S. aureus на действието на ензима и
в резултат се освобождават глицинови олигопептиди, основно диглицин
и триглицин, което води до заключеОКТОМВРИ 2017
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нието, че ензимът разгражда пентаглициновия мост в пептидогликана
на клетъчната стена (Coles et al., 1969).
През 1973 Wretlind и сътр. установяват, че стафилолитичният ензим се
синтезира по време на логаритмичната фаза на растеж (Wretlind et al.,
1973). Wretlind също допуска, че ензимът вероятно е локализиран в периплазматичното пространство на
бактериалната клетка или активно
се екскретира по време на растежа
(Wretlind, непубликувани наблюдения). След това тази ензимна активност повече не е била обект на научен интерес.
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Поведенчески проблеми в дома и
училището в юношеска възраст.
Проблеми на консултирането при
юноши с поведенчески проблеми
Автор: Вероника Иванова – клиничен психолог, доктор по психология

Т

емата за девиантното
поведение на юношите е
обект на медиен и обществен интерес. За съжаление,
обаче, тя е повдигана на фона на
много емоции, предразсъдъци и предположения. Но психологът, в своя
консултативен кабинет, не може
да бъде в ролята на обществен съдник или възпитател. В тази статия
се разглеждат някои от принципите
на работа с младежи с девиантно и
делинквентно поведение, разгледани
от погледа на психоаналитичната
теория.
В психиатричната литература се разграничават две групи поведенчески
разстройства: на базата на хиперактивност с дефицит на вниманието
и обучителни затруднения и такива,
манифестирани за първи път в юноЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

шеството. Вторите често започват
като част от юношеската криза, но при
определено травматично влияние на
обкръжението се стабилизират. Често
те включват подлежащи депресивни
преживявания, свързани с агресивни
поведения и със значим риск от самоубийство.
Поведенческо
разстройство
/
Оndukt Disorder/
Като трайни особености на поведението на тези юноши и деца можем
да посочим физическа агресивност
към хора, понякога и животни, често под формата на предизвикване на
сбивания и нападения с употреба на
опасни предмети, проява на жестокост и насилие. Кражбите с или без
конфронтиране с жертвата са друга
форма на нарушаване на основните
права на другите. Може да е налиНОЕМВРИ 2017

Българска наука

65

С подкрепата на:

МЕДИЦИНА

це деструктивност по отношение на
вещи и предмети, на обекти на семейна или обществена собственост.
Незачитането на основните норми
на поведение за възрастта е друга характерна група на поведения. То е
свързано с непосещение на училище, отсъствие от значими възрастово и културално специфични норми
на поведение в дома, злоупотреба с
вещества. Друга група поведения са
свързани със склонност към използване на другите с цел лично облагодетелстване – лъжи с такава цел и други
стратегии на поведение. Поведенческото разстройство може да еволюира към антисоциална личност.
Поведенческото разстройство е продължително и често се усложнява
в психосоциално отношение като
се добавят злоупотреба с вещества,
криминални актове, намеса на полиция, включване в групи с антисоцилани характеристики. С други думи
– често протичането е към нарастваща социална маргинализация. При
по-голямата част от тези юноши като
възрастни може да се диагностицира
антисоцилано личностово разстройство.
Диагноза и оценка
Както при повечето психични разстройства, диагнозата се базира на
данни за поведението и прякото му
наблюдение, както и на извършванеЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

то на структурирани психологични
„проби” и наблюдения. Диагноза се
поставя на база на интревюиране на
родителите, вземане на информация
с разрешение на родителите от училището или други области на живот
на детето, използване на въпросници,
попълвани от родители, учители, интервю с детето.
За цялостна индивидуализирана към
конкретния случай оценка, е от значение и психологичното изследване,
а в редица случаи – и това на езиковото функциониране на детето.
Интервюирането на родителите има
за цел и ориентиране за ресурсите на
семейството и непосредственото обкръжение, което е от значение за изграждането на план за работа не само
с детето, но и с цялото семейство.
Психоаналитични аспекти на поведенчeските нарушения
Юношеството е специфичен период от човешкото развитие. Понятието за юношество се утвърждава през
ХІХ век. През ХХ век то придобива
медицинските си основания – думата хормон е създадена през 1905 г. от
Старлинг – и психологическите си
основания – “Три студии върху теорията на сексуалността” на Зигмунд
Фройд от 1905 г.
Класически се твърди, че в примитивните общества юношеството не
съществува, защото е било заменено
ОКТОМВРИ 2017
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от ритуалите на инициация. От гледна точка на психоанализата е ясно, че
тези обичаи решават психологически
проблеми като напускането на детството или раздялата с родителите, с
които се сблъсква всеки юноша без
съзнателно да си дава сметка за това.
Психоаналитичната
перспектива
ни дава възможност да разглеждаме
юношеството като отчасти несъзнаван психичен процес, който позволява да се премине от детството към
зряла възраст. Фройд,който употребява пубертет като синоним на юношество пише: „Освобождаването на
порасналия индивид от авторитета
на родителите е необходимо, но и
болезнено постижение на развитието. Абсолютно необходимо е то да се
извърши и може да се допусне, че човек го постига в известна степен. Да,
прогресът на човечеството изобщо се
основава на тази противопоставеност
на двете поколения.”
Патрик Деларош се опитва да даде дефиниция на понятието юношество:
„Юношеството съответства на неотдавнашното колективно осъзнаване
на съществуването на една психична
криза, отключена от появата на сексуалната сила при детето и търсеща изход извън рамката на семейството. В
такъв случай излиза, че юношеството
е социологическо явление, разкриващо една психологическа криза. Какво да правим тогава с пубертета, това
индивидуално физиологично събиЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

тие? Налага се да констатираме, че
пубертетът не съвпада с юношеството. Юношеството може да започне
преди пубертета.”
Уиникът смята, че този период е период на лични открития, които трябва
да бъдат преживени и това обяснява,
че в крайна сметка юношата не иска
да бъде разбран. Той има за задача
сам да извърви пътя на своята трансформация и родителят може само да
го придружава, като не може нито да
ускори, нито да забави този процес.
Процесът на юношеството е една
метаморфоза, която завършва с „напускане”. Един аспект на тази метаморфоза е напускането на тялото на
детето и приемането на едно ново
тяло – тялото на възрастен. Другият
аспект е психологически – да „напуснеш” родителите си, такива каквито
те са били в детството ти „единствен
авторитет и източник на всяка вяра”,
и да ги приемеш отново, откривайки
техните дефицити. Юношата постоянно се намира между желанието да
отиде в света на възрастните и страха от това. Той изисква място и свобода като на възрастен, но когато ги
получи, се чувства изоставен. Ролята
на възрастния е да поставя лимити и
да стои на мястото си на възрастен,
без да абдикира пред атаките, защото
липсата на ограничения е извор на
страх и напрежение за юношата.
Диана Циркова пише: „Юношеството
не е нито бедствие, нито злочестина,
НОЕМВРИ 2017
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която ни се случва, то е период от
живота, през който всеки преминава,
период, който крие рискове, но и голям потенциал за израстване.”
Антисоциално поведение при юноши
Антисоциалната тенденция според
Уиникът не е диагноза. Тя не бива да
се отнася пряко към други диагностични термини, като например невроза или психоза. Антисоциалната
тенденция може да бъде открита както у психично болния, така и у нормалния индивид.
Едно дете става депривирано, когато
бъде лишено от някои съществени
характеристика на домашната среда.
Тогава то започва в една или друга
степен да проявява нещо, което може
да бъде наречено „комплекс на лишеното”. Това води до прояви на асоциално поведение у дома или в по-широк кръг. Когато имаме антисоциална
тенденция, това означава, че е била
налице депривация (не просто лишаване), а това ще рече: било е загубено нещо добро, нещо позитивно,
което е присъствало в преживяванията на детето до определен момент и
което впоследствие е било оттеглено,
а оттеглянето е продължило по време
по-дълго от периода, в който детето
може да поддържа жив спомена за
своето преживяване.
В антисоциалната тенденция винаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ги са налице две линии, макар и ударението да е понякога повече върху едната, отколкото върху другата.
Едната линия е типично представена в кражбите, а другата – в деструктивността. Под влияние на първата,
детето търси нещо някъде и когато
не успее да го открие, търси на друго място – стига до чувството на надежда в себе си. Под влияние на втората, детето търси онова количество
стабилност на средата, което ще устои на напрежението, причинено от
импулсивното му поведение. Това
е търсене на изгубена осигуреност
на средата, на човешко отношение,
което тъй като може да се разчита на
него, дава свобода на индивида да се
движи, да действа. Доналд Уиникът
пише в своята статия „Някои аспекти
на детската престъпност” следното:
„Как изглежда едно нормално дете?
Дали то просто се храни, расте и се
усмихва чаровно? Не, не изглежда
така. Едно нормално дете – ако има
доверие в майка си и баща си – губи
всякакви задръжки. С течение на времето, то започва да изпробва способностите си да разхвърля, да руши, да
плаши, да разсипва, да похабява, да
изпросва и да си присвоява. На практика всичко, което вкарва хората в съдилищата (а впрочем и в лудниците)
има своя нормален еквивалент в младенчеството и в ранното детство, във
връзката на детето с неговия собстОКТОМВРИ 2017
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вен дом. Ако домът може да устои на
всички набези на детето да го разруши, тогава то се укротява и започва да
играе; но – работата на първо място –
преди това трябва да бъдат проведени
съответните изпитания и то най-вече
в онези случаи, когато е налице повод
за съмнение в стабилността на родителската инстанция и дома (а под
това се разбира нещо много повече от
самата къща). В началото детето има
нужда да възприема определена рамка, за да може изобщо да бъде свободно, да е в състояние да играе, да рисува своите собствени картини, да бъде
едно безотговорно дете.”
Защо трябва да е така? Истината е, че
ранните стадии на емоционалното
развитие са изпълнени с потенциални конфликти и разрушение. Връзката с външната реалност все още не
е стабилно изградена, личността все
още не е добре интегрирана, примитивната любов има деструктивна цел,
а малкото дете все още не се е научило да толерира и овладява нагоните. То може да се научи да се справя
с тези неща, а и много повече, тогава,
когато неговата обкръжение е стабилно. В началото то абсолютно се нуждае да живее в една среда на любов
и сила (а оттам и толерантност), ако
не искаме да е прекалено уплашено
от собствените си мисли и фантазии,
за да направи какъвто и да е прогрес
в емоционалното си развитие. Но тогава, какво се случва, ако домът “изоЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

стави” детето, преди то да е достигнало до представата за една рамка, която
е част от собствената му природа?
Популярната представа е, че веднъж
озовало се “свободно”, то започва да
се наслаждава на своята свобода. Това
е далеч от истината. Когато открие,
че рамката на живота му е нарушена, детето не може повече да се чувства свободно. То става тревожно и
ако има някаква надежда, започва да
търси рамката някъде другаде, извън
дома. Детето, чийто дом не успява да
му създаде чувство за сигурност, започва да търси същите тези четири
стени извън пределите на дома си; то
все още храни надежда и отправя погледа си към бабите и дядовците, към
чичовците и лелите, към приятелите
на семейството или към училището.
То търси някаква външна стабилност,
без която би могло да полудее. Ако
бъде осигурена навреме, тази стабилност ще израсне в детето, както костите в тялото му, така че постепенно,
с течение на първите месеци и години от живота му, то ще премине от
зависимост и нужда от обгрижване,
към независимост. Но, често пъти,
детето получава от взаимоотношенията с другите и от училището онова,
което му е липсвало в неговия собствен дом.
Антисоциалното дете просто търси
още малко по-надалеч от целта, очаквайки обществото, вместо неговото
собствено семейство или училище,
НОЕМВРИ 2017
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да му осигури стабилността, от която се нуждае, за да може изобщо да
премине през ранните и толкова важни етапи на своето емоционално
израстване.
Уиникът дава следния пример: Когато едно дете открадне захар, то търси добрата майка, неговата собствена майка, от която то има правото да
вземе цялата налична сладост... Когато едно дете краде извън собствения
си дом, то все така търси майка си, но
я търси с много по-голямо чувство
на фрустрация и с все по-осезателната потребност да открие също така
бащиния авторитет, който може и
ще постави граници на реалните последствия от неговото импулсивно
поведение. На нас като наблюдатели
ни е трудно – пише Уиникът, когато
се изправяме пред престъпното поведение в неговата зряла форма, защото
тогава ставаме свидетели на острата
нужда на детето от един строг баща,
който да защитава майката, когато тя
бъде открита. Строгият баща, когото то призовава, може да бъде също
и любящ, но преди всичко трябва да
бъде строг и силен. Само когато е налице една строга и силна бащина фигура, детето е в състояние да се завърне към своите примитивни любовни
импулси, към своето чувство за вина
и желанието си да поправя стореното. Ако не са неприятностите, които си навлича, девиантното дете е в
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

състояние единствено да става все
по-лишено от любовта и така – все
по-депресирано и отчуждено, докато
в края на краищата не стане неспособно да чувства реалността на нещата – с изключение на реалността на
насилието.
Престъпното поведение подсказва,
че е останала някаква надежда, продължава Уиникът: Когато едно дете се
държи антисоциално, това не е непременно заболяване; антисоциалното поведение понякога не е нищо
повече от призив за контрол от страна на силни, любящи и уверени хора.
И все пак, повечето малолетни престъпници са до някаква степен болни, а думата болест се оправдава от
факта, че в много случаи усещането
за сигурност не се е случило в живота на детето достатъчно рано, за да
бъде стабилно изградено в неговите
вярвания. Докато е под строг режим,
едно антисоциално дете може да изглежда напълно нормално, но дайте
му свобода и то скоро ще започне да
се чувства застрашено от полудяване. Затова то (без да знае какво точно прави) извършва престъпление
към обществото с цел да възстанови
външния контрол.
Нормалното дете, подпомагано в ранните стадии от собствения му дом, си
изгражда способност да се контролира. То развива в себе си онова, което
ОКТОМВРИ 2017

Българска наука

70

С подкрепата на:

МЕДИЦИНА | БРОЙ 103

понякога бива наричано “вътрешна
среда” и има тенденцията да открие
едно добро външно обкръжение. Антисоциалното, болното дете, което не
е имало шанса да си изгради добра
“вътрешна среда”, се нуждае в абсолютен смисъл от външен контрол, за
да може изобщо да бъде щастливо и
способно да играе или работи.
Друг изследовател на проблемите
на юношеството и поведенческите проблеми в този период е Патрик
Деларош. Неговата максима по отношение на родителското поведение е
„Най-общо казано – многото правила
не вредят никога, недостатъчността
им – винаги вреди”.
В своята статия „Нуждата от бащин
авторитет през юношеството” пише:
Юношата има нужда от подкрепа, за
да направи траур по своята детска любов и да продължи да напредва. А детската любов и за двата пола означава
преди всичко любов към майката и
именно затова юношеството определя на бащата специфична роля. Липсата на закон, почти синоним на липсата на авторитет на бащата, поражда
семейни неразбории, които тревожат
юношата. Именно това безпокойство го кара да извършва нарушения,
които са също толкова и търсене на
наказание. Въпросният стремеж към
наказание се дължи на чувството за
вина, причинено от липсата на граници – ако всичко е възможно, то
аз съм мислим, потенциален пресЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

тъпник. За Деларош поведенческите проблеми са апел, провокация в
търсене на авторитета или както той
пише: Много юноши търсят авторитета, когото не са познали, било като
откриват наставник или модел, който замества бащината фигура; било
– поради липса – като се противопоставят на опасности, които самите
те са предизвикали. Такива рискови
поведения, които могат да приемат
различни форми: екстремни спортове, опасни подвизи, но също – престъпност или наркомании. Рисковите
поведения на юношата са начин да
изпита сам себе си и да изпробва тази
нова свобода, да се изживява като индивид.
Консултиране и психотерапия при
юноши с поведенчески нарушения
Като правило юношите трудно се
съгласяват на консултиране, труден
е достъпът до това, което искат и за
самите тях. Много често задачата на
консултанта е да облекчи комуникацията в семейството, а не да дава съвети. Под настиска на юношата родителите отказват да бъдат родители и
искат от учителите да бъдат родители
или консултантът да застане в позицията на родител.
Започването на консултативния процес е невъзможно без да се покаже
уважение към родителите, към трудностите, които изпитват и без редуциране на чувството за вина, което
НОЕМВРИ 2017
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преживяват в момента на първа среща.
Първите няколко срещи изискват
участието по възможност на всички
членове на семейството, с които подрастващият е в ежедневен контакт –
майка, баща, брат, сестра, дядо, баба.
Целта на тези първи срещи е психологът да добие максимално широка
представа за проблемите на детето.
Впоследствие срещи с родителите се
провеждат през определен интервал
от време.
След като е събрана първоначалната
информация, започват индивидуални срещи с младежа/девойката, които сами по себе си представляват беседа. Задачата им е да подпомогнат
подрастващия да открие своето желание и потенциал. Психотерапевтът
подпомага младежите в изработването на нови удовлетворяващи взаимоотношения, в които те участват от позицията на автор на живота си.
Отношенията с близките и съучениците стават по-комфортни и за двете
страни, променя се себевъзприятието и се освобождава потенциалът на
личността. Проведената в юношеска
възраст психотерапия, дава трайната
промяна в качеството на живот и в
зрелостта.
Поведенческите проблеми, възникващи по време на юношеството, са основно резултат от взаимодействието
на юношата с непосредствено обЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

кръжаващата го среда. Такива деца са
недоверчиви към възрастните и терапията с тях може да бъде успешна,
ако терапевтът успее да спечели доверието им и се изградят отношения
на взаимно уважение. Освен работа с
детето, в такива случаи се налагат и
консултации с родителите.
Децата с поведенчески проблеми са
склонни да отхвърлят доброжелателното отношение, подозрителни са
към всеки, който има желание да им
помогне.
Т.Стоева акцентира, че е важно при
консултацията на юноши с поведенчески проблеми, да се следва принципът на косвеното взаимодействие.
Директното въздействие под формата на забрани и нравствени поучения, се приема трудно дори от
малки деца. Приемането на дадена
препоръка или забрана може да стане
само като резултат от вземане на самостоятелно решение. В този смисъл,
на младежите се подсказват решения,
които те приемат, доколкото това е
направено по начин, който би позволил те да получат усещането, че са
взели решението по своя воля. Друг
важен принцип е този на толерантността. За да се спечели доверието на
юношата, както и да се създаде в него
желание доброволно да идва на консултация, е необходимо да се установят отношения между равни лица
– като се избягва медицинската атОКТОМВРИ 2017
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мосфера, даването на “предписания”.
Поставянето на знак за равенство на
човешките преживявания и права е
фактор за преодоляване на психичната бариера, свързана с възрастта.
Консултирането на юноши с девиантно поведение е нелека задача. Поведенческите проблеми, възникващи
по време на юношеството са основно резултат от взаимодействието на
юношата с непосредствено обкръжаващата го среда. Един от основните принципи е този на уважение и
приемане на личността на юношата
като контрапункт на всеобщата корекционно-възпитателна
дейност.
Изкушението да се тръгне по плоскостта на порицание, възпитателни
мерки е голяма и очаквана от учители, родители, общественост. Такъв подход разглежда юношата като
обект, който подлежи на репресия и
наказание. Това води до затвърждаване на ниската самооценка и на позицията „аз съм лош, ти си лош, целият
свят е лош”.
Тези момчета /но и момичета/ имат
нужда от консултант, който ще „оцелее” – няма да се „разпадне” след срещата с бурите и ураганите в самите
тях. Те имат нужда да знаят, че кабинетът на психолога е достатъчно
устойчив /хвърлят камъчета по прозореца, искат да го разрушат, да нарушават правилата, да не спазват границите на часа, да водят свои приятели
и да създават хаос и безпорядък/ и
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

всичко това, за да се убедят, че има
място на света и човек, който няма
да се разруши под напора на тяхното страдание, пред огъня на вътрешните борби и катаклизмите, пред огромната разрушителната сила, която
притежават във фантазиите си. Както
пише Диана Циркова в своята статия „Предизвикателството да консултираш „проблемни” деца”: Децата с
изразено антисоциално поведение
имаха нужда от повече време за да
се убедят, че това място е сигурно и
може да поеме разрушителната мощ,
която те притежават /реална или въображаема/.
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Облеклото на гражданите в
Османската империя – традиции и
модерност: Пловдив през 18 – 19 век
Автор: Ирена Янчева

О

блеклото е важна част от
материалната култура на
хората. Освен непосредствена необходимост с постоянни утилитарни функции, то е и
социален белег, превръща се в знак
за комуникация в обществото на града, излъчва специфична символика.
Дрехата говори за пол и възраст, регионална семейна, общностна, етническа и религиозна принадлежност,
практикувана професия, заемана позиция в обществената йерархия. Чрез
костюма се изявяват и някои форми
на поведение вътре в етническите
групи и отвън, между тях.
В Пловдив и в другите по-главни градове в Европейска Турция, достойнството на човека се мери с облеклото;
Колкото един човек се облича по-богато и скъпоценно, толкова той е и
по-благороден.1 Пловдивският етикет на поведенчески закони през ХIХ
в. забранява носенето на широк пояс,
който е явен показател за селски костюм и произход, и поставяне феса
върху главата накриво, разкриващ
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

незачитане на централната власт и
др. Постепенно всяко градско съсловие формира изисквания за свое облекло. Изборът в тази насока се влияе от материалният просперитет на
отделното лице и града като цяло, от
настъпило обедняване, от контрола
на властовите структури – Високата
НОЕМВРИ 2017
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порта и Вселенската патриаршия посредством местните кадии и митрополити, от все по-разширяващите се
връзки на пловдивчани през Възраждането с европейския цивилизован
свят. Костюмът е верен показател за
настъпващите промени в Империята
от Общественополитически и икономически характер през ХVIII–ХIХ в.
– гранично време между буржоазната епоха и средновековието. Поради
това той е носител на редица елементи или символи, както от новото, така
и от старото време. Средновековието
е епоха на строго разграничаване на
съсловията и строго установена перЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

сонажност, в чиято форематологична
подялба промените са осъдителни;
самото облекло изтъква принципа
на йерархията.2 Нов ритъм получава форематологичната култура през
Възраждането чрез преоткриването
на човешката телесност.3 Възрожденските граждани съхраняват от
една страна разделението между съсловията и професионалните сдружения, между светско и религиозно
облекло – подчинено на опозицията
сакрално/профанно пространство и
време, между голям градски център и
провинция, окраските на етничното,
а от друга страна – стават радетели на
ренесансовите стремежи към лукс,
пищност, багри, бляскави материи и
украшения, и за двата пола, елитът на
града споделя явлението мода, чиито
главни насоки идват от европейския
континент. Модата в костюма се налага като един от ярките признаци
за обуржоазяване на гражданството,
както за старите, така и за новите заселници. Дрехата се поставя върху
тялото и се възприема от околните
в една органична цялост с оформлението на косата, брадата, аксесоарите – чанти, бастуни, шапки, обувките,
козметиката – масла, кремове, гримове, парфюми, бои, накитите. Отличителните черти на етнически специфичните белези при облеклото се
проявяват и осъзнават само при контакт с друг етнос, при тяхното сравОКТОМВРИ 2017
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няване.4 Чрез дрехата в Пловдив се
оформят няколко основни опозиции:
чуждо/родно; аз/другия; ние/другите; аз/другите; частно/публично;
празнично/ всекидневно; дневно/
вечерно; градско/селско; християнско/мюсюлманско; модно европейско/традиционно; модно европейско/източно. Част от тях зависят от
пространствените измерения, смяна
в обстановката – домашния интериор, градината, чаршията, кантората,
училището, читалището и др. “По
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

едно и също време различните слоеве от населението имат различно отношение към понятието наше облекло. Костюмът на аристокрацията не
обладава в същата степен етническа
специфика като народния костюм. В
костюма на аристокрацията има много външно повлияни надетнически
елементи; въпреки това и този костюм може да притежава известна етническа окраска, която да го отличава
от костюма на същото съсловие у други народи.”5 Облеченото тяло протиНОЕМВРИ 2017
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востои на голото тяло в градската култура като норма за цивилизованост и
специфични социалнопсихологически измерения. Голото и облеченото
човешко тяло се оказват най-напред
в различни пространства: голото тяло
е лишено от всекидневност; дрехата
прави човека “като един от нас”, тя го
приобщава към човешкото пространство на света, затова съдбата на дрехата ще бъде тази на основен социално–антропологичен знак.6
Голото човешко тяло присъства по
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

своеобразен начин в публичността:
в композицията “Страшният съд” –
притвора на църквата “Св. Никола”,
Бачковски манастир, от 1840 г. Православният канон забранява да се
изографисват пряко в детайли половата принадлежност на персонажа
както в иконописта, така и в стенописите. Тя се фиксира по вторични
белези. Затова в конкретния случай
авторът остава верен на традицията.
Той изобразява и отделни телесни
части – глави, крака и др., които плуОКТОМВРИ 2017
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ват в Геена огнена или са включени
към оста на “Апокалипсиса” – от пет
гроба се повдигат мъртъвци, а пред
тях лъв оглозгва ръката на един от тях,
чиято глава се намира в краката му.
То е наказано, отхвърлено, изолирано. Телесната разсъблеченост носи за
възрожденеца преживяване на срама,
а не на сексуалността. Захари Зограф
избира страданията на миряните според вида престъпление; голите млади и стари хора, мъже и жени търпят
мъки, които са изразени чрез тъмни
багри или крайни състояния – черен
ад, подземен мрак, тъмен ад, тъмна
мъка, студ, студена струя, вятър, огън,
силни лъчи, черни дяволи, плач, скърцане със зъби, скубане на коси, мушкане с копия, червеи, синджири, бой.
Голото тяло е наказано и служи всецяло за назидание, всява по-скоро
страх, вцепенение, чувство на боязън, навява асоциации за страдание,
отколкото еротичност. То се разсъблича в публичността, за да изтърпи
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изтезания, насилие, самота, болка,
една специфична асоциалност и маргиналност. В това състояние голото
тяло е недостойно за възхита или образец. Дрехата приобщава, а голотата
дистанцира.
Общностите на религиозните братства – мюсюлмани и християни всецяло се отличават по своя костюм от
останалите цивилни граждани както
по време на богослужебните ритуални практики, които изпълняват така
и в ежедневието. Тяхната знаковост
притежава характерна цветова символика: членовете от ордена на въртящите се дервиши носят бели дрехи,
а зеленият цвят в костюма на турския
мюфтия се свързва пряко с наличието на изумруденозелен тюрбан върху тялото на Мохамед.7 Ритуалните
дрехи се носят само от мъже, защото
традицията от късната античност и
феодализма повелява, че богослужение могат да извършват само лица от
мъжки пол, надлежно подготвени, избрани, ръкоположени и поставени за
това свято служение; напр. в Православната църква има три благодатни
степени на свещенослужение: епископска, презвитерска и дяконска.8
В качеството си на град–митрополия Пловдив има епархийски архиерей, наречен митрополит, който е
най-висшия управител на епархията,
свещеници и дякони. Техните костюми носят неотменен код за религиозНОЕМВРИ 2017

79

С подкрепата на:

ИСТОРИЯ

на съсловно-ейрархическа и етнична
идентичност – личностна и общностна. Така е и при мюсюлманските
висши служители. Същностната им
отлика се обуславя от свещените ритуали, които извършват носителите
им: измолване на Божията благодат.
Точното установяване и регламентиране на това облекло се свързва с дейността на св. Църква. “Първото благослужебно одеяние се е състояло от
дълга бяла ленена риза – стихар или
туника и върху него се слагат останалите части, които са отличителни
за отделните три служения: орар – за
дякона, епитрахил – за свещеника и
омофор – за архиерея. Без тези одежди и днес никой свещенослужител
не може да извърши съответните му
богослужебни действия”.9
Ритуалното облекло притежава силна
символика от най-малките детайли до
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неговите по-обемни части, които остават валидни векове наред и до днес.
Тази традиция е трудно пропусклива
или почти непробиваема за допълнителни или чести промени. Така напр.
наръкавиците означават връзките,
с които били привързани ръцете на
Спасителя през време на мъченията
му; орарът се слага на лявото рамо и
означава ангелски крила; епитрахилът се препасва с пояс, който означава кърпата, която Христос препасал
на Тайната вечеря при измиването
нозете на Своите ученици; връхната
дреха фелон означава багреницата, в
която облекли Христа при съденето
Му , а така също и името на пастирското служение и др.10
Изборът за всекидневно облекло на
гражданството се движи в границите между забранено/разрешено,
допустимо/недопустимо, маркирани от Високата порта и Вселенската патриаршия за цяла Европейска
Турция. Множеството официални
турски регламенти за табу, относно
мъжките и женските костюми, обитаващи публичността, подчертават
целенасочено и задълбочават разделението между християни, евреи и
мюсюлмани, между подчинена рая и
господстващи правоверни. Тяхното
изпълнение се контролира, а неизпълнение – наказва. Към тази добре
премислена стратегия империята
прибягва още преди Възраждането.
ОКТОМВРИ 2017
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Редица султански заповеди се издават в началото на ХVII в. – 1616 г., 1620
г., 1622 г., 1631 г., като налагат тенденциите за табу – изземване, ограничаване, лишаване на въоръжение, дрехи и начини на придвижване в едно
неделимо цяло.11 Методите на репресии продължават до средата на ХIХ в.
Костюмът остава верен показател за
редица социопсихологически взаимоотношения в градското общество.
Узаконените забрани изграждат традиция в съзнанието на мнозинството местно немюсюлманско населеЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ние за цветовете и съставните части
на неговия костюм, за формиране на
естетически вкус, етикет, реакции в
публичното пространство и др. Турските власти отнемат правото за “носене на въоръжение при мъжете по
градове, села и пътища: саби, пушки, военни припаси и всички военни оръжия; да не се разхождат като
левенти, да не яздят атове и дорести
коне, да не се качват на лодки с по три
чифта весла, за да може заедно с облеклото, походката и външния вид да
проличава тяхната немощ и мизерия
от една страна, а от друга – за да може
да бъдат различавани от чуждите поданици”.12 “Вярата” и “политиката”
се превръщат в стожери на подобно
отношение, изразено в “презрение и
унижение” еднакво спрямо мъжете
и жените, които, с изключение на язденето на коне, се поставят в едни и
същи позиции. Третирането засяга не
толкова красотата на дрехата, колкото
нейните цветове и материи. Султанските заповеди ограничават не само
традиционния български костюм, но
и европейския. Според тях “немюсюлманите превишават границите
на шериата и благоприличието, когато носят на публични места завит
на главата си тюлбен, военен калпак,
бойно оръжие, пурпурни облекла, кожени дрехи, ногавци, боядисан сарък
– вид кърпа на врата, червени баретки, червени шапки, високи калпаци,
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копринени и атлазени материи, самурени кожуси, скъпи, луксозни и
широки дрехи от разноцветни сукна,
индийски шалове и пояси, потури от
тънко алено сукно – предназначено
специално за мюсюлманите, калпаци, високи около половин аршин, кожуси от белка, видра, рисове, степни
лисици и други – за мъжете, а за жените – дълги шамии, залени шапки,
зелени пояси, зелени тъкани, зелени
фустани или зелени свилени тъкани,
зелени колани, зелени копринени и
персийски платове”.13
Облеклото на раята е демонстрирало публично явното забогатяване и
материално благополучие, което настъпва постепенно още през ХVII в.
– Периода на прехода, Предвъзраждане или Предренесанс. Именно то
не се е понравило на господстващото
турско население в империята. Основните аргументи на забраните се
изразяват в желанието да се запази
нормирана употребата “за всички на
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старите носии”, да се възпрат проявите на пищност и последвалите чести
промени в облеклото. Целта на регламентацията е костюмът да отговаря
на заемната позиция в обществената
йерархия. Раята е трябвало да се облича с дрехи, подходящи на подвластни поданици – от синьо или мораво
сукно, ниски калпаци през ХVIII в. и
без шапка или капела “а ла франга”
през ХIХ в.14 Тези прояви разкриват
как костюмът е официално узаконена
норма и същевременно е израз на съпротива срещу тази норма във време,
предхождащо буржоазната епоха.
Феодалната Турска империя създава
на практика облекло, което се съобразява строго със заеманото място на
индивида в социалната йерархия. Основополагаща роля в това отношение
играе и религията. Именно на религиозна основа силно се подчертават
различията във външния вид между отделните етнически общности в
Пловдив. Това, което българи, гърци и
арменци споделят еднакво с турците
е само фесът – трапецовидна червена
шапка с черен пискюл за мъже, който
се превръща в основен знак за подчиненото положение на християни
спрямо мюсюлмани. Фесът разкрива
признаването на турската политическа власт от една страна, а от друга – белега на все още унизителната,
по-ниска позиция на поробени. Разграничаването става бързо и лесно,
ОКТОМВРИ 2017

82

С подкрепата на:

ИСТОРИЯ | БРОЙ 103

регистрацията на султанско поданичество за околните също – шапката се
забелязва веднага на публични места,
там, където мъжете са по-активни в
социо-професионално отношение.
Двустранната функция на феса се запазва до края на 70–те години на ХIХ
в. Той е съставен елемент от мъжкия,
светски, моден костюм “а ла франга”.
Шапката е една от най-натоварените
части с разнородни смисли в множество култури. Тя се е наложила като
универсален символ. “Битуването на
шапката като част от облеклото идвало направо от народа, докато значението на шапката – символ идвало от
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

римски времена – в древността робите ходели с непокрити глави, в деня
на освобождението си те получавали
от своя господар шапка като емблема
на новото им положение на свободни хора, така шапката “pileus” се превърнала в символ на свободата”.15 (
трако – фригийската шашка ) В конкретния случай шапката–фес осъществява аналогии повече с властта,
силата, господството, чуждо привнесената традиция, отколкото с реално преживяната свобода. В частното
пространство на дома и там, където липсва турско вмешателство или
присъствие, фесът отсъства.
Друг конкретен повелител за вида
и предназначението на облеклото
спрямо православните християни е
Вселенската патриаршия. (Вж.: III.
Пространство. 1. Публично. Храм.).
По повод посланието на Цариградския патриарх Кирил от 1834 г. Пловдивската митрополия издала наредба, с която е ограничила брачните
дарове, лукса и модата: при годеж се
разменят само пръстени – в присъствието на предстоятеля на енорийската църква и мухтарина на махалата,
забраняват се бохчалъците, везаните
кърпи и др., прикята се намалява като
се забраняват златни неща, тепелъци,
гердани жълтици и маргарити, дрехи
със златни ширити и гайтани, скъпи кюркове и украшения, и никой –
жена, мъж, дете, да не смее да носи
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зелени дрехи, жените да не ходят по
улиците без фередже и яшмак.16
Църковните власти регламентират
ежедневния светски градски костюм,
а донякъде и празничния, които са засегнати от явлението мода през ХIХ
в. Намерението е благородно, съобразено е с християнската нравственост,
с повелите за скромност, съзерцание,
самовглъбеност, вътрешна духовна
красота от една страна, а от друга –
с турското управление. Воюването
срещу прекомерната фалшива показност е характерно и за позициите
на Католическата църква в Италия от
началото на Ренесанса.17 Създават се
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не само специфични отрицания или
анатеми, а и точни изисквания, търси
се мярата най-напред в измеренията
на публичността, а оттам със скрити
послания и към средата на частния
дом.
Дрехата маркира присъствието на
селското население в града. То, заедно със занаятчийското съсловие,
представляват главните носители на
традиционния български костюм, изработен от по-грубо домашно тъкано
платно. Негови елементи могат да бъдат открити и в прослойката на чорбаджиите.
Движението на пришълците от селата към големия град, тяхното временно или постоянно пребиваване
в него изискват разнородни форми
на адаптация както в частното, така
и в публичното пространство. Начинът на обличане е неразривно
свързан с мирогледа на отделната
човешка личност, нейния оценъчен
критерий, психика, норми на общуване, социален статус. Тази взаимна
зависимост е причина на промяната,
която извършва всеки пришълец на
своята външност в цялост, за да бъде
приет сред пловдивските гръцки богати фамилии и други близки на тях
по манталитет и материален статус
прослойки. В желанието си да се хареса и утвърди българинът не трябва
да носи потури, червен пояс, вълнен
контош, подплатен с агнешки кожи,
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къси или дълги богато орнаментирани вълнени чорапи ръчна изработка,
цървули. Метаморфозата, т.е. превъплъщението на българина в грък
може да се осъществи срещу 500
гроша през първата половина на ХIХ
в., а при липса на подобна инициатива той е подложен на унизително
пребиваване в маргиналните просЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

транства от градския социум. Според Любен Каравелов гръкоманската
цивилизация изисква18: дълги, сини
на цвят, с остро дъно и множество
складки караване (гащи); жълт пояс
с възел по средата; лъскави кондури
(обувки); морав фес; памучни чорапи, вързани под коляното. Зрителната
трансформация в гръкомански стил е
родствена с т.нар. “пловдивски вид”.
Елементите на костюма се закупуват
бързо в специализираните търговски
дюкяни.
Каравелов описва и домашното облекло на гръкоманското чорбаджийско семейство. Впечатленията си
събира по време на свое гостуване
у тях чрез пряко наблюдение: “Янко
Ушаклият беше облечен, както обикновено се обличат старовременните
гърци, в широки до безобразие шалвари, които му дохождаха само до
коленете, дълги тънки памучни чорапи с подвезки и в червени чехли.
Контошът на тоя чорбаджия беше от
вълнена малинова материя, подплатен с норки; на главата му стърчеше
геджелик, който приличаше на стрелешка диня; поясът му беше вълнен
и имаше портокален цвят; а елечето
му – бяло с червени линии. Неговата
кокона беше облечена в европейски
дрехи, ако и да носеше на главата си
азиатска чалма.”19
Десетина години по-късно авторът
отново характеризира части от доНОЕМВРИ 2017
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машния костюм на пловдивски чорбаджия-гръкоман, който представя
това цяло съсловие: на главата му чифутска шапка гиджелик; учкурът му
виси; без пояс; сутрин рано е седнал
на миндерлъка с чаша горчиво кафе в
ръка; слугиня му носи сладкото; слуга
му пълни чибука; кафе се поднася и
на коконата.20
Турското влияние в облеклото се забелязва върху българското население
от Пловдив и в околността. Българските дрехи Каравелов окачествява
с названието полутурски. Нашите
сънародници мъже са носили21 дълги и широки шалвари или потури,
контош от черно домашно сукно, бял
пояс и агнешка шапка. По някои места, освен в града, носят вместо шапка
фес или чалма, която обикновено е
черна, защото турците забраняват на
християните да носят дрехи от други цветове, които принадлежат само
на мюсюлманите. Разликата между
тях е, че гайтаните, с които са обшити
беневреците и забунчето на мюсюлманите са зелени, а на християнина
са черни.
Дългото съжителство с господстващия турски етнос в града–център на
санджак, честите контакти със столицата и нейната географска близост
допринасят за трайното разпространение на някои от типичните ориенталски тенденции в костюма не
само сред българите, но и сред евЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

реите. “Еврейките се обличат също
така, както и туркините, с шалвари
и с фередже, но фереджето им бива
тъмнозелено и се обшива с кенета и с
китчици. Освен това еврейките носят
високи чалми, които се забраждат отгоре с жълтозелена кърпа. Лицата им
биват открити.”22
Традиционното облекло на българската жена се отличава с по-голямо
разнообразие и пъстрота на багри, орнаменти, символика. То е значително по-разделено по принадлежност
към територии, възрастови категории, предназначение, семейно–обществено положение – за вдовици, за
парясници, за моми и др. Представя
до голяма степен лицето на човека,
характеристиката, с която го приемат или не останалите в общността, в
града като цяло. Една част от прииждащите заселници жени, заедно със
семействата си, са от селата по поречието на р. Марица. Те са облечени
с характерната за този район сая на
носия, която се дели според плата, от
който е ушита, и според сезона, когато се носи на зимна – аладжа, и лятна
– сая. Жената избира цветовете според възрастта си. По-скромна е апликацията от едноцветен копринен, памучен или кадифен плат на пазвата.
Престилката е пъстра и колоритна.
Тези носии притежават богата гайтанена украса по ръкавите и полите.
Друга част от преселничките идват от
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Копривщица и носят т.нар. копривщенски сукман. Той е направен от
тъмен вълнен плат с цветна копринена декорация върху пазвата и полите.
Ризата и забрадката имат пришити
кенета. Коланът се състои от сребърни пафти или комбинация от сребро
и седеф. Най-отгоре е три четвърто контошче, поръбено с дивечови
кожи, което служи за връхна дреха.
За кварталите на Пловдив – Кършияка
и Ново село или Нова махала, изпълняващи ролята на предградия, където живеят всички новопристигнали
християнски семейства от средните или по-нисшите съсловия, Любен
Каравелов съобщава от позицията на
очевидец за следното женско облекло:23 вълнен сукман, чиито поли са
обшити с четириъгълни парчета от
жълто, червено, синьо и зелено сукно; сърмен колан може да бъде и от
друг плат, който се закопчава с две
сребърни или позлатени пафти – чапрази, главата е покрита с жълта, бяла
или зелена кърпа; контош – зимен,
черен на цвят и летен – син и бял.
Омъжените жени са забрадени с кърпи, а неомъжените винаги ходят без
кърпи, с коси дълги, прибрани, сплетени и разпуснати на плитки свободно назад.
В традиционния костюм, носен от занаятчии, чорбаджии, новодошли селяни в града и частично от градската
беднота, настъпват някои промени в
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детайлите и материите през първата
четвърт на ХIХ в. Те са свързани с неговата украса и първоначално са плод
на външни влияния. Младите пловдивски момичета се обличат така,
както и жените; те покриват главите
си доволно изящно с малки, тънки и
поръбени с кенета кърпици.24 Кенетата са много разпространени в градска среда за разлика от селската и са
предназначени предимно за жени,
момичета, деца. Преди ХIХ в. изработката на кене не се среща в народните
български занаяти. Те представляват
“миниатюрно шити дантели, широки до 7-8 см и служат за допълнителна украса по краищата на забрадки,
пазви – деколтета с яки и ръкави на
женската риза. Съчетаването на геометрични с други мотиви е предпочитано поради удобството за “закрепване”. Многоцветието е пищно, но се
възприема като деликатно и нежно,
поради малките размери, в които е
въведено”25. Използват се памучни
и копринени конци. Този допълнителен орнамент към дрехата носи декоративни черти. Същевременно вътрешната му стилизация се включва и
спомага за изграждането на един общ
стил в костюма. Съществуват различни хипотези относно неговия произход и пътища на разпространение.
Една от последно утвърдените версии гласи, че кенетата идват откъм
Цариград и Мала Азия, “донесени от
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занаятчии и търговци, от придружаващите ги по време на търговските
или поклонническите им пътувания
жени; впоследствие икономическият подем превръща кенетата бързо в
обикнато народно изкуство, усъвършенствано в една типично българска
традиция”.26
Освен като белег за регионален произход, българският традиционен костюм от градското всекидневие на
Пловдив открива характерни социални, професионални и общностни
характеристики на своите носители.
Вътре в градското пространство той
служи като разграничителен показател, но спрямо българската етнична
територия в нейната цялост играе ролята на своеобразен обединител. Във
всички краища на Българско тези дрехи са почти еднакви, прости, удобни,
дебели, непретенциозни, изискващи
малко грижи и малко поддържане.27
Облеклото на пловдивското занаятчийско съсловие се родее по отношение на главните си части с това на одринското, битолското, търновското,
скопското, русчуклийското, солунското и др. такива. Основните често
срещани елементи за мъжете занаятчии са следните: широки шалвари
или потури, елече, салтамарка, пояс,
подплатен кожух, по-малък калпак;
по-богатите между тях носели чинтенени или чохени потури, антерии и
джубета, а най-богатите – и кюркове,
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на главата слагали и фесове.28 Жените на занаятчиите се обличали с контоши, елечета, късачета от шаяк или
от други прости платове, на кръста
слагали колани с пафти, на главите –
шарени забрадки.29 Традиционализмът на занаятчията и семейството му
пронизва не само избора на костюм,
но и неговият лицеизраз, жест, норми
на поведение в еснафската организация и в личния му живот, интериора
на дома му, православната му идентичност. Най-характерните качества
на занаятчийското съсловие заедно
с дрехата и специфичното излъчване
се долавят в множеството документални портретни фотографии от една
страна, а от друга – в портретите картини с маслени бои, които са дело на
зографи и художници с академично
образование през третата четвърт на
ХIХ в. Вярно и точно пресъздаване на
облеклото на занаятчийското съсловие от Пловдив има в портретите на
Пейо Кюркчията – 1869 г., на Хаджи
Калчо Дренски, на Гьока Павлов –
рисувани от Георги Данчов; портрет
на Вълко Куртев Чалъков – 1872 г., на
Иван Денкоглу – 1869 г., на Смарагда
Ат. Саковлиева – 1875/6 г. и др. – рисувани от Станислав Доспевски.
Взаимовръзката между облекло, лицеизраз, изграден естетически вкус,
позиция в социалната йерархия, религиозна и етнична принадлежност
се отбелязва често от чужденците,
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които посещават Турската империя
през ХIХ в. Чуждите пътешественици регистрират този факт главно за
обществените пространства на големите градове. В това число и Пловдив
не прави изключение. Тази обща тенденция се създава чрез наблюдение
и изучаване предимно на външния,
публичния живот на възрожденеца.
Местните различия между отделните
етнични общности се изявяват ярко
и бързо първоначално чрез дрехата,
чиято традиционност през първата
половина на ХIХ в. често контрастира
с европейските модни линии. Чаршията поема на своето пространство
разнообразието на облекла и пъстротата на това множество, състоящо
се от хора от всички националности
в империята, всеки облечен според
страната си, ранга и положението
си и най-често по много живописен
начин.30 Сред турците с тежко държание и с мъжествена красота лесно се различава маслиновият тен на
азиатците, красивите правилни черти на гърците, лукавите лица на арменците, откритото изражение на
българина, неискрения поглед на евреина, жълтеникавото лице на циганина.31 Сиприан Робер споделя през
1844 г., че “смесицата от различни
народности, събрани във Филибе се
забелязва не само по разположението на различните квартали, но тя се
вижда и от различните носии, личи в
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разнородните цветове на облеклото;
така напр. единствено турците могат
да носят червени цветове”.32
Единственото описание на еврейското облекло през Възраждането в
Пловдив е дело на Любен Каравелов.
Чрез външно наблюдение от улицата
той е фиксирал мъжки костюм, състоящ се от: дълги и разноцветни дрехи,
антерията на които достига до петите и е ушита от домикатон, от чит
или вълнена материя; тъмносиньо на
цвят джубе, обикновено по-късо от
антерията; обуват черни еминии или
жълти чехли; на главата си носят фес,
който се превързва с шарена кърпа.33
Каравеловият отзвук е плод на едно
любопитство, което се дължи на няколко аргумента, съчетани в една сплав: публицистът е негражданин, непловдивчанин, другоселец, временно
пребиваващ (3 години), несемеен,
необвързан. Той е чужденец и тази
негова чуждост се потвърждава от аспектите на другостта – пришълец, пътуващ, дистанциран. Успоредно с това
евреите не допускат близо до себе си
чужди лица, и не изпращат кореспонденции до български вестници –
поддържат своята затворена общност
чрез ендогамен брак, обичаи и празници на религиозна основа вътре в
общността, имена, език, занаяти, които са приоритетни само за тях. Подобна позиция споделят общностите
на арменците и павликяните. При
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всички тях облеклото е трудно и бавно променливо. Павликяните ревниво пазят своя традиционен български
костюм и традиционни вкусове, които не допускат каквото и да е чуждо
или светско модно влияние, в него
липсват турски фесове и европейски
накити.
Облеклото се реализира най-ярко
като етнодиференциращ признак по
отношение на господстващата турска
общност спрямо останалите в Пловдив – арменска, еврейска, гръцка,
българска и др. Турската дреха – всекидневна и празнична, мъжка и женска, на висши и средни съсловия, е
носител на редица източни влияния
от Азия, ислямския и арабския свят.
Успоредно с това, след превземането
на Константинопол (1453 г.) е имало силно византийско въздействие
върху османлиите. Турците, с тяхната склонност към пищност и показност, са приспособили с ентусиазъм
богатите на коприна, злато и сребро
тъкани, инкрустирани бродерии и
кожени палта с характерните за Византийския дворец особености. От
ХV в. нататък за всички лица, заемащи държавни постове в империята
съществуват характерни тюрбани и
костюми, които претърпяват по-късно само леки изменения, но запазват
оразличителната си функция според
ранга. Серия от закони били приети през ХVI в, отнасящи се до всяЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ко стъпало от йерархията и въоръжените служители, описващи техните
униформи, облекла, тъкани, цветове,
кройки и украси. Носенето на шапка
не в обичая на мюсюлманите е представлявало знак за вероотстъпничество. Тюрбанът повече от мантията
характеризирал различията в ранга,
най-вече между длъжностните лица.
Турският фес, който има формата на
трапец се поставял обикновено на
върха на тюрбана при мъжете. Имал
е винаги червен цвят и черен пискюл. Той се утвърждава напълно като
задължителна част от националното
турско облекло през ХVIII в. от една
страна, а от друга – за мъжкия градски
костюм на поробеното християнско
население. Като носител на възлови
значения, фесът остава най-дълго във
времето. Той се съчетава и с костюм
“а ла франга”, изразява неотменно
признание и съобразяване с официалната власт в империята.
Кожите са най-големият лукс за единия и другия пол още от ХV–ХVI в.
Сибирската белка – хермелин, обикновената белка, бялата лисица, сибирската бяла или черна катерица, но
най-вече самура, съставляват пищните гардероби на много от богатите
турски семейства. С тези кожи са се
подплатявали палта и мантии. Имали са двойна функция – утилитарна
и декоративно представителна, белег
за социална принадлежност и вкус
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към лукса. Времето, когато трябва да
се смени кожата, и да се определи
новата тенденция, се диктува от султана. Кожите се даряват и като свидетелство за отличие, като знак на уважение, висша форма на любезност
и оказване на чест при ритуалните
подаръци по време на церемонии на
чуждестранните посланици и техните свити – кафтани поръбени или
подплатени със скъпи кожи; платове
или дрехи от коприна, кадифе, фини
материи тъкани със злато, сребро или
сърма и кожи.34
Обувките на турците са също задължително от кожа – марокен, сахтиян
(вид обработена кожа по марокански
начин). По принцип са светло оцветени при почти всички мюсюлмани с
изключение на мюфтиите, които носят червени ботуши. Турските обувки и чехли са с вирнати, островърхи
носове за мъже и за жени. Всички
тези, които не са правоверни, назовавани рая или гяури, носят само черни
обувки.
Оръжието е неизменна част от мъжкия турски костюм. Пашата, подобно
на везирите, генералите и офицерите носи ханджар – кинжал, който
поставя в колана си. Под този колан
се намира пояса, увит около кръста.
Ханджарът е обикновеното оръжие за
пашите (офицери, везири, генерали),
което е и по-отличително от камата.
Традиционното облекло на земедеЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

леца или занаятчията турчин прилича на българското, с изключение
на някои подробности.35 Сродното
социално положение, материални
възможности, движение, контакти, и
вкус създават близка по линия, материя и функционално предназначение дреха в ежедневието. По-нисшите и сравнително еднакви по бедност
слоеве в Турската империя проявяват
идентични до известна степен форми
на избор за изгледа на делничното облекло. Подобна ситуация се забелязва
сред общата маса на простолюдието,
ренджепиерите – наемната работна
ръка, просяците.
“Всички важни турски държавни чиновници носят богати кожени дрехи,
коприна, атлаз, кадифе, златни и сребърни тъкани. Тоалетът на една турска госпожа включва: чифт ботуши,
чифт папуци, чехли, налъми – всички
изтъкани и покрити с перли, диаманти, рубини. Следва дреха, обшита със
самурена кожа с девет големи копчета и гайки по персийската мода, цялата обсипана с перли и рубини и по
един голям диамант на всяко копче,
няколко изключително богати колана
от камъни, инкрустирани в злато и
емайл, няколко гривни от златна тел
и масивно злато, две три златни верижки, няколко чифта обици”.36
“Този очевиден вкус към богати тъкани и кожи, към лъскаво и украсено,
към бродерии и ширити, към копчета
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и подробности трайно се е преселил
и в българските градове. Обикновените граждани мюсюлмани се обличали в широки потури, отворен на
гърдите елек – „джелетка”, салтамарка или чепкен и дълго джубе, всичко от синьо сукно, обшити с разни
шарки от сърма. кръста си препасвали с два пояса – първо вълнен, върху
него купешки. На главата носели фес
с пискюл. Всички турци имали силях с нож на пояса и затъкната бяла
кърпа – чевре. Отстрани на лявото
бедро висяла тютюнева кесия. туркините средна ръка носели практични
и евтини всекидневни дрехи – върху шалварите намятали дълго шарено платно, като чаршаф. Това платно,
превързано през кръста, им служело
и за фереджа, и за яшмак”.37 Закритото лице на туркинята с фередже,
от което остават видими за външния
човек само очите, цялостно обгърнатото й от платно тяло, наличието на
шалвари, дългите коси я доближават до външния всекидневен изглед
на жената мюсюлманка от арабския
свят. При арабите това обемно външно платно е винаги едноцветно и се
нарича баракан.
Обикновено всички мъже, приели
исляма, имат късо подстригани коси.
Дължината на мустаците и брадата
компенсирал липсата на дълги коси.
Няма нито един османлия без мустаци, но дългата брада не се среща чесЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

то. Тя е характерна само за кадийското съсловие и някои, които са ходили
на поклонение в Мека приемат задължението да оставят след това брадата
си да расте. Турските бради са малки и специфични на форма, затова в
разговорната реч се наименоват лястовици. Те обхващат само тази част
от лицето, която заедно с мустаците
обгражда устните и стига до острата
част на брадата. Гръцката и българската брада се разполагат по различен
начин – от единия край на лицето до
другия и приличат на древната антична или персийска брада. През втората
и третата четвърт на ХIХ в. пашата и
мютесарифът администратор на Пловдив, имат малки, късо подстригани
бради. Пашата употребява богата козметика от благовонни масла; носи и
множество пръстени – шишета розово масло, парфюми и др.38
С настъпващите ренесансово-просвещенски тенденции сред християнското население през втората половина на ХVIII и началото на ХIХ в.
се появява ново явление в облеклото
– м о д а т а. Тя идва от големите европейски градски центрове – Виена,
Париж, Рим, Лондон. Модата се превръща постепенно, но неотклонно в
синоним на богатството и намеренията на пловдивчани да бъдат различни, забелязвани, харесвани, неповторимо индивидуални. Модата става
един от белезите за настъпващите
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промени в манталитета на възрожденския гражданин. Индивидът започва постепенно да се самоосъзнава
като личност, усещането му за освободеност, желанието му да осъществи правото на своя свободен избор
създават възможността той да реализира все по-голяма самостоятелна
роля в градския социум. Откъсва се
от всичко консервативно, родово–
обвързващо и средновековно–схоластично. Професионалният просперитет и личностното обогатяване на
човека водят до създаване на няколко
много богати съсловия в града, т.нар.
пловдивска аристокрация на българи,
гърци, гръкомани, арменци, изградена от едри и средни търговци, предприемачи, чифликчии, сарафи, лекари, аптекари, учители, по-елитни
занаятчии, собственици на недвижими имоти и др. Жаждата за красота и
естетика, промяна и пищност завладяват тези хора. Европейската мода
е въпрос не само на личен избор, а
и показател за престиж, за достигната позиция в социалната йерархия, с
която другите трябва да се съобразяват. Пътуването на хората става все
по-свободно извън границите на Турската империя – за обучение в чужбина, за търговия, за делови контакти
по пазари и панаири, за развлечение.
Европа става по-лесно достъпна за
пребиваване особено за онези граждани на Пловдив, които през ХIХ в. са
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

придобили чуждо поданство, чужда
паспорт и чуждо покровителство за
себе си и своите фамилии – гръцко,
руско, австрийско, английско, без да
губят първоначалната си принадлежност по рождение.
От друга страна скъпи стоки – платове,
бижута, козметика, идващи от Индия,
Близкия Изток, Средиземноморието,
от европейските градове, могат да се
намерят винаги на пловдивската чаршия, дюкяните, ателиетата на майсторите златари и др. Големият трафик
на стоки, включително и фабрични
изделия в пристанищните центрове
в Цариград и Солун, географската им
близост до Пловдив, постоянно поддържаните с тях делови и търговски
връзки създават условия за чести контакти и закупуване на всички модни
новости.
Обличането на европейска модерна дреха означава и заявена християнска принадлежност в публичното
пространство към една по-високо
развита цивилизация. Новият моден
костюм се носи почти навсякъде –
улицата, църквата, училищните празници, градските празници, вечерните визити, читалището, театралните
представления, баловете в консулските домове, личните срещи, семейните тържества, по време на пътувания и др. Новата дреха е новото лице
на човека, неговата другост и развитие спрямо предишния ден, спрямо
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предишния начин на живот. Бързата
промяна в ценностите, финансовото
и психологическо състояние се отразяват върху вида на облеклото и начините, по които се третира тялото
– подчертано, открито, със стремеж
към елегантност. Интересното в този
процес е, че всяка етническа група
има своя трактовка на модните линии, като същевременно се срещат
и общи тенденции. Първоначално
смесицата между фолклорни, източни и западни мотиви е доста странна.
Това явление е характерно за ситуации, когато се ражда и тепърва започва да се оформя вкусът на гражданина към новия начин на обличане:
функционален, естетичен, по-близък
до съвременността, динамичен, силно персонализиран. По страниците
на Българския възрожденски периодичен печат, просветителите с възмущение и негодувание разкриват
объркването в стиловете при заможните българи. Хаотичните понякога
промени в дрехите се свързват с настъпили нежелани изменения под
външни влияния. Каравелов определя града от една страна като място,
където живеят цивилизованите българи и се развива народния български
живот, а от друга – тук е досегът с гръкотурската зараза, която носи название азиатски напредък, тук българите
потурчват своите облекла и погърчват обичаите и езика си.39 Градското
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време и пространство активизират
изграждането на една идентичност
– личностна и общностна, успоредно с което крият множество заплахи
и опасности за неподготвените пришълци. “Много българи се обличат в
европейски дрехи, но на главите си
носят фесове, следователно те приличат повече на турци, нежели на
българи или на европейци. Те покриват своето европейство с дълги, накъдрени кюркове и съставляват твърде
смешна и твърде безобразна смес”.40
Измененията в градския костюм настъпват закономерно заедно с икономическия подем, разширените сфери
на комуникации и влияния, новите
форми на светска просвета и образованост, преминаващите или постоянно настаняващите се в Пловдив
чужди посланици (консули) със свитите им. Тези промени се развиват в
синхрон с раждането на новия тип
частен дом – двор, интериор, мебели
и др., и новите модерни институции
– колеж, читалище, които приютяват
библиотеки и театрален салон, консулските домове.
Пловдивската жена от общностите
на православните християни печели
названието кокона или госпожа още
през първата четвърт на ХIХ в. Каравелов подробно характеризира нейния манталитет на взаимоотношения,
естетически критерии, показност, осъзната свобода и богати костюми. Тя
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излиза на обществената сцена, където външният й вид вече не е достояние само за нейния съпруг, както на
село зримата женска красота е предназначена за семейството и рода в
затворено или локално ограничено пространство. Градската госпожа
трябва да бъде харесвана и преценявана от всички в елитното общество,
изявата и комуникациите й са много
по-широки; разполага с повече свободно време, места за развлечения,
форми на благотворителна дейност,
възможности за пътувания и просвета. Поразителни остават за външния
наблюдател – “някой чужденец или
непредубеден човек”, изобилието от
бижута и аксесоари върху женското
тяло, задължително поставени по време на празници. Шиите на белолиците кокони блестят с маргатар (бисери,
перли) и със скъпоценни камъни.41
“Накитената кокона с маргарит” става
образен синоним на прекомерното,
излишното, натруфеното, лъскавото,
обкиченото. Модата и разкоша придобиват характер на еднакво желани
и престижни. Средата на миналото
столетие те завладяват окончателно аристократичните салони в Пловдив. По време на своето пътешествие на Балканския полуостров през
1868/1871 г. Алберт Дюмон участва в
богато организирани градски балове от гърците, където се танцува под
звуците на пиано и присъстващите
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носят вечерни тоалети по последна
мода от Виена.42 Златото, среброто,
скъпоценните и полускъпоценните
камъни, и седефа са били част от чеиза, даровете и личните, често използвани вещи на елитните пловдивски
дами. Владиковата сестра имала свои
три чифта гривни, осемдесет мускала
маргарит, двадесет и осем пръстени
елмазени, часовници, три златни елмазени цветя, златни вериги, наниз с
маджарски жълтици – пендари, такъм
за трапеза сребърен, такъми три или
четири за сладко.43 Редица предмети
на модата и лукса присъстват в брачните дарове – прикя и в завещанията
на пловдивчани от издигнатите християнски семейства – търговци, духовен клир, някои занаятчии. “През
1808 г. Петър Константинов Бояджи
завещава сребро и жълтици; Мелахро х. Драгану – много златни ценности, златен гердан, обици със зелени камъни и маргарити; Атанасий
Гюмуш-Гердан оставил завещание от
1838 г. за 115 000 гроша; Елена, жена
на бакалина Г. Ципури имала златни
обици с маргарити, сребърни лъжици
с блюда за сладко, 13 аршина копринено платно, сукно, монети; В друг
документ от 1802 г. се посочват също
златен колан, сребърни колани, 40
жълтици, два пендара жълтици, 1 златен гердан, гривни, обици с изумрудени камъни, самурени кожуси, копринени ризи; Също и в завещанието
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на Роксандра Манджароглу и др.”44
Скъпите и тежки бижута неотменно
придружават дамските тоалети още
от края на XVIII и началото на XIX в.
Често източни и западни влияния се
смесват в едно цяло. Богатите жени
носели кюркове, фустани (атлазени
и др.), копринени ризи, жакети, фередже, златни обици, гердани, златни
пръстени със скъпоценни камъни,
огърлици с бисери.45
След Кримската война новите градски костюми и явлението мода стават
обект на активни дебати в Българския
възрожденски периодичен печат.
По страниците на вестниците “Гайда”, “Независимост”, “Знаме” и др.
се включват едни от най-известните
български дейци на просвещението:
Петко Рачев Славейков и Любен Каравелов. Публицистичното и мемоарно слово, хумора, иронията и сарказма са главните оръжия на Каравелов,
с които се опитва да се съпротивлява
срещу всичко не българско в облеклото. Той приема новото, качествената
промяна, но не чуждото, в което влага враждебни, крайно противоположни или дори частично отрицателни
акценти. Радетел на чистата народна
форма, авторът отхвърля прекомерното като блясък, лукс, количество,
обем, цена. Произходът и качествата
на дрехата за него са неразривно свързани с вътрешните духовни качества
на своя създател и носител, следваЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

щият човек, който ще я закупи или
ушие подобна и облече, взима заедно
с нея тези социо-психологически показатели, норми, възприятия, естетически вкусове. Често притежаването
на богатства, съсредоточени в ръцете
на определен кръг елитарни фамилии довежда до снобизъм, излишна
показност, безобразно смешение и
смехотворност при отделните части
на светския ежедневен и празничен
градски костюм, както и в неговия цялостен изглед. Не винаги следването
на модните линии е дълбоко осъзнато и сериозно аргументирано. Част от
“гиздавите кокони се отличават с ветреност, с разкошество и с безгрижна разточителност.”46 Публицистът
е убеден, че “прогресът е спасителен
само в такъв случай, когато той има
човечески характер”47, т.е. запазване
на личностната и общностната идентичност навсякъде. Чрез съпоставка
той доказва в развитие възможността
за настъпване на известно обезличаване поради липса на утвърдена самостоятелна позиция. Необходимо е
не безрезервно следване на авангардното, а осмисляне, точно познание и
мотивация за направения избор, всеобщо просвещение. Просветителите
формулират ясна обосновка за понятието и явлението мода, най-ранната
за българското публично пространство. В големия градски център всеки
човек трябва сам да решава и обосОКТОМВРИ 2017
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новава избора си за своя нов моден
костюм, успоредно с което да постига
хармония с местните културни традиции. Позицията на пловдивчани
и българите в цялост се анализират
и сравняват спрямо други балкански
народи. Модната дреха вече се обвързва пряко с линейното историческо протичане и измерване на времето. “У нас малко по-малко се появява
същата онази болест, която е направила гърците за нищо и за никакво.
Сляпото подражание, което носи названието мода и действа разрушително за всеки здрав народ, нямо да доведе и нас до щастливо бъдеще”.48
Модата се възприема и остава в съзнанието на възрожденеца от ХIХ в. с няколко основни характеристики: пристига чрез външни влияния; свързва
се винаги с европейските народи и е
продукт на европейската цивилизация; формира индивидуалност; бързо
се променя; изисква материално благосъстояние и социо-професионална
позиция; засяга мъжки и дамски костюми, делнични и празнични; бързо се разпространява; синоним е на
красота, елегантност, естетика, лукс
и блясък; дрехата отваря врати, изолира и приобщава, изпълнява ролята
на своеобразен паспорт; маркер е за
идентичност. Един от важните фактори за трайното разпространение
на европейската култура и мода сред
населението на Филибе са откритиЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

те консулства през средата на ХIХ в.
– австрийско, френско, гръцко, руско.
Тук обмяната на информация се преплита с възможностите за показност
относно жеста, костюма, речта, аксесоарите, прическата, козметиката.
Преди навлизането на документалната персонална и фамилна портретна фотография през средата на ХIХ â.,
богат извор за вида на костюма, който
е носила пловдивската аристокрация
– мъжки и женски, светски и на висшия духовен клир, представляват стенописите от Бачковския манастир. Те
са дело на български зографи от първата половина на ХIХ в. Празничното
облекло присъства върху най-голямата за Балканите панорамна стенопис,
т.нар. Голяма манастирска панорама
от юли 1846 г. в двора на манастира,
срещу централния вход на главната
църква “Св. Богородица”, дело на зографа Алекси Атанасов от Негуш.49
Върху изображението се наблюдава как гражданството от Пловдив и
близката околност участва в Литийно шествие с носене иконата патрон на Св. Богородица до местността “Св. Клувия”. Богатото ежедневно
мъжко и дамско облекло присъства
в композициите “Страшния съд” от
1830–1840 г. в притвора на църквата
“Св. Никола” и притчата за “Богаташа
и бедния Лазар” от 1841 г. в свода на
храма “Св. Архангели”, чиито автор е
Захари Зограф.50
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След 40–те години на ХIХ в. модерният костюм, следващ европейските
стилове, сред пловдивските кокони
включва следните части: “рокля от
бяла коприна, долу широка, стисната
в кръста, цялата изшита с бели лъскави конци; жакетчето й също е такова
– късо, изрязано отпред; при излизане
се слага отгоре дълъг до коленете черен жакет; след него се намята пелерина с кожички по краищата; главата
се покрива с тюл или малка шапчица, приличаща на разтворена цветна
чашка; на ръката виси на цветен кордон бяла чантичка, цялата посипана
със стъклени зрънца; носи се и чадърче с бели ширитчета; обувките имат
ниски столчета и кожено фльонго”.51
Богатият елит афишира тази красота,
изтънченост, елегантност, хармония,
дори постоянно в своето ежедневие.
Светско, европейско, ново, модерно,
напредничаво, скъпо, представително, отличително се превръщат в синоними и в една непрестанна необходимост.
През 40–те години на ХIХ в. в Пловдив навлиза нов мъжки костюм под
европейско влияние, наречен “а ла
франга” – пофренчен. Той се е шиел
от черна чоха – тъмни на цвят фини
вълнени платове, успял е да се утвърди бързо и се е състоял от следните
части: а) бяла риза от памук или коприна, класически стил, с малка яка
подгъната навън, под която се слага
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

черна лента за вратовръзка от тънка
материя или папионка (багрите на
ризата са почти винаги едноцветни и
светли); б) прави едноцветни панталони (тъмни или светли), които стават първооснова на сегашните класически тесни прави мъжки панталони;
в) жилетка до кръста с шпиц, копчета
и джоб отпред; г) сако, право с едноредно или двуредно закопчаване, с
елегантен ревер и джобове, срещат
се варианти дълги почти до коленете, три четвърти, както и в класически
вид дължина; д) едноцветни фини
чорапи; е) плитки черни кожени
обувки; ж) турски фес. През зимата
се употребяват кожени боти или ботуши и връхна вълнена дреха в прав
силует – кюрк (палто).
Косата е късо подстригана, ако има
брада, то нейният модел е античен. В
“а ла франга” се обличат всички представители на градската интелигенция – преподаватели в обикновените
училища и в гимназиите, колежаните от “Св. Кирил и Методий” и Елинския гимназион, книжарите, лекарите, пощенските служители, някои от
административните чиновници, новата обуржоазена аристокрация едри
и средни търговци, новите банкери,
по-елитните занаятчии, предприемачи и др. Този костюм се носи повече
от напредничавите гърци, българи и
гръкомани, споделя се и от арменската градска общност така, както и
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модерните европейски дрехи при
арменските дами. Една малка част
от турската етнорелигиозна група,
проявява предпочитание към него:
някои от чиновниците в пощата. Те
променят елементи от сакото – в горната си част то става малко по-тясно,
по-вталено и закопчаването му вече е
повече двуредно, догоре, с яка столче
по врата, без ревер; прилича на мундир. Сведения за костюма “а ла франга” се черпят изключително от Възрожденски портретни документални
фотографии. Структурата на мъжкото
облекло търпи варианти при отделни свои части, но основната стилова
линия се запазва: редингот с копринени ревери; панталон с тесни крачоли, като на чужденците; изрязана
жилетка; колосан нагръдник и висока със счупени върхове бяла яка; за
празник – лъскав цилиндър, в делник
– бомбе с цвят на гълъб, бастун не с
извита дръжка като на старчоците от
махалата, а със сребърна топка”.52 В
по-редки случаи, под английско влияние, мъжете възприемат платове с
дискретно райе или каре.
Модата е верен показател за съществуващата социална поляризация в
града. В най-висока степен елитното
гражданство – мъже и жени, постига
блясък, хубост, великолепие, фантастични кройки, богатство, простота,
внесена в голямата изящност и вкус
по време на своите празнични новоЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

годишни балове.53 През втората половина на ХIХ в. европейският моден
костюм се превръща постепенно в задължителен за времето и мястото на
празника.
За мъжете шапката остава по време на цялото Възраждане най-силно натоварената част от облеклото с
разнородни значения: съсловна, професионална,
етнично–религиозна
принадлежност, която е видима в самото всекидневие. Няколкото модела
калпаци се изработват в Пловдив за
местния пазар още в края на ХVIII и
началото на ХIХ в. “Първият вид се
носи от първите търговци и лекарите, вторият – една част от търговците,
третият – челебиите, четвъртия – евреите; още един вид за сарафите-арменци, а еснафите носят гугли от агнешка кожа; на тях всички изкусен
майстор бил Фотаки Калпакчията”.54
Шапката маркира видимо социалната йерархия в града, овладяването
на определени професии и позиции
от различните етнически общности.
Към елита с най-големи капитали
неизменно се причисляват лекарите и едрия тип търговци, а средните
съсловия обхващат челебиите, еснафите, средния тип търговци, успоредно с което арменците и евреите
носят своите отлики по браншове и
етнически характеристики. Възрожденският мъжки всекидневен и празничен костюм разполага с редица
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елементи, чрез които се разпознават
най-разпространените професионални специализации и трудоводелови
заетости, както и вътрешното разделение при отделните съсловия.
Данни за мъжката модна линия се
срещат и сред Българската възрожденска декоративна стенопис от
частните градски домове. Единственият съхранен стенопис от жанра на
портретите в Пловдив датира от 184950 г. Той е на Георги Павлити – богат
търговец. Намира се в неговия дом
– кабинета на първия етаж, заедно с
други стенописи в медальони, третиращи европейски ловни и семейни
развлекателни сюжети. Преуспял, доволен от постигнатото и забавляващ
се светски мъж в “а ла франга” – това
е погледът в анфас, който се отправя
към посетителите. Анонимният творец рисува виден пловдивски гражданин, който е представител на елитното обуржоазено търговско градско
съсловие, българин-гръкоман. Неговото облекло е костюм “а ла франга”
– последната европейска мода. Той
се състои от бяла риза с папийонка,
прав тъмносин панталон, жилетка
шпиц също синя на цвят и без ръкави, джобен часовник (ланец), право ръждиво-кафяво сако. Силуетът е
в синхрон с късата коса, липсата на
брада, западния модел обувки, чиито
вид се различава от еминиите, носени от градовете на Турската империя.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Върху главата липсва традиционния фес. Липсата на шапка разкрива
вътрешното личностно достойнство,
отделяне от общата поробена маса,
непризнаване авторите на узурпатора, пораснало самочувствие. “Персонажът се доближава до “съвършения
човек” – мислител и деец, борец и
труженик; жив, конкретен и прекрасен, надарен с разум и способности
да действа не само според природата
и навика, но и извън зависимостта от
тях; да създава благодарение на своята изобретателност, други естества,
други кръговрати от явления, друг
ред на нещата с присъщата му свобода на земята, собствено достойнство и
могъщество”.55 Европейският моден
мъжки костюм е в хармония с характерен за богатите пловдивски християнски домове интериор от ненатрапваща се, дискретна мебелировка
– малка масичка с мастилница, перо
и свещник. Това помещение е било
предназначено по всяка вероятност
за лична библиотека или кабинет.
Мъжкият костюм “а ла франга” се
носи обезателно с ланец. Той съответства на определена личностна характерология. Затова не може да бъде
забелязан в съчетание с потури, антерия, пояс, цървули, везана риза, долама, шарени вълнени чорапи, ямурлук. Времето на старите чорбаджии
или еснафи постепенно се видоизменя. Да имаш свой часовник означава
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да си част от високите или средни
съсловия на търговците, предприемачите, сарафите, собствениците на
недвижими имоти, лекарите, аптекарите, преподавателите в колежите,
книжарите, разкриващи новия облик
на Пловдив като икономически и
културен център на Балканския полуостров. Новият човек се проявява
като деец в света на реалната действителност, неговата индивидуалност
се разкрива в процеса на борбата с
другите индивидуалности.56
Новите костюми заедно с реалното
градско време и пространство навлизат окончателно през средата на ХIХ
в. с фотографията. Върху нея човекът
запазва своята конкретна, различаваща го индивидуалност – възрастова,
професионална, психологическа, национална и др. Неговите личностни
черти остават съхранение за паметта
на поколенията и след смъртта му в
своята непоколебима точност.
“Носенето на европейски дрехи е и
демонстрация на нежеланието да се
съобразяваш с общите средни норми,
да се губиш сред групата, да подчиняваш себе си на правила, които не
одобряваш. За няколко десетилетия
изключението се превръща в правило, френските дрехи стават нормата и тогава други критерии излизат
на преден плана, за да отличат едно
интелектуално и социално ниво от
друго.”57 Фесът остава задължително
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в мъжкия костюм и чрез него се разграничават първоначално поданиците на султана от истинските граждани европейци.
“Съдбата на бедните, където и да живеят те, е да не обръщат внимание
на модата; тяхното облекло – колкото и красиво или непретенциозно да
е, остава все едно и също; красива е
празничната одежда, която често е
предавана от родители на деца, непретенциозно е всекидневното работно облекло, за чиято направа се
използват най-евтините местни материали и което се променя в още
по-малка степен от другото”.58 Градската беднота в Пловдив – ренджепери, наемни работници, слуги, чираци, калфи, простолюдия просяци и
др., остава незасегната от модата “а ла
франга”, така както и в другите големи градски центрове. Тя се утвърждава като привилегия или постоянен
приоритет на съсловията, които притежават богатства, образование, движение, динамика, перспектива. С оглед на целия европейски континент
“за пълновластно царство на модата
не може да се говори до 1700 г. когато
думата обикаля света с новото си значение: гонене на актуалното. Именно
тогава модата придобива съвременния си смисъл; преди това нещата не
се развиват толкова бързо”.59 След
появата на националните моди, водещите стилови тенденции в костюма
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се създават от най-влиятелната, политически стабилна и с авторитет нация – съответно държавата, която тя
представлява. В Пловдив през ХIХ в.
най-силно влияние оказват Франция,
Австрия, по-слабо Италия и Англия,
успоредно с това властта на султана и
неговите наместници регламентира
някои разграничителни норми в облеклото с източен характер.
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живот на нашите чорбаджии. – Гайда,
2 юни 1864
21. Независимост, бр. 50, 1874
22. Независимост, бр.49, 1874
23. Независимост, бр.50, 1874
24. Независимост, бр.49, 1874
25. Попов, К. Български народни орнаменти: везба, плетива, тъкани, С.,
1986, с.64–66
26. Пак там
27. Гаврилова, Р. Колелото на живота.
Всекидневието на Българския възрожденски град. С., 1999, с.133
28. Пак там, с.154
29. Пак там (“В духа на вкусовете и
мерките на времето по-високото материално състояние на занаятчията
се изразявало в по-добрите материи в
повече нанизи по врата на жена му”)
30. Френски пътеписи за Балканите,
ХIХ в. С., 1981, с.151
31. Пак там
32. Възвъзова – Каратеодорова, К. Непресъхващи извори. П., 1975, с. 287
33. Независимост, бр. 49, 1874
34. Вж. Френски пътеписи за Балканите, ХIХ в. С., 1981; Английски пътеЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

писи за Балканите (края на ХVI – 30–
те год. на ХIХ в.). С., 1987; Възвъзова
– Каратеодорова, К. Непресъхващи
извори. П., 1975
35. Гаврилова, Р. Колелото на живота.
Всекидневието на Българския възрожденски град. С., 1999, с.133–134
36. Пак там
37. Пак там
38. Възвъзова – Каратеодорова, К. Непресъхващи извори. П., 1975, с.281, 480
39. Независимост, бр. 50, 1874
40. Пак там
41. Независимост, бр. 51, 1874
42. Възвъзова – Каратеодорова, К. Непресъхващи извори. П., 1975, с.327
43. Моравенов, К. Паметник за пловдивско–християнското население
в града и за общите заведения ... П.,
1984, с. 208–209
44. Снегаров, И. Гръцки кодекс на
Пловдивската митрополия. С., 1946,
с.201–202
45. Пак там
46. Независимост, бр. 51, 1874
47. Знаме, бр. 7, 26 януари, 1875
48. Пак там
49. Кисьов, С. Бачковски манастир. С.,
1990, с.59, 76–77, 93–100
50. Пак там
51. Алваджиев, Н. Пловдивска хроника. П., 1984, с.54 (съпругата на Куюмджи Огулу)
52. Пак там, с.52 и др.
53. Вж.: Маджаров, М. Спомени. С.,
1968; Иречек, К. Пътувания по БългаНОЕМВРИ 2017
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рия. С., 1974; Марица, 1882 – 1885
54. Моравенов, К. Паметник за пловдивско–християнското население
в града и за общите заведения ... П.,
1984, с. 42
55. Бицили, П., Европейската култура
и Ренесансът. С., 1994, с.149–150, 157–
158
56. Вж.: Бицили, П., Европейската култура и Ренесансът. С., 1994; Атали Ж.
История на времето. С., 1993
57. Гаврилова, Р. Колелото на живота.
Всекидневието на Българския възрожденски град. С., 1999, с. 162 и др.
58. Бродел, Ф. Материална цивилизация, икономика и капитализъм,
ХV–ХVIII в. Т. I. Структурите на всекидневието: възможното и невъзможното. С., 1998, с.252
59. Пак там, с.254
Интернет:
1. Възрожденски портрети, живопис:
Станислав Доспевски, Никола Павлович, Иван Мърквичка, Данаил Недев
Дечев и Цанко Лавренов, Градска Художествена Галерия – Пловдив.
http://www.galleryplovdiv.com/bg
(
available 2017 )
2. Виткова, Е. За творчеството на Алекси Изограф Воденски и Георги Данчов Зографина
http://www.bgjourney.com/
Architecture/ghost/Arapovski_
manastir/sografi.html ( 2017 )
3. The costume of Turkey. Ottoman
Empire. Officials and ethnic groups
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

https://www.world4.eu/costume–of–
turkey ( available 2017 )
4. The George Washington University
Museum, The Textile Museum. The
Sultan's Garden: The Blossoming of
Ottoman Art ( 27 textile artifacts )
https://www.museum.gwu.edu/
sultans–garden–blossoming–ottoman–
art ( available 2017 )
5. The Art of Turkish Textiles
http://www.turkishculture.org/textile–
arts/fabrics–and–textiles–67.htm
(
available 2017 )
6. Ottoman Clothing
http://en.wikipedia.org/wiki/
Costumes_of_the_Ottoman_Empire (
available 2017 )
7. National Costumes of Armenia
https://commons.wikimedia.org/
wiki/Category:National_Costumes_of_
Armenia ( 2013 )
8. Armenian National Costumes by
Arakel Patrik
http://www.hyeetch.nareg.com.au/
culture/textile_p3.html ( updated 7
March, 2000 )
Приложение от снимки – стенипоси
( Кисьов, С. Бачковски манастир. С.,
1983, 1990; Национален Етнографски
Музей – БАН. Традиционни Български Костюми и Народно Изкуство. С.,
1994 ):
•
Портрет на ктиторите Георги и
Константин – Храм Св. Богородица,
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Притвор, 1643, Бачковски манастир,
Пловдивски регион
•
Притчата за богаташа и бедния
Лазар – стенопис под храм Св. Архангели, Захари Зограф, 1841, Бачковски
манастир, Пловдивски регион
•
Страшният Съд – Храм Св. Никола, Притвор, Захари Зограф, 1840,
Пловдивските чорбаджии и кокони
пред геена огнена, Бачковски манастир, Пловдивски регион
•
Страшният Съд – Храм Св. Никола, Притвор, Захари Зограф, 1840,
Плождижските чорбаджии, Бачковски манастир, Пловдивски регион
•
Захари Зограф с игумена на Бачковския манастир йеромонах Матей
и проигумена – йеромонах Ананий,
1840, стенопис от малката манастирска църква Св. Никола, притвор
•
Игуменът на манастира йеромонах Кирил, 1850, Бачковски манастир
•
Голямата манастирска панорама – Литийно шествие с иконата
на Св. Богородица, 1836 – 1840, централния двор на Бачковски манастир,
Пловдивски регион
•
Кенета от Копривщица, 19 в.,
Част от колекцията на Национален
Етнографски музей, София
•
Кенета от Копривщица, 19 в.,
Част от колекцията на Национален
Етнографски музей, София

денски портрети, град Пловдив:
1. Възрожденски градски мъжки костюм: Пловдивски търговец, 22 май
1868 г. – Фонд 1902, Оп. No 1, а. с. 115,
Държавен Архив, Пловдив
2. Възрожденски градски мъжки и
женски костюм: Пловдивска фамилия Павлити ( два броя снимки, индивидуален и семеен портрет ) – Фонд
1902, Оп. No 1, а. с. 196, Държавен архив, Пловдив
3. Възрожденски градски мъжки костюм „ А ла франга “ – изложба на тема:
Европа и ние, юни 2000 г., Пловдив,
Исторически музей, град Пловдив
4. Възрожденски градски мъжки костюм: Христо Г. Данов – книгоиздател,
гр. Пловдив и Първият Градски Народен Съвет в Пловдив ( с председател
по право руски офицер ), 1878 г., Пловдив – Фонд 187, Оп. No 21, Исторически музей, град Пловдив
Стенопис – портрет на Георги Павлити ( едър търговец ), дом Павлити,
1849 – 1850 г., Трихълмието / Стария
град / Пловдив

Документална фотография – ВъзрожЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Монархии и революции
АБСОЛЮТИЗМЪТ – Орхидеята в
градината на монархията
Автор: Слави Йоцов

„З

ащото такава е нашата
добра воля“. Ето това е
абсолютната монархия.
Казано във вид на сентенция. С този кралски девиз са подписвани всички кралски укази от XVI
век насетне. Абсолютната монархия
за разлика от всяка друга форма на
държавно управление не търси основания и предпоставки за своето съществуване извън самата себе си. Тя
сама за себе си е самодостатъчна. В
нейния организъм са и причините, и
следствията. Това е власт и форма на
управление, които носят своята обусловеност сами по себе си и сами за
себе си, и които в крайна сметка не
се нуждаят от външни и независещи
от тях причини, за да аргументират
своята императивност. Тоест, тази
форма на управление няма нужда от
доказателствени факти, за да обоснове своето прословуто: „Защото такава
е нашата добра воля“. Тя има нужда
единствено да превърне себе си в изискуемо задължение за своите подаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ници. Кралската власт във Франция,
пък и не само там, интуитивно разбира и използва един от основните
икономически закони много преди
той да бъде изследван от К. Маркс в
„Капиталът“. „Негово Величество“ по
един завидно ловък начин се ползва
от облагите на формулата СПС, като
заменя понятието стока с понятието
власт, която е най-ценната и неограничена откъм количество стока, с която разполага статуквото, защото самото то я е създало. Монархията приема
властта за стока и от гледна точка на
формалната логика формулата ВПВ е
еквивалентна на формулата СПС.
Има два вида власт. Власт като статукво, което е притежание на една
единствена личност – тази на монарха. Власт като статукво, което може да
бъде вменявано.
Първата превръща личността на нейния притежател в абсолютна величина, в институция, от която произтича
и зависи всичко и на която е подчинен целият държавен механизъм.
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Втората кралят използва постоянно,
когато му е необходима финансова
подкрепа. Тя намира израз в продажбата на длъжности, която не е нищо
друго освен продажба на власт под
една или друга форма. Този, който
закупува някоя длъжност, получава властта, която произтича от нея, а
кралят получава приход в кралската
хазна.
Лесно е да предположим, че парите и
неограничената власт превръщат монархията в абсолютна монархия. Уви
не е толкова просто... Нужни са личности, които умеят да мислят мащабно и в бъдеще време.
Анри IV поставя основите и започва
да изгражда сградата на монархизма.
Кардинал дьо Ришельо довършва градежа и превръща тази сграда в разкошен и бляскав дворец на абсолютизма. Луи XIV заживява в този дворец
и гребе с пълни шепи от неговите
несметни богатства.

религия на кралството. В същото време започва мирни преговори с хугенотите. В резултат на тези преговори
в 1598 г. е издаден Нантският едикт,
който дава на същите правото свободно да изповядват своята вяра. Но
както вече казахме, религиозните
войни нямат нищо общо с религията.
Хугенотите слабо се интересуват от
дадената им свобода. Техните стремежи са съвсем други и благодарение
Анри IV (1553 – 1610г.) разбира, че рена отстъпчивостта на краля намират
лигиозните войни между католици и
удовлетворение в засекретената част
протестанти в Европа и между катоот едикта, която не е публикувана...
лици и хугеноти във Франция водят
след себе си разорение и разруха. Той
Там е договорено следното: хугемного добре разбира, че религиознинотите получават някои градове в
те войни нямат нищо общо с релиЮжна Франция – Ла Рошел, Монпегията. За да спре вътрешните разпри
лие, Монбан и др. Дава им се право да
на „религиозна основа“, постановява,
строят крепости, да имат своя армия,
че католицизмът става официална
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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своя флота, търговски и манифактурни дружества и не на последно
място своя финансова система. Това
превръща френските протестанти в
самостоятелна и независима стопанска и финансова сила, която при нужда може да брани своите интереси с
оръжие в ръка.
Въпреки това Анри IV постига своите цели. Прекратява религиозните
войни. Превръща страната в обединена и единна държава. Изгражда административен апарат, подчинен на
централната власт. Първите стъпки
и поставянето на основите на абсолютизма са направени.
Човекът, който довършва делото на
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Анри IV и благодарение на който
Франция става една от водещите политически сили в тогавашна Европа,
а властта на монархът става неограничена и абсолютна по своя характер,
е Арман Жан дю Плеси дьо Ришельо
(1585 – 1642г.)
„Величието на краля и могъществото
на кралството – ето моите две задачи“. Всъщност, това е целият живот
на този човек, описан в едно единствено изречение. След смъртта на
дук дьо Люин (довереник и съветник на краля) дьо Ришельо е избран
за директор на Сорбоната. Това става
през 1622 г. В края на същата година
е ръкоположен за кардинал. Две години по-късно (1624г.) кралят и кардиналът се срещат тайно. Срещата е
уредена от отец Жозеф (Франсоа дьо
Трамбле). Малко по късно той става
член на кралския съвет, а в 1630г. вече
е първи министър на кралството.
Първият министър допаднал на Мария Медичи. Импонирал ѝ със своята
мълчаливост, уклончиви отговори и
потайност, които се дължали по-скоро
на придобития навик да преосмисля
нещата преди да говори или поточно
преди да пита, а не на пресметната показност. Той проявявал завидно
упорство, когато се налагало да отстоява своите принципни решения. Бил
надарен с голям ум и проницателност.
За него най-големият приятел на успеха в държавните дела била тайната,
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сдържаността в поведението, които
той издигнал в начин на живот. За
него казвали: „Той никога не върши
това, което говори и никога не говори
това, което върши“. Всъщност точно
това е било нужно по онова време,
за да се осигури заздравяването на
властта на монарха и увеличаването
на приходите в неговата хазна. Ришельо често е споделял едно свое правило, което винаги е довеждало до успешен край всяко негово начинание:
„В политиката е много по-добре да
се ръководиш от необходимите дела,
отколкото от отнапред набелязани
решения“. Но как да предвидиш, да
предусетиш тези „необходими дела“,
за да можеш да постъпиш така, че настоящето да е спокойно, а бъдещето
сигурно. За кардинала отговорът идва
от само себе си. Посредством многобройна, добре организирана и пазена
в дълбока тайна мрежа от информатори и доверени лица, които са добре
платени във всички кралски дворове
в Европа и във всички обществени
прослойки във Франция. По отношение на държавно-административния
апарат Ришельо предприема редица реформи, които са продиктувани
от необходимостта от пари в хазната
на краля. С цел да се осигури бързото и безпрепятствено постъпление на
сумите, събирани от данъци и налози, интендантите в провинциите стават пряко и единствено подчинени
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

на правителството. Местните органи
за самоуправление, съдебно-финансовите палати, губернаторите и подчинените им военни и полицейски
части били длъжни да сътрудничат
и съдействат на интендантите, които действали като пълномощници на
Негово Величество. Били длъжни при
това да ползват посредничеството, а
не рядко благоволението на същите
при общуването си с кралската власт.
По отношение на вътрешнополитическия живот промените били колкото радикални, толкова и неочаквани.
Кардиналът осъзнавал, че това, което
за времето на Анри IV било добро,
за времето на Луи XIII е лошо! Това,
което тогава е сплотило нацията и е
дало време на кралската власт да укрепне, днес същото това разединява
нацията и отслабва кралската власт.
Това, което всъщност притеснява Ришельо, е съдържанието на непубликуваната част от Нантския едикт. В
името на „могъществото на кралството” той не е могъл да остави тази „държава“ в държавата да продължи да съществува. Прослойка от обществото
на Франция: независима във финансово отношение; силна със своите
крепости, армия и флот е изцяло несъвместима с „Величието на краля“ и
противоречи на цялата идеология на
централизираната абсолютна власт.
Армията на кардинала, предвождана
лично от него, обсажда най-важния за
НОЕМВРИ 2017
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хугенотите град Ла Рошел. След про- във Франция (за сетен път) и на „дърдължителни и ожесточени сражения жавата“ в държавата.
в 1628 г. кралят влиза в града.
Не така стоят нещата, обаче, по отношение на външната политика, водеОбсадата на Ла Рошел
на от „Негово преосвещенство“. На
тази сцена той сякаш влиза в проти-

Като проявява политическа далновидност, кардиналът сключва примирие с хугенотските градове и обявява
всеобща амнистия без конфискация
на имуществото на благородниците.
Издаден е „Едикт на милостта“, който слага край на религиозните войни
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

воположна роля... Ришельо имал една
мечта, която превърнал в своя основна външнополитическа задача и която следвал неотлъчно през целият си
живот, а именно: да даде на родината
си естествените ѝ граници – р. Рейн,
Алпите, Пиренеите. В този дух и саОКТОМВРИ 2017
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моразправата с протестантите вътре
в страната, и оказването на помощ, и
подкрепа на същите тези протестанти извън нея са едно и също нещо
– средство да се постигне „могъществото на кралството“. Религиозните
войни в Европа се водят с пълна сила.
Протестантските германски князе в
името на своите интереси и свободи
водят непрекъснати сражения с Австрийския дом и по-точно с династията на Хабсбургите, които в съюз с
Испания се опитват да наложат католицизма като официална религия на
целия континент. Отец Жозеф се опитва да убеди кардинала да предприеме „кръстоносен поход“ в защита на
правата вяра на континента и по този
начин да утвърди своята хегемония
измежду „първите“, но първия министър вижда нещата отвъд тяхната
първичност.
Той разбира, че ако Хабсбургите
удържат победа над германските князе то те в съюз с Испания ще доминират над Германия, Бохемия, Дания и
Италия, а това означава, че на практика ще бъдат господари на цяла Европа
и с величието, и независимостта на
Франция ще бъде свършено. Вече не
става дума за отстояване на религиозните принципи на католицизма, а за
континенталната политика на ФранЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ция и нейните интереси. Имайки
предвид това, Ришельо непрекъснато и неофициално оказва финансова подкрепа на протестантските германски князе.
В 1630г. той открито застава на страната на протестантите и оказва значителна финансова подкрепа на краля на Швеция Густав II Адолф. Във
връзка с това за него са казвали: „Той
най-добре, от когото и да било друг, в
най-висока степен умее да прави разлика между лошо и най-лошо, между
добро и най-добро“. Между впрочем
кардиналът никога не се е стремял да
установи Френска хегемония в Европа, а да не позволи никоя държава
да установи такава и по този начин
да осигури на Франция дължимото ѝ
се място измежду първите. В крайна
сметка кардинал дьо Ришельо превръща сградата на монархизма в разкошен и бляскав дворец на абсолютизма.
Няколко години по-късно, след смъртта на заместника на Ришельо кардинал Мазарини, Луи XIV заявява, че
не се нуждае от нов първи министър,
защото сам ще си бъде първи министър! Младият крал заживява в двореца на абсолютизма и нескрито се наслаждава на неговия разкош...
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РЕВОЛЮЦИЯТА, тази неблагодар- дето неговият глас няма да смущава
на дъщеря на абсолютизма
веселия живот на аристократите в
техните дворци и имения. Ето какво
Сами по себе си революциите са все- казва за него човекът, отдал живота си
общи действия от въоръжен характер, за могъществото на Франция – Ришепредприети от цивилни лица с цел льо: „Ако обикновеният гражданин
осигуряване на социално-икономи- или селянин, разбирайте народа, зачески промени, чиито последствия живее богато, то ще бъде невъзможно
е невъзможно да бъдат предвидени същия да живее в нормите, предпидори от самите тях. За да бъдат дейст- сани за неговото съсловие! Ако загувията всеобщи, извършителят на тези би отличителните страни на своята
действия трябва да бъде НАРОДЪТ.
подчиненост, то той ще загуби своята
Всъщност, къде е мястото на народа памет за своето място в обществото“.
в разкошния дворец на монархия- Ясно точно и изчерпателно.
та? Далеч, далеч, далеч! Дори не и в Обикновените хора трябва да живепредградията му. Някъде там, от къ- ят в нормите, предписани за тях от
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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хората, които са извън тези норми. И
трябва да се прави всичко възможно
те да не губят своята памет за своето
място в обществото, защото в противен случай мястото в обществото на
тези, „предписали нормите“, ще бъде
застрашено. А какво всъщност представлява това „място“? Във Франция
по онова време обществото е било
съставено от три основни прослойки, които, от своя страна, се делят на
множество слоеве.
I. Аристокрация - (аристокрация на
шпагата и аристокрация на мантията)
Към първите спадат всички благородници, които съставляват кралския
двор, заемат висши военни длъжности, едри провинциални собственици
на имения.
Към вторите спадат благородници,
които са закупили висши административни длъжности.
II. Духовенство – (кардинали, енорийски свещеници, монаси, ордени)
III. Трето съсловие – (собственици
на цехове, на търговски компании,
собственици на градски имоти, занаятчии, наемни работници, селско население)
По отношение на своето административно, финансово и съдебно деление Франция била нееднородна и
доста объркана. В административно
отношение тя се деляла на губернаторства, във финансово - на интендантства, в съдебно - на север окръзиЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

те били байяжи, а на юг – сенешалства.
Много често в териториално отношение тези три категории взаимно се
припокривали и това допълнително
утежнявало живота на обикновения
човек. Някои губернаторства включвали в територията си и байяж, и сенешалство. С интендантствата нещата били още по-объркани.
На територията на едно губернаторство понякога имало повече от две
интендантства. Получавало се така,
че ако някой дребен търговец искал да продаде стоката си в друг град
трябвало да плаща налог при всяко
преминаване на бариерата, която
дели една финансова област от друга.
Най-голям дял в утежняването на живота на обикновения човек и най-голям принос за неговото разорение
имали „кралските финанси“. Континенталното първенство на Франция поставя пред нея необходимост
от вътрешностопанска и финансова
стабилност и перспектива. Страната
има нужда от многобройна и добре
обучена армия, многоброен военен
и търговски флот и не на последно
място от немалък дипломатически
апарат, който да разполага с неограничени представителни средства.
Тези пари могли да дойдат в хазната
единствено от данъци, мита и налози.
Налозите били два вида.
Преки налози – данък върху собствеността за притежавано имущество
НОЕМВРИ 2017
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и поголовен данък, в зависимост от
личния доход.
Косвени налози, които били най-многобройни и подлежали по всяко време
на актуализиране, което ги правело
непосилни. Те включвали: митнически такси, митнически акцизи, поземлен данък, хлебен данък, десятък,
налог за лов, налог за търговия, данък
димнина, църковен десятък, баналитет, габелата.
Митническите такси се плащали при
преминаването от едно интендантство в друго при износ или внос на
стоки. Акцизът бил налог върху на
питките, които се продавали на дребно, като достигал до една трета или
една четвърт от цената им. Данък
димнина плащал всеки, който притежавал къща с комин, за да има право да
пали огън. Поради тази причина много къщи в селата се строели с огнища.
Баналитет – селяните били длъжни да
използват селскостопанския инвентар, мерките и теглилките, мелницата,
фурната на своя сеньор, като срещу
това ползване били длъжни да плащат натурален или фискален данък.
Габелата – това е данък върху ползването на сол. Утвърден е през 1315г.
Патентът за добив и търговия на този
продукт принадлежал единствено и
само на краля. Определяно било количеството сол за трапезата, което се
полагало на всяко семейство, и спрямо това количество се изчислявал гоЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

дишният данък. Тази сол била само за
трапезата, тоест с нея се солели само
ястията. Ако някой искал да осолява
месо, сланина, или риба, бил длъжен
да закупи друго количество сол и да
плати допълнителен данък. Приставите, които били пряко подчинени на кралските интенданти, водели
почти ежеседмичен строг контрол за
спазването на тези наредби. Те имали пълномощията по всяко време на
денонощието да извършват проверка
на изразходеното количество сол.
Аристокрацията била освободена от
повечето данъци. Духовенството пък
не било облагано с никакви. Фактически тези данъци в по-голямата си
част се плащали от третото съсловие, което било най-голямото във
Франция и се радвало на най-пъстър
състав. Промишленост, търговия и
селско стопанство. Няма да бъде пресилено, ако кажем, че всъщност това
е „третото съсловие“.
Производството се състояло от цехове и занаятчийски работилници.
По-богатите майстори били техни
собственици, които наемали майстори на надница, калфи и чираци. Заплата получавали само първите от тях
и част от вторите, а останалите работели за храна и подслон. За отсъствието на конкуренция и съперничество
между цеховете била създадена и утвърдена с кралски указ „Регламентация на промишлените производствеОКТОМВРИ 2017
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ни отрасли“. Тя постановявала в една
община да няма два цеха с едно и
също производство, а ако има, то техният брой се определял от съответния регламент за съответния отрасъл.
Контрол над цеховете се извършвал
от занаятчийските инспектори, които следели, откъде се взимат суровините, какво е тяхното качество, дали
производството се извършва по регламент и не на последно място за
количеството и годността на крайния
продукт. Длъжността се купувала от
инспекторите и поради това те имали
право, когато извършвали конфискация, тя да бъде за тяхна сметка. За да
се избавят от своеволията на инспекторите, понякога собствениците на
цеховете и работилниците се обединявали и закупували тези длъжности,
и оставяли същите незаети.
Търговията между градовете и селата,
както и между самите градове, била
силно ощетена от вътрешните мита и
акцизи. За да изнасят своите стоки в
други страни, както и да внасят такива, включително и от отвъдморските
колонии, по-заможните търговци се
обединявали в сдружения и компании.
Селяните, които произвеждали селскостопанската продукция, почти нямали достъп до нейната реализация.
Търговците я купували от пълномощници на сеньора или директно от управителя на техните имоти.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Постепенно някои от собствениците
на цехове забогатяват посредством
плащане на по-ниски заплати и липса на контрол поради закупените от
тях и оставени незаети инспекторски длъжности. Някои от приставите,
откупчиците на налозите, дребните
чиновници, чрез укриване на пари
и/или чрез подкупи също започнали да трупат спестявания. Някои от
търговците, които внасяли стоки от
колониите, постепенно започнали да
увеличават своята печалба. Някои от
собствениците на имоти в градовете
подобрявали своето благосъстояние
от наемите на тези имоти. Останалите от тях поради увеличаването на
налозите и митата се разорявали и
ставали чираци или наемни работници. Въпреки всичко буржоазията започвала да се оформя като финансово
просперираща прослойка на третото
съсловие.
Колбер, назначен от Луи XIV за генерален контрольор на финансите, прави много за развитието на промишлеността и търговията и способства,
без да е искал това, за оформянето и
развитието на едрата буржоазия, която по-късно ще оглави революцията. Потребностите на абсолютната
монархия постепенно се превръщат
в причини и предпоставки за премахването на същата тази монархия.
Притиснат от разточителството на
двора, той бил принуден ежедневНОЕМВРИ 2017
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но да се бори с дефицита в кралската хазна. Предприема редица мерки,
които да спомогнат развитието на
търговията и производството. Губернаторите и интендантите започнали да строят пътища, които били охранявани, за да може търговците да
превозват своите стоки безопасно. За
да окаже съдействие и защита на вътрешния пазар, внасяните стоки били
облагани с по-високи мита. Поощрявал субсидиите и поръчките за мините за добив на метали и суровини;
фабриките за производство на стъкло,
порцелан, коприна, вълнени платове.
Помощта от субсидиите дала възможност на по-богатите търговци
и собственици на цехове да основат фабрики, корпорации, търговски сдружения и външнотърговски
компании. Едрата буржоазия вече
е реална сила в страната. Много от
дребните търговци, майстори, занаятчии били разорени. Богатото трето
съсловие постепенно заело всички
административни и съдебни длъжности. Всички те се поддържали и
прикривали взаимно в корпоративен
дух, за да защитават своите доходи.
Регламентирана била работническа
полиция, която следяла за спазването
на закона за коалициите. Същият гласял, че под страх от най-сурови наказания на работниците, майсторите,
калфите, градските дребни търговци,
селяните се забранява да основават
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

съюзи, сдружения, коалиции с цел да
предявяват и отстояват своите искания. За спазването на този закон се
следяло непрекъснато. Той е естественият израз на страха, който живее в
душите на хората с власт и привилегии. Аристокрацията, колкото повече
обеднява и задлъжнява на своите кредитори от съсловието на буржоазията, става толкова по-горделива и толкова по-често се перчи с родовите си
привилегии. Хората с титли и родови
имения с охота вземат пари на заем
от едрите търговци, от едрите фабриканти или от лихварите, но никога не
канят същите на своята трапеза и на
своите приеми. Подсъзнателно те не
им позволяват да „загубят своята памет за своето място в обществото“.
Но все пак това време настъпва. Гладът, разорението и отсъствието на надежда за по-добро бъдеще принуждават народа да „загуби своята памет“.
1789 година
Лятото на 1788г. е неплодородно. Зимата е студена и мразовита. Недостигът на храни е хроничен. На 28 април
1789г. търпението и покорството се
изчерпват. Работници, чираци и безработни от Парижкото предградие
Сент-Антоан разбиват домовете на
крупните манифактуристи Ревельон
и Анрио и разграбват зърно, храни,
дрехи и няколко дни се сражават с
ОКТОМВРИ 2017
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правителствените войски.
На 5 май е свикано заседание на генералните щати във Версай. Присъстват
представители и на трите съсловия.
На първо място, представителите на
третото съсловие поставят за обсъждане процедурен въпрос, който води
до конфликт между тях и представителите на привилегированите две
съсловия. Процедурният въпрос е
следния:”Как ще протече гласуването? По съсловия или по болшинство
на гласовете?“ Привилегированите
притежават болшинство по съсловия и естествено желанието им е да
се гласува по съсловия. Споровете
продължават почти месец. На 17 юни
третото съсловие провъзгласява себе
си за Национално събрание със съответните правомощия, произтичащи
от това. Това събрание вече говори и
действа от името на нацията, от името на френския народ. Издадено е
постановление, че налозите в държавата не са санкционирани от нацията
и като следствие от това не подлежат
на вземания или увеличения. Дава се
временно съгласие да бъдат събирани до разпускане на Националното
събрание. Това „събиране“, предвид
издаденото постановление, не е законосъобразно, но дори и тези, които
ръководят революцията, разбират, че
без пари нещата не се получават.
На 23 юни кралят, чиито интереси
сериозно са засегнати от въпросното
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постановление, застава пред депутатите и обявява, че е решил да съхрани
„Неприкосновеността на разделението на отделните съсловия“ и заповядва националното събрание да бъде
разпуснато. Депутатите не се съобразяват с кралския указ и продължават
работата си. Във Версай е взето решение указът да бъде наложен с въоръжена сила. Към Париж се придвижват
военни подразделения. Тези контрареволюционни мерки и уволнението
на генералния контрольор на финансите - Некер, в когото народа вярва,
водят до всеобщо недоволство и гняв.
На 14 юли народът се вдига на въоръжено въстание и превзема Бастилията. В провинцията градската кралска
управа е свалена от власт. На нейно
място са поставени нови изборни
органи на местната власт. Националното събрание провъзгласява себе си
вече за Учредително събрание, чиято
задача е да учреди новия обществен
строй и да изработи конституцията.
Кралят е принуден да признае легитимността на събранието и да възстанови Некер на поста му. На 26 август
1789г. е изработена и обнародвана
„Декларация за правата на човека и
гражданина“.
Тя е израз на осъзнатата необходимост от справедливост от страна на
прогресивните обществени деятели.
Член I: Хората се раждат и остават
свободни и равни по правата си.
НОЕМВРИ 2017
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Член III: Принципът на върховната
власт (суверенитет) се намира у народа. Нито група хора, нито отделно
лице може да упражнява власт, която
на произтича от народа.
Член VI: Законът е израз на общата
воля. Всички граждани имат правото лично или чрез представители да
участват в съставянето на законите.
Понеже всички граждани са равни
пред законите, то те имат еднакво
право да заемат всякакви длъжности
– политически и общински, според
своите добродетели и таланти.
Обявен е и лозунгът на революцията:
„Свобода, равенство, братство“. Народът усеща, че неговите мечти се сбъдват, че надеждата за по-добър живот
не е била напразна. Уви! За защита на
новата власт третото съсловие създава
националната гвардия – армия, подчинена на учредителното събрание.
Издадено е съответното постановление. То гласи, че всеки новопостъпил
в националната гвардия е длъжен за
своя сметка да закупи униформа, оръжие, боеприпаси и е на собствена издръжка. Това решение е обосновано
от желанието революционната армия
да не обременява народа финансово.
На практика, обаче, това постановление ограничава и дори спира достъпа
на свободомислещите, но бедни хора
до редиците на националната гвардия.
Получава се така, че тази армия на
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събранието е съставена само от представители на третото съсловие. Маркиз Лафайет е назначен за главнокомандващ.
Издадено е постановление за „Имуществен ценз“. То поставя в основата
на избирателната система условието
за имуществена и парична състоятелност на гражданите. Същите биват
разделени на две категории.
Активни – граждани, които притежават имущество, еквивалентно на определена парична стойност, плащат
данъци и налози в определен размер,
притежават доходи над средните за
страната. Те имат право да избират и
да бъдат избирани.
Пасивни – граждани, които не притежават имуществен ценз. Те нямат
право да избират и да бъдат избирани.
По предложение на Жан льо Шапелие е издаден декрет за наемните
работници. На същите се забранява
под страх от най-строги санкции да
встъпват в съюзи или други обединения с цел организиране на стачки. Явно е, че страхът от работнически съюзи не ръководи само бившата
кралска власт, а и тази, която я сменя!
Учредителното събрание става законодателно събрание. То изработва и
обнародва конституцията. В нея е заложен отново имущественият ценз.
„Всеки гражданин, който притежава
имуществен ценз, може да заема всякакви длъжности“.
ОКТОМВРИ 2017
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По предложение на Талейран е приет
закон за църковното имущество. То
трябва да бъде конфискувано и да се
предаде в разпореждане на нацията.
Тъй като нацията е делегирала волята
си на събранието, фактически то се
разпорежда с него. Представителите
на третото съсловие решават имотите да бъдат пуснати в разпродажба. И
понеже те самите са притежатели на
паричната възможност да извършат
тези покупки, стават и единствените
собственици на това имущество. Бедните и безимотните остават просто
разочаровани зрители на този акт на
увеличение на имущественото състояние на богатите граждани.
Народът окончателно е отстранен от
управлението. Инициативата е изтръгната безвъзвратно от ръцете на
тези, които са я завоювали. На 17 юли
1791г. по призива на корделиерите
на Марсово поле се събират няколко
хиляди души, за да подпишат петиция, която осъжда монархията. Националната гвардия, предвождана от
Лафайет, същата тази гвардия, която
трябва да защитава революцията и
народа, открива огън по същия този
народ. Ранените и убитите са стотици. В този момент народът разбира,
че революцията окончателно вече не
е негова. Последствията от революцията е невъзможно да бъдат предвидени дори от тези, които я извършват.
Всичко, което се случва от този моЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

мент насетне, е борба между партии
или политически клубове за онова,
което мотивира най-силно подобни
съюзи – властта.
И жирондисткият, и якобинският,
и термидорианският конвент, и директорията, която замества конвента,
са политически формации, които се
стремят към еднолична власт и използват силата на народа в своя угода.
Настават времена на невиждан терор и узаконени убийства в името
на това, което е трябвало всъщност
да донесе свобода, равенство, братство – революцията. Съсед за съседа,
брат за брата се превръщат в революционери или контрареволюционери.
За това немалко допринася законът
за имуществото на гражданите, които са уличени в контрареволюционна дейност. Той гласи, че гражданин,
информирал управата за лица, които
помагат на противниците на революцията или самите те са противници
на революцията, става собственик на
тяхното имущество. Не малко животи са били погубени заради съседска
алчност или амбиция за политическа
кариера. Всичко се превръща в омагьосан кръг, в чиито център почти
винаги стои личната корист и омраза. Трудно или по-точно казано почти невъзможно е да прецениш на чия
страна стои истината. Тези, които
при жирондистите са противници,
при якобинците са приятели. КонНОЕМВРИ 2017
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трареволюционерите за конвента са
революционерите, съставящи директорията. В общи линии се получава
така, че тези, които изпращат на гилотината хора, по-късно самите те са
изпратени на нея!
Като следствие от всички тези събития се получава така, че властта на
привилегиите става власт на капитала. А народът просто си опреснява
паметта за полагащото му се място в
обществото. За съжаление независимо от формата на управление: империя, монархия, република, властта
винаги е притежание на малка група
хора, които управляват останалите.
Колкото по-малка е тази група, толкова по-голяма е властта, с която разполага.
Тя винаги се движи от малкото към
многото. Обратното противоречи на
нейната същност, която я определя
като такава, каквато е. Обръщането на
посоката (от многото към малкото) я
превръща във „Волята на народа“ и тя
престава да бъде това, което е – власт.
Да, народът трябва да бъде свободен,
но неговата свобода ограничава тази
на управляващите, а това противоречи на принципите на всяко управление. Имущественият ценз ограничава правата на бедните да гласуват и да
заемат обществени длъжности и дава
свобода на управляващите да налагат
решения, които са в техен интерес.
Всеки обикновен човек притежава
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

правото да живее добре и да защитава своите интереси. Невъзможно
е управляващите да защитават интересите на народа, тъй като интересите на същия и интересите на тези,
които съставляват правителството, са
несъвместими сами по себе си и взаимно изключващи се. Националната
гвардия е съставена от хора, които
могат да си позволят самоиздръжката
и закупуването на оръжие и униформа. В противен случай кой от нея би
се подчинил на Лафайет и би стрелял
срещу събратята си, бедни също като
него, на Марсово поле. Националната
гвардия с приоритет защитава интересите и имуществото на тези, които
притежават имуществен ценз, защото
самата тя е съставена от хора с такъв.
Демократичните промени, които
всички очакват да се случат, не се
случват. Оказва се, че демокрацията
в пълния си съдържателен вид не е
нищо повече от едно утопично понятие. Тя винаги се прилага в практиката в своята ограничена форма на
проявление, като размерите на тази
ограниченост се определят от конкретната историческа действителност. Не може да има такова нещо
като „управление на народа“. Демокрацията винаги се е реализирала не
като „управление на народа“, а като
„управление от народа“.
В конституцията за разлика от декларацията за правата на човека и гражОКТОМВРИ 2017
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данина вече се постановява, че народът не осъществява сам своята власт,
а посредством делегиране на управленски права на тези от гражданите,
които имат право да заемат изборни
длъжности. Наистина, не е възможно
всички да управляват всички. В крайна сметка се оказва, че декларацията
за правата на човека и гражданина
притежава в пълния си вид единствено пожелателен характер.
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„Свобода, равенство, братство“. Свободата си остава мечта. Равенството
си остава нещо недочакано. Братството си остава само по кръвна линия. В най-общия случай се оказва,
че революциите са величина, чиято
стойност в бъдеще време никога и от
никого не може да бъде предсказана.

НОЕМВРИ 2017
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Арт-терапията в образователната и
възпитателната дейност на учителя
Автор: Първолета Манчева
Ст. учител ДГ „Звездица”гр. Враца

А

рт-терапията и възможностите за ефективно въздействие на различните изкуства върху децата отдавна
са сред приоритетните теми в научната и изследователска работа. Неизчерпаемият потенциал на изкуството
вече е една по-нова тема на приложение, която вълнува трайно и дава
подтик за разработване на нови лекционни курсове, тренинги и т.н. Целта
на настоящия доклад е да поднесе информация относно значението и приложението на арт-терапията, особено
– при децата.
Разширяването на обсега на арт-терапевтичната дейност в образованието
дава широки възможности за иновации и работа в поредица актуални
проблеми на нашето ежедневие, свързани с подрастващите. Още повече, децата са най-податливи на магията на
изкуството и въздействието му върху
тях е всестранно.
Изразяването чрез изкуството е безболезнен начин да се представят чувствата. Арт- терапията все още няма
ограничения или противопоказания
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като безопасен метод за облекчаване
на стреса. Това е естествен начин за
изцеление, като негативните емоции
се превръщат в положителни. Сесиите
дават сила и увереност, както и помогнат за намиране на изход от трудни
ситуации. Използването на изкуството помага да се повиши самочувствието и адекватното самостоятелно преминаване в обществото. В процеса на
терапията се проявяват много от проблемите, които са дълбоко скрити и се
решават безболезнено.
По време на арт-терапията от съществено творческо значение е не само самият акт, а и вътрешният свят на твореца, който се проявява като резултат
от този акт. Децата се насърчават да
изразят своите вътрешни чувства, доколкото е възможно свободно и спонтанно, без да се притесняват за художествените достойнства на работата
им.
Себепознанието е танц между вътрешния и външния свят. Експресивните
изкуства са предимно образователен
процес, който е терапевтичен и свързан със състояние на завършеност.
Ако ни липсва определено познание,
ОКТОМВРИ 2017
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тогава нашето разбиране е завършено. Ако целта ни е да разберем себе
си в света, т.е. нашето отношение към
него, тогава всяка информация, която
ни носи прозрения, може да ни придвижи в посока на цялостност. Когато научаваме нещо ново, получаваме
прозрения и развиваме способността
си да разбираме. Започваме да растем
в посока на изпълването на нашия потенциал.
Познанието и образованието са дълбоко взаимосвързани. Целта на образованието е да ни донесе познание.
Истинското образование тогава не е
нещо, което се влива в главите на децата, а е вътрешна промяна. Измерва
се според това, което учениците проявяват; според това, което се показва.
Техните действия са само конкретна
проява на истинското познание, което
се развива вътре в тях. Образованието
представлява вплитане на вътрешните и външните измерения.
В изкуството вътрешните образи се
срещат с хартията и боята, а вътрешната музика се превръща в звуци за
симфоничен оркестър. Съществува
един непрекъснат танц между вътрешните образи и външната форма,
между творението и изразяването.
Цветовете върху палитрата отразяват
чувствата в душата. Едно движение
във въздуха отговаря на вътрешния
жест, изразяващ намерение, мисъл и
чувство. Мелодията откликва хармо-
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нично на даден миг във времето. Изкуството е реакция, която придвижва детето от едно пространство към
друго, и която свързва чувства, мисли,
материали, прозрения. Изкуството се
ражда, когато тези различни светове
се слеят. То свързва учителят и детето,
тъй като те заедно стават свидетели
на сътворяването и присъствието на
творческия продукт.
Изкуството има и още една важна
функция във връзка с вътрешния свят
– то може да докосне несъзнаваното.
Затова изкуството е висше познание.
То позволява на човек да изрази непознатото от несъзнаваните дълбини на
своето същество и да позволи на това
непознато да се превърне в знание и
светлина на съзнанието.
Арт терапия - упражнения за деца това е: запознаване с вътрешния си
"аз"; създаване оглед на себе си като
личност; създаване на положителна
самооценка; обучение за изразяване
на чувствата и емоциите; отстраняване на емоционален стрес; развитието
както на фини двигателни и комуникационни умения, така и на творческо
мислене и способност за различни видове творческа дейност.
По този начин, създавайки и фантазирайки, могат да се разберат детските
емоционални преживявания и вътрешен свят, както и да се помогне на
пълничкото момченце да преодолее
срамежливостта си например, за да
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разсее страховете, като стане по-общителен и отворен за диалог с хората.
Естествено, че съществуват различия при използването на изкуството
в тясно терапевтичен (лечебен) план,
и това във възпитателната дейност.
С основание обаче, за арт-терапията,
в образователната и възпитателната
сфера, се твърди, че е нейно направление. При това много актуално и перспективно.
В този контекст Л. Лебедева пише, че
„…педагогическото направление на
арт-терапията има неклинична насоченост, насочено и към потенциално
здрава личност”, … при него „па първи
план излизат задачите на развитието,
възпитанието, социализацията” (38,
стр.16).
Тясната връзка между медицинския
и педагогическия подход при използването на изкуството се детерминира
най-вече от този факт, че и при двата
вида арт-терапевтичната дейност е
насочена към укрепването на психическото здраве, към постигане на хармоничност, на творческа активност и
жизненост. Много от формите на работа с изкуството се използват именно
за профилактични цели тогава, когато
няма нужда от терапия в тесния смисъл на понятието, а от предпазване,
превенция. В този смисъл и заниманията с различните видове и жанрове
на изкуствата се ползват във възпитателната дейност като действени пси-
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хогенни и профилактични фактори.
Разглеждани в този контекст, те помагат за разрешаването на психологически и емоционални проблеми, допринасят за емоционалното равновесие и
за постигането на положителни промени в поведението на децата.
„Арт-терапията в образованието –
това е системна иновация, характеризираща се с:
•
комплекс от теоретични и практически идеи, както и нови технологии;
•
многообразие на връзките със
социалните, психологическите и педагогическите явления;
•
имаща относителна самостоятелност от другите съставни части на
педагогическата действителност;
•
способност за интеграция и
трансформация” (38, стр.17)
Когато децата са в норма, при тях
относително лесно се преодоляват
възрастовите кризи на развитието /
напр. т.нар. криза на третата година;
на пубертета и др./, а заниманията с
изкуство подпомагат психологическото развитие на децата, формирането
на тяхната личност и на нейните компоненти.
По-трудно обаче тези процеси протичат при децата и юношите с дадени
проблеми в психическото развитие
или с такива в поведенчески план. В
много от тези случаи и директната комуникация е затруднена поради стеОКТОМВРИ 2017
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пента на развитие на говора, мисленето, възможностите за интроспекция и
изразяване на емоционалните състояния, предпочитания и потребности.
Всички тези фактори значително
утежняват контактите с такива деца с
цел диагностика, въздействие, а когато е и необходимо – с терапия. Особено в такива случаи изкуството и различните игрови форми подпомагат
децата при тяхното себеизразяване,
дават им възможност за комуникация
с другите, както и за проява на техните чувства и латентни възможности.
Посредством изкуството се откриват
и индивидуалните типологични особености на децата и подрастващите.
Изкуството помага и за установяване на: преживяни травми; минали и
настоящи конфликти; наличието на
ситуации с отрицателно влияние върху психиката и поведението. В много
случаи се получава и отреагиране на
сложни чувства, като се постига тяхното изразяване, което е своеобразен
релаксиращ елемент и е от пряко значение за педагогическата практика.
Така педагозите могат индивидуално
и целенасочено да организират своята възпитателна дейност в посока на
въпросния проблем във всеки конкретен случай.
Във възпитателната практика арт-терапията играе роля и за стимулирането на развитието на личността, за
нейната социализация и адаптация
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към условията на живот, съобразно
собствените особености. Трябва да
се отбележи, че в последно време все
повече се развива педагогическото
направление в сферата на арт-терапията. Това се свързва с еволюцията на
понятието „арт-терапия” и обогатяването на нейното съдържание, но и
се налага и от изострените проблеми
в образователната дейност като цяло
и съществуващите различни реформи
и нововъведения в практиката, насочени към превенция на здравето, профилактиката и борбата с вредни навици и влияния у подрастващите. Така
че, присъствието на арт-терапията в
социалната сфера е твърде осезаемо и
необходимо.
Неоспорим факт е, че изкуството се използва активно във възпитателната и
социалната практика съобразно неговата стимулираща, развиваща, формираща, но и корективна и превантивна
същност.
Изкуството играе съществена роля,
заема определено място сред водещите компоненти в образователната стратегия, където е изграден общ
теоретичен модел на въздействието
„дете-изкуство”. Това се реализира на
основата на компоненти на възпитателния акт: художествено възприемане, художествена условност, художествено възпитание. Като се изхожда от
специфичния характер на изкуството
като комплекс от изразни средства,
НОЕМВРИ 2017
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носители на художествена образност,
изкуството се използва във възпитателния процес преди всичко по посока на емоционалната сфера на индивида - за предизвикването на чувства
и преживявания. А по този път се разкрива и връзката между красивото и
нравственото, между естетическия и
нравствения идеал.
Във възпитателната сфера като особено значими се открояват и редица
важни функции на изкуството, които особено при силна емоционална
специфика на детската личност, се
експонират с детерминиращото си
значение: че изкуството обогатява личността / и особено детето/ не само с
познания, но и с мисли и преживявания; че то предлага естетическа наслада; възпитава естетически вкус и
критерии; води до силни естетически
преживявания. Чрез съдържанието си
то оказва положително влияние върху формиращата се личност като: обогатява познавателната дейност; развива възприемащите възможности на
детето; разширява неговия духовен
свят; формира отношения и оценки
не само към произведенията на изкуствата, но и към заобикалящия ги
свят, хората и човешките взаимоотношения.
Когато изкуството се използва за възпитателни цели и не става дума за терапия /лечение/ в строгия смисъл на
това понятие, според някои автори не
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е коректно да се използва терминът
„арт-терапия”. Други учени обаче аргументирано защитават становището,
че в случая става дума за направление
на тази научна област на познанието: педагогическото направление на
арт-терапията, което е относително
самостоятелна насока на арт-терапевтичната работа и е различно от чисто
медицинското използване на изкуството като лечебно средство.
Естествено е, че на практика съществува различие в медицинския и в педагогическия подход при използването на изкуството. Но въпреки това
между тези два подхода съществува
и тясна връзка – и при едната, и при
другата форма на арт-терапевтичната
дейност усилията на арт-терапевтите са насочени към укрепване на психическото здраве, към постигане на
хармоничност, творческа активност и
жизненост.
В различните ситуации и казуси различните видове изкуства и игрови
форми подпомагат детето при неговото себеизразяване, дават му възможност за комуникация с другите, както
и за прояви на неговите чувства и възможности.
Посредством заниманията на децата с изкуството още от ранна възраст
педагозите и родителите могат да
открият и редица заложби и да насочат усилията си за тяхното развитие
и формиране на различни специални
ОКТОМВРИ 2017
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способности / в това число и за различни художествени дейности/ при
децата.
Също така е известно, че във възпитателния процес с децата и подрастващите /независимо дали те са в норма,
или имат някакви проблемни отклонения/ емоциите и чувствата имат
своето определено и много значимо
място и роля.
Емоциите влияят върху: процесите
на възприятие; запомняне; въображението; мисленето; речта. Затова педагогът се опира на тях в образователния
процес. Те се явяват и голяма подбудителна сила в поведението като активизират подражанието, което особено
при малките деца, играе голяма роля.
Съществува и пряка връзка между потребностите и емоциите, както и емоциите и мотивацията.
Положителните емоции и чувства се
отразяват от своя страна благоприятно върху актуализацията на придобития опит, а в сферата на общуването
– се проявяват като специфична човешка активност. Известно е, че междуличностните отношения се изграждат на базата на симпатия, антипатия
или безразличие. Така че, в процеса
на развитие на емоционалната сфера
и при формирането на детската личност, изкуството играе важна роля за
обогатяването, за диференциацията
на емоциите и чувствата, и разкриване на тяхната богата гама и роля.
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С възрастта емоциите и чувствата
стават по-устойчиви и по-богати. Под
влиянието на различни видове изкуства особено силно се развиват естетическите чувства. А човешките чувства и тяхното богатство са описани
най-дълбоко и най-диференцирано в
произведенията на изкуството. Така
и посредством контактите си с изкуствата, чрез допира и участието на децата в тях, естетическите чувства се
развиват и обогатяват.
Изкуството не само описва и изразява
човешки чувства, но и ги анализира.
То ги подбужда и моделира в съзнанието на човека. Затова те играят и
значима роля за естетическата култура на индивида, за неговата мотивация и творческата активност.
Известно е, че емоциите са свързани
с дейността на подкорието. Тяхното
изучаване дава възможност да се разкрият различни влечения, биологични потребности и подбуди.
За малките деца и подрастващите възприемането на прекрасното се осъществява много по-силно чрез изкуството, отколкото при въздействието
на действителността. Тази особеност
е налице, защото при произведенията
на изкуството чувствата са типизирани и очистени от подробности, но са
ярко емоционално обагрени. Това е
художественото преживяване, което
има голяма формираща роля. Възприемането на прекрасното е тясно свърНОЕМВРИ 2017
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