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Мичио Каку  е физик-те-
оритик, един от създа-
телитеv на теорията на 
струнните полета, автор 

на множество научни книги и учеб-
ници, водещ на научни радио и теле-
визионни предавания. В книгата си 
„Физика на бъдещето“ , той си поста-
вя задачата да направи предположе-
ния докъде ще се развият технологи-
ите и как ще повлияят на човешкия 
живот до 2100 г.

За да бъде максимално точен в пред-
положенията си, Каку прави интер-
вюта с учени от целия свят. Той вижда 
на живо прототипите на иновативни 
устройства в процес на разработка и 
посещава лично лабораториите на из-
следователи. На основата на всички 
открития Каку условно разделя про-
гнозите си на три периода: в близко-
то бъдеще до 2030 г., средата на века 
(2030 – 2070 г.) и далечното бъдеще 
до 2100 г.

Какво крие физиката на бъдещето 
според Мичио Каку?
Автор: Магделия Шугова
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Книгата излиза през март 2011г. Мал-
ко повече от 4 години по-късно, мно-
го от предположенията на Каку вече 
са в действие, или имат свои анало-
гии.

Пример за това са лещите, в които 
ще вкараме интернет. Макар днес да 
няма такива лещи, имаме техен ек-
вивалент – очилата на Гугъл.  Няма-
ме гъвкава електронна хартия, но пък 
на пазара се появи телефон с огъваем 
екран. – LG G FLEX . 

Навлизането на виртуалната реал-
ност е в своя пик. В днешно време 
сме свидетели как много компании 
разработват свои системи за виртуал-

на реалност. Нека вземем за пример 
“Project Morpheus”  -  виртуалната 
система за PlayStation4. С нея игра-
чът се чувства сякаш е част от играта, 
като вместо с мишка, контролира как-
во вижда чрез движенията на главата 
си.

В книгата си „Физика на бъдещето“ 
, той си постаВя задачата да напраВи 
предположения докъде ще се разВият 
технологиите и как ще поВлияят на 
чоВешкия жиВот до 2100 г.
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 И ако допреди няколко години пред-
положението за коли без шофьори 
изглеждаше дръзко, то Гугъл вече 
имат такива коли , които не изискват 
от водача на превозното средство 
да шофира. Тези автомобили имат 
сензори, които разпознават всички 
обекти на голямо разстояние - пеше-
ходци, велосипедисти, птици и дори 
летящи пластмасови торбички. След 
това софтуерът на автомобила пред-
вижда какво ще направят обектите и 
избира подходяща скорост и траекто-
рия за каране.

Сред другите прогнози, но този път за 
по-далечното бъдеще от 2070-2100 г., 
се включват четенето на мисли, как-
то и фотографиране на сънищата ни 
благодарение на функционален яд-
рено-магнитен резонанс (фЯМР).
Това ще бъде възможно при поло-
жение, че ЯМР машините станат с 
размерите на клетъчен телефон. Ве-
роятно е трудно да си представите 
как големите тромави машини ще се 
смалят толкова, но имайте предвид, 
че  Блумих създаде ЯМР мишка  с раз-
мерите на дамска чанта.

Принципът на ЯМР се основава на за-
въртането на ядрата на атомите на тя-
лото към магнитното поле на маши-
ната. В тялото се праща радиоимпулс, 
който кара атомите да се преобърнат. 
След това се връщат в предишното 
си положение, излъчвайки втори им-
пулс или „ехо“. В резултат на това по-
лучаваме детайлни образи, които се 
обработват от компютъра. Ето защо 
ако ЯМР стане много миниатюрно, 
може да се използва за прочитане на 
мисли.
И още нещо, което наблюдаваме във 
филмите с паранормални елементи 
– телекинезата. Според Каку, ако се 
създат „свръхпроводници“, които да 
ни позволят да създаваме магнитни 
полета с малък разход на енергия, ние 
бихме могли да овладеем телекинеза-
та.
Една от най-актуалните теми е разви-
тието на изкуствения интелект и дали 
роботите биха могли да ни изместят. 
Според професора по тероритична 
физика, не бива да се притесняваме 
за това. Грубата изчислителна мощ не 
е равна на интелекта и дори роботът, 
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който победи шампионът по шах Кас-
паров, не е способен да мисли.
Освен това роботите не могат да раз-
познават модели, нямат здрав раз-
ум, чувства и емоции. Въпреки това 
вече има робот готвач  и робот цигу-
лар. Правят се и хирургически наме-
си с помощта на роботи, а до 2030 г. 
Каку предвижда да има голям брой 
робо-доктори и роботи медицински 
сестри.

Все пак можем да направим роботи-
те „емоционални“, ако използваме 
реверсивно инжинерство на мозъка 
– чрез суперкомпютри да се симули-
ра поведението на милиарди невро-
ни или пък да се установи мястото на 
всеки един неврон чрез разрязване 
на мозъка. Последното обаче би от-
нело много време – за сравнение ра-
зрязването на мозъка на плодова муха 
отнема около 20 години.
Ако направим така че роботите да 
придобият съзнание, то пред нас се 
очертават следните пътища – те да ни 
отстранят от пътя си, да са приятел-
ски настроени, да ги контролираме 
чрез ума си или пък да ги използваме, 

за да превърнем себе си в свръхчове-
ци.
Застрашават ли работните ни места? 
Отговорът тук зависи от това какви 
качества се изискват за работното ви 
място. Професиите, които включват 
разпознаване на модели, анализира-
не и създаване на изкуство не са за-
страшени, но тези, които изискват из-
пълняването на често повтарящи се 
действия или преброяване ще бъдат 
поставени в уязвима позиция.
Това, което ще се цени най-много ще 
бъдат познанията и уменията, защото 
ще настъпи преход от стоков към ин-
телектуален капитализъм.
Могат ли технологиите да доведат 
до унищожение на всички болести? 
За съжаление Каку не е толкова оп-
тимистичен. За него това е по-скоро 
невъзможно, защото заболяванията 
са твърде много и мутират бързо.

Все пак прогнозира развитие на ге-
номната медицина, тъканното инжи-
нерство, използването на стволови 
клетки, регенеративнате медицина, 
клонирането, генната терапия.
Според автора е малко вероятно да се 
открие едно лекарство срещу рака, а 
по-скоро да се разработят лекарства 
за  широк спектър ракови заболява-
ния, тъй като той разглежда рака като 
сбор от заболявания.
Сред предположенията му са, че ско-
ро ще има „деца по дизайн“, при кои-
то родителите предварително ще из-
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 бират гените на отрочетата си, както 
и обръщането на стареенето чрез раз-
лични терапии като стволови клетки, 
отглеждане на нови органи, генна те-
рапия на остаряващите гени и уско-
ряване на механизма на възстановя-
ване на клетките.
Най-интересното от гледна точка на 
познанието за човешката еволюция 
е предположението, че ще бъде въз-
можно да възкресяваме изчезнали 
видове като създаваме цял организъм 
само от генома му. 
Според Ричард Докинс пък благо-
дарение на това възстановяване на 
генома, ще може да се пресъздаде 
„липсващото звено“ между човека и 
маймуната. Технологията включва 
създаването на  ДНК на този орга-
низъм, вкарването му  в човешка яй-
цеклетка, а след това израждането на 
нашия прародител от жена, все едно 
изражда обикновено бебе.
Може би нещо такова ще се случи 
ако не този век, то другият. През 2009 
г. екипът на Института по еволюцио-
низъм „Макс Планк“ в Лайпциг е по-
лучил първата скица на генома на не-
андерталците чрез анализ на ДНК на 
шестима неандерталци. През 2013 г.  
успяха да получат висококачествена 
скица на генома на жена – неандерта-
лец . А според последни изследвания 
на института, 4-6 поколения делят пе-
щерния румънец от неандерталските 
му предци, което означава, че в Евро-

па са се засекли два вида Homo след 
пристигането на последната древна 
преселническа група на континента.

Костта, от която е извлечена скица 
на генома на жена-неандерталец

Следващата област, на която Каку е 
отделил значително място в книгата 
си са нанотехнологиите. 
Още през 1981 г. Герд Биниг и Хай-
нрих създават сканиращ тунелен ми-
кроскоп , който позволява на учените 
да виждат и манипулират отделните 
атоми.

Първият сканиращ тунелен микро-
скоп. 

Каку предвижда вероятността до 
2030 г. да има наномашини, пътува-
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щи по кръвоносните ни съдове, както 
и наночастицата – молекула, която да 
може да доставя противоракови ле-
карства до точно определено място 
и по този начин да революционизра 
борбата с рака. 
Медицината би могла да извлече пол-
за и от евентуалното създаване на 
наноавтомобили, които за разлика от 
наночастиците могат да бъдат упра-
влявани, насочвани и пилотирани. 
Това означава, че  могат да бъдат из-
ползвани в медицината, да пътуват до 
даден орган, да доставят лекарства и 
дори да извършват операции.
Миналата година Масачузетския ин-
ститут MIT използва наночастици, 
за да пренесе два типа лекарства до 
раковите клетки, които да ги разру-
шат. Лечението бе изпробвано върху 
мишка и даде положителни резулта-
ти. 
Освен в медицината авторът вижда 
приложение на нанотехнологиите и 
в компютърните технологии. Според 
него ще бъде възможно създаването 
на квантови компютри, при които да 
се използват двумерни квазичастици, 
създаващи при движението си въоб-
ражаеми нишки и възели. 
Те ще могат едновременно да пред-
ставляват огромен брой стойности, 
което означава, че за кратко време 
ще могат да се проверят множество 
възможни решения на даден про-
блем. Вече се разработват прототипи 
за подобен тип компютри. Все пак 

проблеми има с декохерентността на 
атомите, при която атомите излизат 
от фаза, както и с принципа на неоп-
ределността, който би направил ари-
тметиката с квантов компютър доста 
мъглява.
Съществува и скептицизъм обаче, тъй 
като въпреки усилията на някои голе-
ми компании, липсват реално дейст-
ващи прототипи на подобни машини. 
Съществуват спорове дали компю-
тър, разработен от D-Wave systems , за 
който се твърди, че е квантов, наис-
тина е такъв. Много учени отхвърлят 
това негово определение и твърдят, 
че не може да се класифицира като 
първия квантов компютър.
В средата на века според Каку ще съ-
ществува и препрограмируема мате-
рия, която ще ни позволи да накараме 
предметите да приемат формата, коя-
то ни е нужна на момента. В основата 
седят песъчинки, наречени „катоми“ , 
които могат да образуват най-различ-
ни тела с промяна на заряда си. 
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 „Интел“ вече са създали множество 
такива катоми с размери около 2,5 
см. Така множество стоки могат да 
се сведат до софтуер, изпращан по 
интернет, а чрез него да променяме 
формата на вече налични предмети.
Проблемите, които седят пред тази 
технология са свързани само с пре-
насянето на информация и  слабите 
електрически сили между катомите, 
поради които трудно остават свърза-
ни.

Катомите на Интел

Най-революционното от всичките 
твърдения за нанотехнологиите оба-
че е създаването на репликатор, кой-
то чрез работата на трилиони и три-
лиони наноботи и сурови материали, 
които ние поставим,  ще е способен 
да създаде каквото си пожелаем.
Въпреки всички изброени ползи за 
ежедневието и за множество специа-
лизирани области, някои хора обаче 
се обявяват против наноботите, като 
ги оприличават на вирус – веднъж 
пуснати на свобода, те се размножа-
ват и разпоространяват безконтролно 

и не биха могли да бъдат върнати. 
Социалните последици от реплика-
торите биха включвали разпадане на 
граница беден/богат, защото всеки 
ще е способен да получи това, което 
желае, независимо дали е положил 
усилия. Ще има свръхизобилие на 
блага. Това ще премахне мотивира-
щия фактор на недостига и парите – 
може да се стигне до дегенериращо 
общество и намаляване на продук-
тивността.
В сферата на енергетиката няма нищо 
изненадващо – прогнозите са за пре-
насочване към възобновяемите из-
точници на енергия като най-добра 
алтернатива, навлизане на електри-
ческите автомобили на пазара и при-
теснителни последици от глобалното 
затопляне.
Сред решенията за глобалното за-
топляне Каку посочва изстрелване 
на ракети, натоварени със замърси-
тели, които да отразяват слънчевата 
светлина обратно в Космоса и така да 
охладят планетата; засилване на цъф-
тежа на водораслите, така че да по-
глъщат въглеродния двуокис; секвес-
тиране на въглерода (втечняването 
и отделянето му от околната среда); 
създаване на нови форми на живот, 
които да поглъщат огромни количе-
ства въглероден двуокис, чрез генно 
инжинерство.
Като по безопасна алтернатива на 
ядрената енергия, той посочва раз-
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витието на ядрен синтез, при който 
при висока температура се сливат 
водородните атоми и се отделя много 
по-голямо количество енергия от из-
разходваното, и то с много малко от-
падъци. А ако някой успее да създаде 
раборещ реактор за ядрен синтез, той 
би бил много по-безопасен, защото 
би се изключил при авария, а не би 
довел до неуправляема верижна ре-
акция. Проект за такъв термореактор 
съществува още от 2007 г. под името 
ITER  (International  Thermonuclear 
Experimental Reactor), което ще рече 
“Международен термоядрен експе-
риментален реактор“. Очаква се до 
2019 г. строежът му да е напълно за-
вършен.
Далечно бъдеще Каку определя като 

епоха на магнетизма. Ако се открият 
свръхпроводници, работещи на стай-
на температура, които не се нуждаят 
от охлаждаща апаратура и могат да 
създават постоянни магнитни полета 
с огромна мощност, то ще бъдем на 
прага на индустриална революция. 
Възможно е да имаме магнитни вла-
кове и автомобили.
Енергия от Космоса би могла да бъде 
добивана чрез изстрелване на сто-
тици спътници, които да приемат 
слънчевите лъчи и да изстрелват тази 
енергия към Земята във фромата на 
микровълново лъчение.
Доколко ще познаваме Космоса оба-
че? Каку предполага, че съвсем скоро 
ни предстои откриване на планети, 
сходни по размери и строеж на на-
шата, и изпращане на сонди за да се 
разбере дали имат водни океани и 
разумни форми на живот. Вероятно 
е да се открият форми на живот под 
ледената обвивка на една от луните 
на Юпитер.
Физикът споменава и проектът на 
НАСА – LISA (Laser Interferometer 
Space Antenna), който чрез измерване 
на гравитационните вълни от мига на 
Големия взрив, ще може да отхвър-
ли или потвърди някои от теориите 
относно взрива. След излизането на 
книгата обаче настъпиха промени.
Проектът бе общ между NASA и ESA 
(European space agency), но през 2011 
г. NASA обяви, че няма финанси да 
продължи партньорството си с ESA. 
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 ESA пък решиха да продължат про-
екта сами под името “eLISA”, като 
по график ще бъдет стартиран през 
2034 г. Тестова мисия с името „LISA 
PATHFINDER“  ще покаже дали 
“eLISA” има потенциал още през сеп-
тември тази година.
Сред другите предположения на Каку 
е ново кацане на Луната и открива-

нето на „лава отдушник“ дълбоко във 
вътрешността й, така че да послужи 
за лунна база, която да осигури защи-
та от радиацията от космическото лъ-
чение и слънчевите изригвания.
Това предположение се утвърждава 
все повече и повече. Джей Мелош – 
професор на земните, атмосферните 
и планетраните науки, твърди: „Има-
ше дискусии дали такива лунни ту-
нели съществуват. Някои доказател-
ства, като каналите, наблюдавани  по 

повърхността на Луната, предполагат 
че ако такива тунели съществуват, то 
те биха били наистина големи.“
Последни изследвания от Gravity 
Recovery And Interior Laboratory 
(GRAIL) на NASA предполагат, че 
лава тунелите може да имат диаме-
тър повече от 1 километър.
Според Джей Мелош след изригване-

то си лавите би трябвало да остават 
след себе си кух тухнел, който би мо-
гъл да послужи за човешко убежище.
Каку обръща внимание и на друга 
популярна тема – преместването на 
друга планета. Ако мислите, че при  
нужда можем да се спасим на друга 
планета, ще се разочаровате – според 
автора финансите няма да позволят 
космически колонии. Може да се ус-
покоим поне с прогнозите му за меж-
дуплантерания и междугалактиче-
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ския туризъм, които според него ще 
се развиват стремително.
Какво означава за бъдещето на чове-
чеството развитието на технологии-
те? Как всички евентуални иновации 
ще променят развитието ни и накъде 
ще ни тласнат? Това е най-важното, 
върху което ни кара да се замислим 
„Физика на бъдещето“.
Представете си само свят, в който 
може да „програмирате“ децата си и 
предварително да определите гените 
им. Свят, в който ще живеете много 
дълго, ще боледувате, но болестите 
ще бъдат засичани навреме и лекува-
ни светкавично бързо, благодарение 
на развитието на медицината, изкуст-
вения интелект и нанотехнологиите.
Автомобилните инциденти рязко ще 
са намалели, защото човешките греш-
ки ще бъдат елиминирани от уравне-
нието, когато става въпрос за самока-
ращите се коли, които в момента се 
тестват.
Може би ще отидете не на около-
светско, а на окологалактическо пъ-
тешествие. Ще местите и създавате 
предмети от нищото, ще си имате 
работа с програмируема материя. 
Виртуалната реалност ще ви вмъкне 
в един свят, който едвам ще разли-
чавате от истинския. Там ще можете 
да се наслаждавате на 3D модели на 

отдавна изчезнали археологически 
паметници и да пътувате в миналото 
чрез предварително направени ре-
конструкции.
А далечното минало може да открие 
булото си пред нас, ако успеем да 
възстановим „липсващото звено“ и да 
разберем повече за еволюцията и за 
Големия взрив. Дали ще получим си-
гурни, научно-доказани отговори за 
това как и кога точно сме се появили?
Най-важното е обаче, ако всички тези 
технологии се развият, може ли човек 
да ги използва само за добри цели, уг-
одни на цялото общество?
Дали технологиите ще променят чо-
вешката природа и ще изкоренят от 
нея егоизма, злобата, желанието за до-
минация? Ще спрат ли конфликтите? 
Ще започнем ли да живеем, така че да 
запазим планетата Земя наш дом, или 
пък ще продължим да я замърсяваме 
и рушим?
Според мен възникването на техно-
логиите определя развитието на бъ-
дещето, но пък това как ще бъдат из-
ползвани е само в наши ръце. Така 
че физиката може и да определя бъ-
дещето, но и ние имаме равностоен 
глас в него.
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Обърни внимание как ядеш 
крушата. Обелена или 
просто измита на чешма-
та с ледена вода, прилежно 

нарязана в чинийка или обичаш да 
отхапваш от нея големи хапки, дока-
то лепкавия сок се стича към ръкава 
ти? Сега си помисли, как баба ти ти 
е давала круши, когато си бил дете. 
Има два варианта. Единият е да си 
мразил обелката, а баба ти никога да 
не ти е давала обелена круша, заради 
което сега винаги ги белиш. Другият 
е толкова да ти е харесвала свободата 
да си лепкав на село, че и сега когато 
си отхапваш да не ти пука от мръсния 
ръкав. Първия случай е „анти-модел” 
на това, което си видял вкъщи, а вто-
рият е „модел”, който имитираш.
 Пределно ясно е, че децата на-
блюдават поведението на възраст-
ните, през съзнанието си пречупват 
това поведение и развиват характера 
си. За това ето няколко идеи, как да 
вдъхновите малкото човече до себе 
си, да израсне човек, за който качест-
вената книга е необходимост.
1. Покажете му, че вие самите 
обичате да четете. Как? Ами поста-

вяйте книгите и списанията на види-
ми места в дома си. Освен домашен 
уют, това показва, че книгите са част 
от ежедневието ви.

2. Прекарвайте времето си за-
едно като четете книги за мистерии 
(подходящи за възрастта му естест-
вено), заедно анализирайте следите 
и отгатвайте извършителя. Това са 

Искам детето ми да заобича 
книгите!
Автор: Яна Ненчева
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 хубави семейни моменти, които ще 
асоциира с книгите.

3. Четете заедно, след което об-
съждате, коя част от историята ви се 
е сторила интересна и защо.

4. Погрижете се да създадете 
уютно и удобно място за четене. На-
пример удобен фотьойл и лампа с 
мека светлина щадяща очите. Нека 
четенето се превърне в спокойно за-
нимание на място за отмора.

5. Когато се разхождате семейно 
посещавайте и библиотеката. Може 
да предложите на детето си книгите, 

които вие самите сте харесвали като 
малки, но ако усетите, че не проявява 
интерес не му ги натрапвайте. Уважа-
вайте интересите му.

6. Поощрявайте го да пише. 
Нека твори – истории от пътувания, 
писма, стихове, песнички, каквото му 
е на сърце, дори нека си води личен 
дневник (в който знам, любопитно е 
какво пише, но не поглеждайте!!).

7. Провокирайте го да направи 
комикс с герои – било от книгата, коя-
то чете или на история плод на него-
вото въображение.
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8. Интересувайте се от това, как-
во обича да чете. Водете разговори за 
книги. Разпитайте го (не като на по-
лицейски разпит естествено) напри-
мер за това:
- каква е историята;
- кои са главните герои;
- какво се случва с тях;
- какво мисли за изборите, които 
те правят;
- би ли препоръчал книгата на 
приятелите си.

 Само не му натрапвайте да 
чете на всяка цена, за да не се получи 
анти-модел и да постигнете обратни-
ят ефект. Успех, родители!
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Все повече хора започват да 
използват телефоните си за 
четене на новини, статии и 
дори списания.

Преди броени дни пуснахме анкета с 
няколко въпроса, чиято цел е да по-
лучим обратна връзка от вас – наши-
те читатели, за да разберем как да 
подобрим качеството на това, което 
ви предлагаме и да се чувстваме още 
по-добре заедно. :) 19,8% от отговори-
лите към момента биха искали да мо-
гат да четат списанието през мобилно 
устройство. Затова тук ще опиша как 
супер лесно и бързо да четете всеки 
брой на БГ Наука през своя телефон 
както онлайн, така и офлайн. Това 
важи и за много други списания.

Винаги сме качвали всеки нов брой в 
сайта https://issuu.com, който създава 
виртуално симулиране на разлиства-
не и изглед на списание. През тази 
система много от нашите читатели 
четат списанието на своя компютър, 
но сайтът е перфектен и за мобилни 
телефони. Може да изтеглите тяхното 
безплатно приложение (ТУК) за още 

повече функции, четене без интер-
нет на списания и т.н. – https://goo.gl/
CMOx8h

Първо влизате тук (или отваряте 
приложението): https://issuu.com/
bgnauka или пишете в търсачката 
bgnauka или Българска наука. 

Така може да намерите кой материал 
искате да прочетете, да увеличите на 
“цял екран” страницата, да приближи-
те колкото искате, за да ви е удобно да 
четете и да прелиствате страниците 
лесно и удобно. Приложението е все 
едно направено за БГ Наука. :)

Ако имате приложението, ще може да 
сваляте всеки брой, който искате и да 
го четете, дори когато нямате интер-
нет. По този начин независимо къде и 
кога ще може да научавате най-новото 
от науката в България и света.

Вижте и видеото, което добре показва 
как да четете всяко списание онлайн 
и офлайн.
h t t p : / / n a u k a . b g / r e a d - b g n a u k a -
magazine-mobile/

Как да четете списание БГ Наука 
през телефона си
Автор: Петър Теодосиев

http://nauka.bg/read-bgnauka-magazine-mobile/
http://nauka.bg/read-bgnauka-magazine-mobile/
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Гимназистите могат да подо-
брят оценките си по научни-
те дисциплини, като изучават 
препятствията и неуспешни-

те експерименти, които велики уче-
ни като Айнщайн и Мария Кюри са 

преживели, сочи ново изследване, 
публикувано от Американската пси-
хологическа асоциация.
В изследването са взели участие 402 
ученици от девети и десети клас, от 
четири различни гимназии, от квар-

Изучаването на провалите 
на известни учени може да е 
ползотворно за учениците
Превод: Светослав Христов;  Източник: http://www.apa.org
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 тали с нисък социоикономически 
статус в Ню Йорк. Изследваните лица 
са били разделени в три групи. Кон-
тролната група е имала за задача да 
прочете откъс от учебник в рамките 
на 800 думи, в който се е разказвало 
за постиженията на Айнщайн, Кюри 
и Майкъл Фарадей.
Задачата на другата група е била да 
прочете откъс за личните борби на 
същите тези учени. Като бягството 
на Айнщайн от нацистка Германия. 
Откъса на третата група е бил фоку-
сиран върху интелектуалните труд-
ности, които учените са претърпели. 
Като постоянството на Мария Кюри, 
въпреки поредицата от неуспешни 
експерименти. В разказите за неуспе-
хите са били включени стратегиите, 
които въпросните учени са предпри-
ели за да превъзмогнат трудностите.
В края на шестседмичен период, гим-
назистите, които са учили за интелек-
туалните или личностните проблеми, 
пред които учените са се изправяли 
са показали повишение на оценките 
си. Като то е било най-видимо при 
най-слабите ученици. Учениците в 
контролната група, които са учили за 
постиженията и успехите на учените 
не само, че не са проявили повиша-
ване на оценките, а точно обратното 
– резултатите им са се понижили.
“Когато децата си мислят, че Айн-
щайн е гений, отличаващ се от всич-
ки останали те приемат, че никога 
няма да могат да постигнат неговите 

успехи.” - твърди провелата изследва-
нето Ксиаодонг Лин-Сиглър - “Много 
ученици не осъзнават, че успехът из-
исква дълъг преход с множество про-
вали по пътя.”
Учениците, които са чели за личните 
проблеми на учените е много по-ве-
роятно да твърдят, че те са обикнове-
ни хора, точно като тях, които трябва 
да се справят с трудности и предиз-
викателства. Учениците в контролна-
та група по-често изразяват станови-
щето, че великите учени имат вроден 
талант и специална дарба.
Проучването показва, че учебниците 
трябва да наблягат върху трудности-
те и премеждията, които учените са 
преодолявали и конкретните техни-
ки с помощта, на които са се справя-
ли.
Изследването е било проведено сред 
разнообразна извадка от ученици. 
Като 37% са били от латиноамерикан-
ски произход, 31% от афроамерикан-
ски, 11% от две раси, 8% с азиатски ко-
рени, 7% бели и 5% други. Като един 
на всеки пет ученици е бил роден 
извън САЩ и една трета говорят ан-
глийски само през половината време, 
или по-малко, у дома. Около три чет-
върти от учениците са от семейства с 
нисък социоикономически статус. 
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Бихте ли се представили на на-
шите читатели?

Казвам се Христо Цанев Пим-
пирев, Директор на Българ-
ския антарктически инсти-
тут и Националния център 

за полярни изследвания към СУ „Св. 
Климент Охридски”.

Професор по геология в Софийския 
университет „Св. Климент Охрид-
ски” и Доктор на геоложките науки. 
Ръководител на всички 25 Български 
антарктически експедиции.
Представител на Република България 
в Международния научен комитет за 
антарктически изследвания (SCAR) 
от 1994 г.

Представител на Република Бълга-
рия в Съвета на мениджърите на на-
ционални антарктически програми 
(COMNAP) от 1994 г. и вицепрези-
дент в периода 2006-2009 г.
Представител на Република България 

в консултативните съвещания по Ан-
тарктическия договор (ATCM) от 1995 
г.
Представител на Република България 
в Европейския полярен борд (EPB) 
от 2001 г. и вицепрезидент в периода 
2009-2012

Участник в научни експедиции до 
връх Ама Даблам в Непалските Хи-
малаи, спелеоложки експедиции в 
Китайското карстово плато, проект за 
търсене на злато във Виетнам, участ-
ник в Канадско-Българска експеди-
ция на о-в Елсмир, Арктика.

Интервю с проф. Христо Пимпирев: 
Науката дава свобода и 
удовлетворение!
Автор: Десислава Иванова
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Автор на 5 научно-популярни филма, 
6 книги и над 150 научни публикации 
в реномирани български и междуна-
родни издания и главен редактор на 
монографията „Български антаркти-
чески изследвания – синтезис”.

Коя научна институция предста-
влявате и с какво се занимава тя?

Българският антарктически инсти-
тут (БАИ) е Национален оператор на 

дейността на Р. България в Антаркти-
да. Съвместно с Националния център 
за полярни изследвания ежегодно ор-
ганизира Българските антарктически 
експедиции и стопанисва Българска-
та полярна база “Св. Климент Охрид-
ски” на остров Ливингстън, Южни 
Шетландски острови.

В експедициите участие вземат спе-
циалисти в различни области: геоло-
гия, геохимия, геофизика, метеороло-
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гия, глациология, биология, медицина 
и така нататък. Резултатите от тези 
научни изследвания са публикувани 
в множество български и междуна-
родни реномирани научни издания.

БАИ работи в сътрудничество с ан-
тарктически програми на Испания, 
Великобритания, Русия, Германия, 
Аржентина, Бразилия, Чили, Южна 
Корея и др. БАИ е член на COMNAP 
(Съвет на Мениджърите на Нацио-
нални антарктически програми), 

SCALOP (Комитет за антарктически 
логистика и операции), EPB (Евро-
пейски полярен борд), SCAR (Научен 
комитет за антарктически изследва-
ния).

Кое Ви запали да се занимавате с 
науката и кога се случи това?

Още от дете ме влечеше новото и 
непознатото, красотата и величието 
на природата. Обичам планината и 
морето, поради което избрах да уча 
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 геология в Софийския университет. 
Тази професия ме привлече със сво-
бодата да работя не в канцелария, а да 
изследвам скалите, минералите, вка-
менелостите, извън прашната и мно-
голюдна градска среда.

Имате ли одобрен проект в по-
следната сесия на Фонд научни 
изследвания, как се казва той и 
какви ползи ще има за науката и 
живота на обикновения човек?

През последните 15 години моите на-
учни интереси са насочени в изслед-
ване на геологията на о-в Ливингстън, 
Антарктика, където се намира Бъл-
гарската полярна база „Св. Климент 
Охридски”. Поради тази причина, 
разработените от мен проекти са с 
международно участие на учени от 
Португалия, Испания, Германия, Ве-
ликобритания, САЩ и Япония, затова 
и нямам проект в България, финанси-
ран от Фонд научни изследвания.
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Съвсем наскоро бе създадена научна 
експертна комисия за полярни науки 
към МОН, която ще одобрява научни 
проекти, свързани с изследване на 
Арктика и Антарктика. Надявам се, 
че от следващата година ще имаме 
чисто български проекти, разработва-
щи научни изследвания в полярните 
региони.

С какво заглавие беше последната Ви 
публикация? Разкажете ни повече за 
нея.

Публикациите ми са основно на ан-
глийски език, тъй като са свързани с 
изучаването на кредните седименти, 
разкриващи се на о-в Ливингстън и 
представляват интерес за учени, ра-
ботещи по полярна тематика извън 
България.

Последната ми публикация е с моя 
млад колега гл. ас. Явор Стефанов и 
се отнася за изследване на дълбоко-
морските фациеси и фациални асо-
циации в теригенните скали, разкри-
ващи се на полуостров Хърд, остров 
Ливингстън. Основните резултати 
показват развитието на седиментния 
басейн, съществувал по тези места 
по време на кредния период. Утайко-
натрупването започва в обстановка 
на делтова система, преминава през 
дълбокоморска турбидитна седимен-
тация и завършва с отлагането на гру-
би континентални скали.

Има ли бъдеще науката в Бълга-
рия и как го виждате Вие?

Науката в България има бъдеще, за-
щото българинът е любознателен и го 
влече новото и непознатото. За съжа-
ление финансирането на научните 
изследвания в последния четвърт век 
е символично, поради което по-често 
чуваме за постижения на наши уче-
ни, работещи в чужбина, отколкото 
такива избрали да се развиват в Бъл-
гария.
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 Как оценявате работата на екипа 
си?

Във всяка една област на човешкото 
развитие значими резултати се по-
стигат, когато работят съмишленици, 
обединени от обща идея и цел. Аз съм 
щастлив, че винаги в моята работа 
съм могъл да разчитам на колегите си, 
както и те на мен. Затова и научни-
те резултати от българските полярни 
изследвания се ценят високо от науч-
ната общественост.

Има ли млади хора, които искат 
да се занимават с наука във Ва-
шата област?

За щастие все още в България има 
млади учени, които желаят при това 
с ентусиазъм и хъс да работят в труд-
ните условия на Антарктика. Някои 
от тях имат вече по няколко антар-
ктически експедиции и са постигна-
ли впечатляващи резултати в техните 
изследвания. Това са младите геоло-
зи от Софийския университет гл. ас. 
Дочо Дочев, ас. Стефан Велев, спец. 
геолог Надя Янакиева, спец. геохимик 
Деница Апостолова , гл. ас. Гергана 
Георгиева и гл. ас. Аспарух Камбуров 
от Минно геоложкия университет 
„Св. Иван Рилски”.

Обнадеждаващо е, че и други млади 
учени очакват да бъдат включени в 

предстоящите български антаркти-
чески експедиции.

Какво бихте казали на хората, 
които все още се колебаят дали 
да се занимават с наука в Бълга-
рия?

Науката дава много – свобода да раз-
мишляваш и обобщаваш и удовлет-
ворение, че си постигнал нещо ново, 
непознато досега. Разбира се тя из-
исква много труд и лишения, но по-
стигнатите резултати си заслужават 
усилията.

Какво, според Вас, трябва корен-
но да се промени в България по 
отношение на науката?

Научните изследвания в България 
са поставени в графата „неперспек-
тивни”, защото не носят бързи фи-
нансови облаги и нямат престиж в 
обществото. Медиите са пълни с пи-
кантерии от живота на еднодневки 
политици, попфолк изпълнители и 
актьори от бързо забравящи се сери-
али. Да бъдеш научен работник не е 
престижна професия и трябва да се 
преобърне това отрицателно мне-
ние на обществото още от училище и 
преди всичко отношението на сред-
ствата за масова информация към 
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постиженията на българските учени. 
Разбира се, не на последно място е и 
подобряване на възнаграждението за 
труда на учените, както и отделянето 
на средства за закупуване на съвре-
менна научна литература и лабора-
торно оборудване.

Занимавали ли сте се с нещо из-
вън научната работа? Какви дру-
ги интереси имате и как обичате 
да прекарвате свободното си вре-
ме?

Моите хобита са неразривно свър-
зани с научната ми работа. Обичам 
да пътешествам, като същевременно 
изследвам и скалите, които срещам 
по пътя си. Обичам книгите и науч-
но-популярните филми, затова с ка-
мера в ръка съм заснел 5 филма из-
лъчени в национален телевизионен 
ефир. Обичам спорта и когато имам 
време, отивам в басейна да поплувам, 
да повървя един час бърз ход в парка 
или доста по-рядко да поиграя голф с 
приятели.
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Започнах да пускам интерес-
ни интерактивни Google кар-
ти свързани с наука, но тази е 
най-интересната и важна до 

момента. Тук може да намерите пъл-
на карта на научните институции в 
България.
Ето и самата карта, а по-долу ще опи-
ша как точно работи.
http://nauka.bg/map-science-in-bulgaria/

Научните институции са в няколко 
направления: “Информационни и 
комуникационни технологии”, “Тех-
нологии в креативните индустрии”, 
“Мехатроника и чисти технологии” 
и “Индустрия за здравословен начин 
на живот и био-технологии”

Приближавате до даден град и изби-
рате научна институция. В дясно вед-
нага се появява поле с информация за 
тази институция. Повече - ТУК!

Карта на научната инфраструктура 
в България
Автор: Петър Теодосиев 

http://nauka.bg/map-science-in-bulgaria/
http://nauka.bg/map-science-in-bulgaria/
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Една от най-важните мисии на 
студентски клуб Скорец към 
Биологически факултет на СУ 
е популяризирането на до-

бри практики за опазване на биораз-
нообразието. Това беше и основната 
причина да разработим микропро-

екта “Скорец пред прага”, чрез който 
да покажем някои от тези практики 
в градски условия, в зелените площи 
около Биологическия факултет, къде-
то ежедневно минават стотици сту-
денти биолози, както  и много граж-
дани.

Скорец пред прага – проект за 
градското биоразнообразие
Автор: гл.ас. д-р Атанас Грозданов
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За наша радост проектът беше по-
срещнат добре в обявения конкурс 
на организацията “За земята” и кла-
сиран сред печелившите, в условията 
на сериозна конкуренция от предло-
жения.
Една от основните дейности, които 
заложихме, беше обогатяването на 
зеления пояс около Факултета с нови 
видове растения. Предвидихме ос-
новно местни видове храсти и ни-
ски дървета, които по възможност да 
плододават активно и по този начин 

да осигуряват допълнително храна 
за различни видове животни. Така 
от една страна се подсигури възмож-
ност посетителите да видят на живо 
повече видове растения, а същевре-
менно и различни птици, безгръбнач-
ни животни и други, привлечени от 
новите потенциални хранителни ре-
сурси. Закупихме и засадихме касис, 
арония, бодливо френско грозде, ки-
сел трън, мушмули, лешници и мно-
го други. Сериозния труд по засажда-
нето на десетки фиданки беше поет 
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напълно доброволно от членовете на 
Скорец. Много се надяваме да имаме 
възможност да продължим трайно във 
времето със залесителните дейности, 
като една от големите ни цели е част 
от храстите да се слеят в жив плет и 
да осигурят добри убежища за някои 
дребни градски същества. Най-ва-
жната ни цел е да демонстрираме 
колко по-интересна и пълноценна е 
една градска зелена площ, залесена с 
разнообразие от видове в противо-
вес на все по-често срещаните “мо-

нотонни” тревисти пространства  в 
населените места. Естетиката и при-
родозащитата в случая се съчетават 
отлично, но явно е нужно за това да 
се говори по-често и настоятелно.
Разбира се, не пропуснахме и класи-
ческите дейности като поставяне на 
къщички и хранилки за птици. Тези 
съоръжения са от значение не само за 
птиците, които се възползват от тях, 
но и за хората в града, които полу-
чават възможности да видят отблизо 
някои от дивите си съседи. Сигурни 
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сме, че наблюдаването на животни-
те край нас е прекрасно мотивиращо 
хоби, с което родителите могат да от-
къснат децата си от компютрите, те-
левизията и други, често обсебващи 
занимания. Надяваме се тази добра 
идея да достигне до възможно пове-
че млади хора, а Биологическият фа-
култет е чудесно място точно за тази 
целева група. За да бъдат нещата още 
по-любопитни, поставихме и “хотел 
за насекоми” – дървена конструк-
ция с множество цепнатини и дупки, 
предоставящи подходящи условия за 
най-дребните обитатели на нашия 
зелен пояс.
Градските зелените площи придоби-
ват още по-голяма стойност по отон-
шение на биоразнообразието, когато 
в тях има дори и малка влажна зона. В 
двора на Биологическия факултет съз-
дадохме импровизирана такава, чрез 
закопаването на две бетонни корита. 
Скоро след началото на дейността, 

в тях се заселиха разнообразни без-
гръбначни животни, а много птици 
започнаха да посещават мястото като 
ценен водоизточник. Изключително 
интересно е на път за работа да имаш 
възможност да спреш за минута и да 
погледнеш едно такова място – как се 
променя, какво нови същества са се 
заселили в него.
Щастливи сме, че благодарение на 
ръководството на Факултета успях-
ме да оградим деликатно една малка 
част от зелената площ  и да редуци-
раме стандартните дейности за под-
дръжка като прекопаване и косене. 
Така, създадената импровизирана за-
щитена територия ни предостави ин-
тересната възможност да сравняваме 
какво се случва с растенията и жи-
вотните в нея и в съседните площи, 
които се поддържат по стандратния 
начин. Смятаме, че подобни “диви 
островчета” биха били много полезни 
и интересни в градската среда, като 
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разервоари на биоразнообразието и 
като места, където с интерес можем 
да релаксираме и наблюдаваме при-
родата.
Много съществена част от “Скорец 
пред прага” разбира се е информа-
ционният момент във връзка с про-
вежданите дейности. Ето защо, сту-
денти от клуба нарисуваха видове 
растения и животни, характерни за 
територията, както и текстове, разказ-
ващи за идеята и ползите от всички 

заложени и изпълнени инициативи. 
От тях продъжаваме да изработваме 
табели, които периодично се монти-
рат на подходящи места около Факул-
тета, където достигат до много хора.
Надяваме се, че и след приключване-
то на микропроекта ще имаме дос-
татъчно съмишленици, които да ни 
помогнат да продължим с реализи-
рането на идеите си и да превърнем 
двора на Биологическия факултет в 
истински жив музей на открито.
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Европейска нощ на учените 2017
http://nauka.bg/night/

http://nauka.bg/night/
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Всичко около нас е наука, а новите тех-
нологии ни позволяват да покажем, че 
всичко е FRESH. Покажете, че науката 
е интересна, забавна и може да привле-
че повече млади хора.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА „FRESH 
VIDEO” -> http://nauka.bg/night/

Конкурсът е насочен към подпомага-
не на децата и младежите с увредено 
зрение. Той включва прочитане на глас 
и запис на аудио файл на материали с 
научно-популярно съдържание.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА „FRESH 
VOICES”-> http://nauka.bg/night/

Конкурс за есе на тема “Как се виждам 
в света на науката и технологиите”.

Участниците могат да бъдат момиче-
та и млади жени на възраст от 12 до 29 
години. 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС „FRESH 
GIRLS”-> http://nauka.bg/night/

https://nauka.bg/fresh-video-2017/
https://nauka.bg/fresh-video-2017/
https://nauka.bg/fresh-voices-2017/
https://nauka.bg/fresh-voices-2017/
https://nauka.bg/fresh-girls-2017/
https://nauka.bg/fresh-girls-2017/
https://nauka.bg/fresh-video-2017/
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Конкурс за рисунка за участници със слухови проблем. Темата е “Как се 
виждате в света на науката”.

Участниците могат да бъдат деца и младежи от 5 до 29 г.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС „FRESH TOUCH”->

***

НАГРАДИ

ПЪРВА награда: електронен четец с всички електронни броеве на БГ Нау-
ка + допълнените и специализираните.

ВТОРА награда: Научна тениска по избор, книга на научна тематика по 
избор (от магазина на Българска Наука: kupinauka.com) и юбилейната книга 

на БГ Наука на хартия, Том 1

ТРЕТА награда: Научна тениска по избор от магазина на Българска Наука 
kupinauka.com.

Повече за конкурсите и наградите тук: https://nauka.bg/4-konkursa-fresh/

Или пишете на admin@nauka.bg

https://nauka.bg/fresh-touch-2017/
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Б
ихте ли се представили 
на нашите читатели?
Казвам се Веселка Тончева и 
съм етномузиколог, но инте-

ресите и заниманията ми са по-ши-
роки – в областта на етнологията, 
фолклористиката и антропологията. 
Пътувам из България и Балканите, 
издирвам и записвам все още живи 
традиционни песенни и инструмен-
тални образци, документирам обреди 
и празници, нотирам фолклорна му-
зика, пиша статии и книги, изнасям 
лекции, сценарист съм на филми, жу-
рирам фолклорни събори и фестива-
ли, и въобще живея интересно.

Коя научна институция предста-
влявате и с какво се занимава тя?
Доцент, доктор съм в Института за 
етнология и фолклористика с Етног-
рафски музей – БАН (ИЕФЕМ – БАН). 
Този институт е водеща национална 
институция в областта на етнологи-
ята и фолклористиката, академичен 
изследователски, експертен, обра-
зователен, а мога да кажа и духовен, 

център. Учените и специалистите от 
ИЕФЕМ се занимават с проучване, 
анализиране и представяне на тради-
ционната българска култура и култур-
ната памет, на културното наследство 

За традициите, науките за духа и 
мерака в работата 
Разговор с доц. д-р Веселка Тончева
Интервюто взе Мая Василева Иванова

Традиционна носия с. Големо Острени, 
обл. Голо Бърда, Албания
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и националната идентичност, на бъл-
гарските общности в чужбина (ста-
ри и нови диаспори), на различните 
субкултури и т.н. Всичко това очер-
тава многоаспектната културна исто-
рия и съвременност на България, но 
също и културните явления и проце-
си в балкански, европейски и свето-
вен контекст. В ИЕФЕМ функциони-
ра Национален етнографски музей, 
Национален център за нематериално 
културно наследство и Народописен 

архив, в които системно се издирва, 
събира, съхранява и популяризира 
културното наследство.

Кое Ви запали да се занимавате с 
науката и кога се случи това?
Проявих интерес към музикалната 
теория (защото етномузикологията е 
част от теорията на музиката) още в 
рамките на гимназиалното ми обра-
зование в Средното музикално учи-
лище „Панайот Пипков“ в родния ми 

Традиционна носия с. Големо Острени, обл. Голо Бърда, Албания
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град Плевен (сега Национално учи-
лище по изкуствата). Имах невероят-
на преподавателка по хармония – това 
е един от музикалнотеоретичните 
предмети, които се изучават в музи-
калните училища. Мариана Булева 
(днес е професор във Великотърнов-
ския университет) беше причината 
да започна да гледам на музиката не 
просто като на изкуство, което носи 
естетическа наслада, но да надник-
на отвъд това – да я разгадавам като 
структура, като език и като една друга 
вселена, която може да бъде анализи-
рана и изучавана.
Продължих образованието си в Тео-
ретико-композиторския и диригент-
ски факултет на Националната му-
зикална академия „П. Владигеров“, 
където като музиколог си избрах да 
специализирам музикална фолкло-
ристика и имах щастието мой учител 
да бъде фолклористът акад. Николай 
Кауфман. Именно след работата по 
магистърската ми теза с него, аз вече 
знаех, че искам да продължа да се за-
нимавам с наука – да издирвам, за-
писвам и съхранявам, да анализирам 
научно, но и да популяризирам едно 
музикално и фолклорно знание, от 
което хората имат потребност. Така 
веднага след дипломирането ми в 
Музикалната академия аз се захва-
нах с докторантура и на 27 години 
вече бях защитила докторската си ди-
сертация в тогавашния Институт за 
фолклор (днес ИЕФЕМ – БАН). Сега 

като мисля за това време (преди око-
ло 15 години) мога да си позволя да 
използвам думата „мерак“, аз наисти-
на работех с мерак и исках да вървя 
напред точно в тази наука, в тази сфе-
ра на хуманитарното познание. Днес 
май нищо не се е променило в отно-
шението ми към работата, все така 
„горя“ в нея.

По какви изследователски теми 
сте работили досега?
Аз съм любопитен и отворен човек и 

Ильо Кунешка и Елпида Манчо - 
последните българи в с. Бобощица, 
Корчанско, Албания
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в годините след като защитих докто-
рата си съм работила по не един и два 
проекта, по не една и две теми. Може 
би трябва да започна именно с темата 
на докторантурата си – музикалният 
фолклор на българите мюсюлмани 
(т. нар. помаци) от Тетевенския Бал-
кан. Това е една интересна общност 
(по-малко позната в сравнение със 
същите общности в Пирин и Родопи-
те), която е носител на по-стари пла-
стове от песенния фолклор на реги-

она, тъй като е живяла винаги доста 
затворено. Така разбрах, че ми е осо-
бено интересно да изследвам общ-
ности – етнически, етнокултурни 
или етнорелигиозни, които живеят 
в друга, различна среда: как се само-
определят, как съхраняват традици-
ите си и поддържат общностната си 
идентичност. В един период работих 
по проект, свързан с изследване на 
българите във Виена – показах как 
музикалният фолклор може да е ва-

Традиционна къща от с. Пустец, обл. Мала Преспа, Албания
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жен фактор за поддържане на нацио-
налната идентичност в чуждоезикова 
и чуждоетнична среда.
Голямата ми изследователска тема в 
последните почти 10 години обаче са 
българите и славянските общности 
в Албания. През 2007 г. за първи по-
паднах в областта Голо Бърдо (на 
границата на Република Македония 
и Албания), благодарение на група 
пещерняци, ръководени от Алексей 
Жалов. Именно той е човекът, кой-
то потърси етнолози и фолклористи 
с цел да се проучат едни забравени 
българи, които вече повече от 100 
години живеят като албански граж-
дани не по свой избор. По време 
на Балканските войни (1912-1913 г.) 
при обявяването на независима Ал-
бания Великите сили поставят така 
границата, че в няколко региона на 

днешната албанска държава остават 
селища, които по онова време са бъл-
гарски – областите Голо Бърдо, Поле, 
Мала Преспа и Корчанско. Именно 
в тези области аз проведох десетки 
експедиции, в които записах стотици 
традиционни песни и разкази, доку-
ментирах календарни празници като 
Гергьовден в Голо Бърдо и Русица в 
с. Бобощица, Корчанско, семейни 
празници като сватба и сюнет в Голо 
Бърдо, написах няколко книги и на-
правих филми. Връзката с тези хора е 
напълно прекъсната по време на теж-
кия тоталитарен режим на Енвер Хо-
джа в Албания, когато границите бяха 
„затворени“ и едва след началото на 
90-те години на ХХ в. България отно-
во се обърна към тях.
И още една област изследвах и напи-
сах книга за нейните история, рели-
гия, традиции и идентичност – облас-
тта Гòра, която се намира на границата 

Горанска сватба - зурнаджиите 
свирят специална мелодия “нибет” на 
бащата на младоженеца, с. Шищавец, 
обл. Гòра, Албания

Горанска сватба - момите пеят по 
пътя, с. Шищавец, обл. Гòра, Албания
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между Албания и Република Косо-
во и обхваща Шар планина, възпята 
в не една народна песен. Гораните 
са славянска общност, чийто език и 
традиции имат български, сръбски и 
македонски белези, и които се само-
определят като „горани“ или „нашен-
ци“. Една от хипотезите за произхода 
им е свързана с миграции на насе-
ление от западните български земи 
заради овчарлъка като поминък. От 
моята гледна точка на изследовател, 
„нашенците“ в Албания са съхранили 
безценни фолклорни, музикални, об-
редни и пр. образци на традиционна-
та култура, каквито в други региони 
отдавна са забравени и изгубени. За-
това и са толкова ценни за изучаване 
и съхраняване.

Как предпочитате да работите 

– индивидуално или в екип? С 
какъв екип работихте последно 
и какви бяха резултатите от из-
следванията Ви?
Като се замисля, май по-често съм 
работила индивидуално, тъй като 
това ми осигурява повече мобилност 
и свобода: както чисто логистично – 
пътуване, преспиване, така и в кому-
никация с хората, които записвам или 
снимам. Индивидуалният подход с 
цел постигане на сближаване е необ-
ходим в нашата работа, за да успеем 
да предразположим събеседниците 
си – певци, разказвачи, майстори-за-
наятчии и пр., и те да споделят своето 
знание с нас, а ние да го изучаваме и 
съхраняваме. Разбира се, участвала 
съм и в редица колективни проекти – 
както български, така и двустранни, а 
също и международни.
Последният екип, с който работих, 
беше формиран за проучване отно-
во в Албания. След областите Голо 
Бърдо, Мала Преспа (и Корчанско) и 
Гòра, които съм изследвала предим-
но индивидуално, през 2015 и 2016 г. 
с екип проведохме две експедиции в 
областта Поле (Долни Дебър) – тя се 
намира много близо до границата с 
Република Македония и до гр. Дебър, 
но е на албанска територия. Експеди-
циите бяха финансирани от неправи-
телствената организация Асоциация 
за етнология, антропология и фолкло-
ристика „Онгъл“, с която аз лично, а и 

Горанска сватба - женско хоро (от 
моми и невести) преди първата 
брачна нощ на младоженците, с. 
Шищавец, обл. Гòра, Албания
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ИЕФЕМ – БАН, имаме успешно дъл-
гогодишно сътрудничество, и която 
„оре“ на същата „нива“, да се изразя 
метафорично.
За съжаление, се оказа, че тези села 
за малко повече от век (от 1912-1913 
г. до днес) динамично са промени-
ли населението си в резултат на бу-
рни миграционни процеси и днес са 
почти изцяло албански. От няколкото 
останали семейства обаче с колегите 
Ивайло Марков и Димитър Василев 
(от ИЕФЕМ – БАН) и Вяра Калфина 
(от СУ „Св. Кл. Охридски) записахме 

множество разкази и спомени за се-
лата, родовете, християнското ми-
нало и памет, местните храмове и 
празници и пр. През 2016 г. успяхме 
да документираме и празника Пре-
ображение Господне в с. Ърбеле, а от 
теренно заснетите кадри с режисьор-
ката Екатерина Минкова изработи-
хме документален филм със заглавие 
„Две къщи и половина“.

А каква според Вас е ползата от 
Вашите изследвания за обще-
ството и за живота на обикнове-
ния човек?
В консуматорското общество, в кое-
то живеем, обикновено ползите се 
измерват в цифри, в проценти, в ста-
тистики. Науките етнология (етно-
музикология), фолклористика и ан-
тропология, с които аз се занимавам, 
обаче нямат подобно материално из-
разяване. Нашите дирения и емпи-
рични натрупвания са само духовен 
капитал – познания за човека, общно-
стите, обществото, за етническите и 
социокултурните процеси в страната 
и обкръжаващия свят, познаване на 
традициите на народа ни, опазването 
на културното ни наследство и т.н. 
От този духовен капитал може и тряб-
ва да черпи обществото ни. Защото 
познаването на културното многоо-
бразие по нашите земи, дилемите и 
изборите, трудностите и стратегиите 
за преодоляването им, съпътствали 

Горанска сватба - булката, с. 
Шищавец, обл. Гòра, Албания 
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живота на нашите предци, би могло 
да е важна предпоставка за изгражда-
не на отговорни, мислещи и активни 
съвременни граждани, от които зави-
си бъдещето на страната ни. И още 
нещо – глобализацията е необратим 
процес, ние сме вече хора на света, 
но едновременно с това имаме нужда 
от опора в националното, част от кое-
то са именно традициите на нашите 
баби, за които обикновено се сещаме 

само по празници. А това това са зна-
ния за живота, вярвания и мъдрост, 
които могат да ни служат всеки ден.

Има ли бъдеще науката в Бълга-
рия и как го виждате Вие?
Наука в България е имало и, иска ми 
се да вярвам, ще има, независимо от 
историческите периоди, през които 
преминава страната ни, които пък са 
свързани с различни социокултур-

Доц. д-р Веселка Тончева на фона на с. Борье, обл. Гòра, Албания 
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ни, политически и икономически 
контексти. Българската академия на 
науките е най-големият научно-из-
следователски център в България – 
основана като Българско книжовно 
дружество в гр. Браила, Румъния, още 
преди Освобождението, през 1869 г. 
Над 150 години вече в БАН се разви-
ват различни науки, налице са и све-
товно наши признати постижения в 
различни области. Въпреки, че в мо-
мента ситуацията с финансирането 
на научните изследвания у нас не е 
най-благоприятна, аз като един опти-
мист се надявам, че в европейското 
си бъдеще България ще се превръща 
във все по-стабилна икономически 
държава и тогава науката и култура-
та няма да са излишен „лукс“ и ще се 
подкрепят подобаващо, а също така и 
че ще има все повече възможности и 
за европейско и международно фи-
нансиране на научни проекти и из-
следвания. Дано тази моя позитивна 
прогноза не се укаже утопия.

Има ли млади хора, които искат 
да се занимават с наука във Ва-
шата област?
Да, все още има млади хора, които са 
заинтригувани от етнография/етно-
логия, фолклористика, антропология, 
но те прогресивно намаляват с вся-
ка следваща година. И причината за 
това е не липсата на привлекателност 
на нашето научно или научно-при-

ложно поле – напротив, много мла-
дежи оценяват изучаването на тра-
диция, памет, наследство, култура и 
пр. не просто като интересно, но и 
като важно. Причините се коренят 
в лошите финансови условия за на-
учна работа, които са неприемливи 
за млади специалисти, както и в не-
глижирането на подобни занимания 
и липсата на достатъчно обществено 
уважение към тях. Университетите в 
България подготвят етнолози и кул-
турни антрополози и именно те са 
най-често хората, които се ориенти-
рат към научна работа в нашата сфера 
и по-конкретно в Българската акаде-
мия на науките. Необходима е силна 
мотивация и желание, за да се посве-
ти човек на науката, защото аз вярвам, 
че това е призвание.

Какво бихте казали на хората, 
които все още се колебаят дали 
да се занимават с наука в Бълга-
рия?
Заниманията с наука не са за всеки. 
Много хора нямат нито отношение, 
нито потребност от наблюдения, ана-
лиз, синтез, от вникване в системи, 
логики или алгоритми. Но човечест-
вото върви напред в голяма степен 
благодарение на научните търсения, 
опити, изграждане на модели и пр. 
Защото науката се опира на постоян-
ния стремеж и усилие за придобива-
не и увеличаване на човешкото по-
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знание. И именно това бих казала на 
колебаещите се – този стремеж е дви-
жещ развитието и цивилизационния 
напредък на човечеството, знанието 
е огромна сила и дори и условията у 
нас да не са най-лесните и удобни-
те за подобна работа, да я изберат, ако 
тя им носи удовлетворение. Защото 
според мен е много важно да се рабо-
ти с любов и ако повече хора вярват в 
това, животът ни би бил по-добър.

Какво, според Вас, трябва корен-
но да се промени в България по 
отношение на науката?
Първо трябва да отбележа, че поняти-
ето наука в България често се използ-
ва обобщено, а това не е съвсем коре-
ктно. Има различни науки и те имат 
своята материя и специфика. Съ-
ществуват например физически, хи-
мически и инженерни науки, които 
изработват и могат да продават свои-
те патенти, но има и хуманитарни на-
уки, които работят с духовен ресурс, 
със символен капитал, с инструменти 
за самоопределяне и себепознаване 
като българи. Затова и отношението 
към нашите науки трябва да се про-
мени и ценността на това, което пра-
вим, да се осъзнае от обществото.
В последните месеци на 2016 г. в 
свои изказвания политици обвини-
ха българските учени в просене на 
пари, в пасивност, в липса на прило-
жимост на научните резултати в биз-

неса. Добре, как нашите изследвания 
се свързват с бизнеса? Продават ли се 
народност, традиции, вярвания или 
идентичност? Нямаме ли нужда от 
тях? Ето това трябва да се промени 
– отношението към науките, които 
работят за духа. В икономически ста-
билните европейски държави (имам 
наблюдения върху Австрия и Гер-
мания) финансовата подкрепа за из-
следващите, съхраняващите и попу-
ляризиращите традиционна култура, 
музика и знания, е в пъти по-висока 
от това, което нашата държава отде-
ля за нас. И не, че ние като изследо-
ватели не печелим и допълнително 
финансиране от национални и меж-
дународни проекти, но държавата 
трябва да има отношение към нашата 
мисия и роля за България и българите.

Занимавали ли сте се с нещо из-
вън научната работа? Какви дру-
ги интереси имате и как обичате 
да прекарвате свободното си вре-
ме?
Извън научната работа, но все пак 
дълбоко свързан с нея, е интересът ми 
към визуалното – автор и сценарист 
съм на десетки етнографски филми 
за Българската национална телевизия 
и други медии. Моята концепция е, 
че резултатите от нашите научни из-
следвания трябва да достигат до по-
вече хора, особено когато става дума 
за такъв тип знание, което е част от 
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всекидневието и празничността на 
българина. Със споменатата режисьр-
ка Екатерина Минкова имаме богата 
филмография – филми за легендите 
за Цар Иван Шишман в Самоковско, 
за „писаната“ булка при българите 
мюсюлмани от Тетевенско, за Бист-
ришките баби, за гайдите на Родопа 
планина, за традициите в селища на 
реката Дунав, разбира се и за бълга-
рите в Албания – „Разбърканите ниш-
ки. Филм за Голо Бърдо“ (2012) и мн. 
др.
Всъщност се оказва, че дори и извън-
научните ми занимания пак опират 
до тези мои интереси или както каз-
ваше един мой професор от Музи-
калната академия – „какво да правя 
като работата и хобито ми съвпадат?“.
В свободното си време много обичам 
да пътувам, но и тук трябва да при-
зная, че където и да отида, не мога да 
избягам от погледа си на етнолог или 
етномузиколог – дали ще е заради 

местната стара църква с история или 
заради домакина, при когото отсядам, 
с когото пием домашна ракия и аз не-
усетно започвам да разпитвам за се-
лото, обичаите, спомените... А накрая 
и песен запяваме.
Обичам също да снимам и това ве-
роятно е също резултат от професио-
нално изкривяване – да уловя всичко: 
хората, къщите, празничността, духа 
на мястото. Преди няколко години в 
пътуванията ми из Балканите се ув-
лякох по снимането на интересни 
надписи – смешни, тъжни, иронич-
ни, остроумни. Направих дори Фей-
сбук-страница с името „Балканите 
в надписи, табели и графити“, която 
изненадващо за мен се разрасна и се 
оказа, че много други хора също доку-
ментират абсурдни и мъдри надписи, 
или просто такива, които ни карат да 
се усмихваме.
     

https://nauka.bg/kak-da-reshim-problemite-na-uchenite/
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Ада Лъвлейс, Мария Кюри, Джейн 
Гудол, Мей Джемисън и още пи-
онери, чиято любознателност 
побеждава големите културни 
пречки.

Когато пионерът в науката 
Вера Рубин била малко мо-
миченце през 30-те години 
на ХХ-ти век, тя мечтаела да 

стане астроном, но не била срещала 

в живота си човек, практикуващ про-
фесията. Десетилетия по-късно, след 
като ”счупи стъкления таван” в астро-
номията, като стана първата жена, на 
която бе позволено да наблюдава в 
престижната обсерватория Паломар 
и след това откри тъмната материя, 
Рубин си спомня: “Никога не ми е хру-
мвало, че не мога да бъда астроном.” 
Тя казва, че причината за нейната убе-
деност води началото си от една дет-

Възхвала в илюстрации на жените 
пионери в науката
Превод: Цветелина Христова; Източник: BrainPickings
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ска книга за Мария Мичъл – първата 
американка в астрономията и виден 
представител на жените в науката. 
Книгата разширила хоризонта на въз-
можното за Рубин и посяла идеята, че 
тя – едно малко момиченце на фона 
на култура, лишена от такива моде-
ли за подражание, един ден може да 
стане астроном. Рубин наистина ста-
нала астроном и то един от най-вели-
ките в историята, като същевременно 
отгледала три деца, всички от които 
станали доктори в областта на наука-
та, включително дъщеря, която също 
станала астроном.  Това, че Рубин така 
и не е удостоена с Нобелова награда е 
едновременно парадокс и свидетел-
ство за дългата история на неравен-

ство в областта на науката в нашата 
култура.

Рубин е една от петдесетте изключи-
телни жени, които Рейчъл Игното-
фски – художник и автор, отбелязва 
в „Жените в науката: 50 безстрашни 
пионери, които промениха света“ – 
илюстрирана възхвала на някои от 
най-влиятелните и вдъхновяващи 
жени в областта на науката, техноло-
гиите, инженерството и математика-
та – STEM, работили много преди да 
измислим този акроним за победата 
на любопитството чрез откривател-
ство и изобретателност, като се започ-
не от древния астроном, математик и 
философ Хипатия през IV-ти век и се 
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стигне до иранския математик Мари-
ам Мирзахани, родена през 1977 г.
Колкото и да е вярно това, че да си аут-
сайдер може да е предимство в наука-
та и живота, моделите за подражание 
дават на младите сърца убеждението, 
че хора, които по някакъв начин си 
приличат с тях, могат да намерят мяс-
тото си и да блеснат в области, в които 
се изявяват предимно хора, съвърше-
но различни от самите тях.  Игонтоф-
ски приветства тъкмо тази идея, като 
умишлено включва в книгата си учени 
от огромното разнообразие от етноси, 
националности и културни традиции.
Oчаквано са включени пионерите, 
които са устояли във времето като 
стожери на възможното в продълже-

ние на десетилетия, дори векове: Ада 
Лъвлейс, която става първият ком-
пютърен програмист в света; Мария 
Кюри – първата жена, която печели 
Нобелова награда и единственият чо-
век до момента, удостоен с Нобелова 
награда в две различни науки; Джос-
лин Бел, която предизвика възгласа 
“Мис Бел, вие направихте най-голямо-
то астрономическо откритие на ХХ-ти 
век!” (а впоследствие бе изключена 
от Нобелата награда, която заслужа-
ваше); Мария Сибила Мериан – нем-
ски натуралист от 17-ти век, чиито 
изследвания на метаморфозата на пе-
перудите предизвикват революция в 
ентомологията и илюстрирането на 
естествената история; и Джейн Гудол 
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– друг пионер, който превръща детската си мечта в реалност въпреки 
огромни трудности и има по-голям принос за разбирането на нечовеш-
кото съзнание, отколкото който и да е учен преди или след нея.
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Но в книгата са включени и по-малко 
известни, но не и по-малко забеле-
жителни инженери, физици, лекари, 
химици, генетици, геолози, изобрета-
тели, биолози и най-различни учени, 
които са обединени от това, че при-
тежават ненаситна любознателност, 
гений да я трансформират в знание и 
две Х хромозоми.

Втъкани в мини биографиите са ви-
зуални изображения на факти като 
линия на времето на забележителни-
те събития в историята на жените в 
науката, статистически данни за тре-
вожната пропаст в различията между 
половете в точните STEM науки и ви-
зуална класификация на лабораторни 

инструменти.

В увода Игнотофски улавя точно 
това, срещу което жените в науката 
се борят едва от няколко десетилетия, 
въпреки че самата наука е на хиляди 
години:

”Нищо не вещае неприятности така, 
както жена в панталони.” Поне та-
кова било мнението през 30-те го-
дини на ХХ-ти век – когато Барбара 
Макклинтън носела панталон в Уни-
верситета на Мисури, това било счи-
тано за скандално. Още по-лошо – тя 
била борбена, директна, невероятно 
интелигентна – два пъти по-умна от 
повечето си колеги мъже. Тя правела 
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нещата по свой начин, за да постиг-
не най-добрите резултати, дори ако 
това означавало да работи до късно 
със своите студенти в нарушение 
на вечерния час. Ако мислите, че 
това изглеждат като добри качества 
за един учен, тогава сте прави. Но по 
онова време, те не били непремен-
но считани за добри качества за една 
жена. Нейната интелигентност, са-
мочувствието ѝ, склонността ѝ да на-
рушава правилата и разбира се панта-
лоните ѝ били считани за шокиращи!

Барбара вече била оставила отпеча-
тък в областта на генетиката с нова-
торската си работа в Университета 
Корнел върху хромозомите в опити 

с царевица, която все още е значи-
ма в историята на науката. Въпреки 
това, докато работи в Университета 
на Мисури, поведението на Барбара 
е считано за дръзко и непривично за 
една дама. Факултетът я изключва от 
свои съвещания и осигурява съвсем 
малка подкрепа в изследванията ѝ. 
Когато научава, че ще я уволнят, ако 
се омъжи, и че няма възможност за 
повишаване, тя решава, че е търпяла 
достатъчно.

Рискувайки цялата си кариера, тя си 
събира багажа. Без конкретен план, 
освен нежеланието да прави ком-
промис със собствената си стойност, 
Барбара намира своята работа мечта. 
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Решението ѝ позволява да провежда 
на воля изследвания по цял ден и в 
крайна сметка да направи откритие-
то на транспозоните. Това откритие ѝ 
спечелва Нобелова награда и завина-
ги променя начина, по който гледаме 
на генетиката.

Историята на Барбара Макклинтък не 
е единствена по рода си. Откакто чо-
вечеството си задава въпроси за све-
та, в който живеем, мъже и жени са 
гледали към звездите, под дърво и ка-
мък и през микроскопи, за да откри-
ят отговорите. Въпреки, че мъжете и 
жените имат една и съща жажда за 
знания, жените не винаги са получа-
вали равна възможност да изследват 

отговорите.

Ето един пример: Мария Мичъл – 
първият човек, който открива комета 
с телескоп, печели единодушно избо-
ра си за член на Американската ака-
демия за изкуства и науки, като тя е 
първата приета жена, печели три по-
четни степени, въпреки че никога не 
ѝ е било позволено да посещава уни-
верситет като студент. Игнотофски 
улавя сърцераздирателните неравен-
ства, които само усилват внушител-
ността на подвизите на тези жени.

Когато жените най-накрая започват 
да печелят по-широк достъп до ви-
сшето образование, обикновено има 
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някаква уловка. Често не им е осигу-
рявано работно място, финансиране 
или признание. Тъй като не ѝ е поз-
волено да влиза в сградата на универ-
ситета заради пола ѝ, Лиза Майтнер 
провежда своите експерименти в 
областта на радиохимията в усойно 
мазе. Без финансиране за лаборато-
рия Мария Кюри – физик и химик, 
работи с опасни радиоактивни еле-
менти под един малък прашен навес. 

След като прави едно от най-важните 
открития в историята на астрономи-
ята, Сесилия Пейн- Гапошкина почти 
не получава признание и в продъл-
жение на десетилетия полът ѝ я огра-
ничава да работи единствено като 
технически сътрудник. Креативност, 
постоянство и любов към открива-
телството са най-големите оръжия, с 
които тези жени са разполагали.
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Фигура 1. Често се носят слухове, че 
Нютон бил затворен, завеян учен, 
интересуващ се само от наука.  Като 
четете този цитат, вероятно ще 
почнете да се усъмнявате. Една от 
целите на тази хроника е да разбие 
тази представа. Големите учени са 
силни личности.
 
1. Исак Нютон – завеяният 
учен? Не – Исак Нютон – побе-
дителят.

И тъй, в предната хроника ви 
разказахме за началото на 
съвременната английска 
наука – за прохождането 

на Лондонското кралско общество и 
дейността на членовете – основатели 
на обществото, пречупена през жи-
тие описанието на най-дейния от тях 
– Робърт Хук.  Обща закономерност 
е, че за да не загине делото на една 
група от хора, те трябва да си намерят 
подходящи следовници. Пишем под-

Белите хроники на Витанов. Хроника  
8: Исак  Нютон
Част I: Нютон и науката
Автор: Николай К. Витанов, Калоян Н. Витанов, Институт по механика – БАН
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 ходящи, защото ако следовниците са 
некомпетентни и некадърни, дело-
то със сигурност ще загине. Не така 
бил случаят с Лондонското кралско 
общество. След поколението на осно-
вателите – бейкънианци дошло поко-
лението на продължителите – нюто-
нианци, най-ярката фигура от която 
бил самият Исак (Айзък) Нютон, уп-
равлявал с желязна ръка Кралското 
общество почти четвърт век – фиг. 
1. Делото на Кралското общество не 
пропаднало, а се развило.  Лондон-
ското кралско общество се превърна-

ло в изключително реномирана ор-
ганизация, каквото е и до днес. Ама 
чакайте, ще каже някой, нас са ни 
учили, че той там Нютон денонощно, 
в тъмната стая, само с наука се зани-
мавал. А този, дето ви е учил на тези 
неща, дали ви каза, че Нютон е бил 
член на английския парламент, че е 
бил директор на Кралския монетен 
двор, че е бил президент на Лондон-
ското кралско общество, че е водил 
люти спорове с Робърт Хук, че е бил 
добър администратор и че за заслуги 
към короната е станал от Исак Нютон 
– сър Исак Нютон. Някак си това не 
се връзва с образа на бледния, втора-
чен в колбите учен, не интересуващ 
се какво става около него. 
Ето защо, в тази хроника ще ви разка-
жем за истинския Исак Нютон – же-
лезният, интелигентен и настойчив 
Исак Нютон – фиг. 2, вървящ по пътя 
си и постигащ целите си, далновидни-
ят учен и администратор на науката, 
извел Лондонското кралско общество 
до върха на световната наука (особе-
но във втората част на тази хроника). 
Разбира се, при всяка възможност ще 
наблягаме върху административните 
му дела. Необходимо условие  (но не 
и достатъчно) да се добър админи-
стратор в науката е да си добър учен. 
Нютон е бил страшно добър учен. Но 
е имал и второто условие – админи-
стративните заложби. Не всеки добър 
учен е добър администратор в наука-
та. Много добри учени са се проваля-

Фигура 2. Сър Исак Нютон – дирек-
тор на Кралския монетен двор и пре-
зидент на Лондонското кралско обще-
ство – бюст, 18 век.
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ли като администратори, защото не 
са разбирали от сложните управлен-
ски системи на още по-сложните на-
учно-технологични системи. Нютон 
е разбирал и от това. И нека да видим 
как са се случили нещата.   
 
2. Годините преди Кеймбридж. 
Учителят Хенри Стокс: момчето 
разбира от математика – пратете 
го да учи. 

Животът на Исак Нютон не започнал 
никак добре. Той се родил на 25 де-
кември 1642 г (стар стил). в селцето 
Вулсторп, на 10-километра от градче-
то Грантъм, на около 150 километра 
на север от Лондон и близо до източ-
ното крайбрежие на Англия. 

Фигура 3. Младият Нютон.

Баща му починал на 37 години някол-
ко месеца преди раждането, а малкият 
Нютон се родил преждевременно и 
бил толкова хилав, че местните „екс-
перти” не му давали много живот. Е, 
това преминало и Нютон имал нор-
мално детство – фиг.3. След което до-
живял до 85 години, надживял доста 
английски крале и бил съвременник 
на Луи XIV  и на Петър I. Говорело се, 
че родът му по бащина линия произ-
лиза от разорил се в Англия пресел-
ник от шотландския благороднически 
род Нютон – фиг. 4.. Майката на Ню-
тон – Ан Ейскоу била от уважавано в 
околността фермерско семейство и 
съвременниците и я помнят като  на-
четена и оправна жена от уважаващо 
образованието семейство (брат и бил 
свещеник,  завършил университета в 
Кеймбридж). 

Фигура 4. Родната къща на Нютон 
във Вулсторп. На преден план – про-
чутото ябълково дърво, от което 
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 паднала ОНАЯ ЯБЪЛКА...

3 години след смъртта на съпруга си, 
тя се омъжила за свещеник в Грантъм 
и малкият Нютон бил оставен за от-
глеждане при баба си, която доста се 
интересувала от образованието му и 
даже го подбутвала към медицински-
те професии. Та Нютон научил чете-
нето и писането в селското училище 
и след това бил изпратен в училище-
то в Грантъм и настанен на квартира 
при местния аптекар Кларк (което 
показва, че образованието на мом-
чето не било оставено на самотек). 
В 1656 г. майката на Нютон овдовяла 
отново и се прибрала във Вулсторп с 
трите си деца от втория си брак. Ню-
тон също бил прибран от Грантъм 

във Вулсторп, Но… будното и учено-
любиво момче вече било забелязано 
от учителя Хенри Стокс, директор 
на  училището в Грантъм. Стокс имал 
заслужена репутация на един от 
най-добрите учители в целия район, 
та чак до Кеймбридж. Многократ-
но забелязвайки, че Нютон постига 
много добри резултати в учението, 
той отишъл при майка му и я убедил, 
че това момче трябва да продължи 
образованието си в университета в  
Кеймбридж. Което и станало. Нютон 
бил върнат в училището в Грантъм, за 
да се подготви за приемните изпити в 
университета – фиг. 5. 

Фигура 5. „Автограф“ на Нютон, из-
дълбан с джобен нож на перилото на 
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прозореца на училището в Грантъм. 
И тъй.... Нютон бил едно такова 
дете, дето прилежно учело уроците 
си и нямал джобен нож. Не, нямал, бе!  
Той бил кротко дете, невинно дър-
жащо на стената си портрета на 
екзекутирания крал Чарлс I по време 
на управлението на Оливър Крому-
ел. Всички добри деца тогава правели 
така. Да-а-а...

А там, в университета, той се оказал 
доста по-подготвен от връстниците 
си. В Грантъм Нютон получил добра 
подготовка по математика, латински 
и богословие. И ето как полека пред 
очите ви изплува важен фактор за 
успеха на Нютон – учителят Хенри 
Стокс от Грантъм. За когото вероят-
но не бяхте чували досега. Важно е да 
имаш добри учители в училище. Ос-
вен това, Нютон бил доста любозна-
телен. Той си изрязал (с ножа, дейст-
вал на  фиг. 5) циферблат за слънчев 
часовник на стената на къщата във 
Вулсторп (който циферблат днес 
можете да видите в музея на Лон-
донското кралско общество), пускал 
хвърчила и се опитвал да измери си-
лата на вятъра по време на буря, като 
измервал дължината на скоковете си 
по посоката и срещу посоката на вя-
търа. Престоят му в дома на аптекаря 
Кларк, увлякъл Нютон по занимания-
та с химия и алхимия. Наличието на 
двама мъже свещеници (вторият му 
баща и вуйчо му) предизвикали ин-

тереса на Нютон и към богослови-
ето. В Грантъм Нютон четял доста, а 
и рисувал доста добре – в стаята му 
в къщата на аптекаря стоял портрет 
на Чарлс I, рисуван собственоръчно 
от Нютон (което не било съвсем без-
опасно по времената на Кромуел) и 
тази работа показвала, че Нютон имал 
доста младежка дързост. Добавете към 
това, че Нютон обичал да прави стол-
чета и механични играчки, събирал 
билки и предпочитал тези занимания 
пред това да си играе (т.е. да се бие) 
с връстниците си. В дома на аптека-
ря пламнала и единствената любов с 
младата мис Сторей, помощничка на 
аптекаря. По-дълбоките чувства били 
угасени, когато Нютон започнал под-
готовка за научна кариера в Кейм-
бридж – едно от изискванията било 
да не се жени, но Нютон и мис Сто-
рей (по-късно мисис Винсънт) оста-
нали добри приятели чак до смъртта 
на Нютон (като опитна специалистка 
в аптекарските дела мисис Винсънт 
надживяла твърде много живелия за 
стандартите по ония времена Ню-
тон). 
И тъй – виждаме нормално талант-
ливо момче, с много добър учител и 
обичащо да върши неща със собст-
вените си ръце. Нито е бил болнав 
през целия си живот, нито затворен 
в себе си, не се крил по тъмни стаи, 
не е избягвал жените и даже малко е 
бил опозиция на властта, държейки в 
стаята си портрет на екзекутирания 
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 крал насред времената на управле-
нието на Кромуел. А сега – напред 
към Кеймбридж.

3. Годините в Кеймбридж до по-
емането на Лукасовската катедра 
по математика
Та, в 1661 г. Нютон е приет за студент 
в Тринити колидж в Кеймбридж – 
полуграждански – полудуховен ко-
леж, силно пострадал от гражданската 
война в Англия, завършила с побе-
да на Кромуел и обезглавяването на 
Чарлс I – фиг. 6. 

Фигура 6. Статуята на Нютон в 
Тринити колидж в Кеймбридж.

Доходите на колежа намалявали, 

много от видните му членове били 
избити по време на войната или пък 
емигрирали. Така, студентите били 
оставени в известна степен на само-
тек и това се оказало добра идея – те 
се образовали доста по-бързо, водени 
от собствените си интереси, отколко-
то преминавайки през системата от 
курсове, доста от които били скучни, 
че и досадни. Попадането на Нютон 
точно в Тринити колидж и в Кейм-
бридж не било случайно. Вуйчо му 
бил завършил Тринити колидж, пре-
ди да стане свещеник, а приятел на 
аптекаря Кларк (у когото Нютон бил 
на квартира по време на престоя си в 
Грантъм), бил старшият член на Три-
нити колидж Бебингтън. Нютон бил 
приет като студент втора категория – 
субсайзер. Това означавало, че той ще 
учи в колежа, но трябва да е прислуж-
ник на бакалаврите и магистрите, за 
което му се плащала някаква сума, за 
да може да си поддържа съществува-
нето и да си купува учебници. Буд-
ното момче скоро било забелязано от 
професор Айзък Бароу, първи титу-
ляр на наскоро основаната в Кейм-
бридж Лукасовска катедра по матема-
тика (основана със средства, дарени 
от Хенри Лукас, със задължение Лу-
касовският професор да чете 1 лекция 
седмично по геометрия, аритметика, 
география, астрономия или статика и 
още 4 часа седмично да обсъжда ма-
териала от лекцията със студентите). 
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Фигура 7. Статуята на Исак (Айзък) 
Бароу, първият Лукасовски професор 
по математика в Тринити колидж 
в Кеймбридж – учител, наставник и 
приятел на Исак Нютон. 

След Бароу, вторият титуляр на кате-
драта бил Нютон, а след това длъж-
ността Лукасовски професор по ма-
тематика станала най-престижната 
професура в Кеймбридж – та и до ден 
днешен. Бароу бил прекрасен учител, 
син на епископ и убеден роялист. Той 
щял да почине пред 1677 г. на 47 годи-
ни след шеметна кариера като член 
на Лондонското кралско общество от 
1663 г. и професор по математика в 
Кеймбридж (на 33 години). През 1669 
г. Бароу е избран за кралски капелан 

и поради това отстъпва Лукасовската 
катедра на ученика си Исак Нютон. 
През 1672 г. Бароу е назначен за ди-
ректор на Тринити колидж в Кейм-
бридж. С такъв млад, талантлив и мо-
гъщ административно учител, Нютон 
напредва бързо в науката и бива въ-
веден в елитните научни среди на 
Англия. И така, Нютон отново има  
късмет да попадне при добър учител 
– след Стокс с Грантъм, сега при Ба-
роу в Кеймбридж. Бароу запалва ин-
тереса на Нютон към оптиката и дори 
му дава да коригира книгата му „Оп-
тични  и геометрични лекции”.  Ба-
роу пише в предговора към книгата - 
„Нашият колега д-р Исак Нютон (мъж 
славен и с изключителни познания), 
прегледа ръкописа, нанесе няколко 
необходими поправки и добави нещо 
и със своето перо, което може да бъде 
забелязано с удоволствие на няколко 
места”. Този цитат е първото споме-
наване на името на Исак Нютон в на-
учната литература.

Фигура 8. Нютон и ябълката.
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 Бароу запалил интереса на Нютон и 
към зараждащото се тогава интеграл-
но и диференциално смятане.  Ню-
тон бил много разстроен от ранната 
смърт на Бароу през 1677 г. Бароу не 
само бил учител на Нютон, той се по-
грижил и за неговата кариера. През 
1664 г. Нютон вече е редовен студент, 
през 1665 г. става бакалавър, а през 
1667 е избран за младши член на коле-
жа. През 1668 г. Нютон вече е старши 
членен на колежа, а през 1669 получа-
ва от Бароу  Лукасовската катедра по 
математика. Казват че след смъртта 
на Бароу през 1677 г. на Нютон била 
предложена директорската длъжност 
на Тринити колидж, но той отказал, 
тъй като трябвало да приеме духовен 
сан.

По това време, между 1665 и 1667 
г. Нютон прекарва 2 години извън 
Кеймбридж заради вълнуващата по 
това време в Англия чумна епидемия. 
Това е прочутият престой на Нютон 
във Вулсторп, където той разсъждава 
върху ябълката, паднала върху гла-
вата му и прави редица наблюдения, 
довели до по-нататъшните му откри-
тия по оптика – фиг. 8. В 1665 и 1666 г. 
Нютон публикува две статии по ана-
лиза на безкрайно малките или както 
е известно днес – по диференциално 
и интегрално смятане. Тези разработ-
ки също са направени във Вулсторп. 
Дългите дни на усъвършенстване на 
уменията във Вулсторп превърнали 

Нютон в прекрасен шлифовач на оп-
тически стъкла, което по-късно стана-
ло и фактор за приемането му за член 
на Лондонското кралско общество.
След завръщането си в Кеймбридж 
Нютон започнал да реализира и пуб-
ликува идеите си, дошли в главата му 
във  Вулсторп – фиг. 9. Той обаче не 
се затворил в кабинета и лаборатори-
ята си, както се опитват да ни убедят 
някои. Нютон участвал в организира-
ните студентски пиршества и в игри-
те на карти в Кеймбридж. 

Фигура 9. Младият Нютон в начало-
то на кариерата си като Лукасовски 
професор по математика в Кейм-
бридж.

Допълнителен удар върху имиджа 
на Нютон като затворен в кулата си 
от слонова кост учен нанася и корес-
понденцията му от онова време. Ето 
няколко откъса от писмото да прияте-
ля му Астън (бъдещ секретар на Лон-
донското кралско общество) по повод 
на предстоящо пътуване на Астън в 
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чужбина:
…наблюдавайте нравите. Приспо-
собявайте се към тях и вашите от-
ношения (с чужденците) ще бъдат 
по-свободни и откровени…
…следете за политиката, благосъс-
тоянието и държавните дела  на на-
циите….
…разберете какви са данъците за 
отделните групи от населението, 
търговията и характерните за съ-
ответната държава стоки….
…разберете какви са укрепленията, 

които ви се появяват на пътя, тех-
ния вид, сила и преимущества в от-
браната…
Все указания, давани от „кабине-
тен плъх”, нали. Та толкоз за бледния 
юноша, интересуващ се само от това,  
какво става в колбите му.

4. Битките  на Нютон в оптиката
Геометричната оптика, съгласно коя-
то светлината в еднородни среди се 
разпространява праволинейно, про-
меняйки посоката си само при отра-

Фиг. 10.  Ръкопис на лекциите по оптика, четени от Нютон в Кеймбридж
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 жение и пречупване, е била доста изу-
чавана по времето на Нютон (заради 
телескопите и микроскопите) – фиг. 
10. Забелязани са и някои странни ас-
пекти на поведението на светлината, 
например при разпространението и 
в мътни среди като в мъгла или пък 
при преминаването през малки отво-
ри, но това, което геометричната оп-
тика не можела да обясни добре, били 
различните цветове на светлинните 
лъчи. 

Как така лъч бяла светлина, премина-
ващ през призма се трансформира в  
лъчи с различни цветове? И какво оп-
ределя цвета на светлината? Дали пък 
не е различната степен на смесване 
на светлината с тъмнината – бялото 
е това, което обилно изпуска светли-
на, черното почти не изпуска светли-
на, червеното е това, което излъчва 
сгъстена светлина, синьото излъчва 
разредена светлина, зеленото и то из-
лъчва разредена светлина. Всички ос-
танали цветове са смес от гореизбро-
ените.  Имало  и вълнова теория на 
светлината, според която различни-
те цветове били свързани с промен-
лива величина, свързана с вълновия 
светлинен процес.  Привърженик на 
вълновата теория на светлината  бил 
най-големият бъдещ опонент на Ню-
тон – Робърт Хук (за когото ви разказа-
хме в предната хроника) – фиг.11. Той 
обаче предположил, че променливата 
величина, свързана с цвета била не 

честотата, а ъгълът, образуван между 
повърхността на вълната и посоката 
на разпространение на светлината. 
Според Хук, на белия цвят съответ-
ствал прав ъгъл, а на другите цветове 
съответствали други вълни. Имало и 
други възгледи, по-близки до истина-
та – че цветът  е свързан със светлина-
та, а не с тялото през която тя минава 
(призмата). Един такъв възглед се по-
лучава, ако за променлива  величина 
във вълновата теория се вземе често-
тата на светлинната вълна (идея ана-
логична на тази, че различните звуци 
се съпоставят на вълни с различна 
честота в акустиката).  

Фигура 11. Робърт Хук.

Първите признати успехи на Нютон 
в оптиката идват от областта на … те-
лескопостроенето.  След телескопа на 
Галилей телескопостроенето е мно-
го модерно в Европа, като учените 
се опитват да построят все по-голе-
ми телескопи, съставени от лещи. Но 
тези телескопи имали в себе си вгра-
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дени технически проблеми, един от 
които бил сферичната аберация – лъ-
чите от светеща точка, преминаващи 
през сферична леща с крайни дебе-
лина, размери и кривина не могат да 
се пресекат в една точка. Този ефект 
намалявал с увеличаването на дъл-
жината на телескопа, но телескопи с 
размери от десетки метри, които се 
появили 50 години след Галилей за-
почнали да изглеждат абсурдно. 

Фигура 12. Телескопът на Нютон от 
1668 г.

И всички се опитвали да решат про-
блема и първата идея на всички били 
до направят несферични лещи. В 
тази посока започнал да работи и 
Нютон, но след година труд се отка-
зал – получаването на несферични 
лещи изисквало нечовешки усилия 

(и компютри), пък и Нютон устано-
вил, че сферичната аберация не била 
основния проблем при телескопите, 
съставени само от лещи – основният 
проблем било паразитното осветля-
ване на обектите в цветовете на дъга-
та, появяващо се както при сферични, 
така и при несферични лещи. На Ню-
тон  започнала да му харесва следна-
та  идея: няма леща – няма проблем. 
И заменил лещите с огледало. Родил 
се телескопът рефлектор на Нютон.  В 
допълнение Нютон се заинтересувал 
от паразитното явление – хроматич-
ната аберация. Разбира се, хроматич-
ната аберация била известна и преди 
Нютон, имало и идеи за замяна на ле-
щите в телескопа с огледала (такава 
идея изказал италианският учен Че-
заре Караваджи). Но телескопът е на-
правен от Нютон. Който може, пра-
ви…(във втората черна хроника може 
да дочетете това изречение до края). 
Нютон разбира се признавал, че иде-
ята за телескоп – рефлектор била из-
вестна и преди него и подчертавал, 
че на него принадлежи само част от 
концепцията и ноу-хау-то за изра-
ботката на този вид телескоп.
 Първият огледален телескоп, 
изработен от Нютон, не бил много 
успешен. Огледалото му било с диа-
метър 2 сантиметра и половина, по-
критието не било с добри отражател-
ни свойства – фиг.12. Но телескопът 
бил дълъг само 15 сантиметра и с него 
дори можели да се наблюдават спът-
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 ниците на Юпитер. Нютон не се от-
казвал и продължавал да усъвършен-
ства технологията на изработване на 
сферични огледала.  Три години след 
първия телескоп, през 1671 г. се поя-
вил и вторият телескоп. През есента 
на 1671 г. телескопът бил изпратен в 
Лондонското кралско общество и от 
него се заинтересовал самият крал 
Чарлз II. Телескопът бил инспектиран 
(от кого мислите?) от … Робърт Хук и 
от от Кристофър Врен  (приятелят на 
Хук, архитект на Лондонската кате-
драла). Хук и Врен дали положител-
на оценка на телескопа и на 11 януа-
ри 1672 г. Исак Нютон бил избран за 
член на Лондонското кралско обще-
ство. Добрите му отношения с Робърт 
Хук обаче били дотук. Последвали 
30 години спорове и съперничество. 
„Сивият кардинал” и блестящ експе-
риментатор Хук до смъртта си не поз-
волил на блестящия теоретик Нютон 
да заеме значителен пост в общество-
то. Но след смъртта на Хук през 1703 г, 
на 30 ноември 1703 г Нютон е избран 
за президент на Лондонското кралско 
общество е остава такъв почти 25 го-
дини, до смъртта си през 1727 г.   Та 
славният път на Нютоновите успехи 
в науката започнал от малкия телес-
коп от 1671 г. Борейки се с несферич-
ните повърхности на лещите, Нютон 
трябвало да развива диференциално-
то и интегралното смятане. Борейки 
се със сплавите, осигуряващи по-до-
бро отражение на огледалата, Нютон 

натрупал опит, който по-късно щял 
да му е полезен при работата му в мо-
нетния двор. Наблюдавайки звездно-
то небе през телескопа, Нютон заси-
лил интереса си към гравитацията и 
механиката.
 Но да се върнем към събитията. 
Задавала се първата битка на Нютон 
с Робърт Хук. Датата била 6 февруари 
1672 г, когато новоизбраният член на 
Кралското общество Нютон предста-
вил на заседание на обществото до-
клада си „Нова теория на светлината 
и цветовете”, която била в противоре-
чие с теорията на Хук. Сблъсъкът бил 
неизбежен – фиг. 13. Нютон работил 
доста  в областта на оптиката и първо-
то му по-значително произведение, 

Фигура 13. Робърт Хук – страховитият 
научен опонент.
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което било чуто от други хора, бил 
курсът му лекции по оптика в Трини-
ти колидж. Нютон обаче не бил добър 
преподавател и курсът му по оптика 
не бил много посещаван, така, че до 
сблъсъка с Хук, идеите на Нютон в 
областта на теорията на светлината 
и цветовете не били много известни 
даже и в Кеймбридж.
 Четейки тези лекции, човек вижда 
как Нютон доста настървено напада 
господстващите за времето си теории 
и особено тази, че цветовете са смес 
от светлина и тъмнина. Червеното си 
е червено - пише Нютон - и на обяд 
и при залез слънце. После Нютон на-
пада тези, които си мислят, че цве-
тът се получава при взаимодействие 
на светлината с прибори (например 
с призми). Това нападение е пряка 
атака срещу теорията на Хук, за коя-
то споменахме по-горе. И Нютон 
продължава – жадните за естествени 
науки следва най-напред да изучат 
геометрията (диференциалнотто и 
интегралното  смятане) … за да могат, 
вместо за измислици и предположе-
ния, за които биха ги похвалили, да 
прилагат геометрията и да укрепват 
науката с висши доказателства. Още 
тук проличава методът на Нютон – 
приложение на математиката за изу-
чаване на природните явления. Доста 
различен от събирателно-описател-
ния метод на бейкънианците. Нютон 
казва, че е необходима математиче-

ска теория на цветовете. И не казва, 
дали смята, че светлината е вълна или 
съвкупност от частици. Ако и да са 
ви учили друго. Четете оригинали-
те! - фиг. 14  В изложението си пред 
Кралското общество Нютон следва 
схемата: формулира принципи (по-
ложения) на основата на експери-
ментални наблюдения, след това на 
основата на принципите доказва тео-
реми, които също се проверяват екс-
периментално и от теоремите извли-
ча необходимите му следствия, под 
формата на задачи, чиито решения 
също се проверяват експериментал-
но. Едно от положенията на Нютон е, 
че цветът е свойство но светлинните 
лъчи, а не на предметите, с които тези 
лъчи взаимодействат. Друго положе-
ние е, че и на една и съща степен на 
пречупване на светлинните лъчи съ-
ответства един и същи цвят и обра-
тно.  И така едно слез друго – 13 по-
ложения. След които следват няколко 
думи на Нютон относно природата на 
светлината: Видяхме, че причината за 
цвета не е в предметите, а в свет-
лината. Поради това имаме твърдо 
основание да считаме светлината 
за субстанция…Не е тъй лесно оба-
че, несъмнено и точно да определим 
какво е това светлината, защо тя се 
пречупва и по какъв начин извиква в 
нашата душа представата за цве-
товете. Аз не искам тук да смесвам 
въображаемото  с достоверното.
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  И тай – светлината – субстан-
ция (и като че ли не е вълна). Но Ню-
тон усеща, че тук нещо не е наред 
и не иска да отиде засега още една 
стъпка напред и да провъзгласи кор-
пускулярния характер на светлината. 
И това, което е изложил, е достатъч-
но, за да възбуди духовете – Нютон 
твърди,, че съществуват прости цве-
тове, а белият цвят е съставен цвят, че 
има разлика между физиологическо-
то цветоусещане и физическия цвят, 
и че цветът е свързан с степента на 
пречупване на светлинните лъчи. 

Фигура 14. Заглавна страница на Оп-
тиката на Нютон – 1704 г.

Кралското общество веднага фор-
мирало комисия, за да провери тези 
твърдения. И кай мислите, че бил в 
комисията - …Робърт Хук разбира се, 
както и Робърт Бойл и астрономът Сет 

Уорд. Та Сет Уорд бил учителят на Хук 
по астрономия, а пък самият Хук бил 
асистент на Робърт Бойл. Интересна 
била тази комисия, дето трябвало да 
се занимава с теорията на светлината 
на Нютон, която отричала теорията 
на светлината на Хук. Хук реагирал и 
изпратил мнението си след няколко 
дни. За тези, които не са чели хрони-
ка номер 7, посветена на Робърт Хук, 
нека да споменем, че Хук бил стълбът 
на Лондонското кралско общество от 
самото му основаване и обществото 
едва ли би било станало толкова из-
вестно и би се утвърдило без тита-
ничния труд на Хук, който поставял 
експеримент след експеримент на 
заседанията на членовете на обще-
ството в течение на десетилетия. И 
ето, влиятелният, талантлив и енер-
гичен е уважаван члeн на кралското 
общество Робърт Хук бил разгневен 
от теорията на Нютон, която отричала 
неговата собствена теория за светли-
ната. Хук бил пълна противополож-
ност на Нютон – докато Нютон бил 
настойчив и търпелив в научните 
изследвания, Хук се занимавал с мно-
го области на изследвания едновре-
менно, докато Нютон бил акуратен 
и изпипвал научните си публикации 
с десетилетия, Хук не отделял много 
време да изпипва формулировката на 
резултатите си. Докато Нютон пред-
почитал да работи далеч от  суетата 
на ежедневния живот, в  дневника на 
Хук може да намерите имената на де-
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сетки лондонски кафенета и кръчми, 
в които той обсъждал резултатите си 
с колегите си и приятели от Лондон-
ското кралско общество. Без Хук, Ню-
тон нямало да бъде този Нютон, кого-
то познаваме днес. Но да се върнем 
към схора за светлината и цветовете.
 По същество, отговорът на Хук 
се състоял в това, че той смята, че екс-
периментите на Нютон са правилно 
направени, но теоретичната хипоте-
за, която Нютон извлича от тези оп-
ити, е неправилна. Хук отбелязвал, че 
изводите на Нютон могат да се обяс-
нят от вълновата теория на светлина-
та и не се съгласявал с извода, че цве-
тът е свойство на светлинните лъчи. 
Хук се усъмнил, че белият цвят е смес 
от безкраен брой прости цветове. Ако 
се предположи, че светлината е поток 
от частици, то тогава на всеки цвят 
съответства светлинна частица и бя-
лата светлина е смес от такива части-
ци. Но видите ли, как това ни отвеж-
да към корпускулярната теория на 
светлината и към безкраен брой час-
тици…. От гледна точка на вълновата 
теория на светлината, сторонник но 
която бил Хук, бялата светлина може-
ло да се разглежда като смес от въл-
ни с различна  честота, но може и за е 
резултат от сложен вълнов процес, от 
който посредством подходящи резо-
нанси могат да бъдат извлечени чис-
ти цветове – такова нещо се наблюда-
вало в акустиката, където акустичен 

шум накарвал посредством резонан-
си струнни музикални инструменти 
да произвеждат чисти тонове. Нютон 
обмислял половин година отговора 
си. И в този отговор можем да видим 
зачатъка на корпускулярно-вълновия 
дуализъм по отношение на светли-
ната. Нютон пише: Нека да предпо-
ложим, че светлинните лъчи се със-
тоят от малки частици, изпускани 
във всички направления от свете-
щото тяло. Тези частици, попадайки 
върху отразяващи или пречупващи 
повърхности, ще възбудят в ефира 
колебания, тъй неизбежни, както во-
дните вълни, причинени от падането 
на камък върху водната повърхност.
Ако предположим, че тези колеба-
ния имат различна ширина в зависи-
мост от силата на светлинните лъчи 
то ползата на тези колебания за обяс-
нение на (тук Нютон изрежда мно-
го явления) няма да се изплъзне от 
вниманието на тези, които ще счетат 
за целесъобразно да положат труд за 
приложението на хипотезата за обяс-
нение на явленията.
Хук, разбира се, не бил съгласен с от-
говора на Нютон, въпреки, че Нютон 
отбелязвал, че предпочитайки идеята 
за емисионната (корпускулярната те-
ория) на светлината, той не е против 
вълновата теория и я счита за много 
полезна, въпреки, че по времето на 
Нютон вълновата теория на светли-
ната не можела да обясни праволи-
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 нейното разпространение на свет-
лината (Френел направил това 150 
години по-късно, използвайки прин-
ципа на интерференция на светлина-
та) – фиг. 15. 

Фигура 15. Оптическите експеримен-
ти на Нютон.

Теорията на Нютон имала още из-
вестни явни критици, като Хюйгенс и 
влиятелни тайни критици като Флем-
стед – кралският астроном – другият 
член на Кралското общество, с кого-
то Нютон имал масивни спорове. Но 
други, по-малко влиятелни за време-
то си учени, като Джеймс Грегъри, 
оценили високо теорията на Нютон. 
Нютон бил въвлечен в полемика и 
трябвало да отделя много време да 
отговаря на критиците си. Това силно 
го дразнело, което личи и от писма-
та му до секретаря на Кралското об-
щество Хенри Олденбург – фиг. 16, в 
едно от които Нютон заявява: Искам 
да отбележа, че моето учение за пре-
чупването на светлината и цветовете 
се състои единствено в установяване 

на някои свойства на светлината без 
всякакви хипотези за произхода на 
светлината. Тези хипотези трябва да 
се подчиняват на природата на явле-
нията, а не да се опитват да подчиня-
ват природата на явлението на себе 
си, без да се съобразяват с никакви 
експериментални доказателства.
Нютон бил толкова ядосан от нес-
копосността на някои от критиците 
на теорията му за светлината, че на 
8 март 1673 г. написал писмо  на Ол-
денбург с искане да го зачеркнат от 
списъка на членовете на Лондонско-
то кралско общество. 

Олденбург успява да го разубеди, но 
Нютон е толкова ядосан, че на 23 юни 
същата година пише на Олденбург, че 
не желае повече да се занимава с ес-
тествени науки и че няма да отговаря 
повече на критиците си.  Нютон ня-
мал навика да губи научни спорове и 
успявал да излиза победител в такива 
спорове. Хук обаче не бездействал и 
продължавал с опитите си в областта 
на оптиката. Тай провеждал множе-
ство опити по цветове на тънки пла-
стинки и изкривяване на светлината, 
преминаваща покрай острие на бръс-
нач. За да обясни от гледната точка 
на своята теория тези и други експе-
рименти, в 1676 г. Нютон изпраща в 
Кралското общество публикацията 
си „Теория на светлината и цветове-
те, допълваща хипотезата на автора, 
изложена в предишните мемоари, а 
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също съдържаща описание на най-съ-
ществените явления на цветовете на 
тънки пластинки и сапунени меху-
ри зависещи от по-ранно характе-
ризирани свойства на светлината ”.  
В тази публикация Нютон предлага 
отново компромисната си хипотеза 
за природата на светлината (без да 
настоява, че тази хипотеза е правил-
на): светлинните частици възбуж-
дат колебания в ефира, намиращ се 

във веществото и около него. Нютон 
смята, че ефирът е подобен на въз-
духа и се състои от груба материя и 
няколко ефирни течности и тази не-
еднородност следва от наличието на 
електрически и магнитни сили и от 
гравитацията. Ефирът обаче проник-
ва не безпрепятствено в телата и там 
ефирът е по-малко плътен, отколкото 
в пространството, окръжаващо тела-
та. Светлината, казва Нютон не може 

Фигура 16. Хенри Олденбург – първият секретар на Лондонското кралско 
общество. Вдясно – заглавната страница на мемоара на Нютон за светли-
ната в списанието на Кралското общество.
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 да се определи като ефир, а е матери-
ална еманация или материално дви-
жение. Аз предполагам само – пише 
Нютон – че светлината се състои от 
лъчи, отличаващи се един от друг по-
ради случайно обстоятелства, по съ-
щия начин, по който се отличават пе-
съчинките или човешките лица.
 Трудът на Нютон бил четен на 
4 заседания на Кралското общество и 
по-късно залегнал в основата на кни-
гата му „Оптика”, издадена през 1704 
г. (след смъртта на Робърт Хук) – фиг. 
14. Хук възразил по въпроса за прио-
ритета още по време на четенето на 
работата на Нютон. Двамата обме-
нят писма, в които Нютон признава 
заслугите на Хук за експериментите, 
върху които е построена теорията 
на Нютон. Хук се отзовава добре за 
значителна част от съдържанието на 
труда на Нютон, но съперничеството 
между тези два остри камъка в зората 
на съвременната английска наука ще 
продължи още дълги години. Та Ню-
тон публикува „Оптиката” след смър-
тта на Хук, защото  не е искал да от-
деля време да спори със своя прочут 
опонент.
 Накрая, завършвайки краткото 
описание на оптичните експеримен-
ти на Нютон, нека отбележим, че  той 
е считан за един от основоположни-
ците на емисионната или корпуску-
лярната теория на светлината. Нютон 
не правел хипотези и виждал, че нито 
съвременната му вълнова теория, 

нито теорията за светлината като по-
ток от частици могат да обяснят всич-
ки експериментални факти. Затова 
той говорел по въпроса за природата 
на светлината без охота и предложил 
хипотеза за тези, които имали нуж-
да от хипотези. Тази хипотеза била 
компромисна и съчетавала корпуску-
лярната природа на светлината с въл-
новите и свойства. Това последното 
било забравяно от критиците, които 
нарочвали Нютон, че пропаганди-
рал чисто корпускулярна природа на 
светлината и громели този „възглед 
на Нютон”. Друг интерес възглед на 
Нютон бил този за ефира, който се 
появил вследствие на интереса на 
Нютон към опитите с вакуумни пом-
пи, с които по това време Бойл и Хук 
изследвали свойствата на газовете. В 
началните представи на Нютон ефи-
рът е нещо като газ с много малка 
плътност. Ефирът на Нютон можел 
да служи за основа на всички неща.  
Ефирът според Нютон е способен 
на колебания като въздуха, но мно-
го по-бързи и малки. Ефирът според 
Нютон е нехомогенен и има груби 
и фини компоненти. Грубата компо-
нента на ефира е повече в простран-
ството между телата, отколкото в са-
мите тела. Тази представа за ефира 
при Нютон ще се промени и той ще 
се откаже от представата за грубия 
ефир в пространството между телата. 
Интересът на Нютон към ефира по-
казва прехода му от въпросите на оп-
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тиката към въпросите на механиката 
и астрономията.    
 Освен това, в средата на 70-те 
години Нютон трябвало да мине през 
серия от административнш въпроси. 
Срокът на членството му в Тринити 
колидж изтичал през 1675 г. и  по ус-
тав или трябвало да приеме  духовен 
сан или трябвало да напусне колежа. 
На Нютон не му се приемало духо-
вен сан и директорът на колежа Ба-
роу  ходатайствал и Нютон получил 
разрешение да остане в колежа и да 
не приема духовен сан докато е Лу-
касов професор по математика. Кра-
лят разрешил, което било много голя-
мо изключение от правилата и голяма 
чест. През 1677 година починал Бароу, 
а през 1688 и секретарят на кралско-
то общество Олденбург. Секретар на 
Кралското общество станал …. Робърт 
Хук. Нютон бил заплашен от изола-
ция от делата на Кралското общество. 
Нютон не обичал Хук. И Хук не оби-
чал Нютон.  Но късметът на Нютон 
сработил отново. Той се запознал с 
новоприетият студент в Кеймбридж 
Чарлз Монтегю, бъдещият лорд Хали-
факс, бъдещ финансов министър на 
Великобритания. Монтегю се инте-
ресувал доста от математиката и бър-
зо се сприятелил с Нютон. Най-до-
брите години на Нютон предстоели

5. Гравитацията. Втората научна 
битка на Нютон с Хук

В началото била ябълката – тази, коя-
то паднала върху главата на Нютон 
според едни или пък до него, според 
други – фиг 8.  Тази ябълка го нака-
рала да се замисли дали няма сила, 
която действа между телата и ги 
привлича едно към друго и че тази 
сила действа не само покрай повърх-
ността на Земята, но и навсякъде във 
Вселената. Нютон обичал да нари-
ча себе си математик и законите на 
Кеплер за движението на планетите 
му импонирали много с математи-
ческата си простота и изящност. Но 
Нютон не бил единственият англий-
ски учен, който изследвал взаимо-
действието между планетите. Има-
ло и друг известен английски учен, 
който се интересувал от астрономия 
и от движение на планетите и това 
бил…Робърт Хук. Хук доста се добли-
жил до качественото разбиране на 
действието на гравитацията, предпо-
ложил, че степента на притегляне на 
телата се увеличава с намаляване на 
разстоянието между тях и се опитвал 
да определи  дали това  увеличение 
е пропорционално на намаляване на 
разстоянието на някаква степен.  На 
6 януари 1680 г. секретарят на обще-
ството Хук пише писмо на члена на 
обществото Нютон и споделя, че спо-
ред предположенията му, силата на 
гравитацията намалява обратно про-
порционално на квадрата на разстоя-
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 нието между телата. Хук бил блестящ 
експериментатор с блестяща интуи-
ция и предвидил решението на зада-
чата, без да я решава. Хук и Фарадей 
били експериментатори и направили 
много за гравитацията и електромаг-
нетизма. Делото им било довършено 
от блестящите теоретици Нютон и 
Максуел. 
По време на работата върху теория-
та на гравитацията и на писането на 
Математическите принципи на на-
туралната философия,  Нютон имал 
помощник – икономът Хъмфри Ню-
тон, земляк на Нютон, препоръчан от 
училището в Грантъм. Ускорението 
на работата по теория на гравитация 
дала една среща между президента 
на Краското общество Врен, Хук и 
Халей в едно от лондонските кафе-
нета, където Хук убеждавал Врен, че 
притеглянето между небесните тела 
трябва да намалява обратно пропор-
ционално на квадрата на разстояние-
то между тях. Врен не вярвал много 
и даже предложил малка премия на 
този, който  докаже тезата за зависи-
мостта от квадрата на разстоянието. 
Хук казал, че ще изпрати решението, 
но не го изпратил в следните някол-
ко месеца. Тогава през август 1684 г. 
Халей поискал от Нютон да се опи-
та да реши задачата. През февруари 
1685 г. Нютон действително изпратил 
решението в Кралското общество.  
След година в Кралското общество 
бил депозиран и първия вариант на 

капиталния труд на Нютон „Матема-
тически принципи на натуралната 
философия”, в които  Нютон извеж-
дал движението на небесните тела 
и законите на Кеплер от единствено 
предположение, свързано с наличие 
на централна сила на привличане към 
Слънцето, обратно пропорционална 
на квадрата на разстоянието. На за-
седанието на Кралското общество на 
19 май 1686 г. било решено книгата да 
бъде отпечатана и наблюдението на 
процеса било възложено на Едмънд 
Халей – фиг. 17. 

Фигура 17. Капиталният труд на 
Нютон – Математически принципи 
на натуралната философия – 1686 г.

Обществото обаче нямало пари да от-
печата книгата и за целта била жерт-
вана заплата на Халей, който бил 
клерк (пратен секретар на Кралското 
общество). Халей не бил възхитен, 
още повече, че в същото време запла-
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тата на Хук продължавала да се изпла-
ща в пари, докато Халей бил пращан 
с екземпляри от книгата на Нютон 
(такова било решението на управи-
телния съвет на Кралското общество, 
а не желанието на Халей). Но Халей 
бил приятел на Нютон и се прими-
рил – фиг. 18. Печатането се забавило 
и поради претенциите на Хук, че той 
е дал идеята на Нютон за зависимост-
та на силата на гравитацията от обра-
тния квадрат на разстоянието между 

телата. Нютон се разсърдил и написал 
писмо на Халей, в които отричал вся-
какви заслуги на  Хук към налични-
те в книгата идеи. Нютон разбира се 
не бил прав и претенциите на Хук не 
били без основание. Халей се опитал, 
доколкото можал да смекчи гнева на 
Нютон, който се съгласил да спомене 
името на Хук, заедно с  това на Врен 
и Халей в едно от поученията (схоли-
ите) в книгата.
Книгата излязла в средата на 1697 г. и 

 Фигура 18. Нютон (вляво) и Халей (секретар на Лондонскато кралско 
общество) обсъждат принципите на механиката.
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 бързо била изчерпана. Причината – в 
книгата се излагала нова система на 
мирозданието и се давал метод за ре-
шаване на задачите на механиката, 
астрономията и физиката. Появила 
се класическата физика, изградена 
по образ и подобие на геометрията 
и шествала  победоносно по света 
над 200 години. В книгата се прила-
гал индуктивно-дедуктивен подход 
към проблемите на физиката- инду-
ктивният подход на Бейкън, свързан 
с обобщаване на фактите в принципи 
и дедукцията – получаване на нови 
следствия от принципите, потвър-
ждавани от опита (иначе принципи-
те са неверни)
Целта на книгата на Нютон била 
да докаже, че законът за всеобщото 
привличане произтича естествено 
от принципите на механиката и от 
движенията на небесните тела. След 
като дефинира основните понятия в 
механиката – маса, сила, количество 
но движението, Нютон излага трите 
принципа на механиката. Следват за-
дачи, свързани с действието на закон-
на за обратните квадрати и с други 
закони. Следва решаване на хидроди-
намични задачи и критика на тео-
рията на Декарт за вихрите. Накрая 
Нютон внимателно излага виждани-
ята си за системата на света.  В кни-
гата има изложени доста интересни 
правила. Например:  Не трябва да се 
търсят в природата други причини, 
освен тези, които са истинни и дос-

татъчни за обясненията на явленията. 
Природата  според Нютон, действа по 
проста  методология и не си позволя-
ва разкоша да задава излишни при-
чини за природните явления. И още 
нещо интересно от Нютоновата кни-
га: В експерименталната философия 
(наука) предположенията, изведе-
ни от явленията по пътя на индук-
цията, трябва да се почитат като 
точни или приблизително верни, без 
да се отчита възможността за про-
тиворечащи им хипотези, дотогава, 
докато не се намерят такива яв-
ления, чрез които те още повече се 
потвърждават или се оказват опро-
вергани. Просто и ясно. Нютон пише, 
че това правило трябва да се следва за 
да не се унищожат изводите, получе-
ни по пътя на индукция чрез хипоте-
зи (често нямащи експериментално 
основа). 
За да може да формулира законите на 
механиката, Нютон дефинира` абсо-
лютното време и абсолютното прос-
транство. Абсолютното време, според 
Нютон, само по себе си и без отноше-
ние към каквото и да е, протича рав-
номерно. При същите условия, абсо-
лютното пространство остава винаги 
еднакво и неподвижно. Абсолютните 
пространство и време обаче не са то-
ва,с което се сблъсква човек в своята 
дейност. Това, с което човек се сблъск-
ва, са относителното пространство и 
време.  Относителното време (обик-
новеното време), пише Нютон, е или 
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точна, или изменчива, постижима 
от чувствата външна,  извършваща 
се  посредствено някакво движение   
мярка на  продължителността, която 
се употребява в обикновения живот 
вместо истинското математическо 
време.  Мястото или частта от прос-
транството, заемано от тялото, по от-
ношение на пространството може да 
е или абсолютно или относително. 
Абсолютното движение е премества-
не на тяло от едно абсолютно място 
в друго абсолютно място. Относител-
ното движение е преместването на 
тялото от едно относително място в 
друго относително място. В житей-
ските дела се използват относителни-
те пространство, време и движение. 
Може да се окаже, пише Нютон, че м 
действителност не съществува тяло в 
покой, относително което да отнася-
ме местоположението и движението 
на  другите тела. Дефинирайки абсо-
лютното пространство и време (ма-
тематическото пространство и вре-
ме), необходими за изграждане на 
класическата механика, Нютон до-
пускал, че съществуват и физическо 
пространство и време и че те  могат 
да имат най-странни свойства (както 
по-късно показал Айнщайн). 
След дефинициите на основните по-
нятия, Нютон дефинира трите прин-
ципа на класическата механика (но не 
съвсем във вида, в който ги познаваме 
днес). Нека да отбележим, че като от-
четем изложената по-горе бележка на 

Нютон (че може и да няма тяло в по-
кой, относително което да се измерва 
местоположението и движението на 
другите тела) то първия принцип или 
принципът за инерцията (за запазва-
нето на състоянието на равномерно 
праволинейно движение или покой, 
ако не действат външни сили) е раз-
биран от Нютон в относителна, а не 
в абсолютна форма (т.е. Нютон не си 
е играл да търси точката - център на 
Вселената, която да е в покой, ясно 
осъзнавайки, че може и да няма така-
ва).
Силата е равна на масата по уско-
рението – тъй се учи днес вторият 
принцип на Нютон. Да, ама Нютон 
не го е формулирал така. Той е ка-
зал, че промяната на количеството 
но движението (произведението от 
масата и скоростта на тялото) е рав-
но на произведението от големината 
на действащата сила по изминалото 
време. Ами, че то е същото, ще каже 
някой. Да ама не. Да оставим настра-
на, че във формулировката на Нютон 
се включва и случая на променли-
ва маса. Има и още нещо – форму-
лировката на Нютон ни позволява 
да припишем маса на светлината и 
то 250 години преди Айнщайн (ама 
никой не се е сетил). Ето как. Свет-
линна корпускула (фотон!!!) с ня-
каква маса (която ще определяме) и 
с някаква енергия лети и се блъска в 
черна пластинка и спира там. Значи 
количеството но движение (импул-
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 сът му) докато лети е равно на произ-
ведението от масата му по скоростта. 
Като спре – импулсът му е нула. Про-
мяната на количеството на движение 
значи е равна на масата по скоростта 
на светлината.  Съгласно опитите на 
Лебедев, светлината оказва налягане 
върху повърхността на черната пла-
стинка и това налягане е равно на 
енергията на светлината върху ско-
ростта на светлината. Предполагайки, 
че всичко става за единица площ и за 
единица време, мажем да приравним 
промяната на количеството на дви-
жението и налягането. Получаваме
Масата по скоростта на светлината = 
енергията върху скоростта на светли-
ната
тоест
Енергията (на фотона) = масата (на 
фотона) по скоростта на светлината 
на квадрат!!!
И ето как светлинните корпускули 
съгласно Нютон (и с малко помощ от 
Лебедев) се оказаха с маса, която се 
изчислява по формулата на Айнщайн 
за връзката между масата и енергия-
та. И оттук човек може да почне да си 
мисли  - що ли за маса е това и че ос-
вен масата в покай маже и да има още 
някаква маса, свързана с движението 
(и съвсем да му се объркат предста-
вите какво е това маса).
И накрая идваме до третия принцип 
на Нютон, които самият Нютон обяс-
нява така: Ако имаме две допиращи 
се тела и третият принцип не е верен, 

т.е. едното тяло действа на другата с 
по-голяма сила, отколкото второ-
то тяло действа на първото, то ще се 
появи постоянно ускорение до без-
крайност за тялото, съставено от две-
те тела, но това е нарушение на пър-
вия принцип (появява се ускорение 
без да е налице външна сила).  
На основата на трите принципа на 
механиката Нютон извежда закона за 
всемирното привличане. Този закон е 
проверяван, проверяван, проверяван 
… и  се счита за верен или изпълнен 
с твърде голяма точност (констатира 
ни са някои малки отклонения, по-
вечето вследствие на неточни данни, 
но има и такива, които биха накарали 
човек да се замисли). Да се замисли 
или не, че законът на Нютон може да 
е едно приближение (много добро 
приближение на реалната ситуация), 
но това не променя факта, че законът 
за всемирното привличане на Нютон 
е едно от най-големите постижения 
на класическата наука. И нека все 
пак споменем, че законът описва как 
се привличат телата, но не ни казва 
много за това, какво е гравитацията 
(е, тя е свързана с масата на телата, 
ама защо ли?).  Дали гравитацията е 
свързана с тайнственият ефир (Ню-
тон не бил във възторг от тази хипо-
теза, той по принцип не вярвал много 
на хипотези, нямащи експеримен-
тална основа), дали било нещо друго, 
Нютон не знаел.  Нютон не вярвал и в 
действието от разстояние без посред-
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ничеството на друг агент, пренасящ 
това действие. Някои тълкуват това 
като подкрепа на хипотезата, че Ню-
тон бил сторонник за ефира, но нека 
пак отбележим, че за Нютон ефирът 
бил хипотеза без експериментално 
доказателство, т.е. нещо, към кое-
то трябвало да се подхожда с голя-
мо съмнение. Притеглянето, пише 
Нютон, трябва да се осъществява от 
агент, постоянно действащ по опре-
делен закон. Днес не сме стигнали 
далеч в разбирането на този агент и 
след Айнщайн можем да кажем, че 
агентът е свързан някак със свой-
ствата на пространството. Нютон си 
задавал въпроса, с какво е запълнено 
пространството, в което няма никак-
ви тела. Отговорът бил доста странен 
– за Нютон и в пространството пъл-
но с тела и в празното пространство 
присъствал вездесъщият Бог  и даже 
писал в „Оптиката”, че Бог присъства 
винаги и във всички неща. Та според 
Нютон празното пространство било 
напълнено с Бог, не оказващ съпро-
тивление на движението и регули-
ращ всемирното привличане. Докол-
ко Нютон бил убеден в това ли? – ами 
то било поредната хипотеза без екс-
периментална основа. Нютон имал 
навика да изказва такива хипотези, 
от които нужда имали хората около 
него. Той обаче не им вярвал мно-
го-много докато не се получело екс-
периментално потвърждение.

6. Кратко заключение към първа-
та част

И тъй, полека се запътваме към втора-
та част на хрониката, където ще бъдат 
описани административните дела на 
късния Нютон. Ще видим политикът 
Нютон, чиновникът Нютон и пред-
седателят Нютон, стоящ начело на 
общество, превърнало се в армия за 
налагане на Нютоновата система на 
света. Но както видяхте, железният 
администратор започва като настой-
чив, високо интелигентен учен със 
забележителни постижения в опти-
ката и механиката. Тежкият  труд при 
полиране на лещи и огледала калил 
характера и укрепил настойчивостта 
и преследването на целта да успех. 
Продължителните научни спорове 
с Робърт Хук дали опит на Нютон в 
продължителни битки със силни про-
тивници и развили политическите 
му умения. Методът на Нютон, прис-
пособил метода на Евклид към ес-
тествените науки, му дал ефективен 
и ефикасен поглед към света. Нютон 
вече принадлежал към научния елит, 
т.е. бил в подходящата социална мре-
жа. Иначе казано, имало всички пред-
поставки „лъвът“ Нютон да направи 
административен скок. И той щял 
да го направи, както ще разберете от 
втората част на тази хроника. 

Нека пак отбележим, че тук ви ри-
суваме един образ на Нютон, който 
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 е доста различен от това, което са ви 
говорили за него – фиг. 19. Не можете 
да разберете Нютон без да знаете за 
Хенри Стокс, Айзък Бароу и Робърт 
Хук. Те са допринесли за превръща-
нето на Нютон в блестящ учен и оп-
итен администратор и той никак не 
е бил втораченият в синевата завеян 
младеж, наблюдаващ дъгата и падане-
то на ябълките.  И ако ми позволите, 
да ви дадем съвет, по-млади читате-
ли, нека той да е такъв – следвайте 
пътя на Нютон, възпитайте в себе си 
търпение и настойчивост, набирай-
те опит в административни дела и 
битки, търсете добрите учители и се 

въоръжете с Нютоновия метод за из-
следване на природата. Това е пътят 
към успеха и ние ви го пожелаваме.   

Четете втора част тук - https://
i s s u u . c o m / b g n a u k a / d o c s /
bgnauka93/33

Или свалете безплатно брой 93 
- ТУК

Фигура 19. Исак Нютон и неговите 
постижения.       

https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka93/33
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka93/33
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Нека да разгледаме човешко-
то същество като функция 
на различни необходи-
мости изразена в опреде-

лен интервал от време. Този интер-
вал може да го фиксираме от първата 
до последната глътка въздух. Какво 
се случва с човека след като се роди? 
Какви ензими, хормони и вещества 
се произвеждат? Защо се произвеж-
дат и доколко тяхното производство 
и ефект е контролиран от човека про-
цес?

Човешкият организъм е изграден от 
7 системи, функциониращи в единна 
затворена система. 
1. Нервна система;
2. Ендокринна система;
3. Храносмилателна система;
4. Дихателна система;
5. Кръвоносно- съдова, лимфна сис-
тема;
6. Опорно- двигателна;
7. Пикочно- полова система;
За всички процеси случващи се на-
шето тяло отговорен е мозъка и нерв-

За Любовта и нейните измерения
Автор: Елена Кьосева и Пабло Ромеро



БИОЛОГИЯ

88Българска наукаЮЛИ 2017

www.nauka.bg/night

С подкрепата на:

ната система на човешкото същество. 
Там се регулира (постъпва, обработва, 
използва, отделя) цялата информация 
от заобикалящият ни свят, с която чо-
век  може да контактува посредством 
някой от сетивните възприятия (слух, 
мирис, допир, зрение и общи равно-
весни параметри).
Спрямо естеството на информация, 
която постъпва в мозъка на човек, мо-
жем да класифицираме и да разделим 
поведението му на два основни типа:
-  Физиологично;
-  Патологично;
Към физиологичните реакции спа-
дат всички видове реакции които се 
появяват след като мозъкът е обрабо-
тил информацията за дадено събитие 
случващо се в полето на възприяти-
ята на индивида и е предприел оп-
ределени жизнени процеси. Такива 
реакции са различни стресови ситу-
ации и отговорите на тялото ни или 
в общи линии измененията на среда-
та в която организмът ни съществува. 
Можем да генерализираме по след-
ния начин.
Физиологичните реакции свързани 
с производството на хормони могат 
да бъдат сведени до няколко основни 
обединяващи за човека условности. 
Заедно с нервната система осигуря-
ват адекватни реакции на органите и 
системите при промяна на условията 
на средата, в която индивида същест-
вува т.е. осигуряват се процесите на 
адаптация на организма към околната 

среда.
- Осигуряват цялостното израстване, 
развитие и репродукция на органи-
зма;
- Осигуряват равновесието на въ-
трешната среда на организма;
Да погледнем какво се случва, когато 
хората се влюбваме
Фенилетиленаминът (фиг.1) е първо-
то вещество, което се синтезира в мо-
зъка, след като стрелите на Амур про-
нижат тялото. Понесен от кръвния 
ток, този хормон води до повишава-
не на нивото на невротрансмитера 
адреналин, което има за последствие 
учестено дишане, сърцебиене, потни 
длани и горещи вълни, заливащи тя-
лото. Установено е, че оценката на до-
стойнствата на потенциалния обект 
на любовта се извършва подсъзнател-
но и за това са нужни само 25 секун-
ди. За пламване на любовта от пръв 
поглед са достатъчни 90 секунди. 
Именно тогава вълните от „хормона 
на любовта” – фенилетиленамина, 
достигат и подчиняват всяка клетка 
на тялото и заставят душата да се рее 
из облаците, откъсвайки я от реалния 
свят. По своето действие това веще-
ство представлява естествен амфета-

фиг 1
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мин, наркотик, който влияе на логи-
ческите центрове на съзнанието, ето 
защо редица постъпки на влюбените 
не могат да се обяснят и предвидят. 
Според психолозите любовта е със-
тояние на ума, което се постига след 
много силна хормонална каскада, 
която според учените променя цяло-
то биополе в тялото. Такава, каквато 
си я представяме днес, любовта би 
могла да се приеме като съвсем ново 
явление на нашето време. В минало-
то романтичната любов в името на 
всичко не е била център на вселената 
за хората, нито техен стремеж. Тога-
ва била важна по-скоро прехраната и 

оцеляването. Тъй като сега тези неща 
са по-лесни в модерния нов свят, 
имаме повече време да обърнем вни-
мание на вътрешните си инстинкти 
за близост, които са изначално роде-
ни у човека още с първия лъч светли-
на при раждане. Ще видим любовта 
не такава, каквато ни я показват по 
филмите, нито онази в романите, а 
онази вечна любов, видяна като ин-
стинкт и предизвикваща по-бързото 
сърцебиене и задвижването на кръв-
та. Това чувство, явление, ще бъде ви-
дяно без да бъде идеализирано, нито 
омаловажавано.
От психологическа гледна точка лю-
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бовта е нужда. У човека е вроден ин-
стинкт за непрестанно търсене на 
близост и разбиране. Това е донякъде 
като глад, но духовен. Биологичните 
модели на секса разглеждат любовта 
като бозайнически инстинкт, подо-
бен на глада или жаждата. Хелън Фи-
шър – водещ експерт в областта на 
любовта, разделя обичта на три от-
делни, частично сливащи се етапа: 
страстно желание, привличане и об-
вързване. Страстното желание (още 
лъст) демаскира хората за другите; 
романтичното привличане окуража-
ва хората да фокусират енергията си 
върху съвкуплението, а обвързването 
включва толериране на партньора.
Тялото на човека непрекъснато се 
променя – когато спим, ядем и вър-
вим. Човек сменя кожата си прибли-
зително 1 000 пъти по време на целия 
си живот, косата би могла да окапе 

при силен стрес, би могла да се поро-
ди слепота от уплаха, при силен стрес 
сърцето изтласква много повече кръв 
от обичайното – всички  тези дока-
зателства сочат, че в живота на чове-
ка тялото непрестанно се променя и 
всяка мисъл и емоция има силата да 
влияе на тези процеси. Става ясно, 
че психическото ни състояние и фи-
зическите реакции на организма са 
взаимно свързани. Именно любовта 
е една от най-силните емоции и по-
ражда най-много чувства. Въпросът 
е какво точно става с тялото ни, ко-
гато усещаме различните нюанси на 
тези емоции. Защо символ на любо-
вта е сърцето? Всъщност ние обича-
ме, благодарение на мозъка, сърцето 
само реагира на командите и мисли-
те на този орган. Именно мозъкът 
произвежда три хормона, когато сме 
в състояние на обич – окситоцин, до-
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памин и опиоиди. Дори е доказано, 
че любовта е като наркотик – изпит-
ваме психическа и физическа нужда 
от нея. Стремежът към вътрешна хар-
мония и радост е напълно естествен. 
Каква по-голяма радост от това да се 
почувстваш разбран и ценен, когато 
си в хармонично съзнание и умът ти 
е зает с положителни мисли. Тогава 
тялото отговаря на сигналите, полу-
чени от мозъка, от мислите... Отгово-
рът е по-добро здраве, чувство на све-
жест и прилив на енергия. 
Наркотичното въздействие на амфе-
тамините имитира усещането за лю-
бов. Когато сме влюбени, мозъкът 

произвежда същата смесица от нев-
ротрансмитери (химически сигнал-
ни вещества на нервната система) и 
хормони (окситоцин и вазопрезин), 
които причиняват увеличаване на 
сърдечния пулс, липса на сън, загуба 
на апетит и същото вълнение, както 
ако сме под въздействие на стиму-
ланти. Хормонът окситоцин, отделян 
при влюбване, известен като „гушкав 
хормон“, се секретира в мозъка по 
време на секс, раждане и кърмене и 
играе важна роля в изграждането на 
връзката между хората.
Според специалистите тези промени 
са чисто на психологическо и физи-

ВЗЕМИ Колие Окситоцин

http://kupinauka.com/product/1329/kolie-oksitotsin.html
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ологично ниво в организма. Факти-
те показват, че емоциите променят 
изключително много функционал-
ността на тялото. Така например чо-
век, който изнася реч пред публика 
може значително много да завиши 
секрецията на някои неврохормо-
ни, с което да ускори процесите на 
чувствителност в организма и да даде 
признаци за алергия, каквато реално 
в момента не съществува. Такива са 
симптомите като зачервяване и по-
дуване на лицето, появи на ситни об-
риви, пърхот по главата, треперене, 
ускорено дишане и други.
Според източните учения, когато чо-
век използва любовни думи в изра-
зите си повишава нивата на естест-
вените си ендорфини и серотонин в 
тялото. Самата дума любов, превър-
ната в мантра, повтаряна по много 
пъти на ден, подобрява физическото 
състояние според практикуващите 
медитация.

Чувството на любов стимулира и из-
остря мисълта, подобрява паметта, 
повишава самочувствието и създа-
ва условия за силна самоувереност 
у човек. В тези условия на завишена 
неврохормонална продукция, въз-
становяването на нервната система 
е много бързо, което в същото време 
успокоява човешката психика и тяло 
и създава чувство на обич.
Разбира се, монетата има две страни 
и е важно да се уточни, че цялостният 
ефект на влюбването в човешкия ор-
ганизъм се постига, когато „чувствата 
са взаимни“.
В другите случаи, от другата страна 
на монетата, стоят негативните емо-
ции на наранения човек. Това е със-
тояние, което често води до депресия, 
песимизъм и апатия. По този начин 
се получава значителен спад в нивата 
на серотонин и допамин в организма.
Тези активни вещества в тялото от-
говарят за бързото развитие на остри 
възпалителни процеси. Краткотрай-
ният стрес от своя страна може както 
да завиши имунитета, респективно и 
защитните сили на организма, така и 
да го снижи до минимум при хрони-
чен стрес в отношения между двама 
партньори. Човек в последните ус-
ловия е много по-склонен да развие 
психологически дисбаланс, който да 
доведе до поява на депресивен епи-
зод или хронична депресия, както и 
да развие сериозни заболявания, като 
диабет и някои сърдечносъдови на-

Колие “Молекулата на серотонина”

http://kupinauka.com/product/891/kolie-molekulata-na-serotonina.html
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рушения, като артериална хиперто-
ния или ритъмно-проводни наруше-
ния.
Серотонинът е друг важен неврохор-
мон, чийто синтез драстично пада 
при любовно разочарование. Той има 
водеща роля при поддържането на до-
бро настроение, както и за регулаци-
ята на физическото усещане за болка. 
Доказателствата сочат, че хората с лю-
бовна депресия имат способността да 
изпитат много повече болкови симп-
томи, отколкото всеки друг човек в 
нормално психично състояние.
Заключението от цялото съждение е, 
че любовта може да притежава уни-

калната способност да пречиства тя-
лото и да отпуска душата, но и об-
ратния случай, да предизвика много 
силен негативизъм в човек и да до-
веде до тежки нарушения във функ-
ционирането на нервната система. 
Но това всъщност е породено не от 
любовта, а от нейната липса. Което 
е признак, че трябва да я приемаме 
като само положителен процес.
И нека не забравяме, че любовта е 
вечен процес и не се състои само в 
сексуална връзка между двама души, 
нито е задължително да бъде само 
между хора, нито пък между два ин-
дивида от един и същ вид:  
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Не е нужно любовта да е насочена 
само към човешко същество, бихме 
могли да се обичаме с различни съ-

щества. Според проучвания, не е ва-
жен нито езика, нито дори да се осъ-
ществи разговор между две същества, 
когато има контакт очи в очи. В мозъ-
ка и нашето подсъзнание има друго 
ниво на общуване, за което не ни е 
необходимо да си говорим, за да по-

чувстваме любов. Следователно хар-
монията между различните същества 
е възможна, именно на този принцип 
се сприятеляват хората и животните. 
Моногамията е доста рядко явление 
в животинския свят, но въпреки това 
тя съществува. Мишката, която оби-
тава степните простори, или по-ско-
ро мъжкият индивид, остава верен на 
женската, с която е загубил девстве-
ността си. Той дори не поглежда към 
други женски, агресивно настроен е 
към тях и често ги напада без причи-
на. Учените са изучили тази особе-
ност на поведението на мишока, и са 
открили в мозъка му особено съчета-
ние на хормони, които отговарят за 
агресията към други женски и вяр-
ност само на една.
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Белоглавият орел, също като миш-
окът, остава верен до смъртта си на 
любимата. 
Не само пингвините се отличават 
с любовта си само към един-един-
ствен представител на вида си. Въл-
чицата например се чифтосва само с 
един вълк. След като той умре, тя си 
намира друг мъжкар, който да й оси-
гури потомство. Съществуват и мно-
го случаи, в които вълчицата направо 
се поболява от скръб по загиналия си 
другар и напуска завинаги глутница-
та, за да умре сама. Ако не загине и 
тя, завинаги губи възможността си да 
ражда. 
Брадавичестата риба-клоун има 
странно понятие за моногамията. 
След чифтосването мъжкарят се за-
лепва за женската. Постепенно него-

вата уста се пълни с нейната кожа, а 
кръвоносните им системи се обеди-
няват в една.
Любовта е връзката на цялата плане-
та. Любовта между хората е причина 
за мира, любовта към природата под-
канва към опазването й и самото при-
съствие на това чувство съхранява 
здравето на планетата, както и оказ-
ва положителен ефект върху наше-
то собствено здраве. Стремежът към 
това физическо и емоционално със-
тояние е двигател на всичко положи-
телно в света, улеснява общуването и 
помага на човека да открие по-висш 
смисъл в своето съществуване. 
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Организмът ни е подложен 
на ежедневни „нападения” 
от страна на най-различни 
вируси, бактерии, парази-

ти, гниеродни видове и какви ли още 
не гадини. Науката, която изучава 
отговорът му спрямо тях се нарича 
“имунология”.

„Нашествениците” се нар. антиге-
ни (Ag). Аз лично запомних терми-
на като: антигени = срещу нашите 
собствени гени. Тези „нападения” 
предизвикват имунния отговор на 
нашия организъм, а той си знае рабо-
тата. Има два вида имунен отговор – 
вроден и придобит.
За вродения не ми се иска да задълба-
вам. Придобитият се отнася за анти-

гените, с които вече се е срещал един 
път организма, т.е. придобитият иму-
нитет е специфичен. Този вид иму-
нитет се основава на два вида бели 
кръвни клетки (лимфоцити), за които 
сме чували от училище.
Тези лимфоцити се разделят на два 
вида според мястото, в което се обра-
зуват:
- B-лимфоцити, които се синтезират 
в костния мозък (англ. bone – кост)
- T-лимфоцити, които се синтезират 
в тимуса (жлеза с вътрешна секреция)
Лимфоцитите разпознават чуждород-
ните „нашественици” с много висока 
специфичност. От своя страна В- и 
Т-лимфоцитите разпознават антиге-
на чрез определени рецепторни мо-
лекули.
Рецепторните молекули най-общо 
представляват белтъчни молекули, 
които разпознават химични сигнали, 
което е важно, защото те отчитат оп-
ределени промени и позволяват да се 
отреагира адекватно спрямо тях.
В случая на B-лимфоцитите, рецеп-
торните им молекули се наричат 
имуноглобулини (Ig). Наричат се 
имуноглобулини, ако се разглеждат 
от структурна гледна точка. Иначе 
от функционална се означават като 
антитела (Ab). Или както го опивам 

В дълбините на алергиите
Автор: Яна Ненчева
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по-просто: антитяло = срещу навля-
злото чуждородно тяло.
Антителата са разположение из це-
лия организъм – „дежурят” по кръв-
та и лимфата, загнездени са в лига-
виците и дебнат за някой промъкнал 
се „нашественик”. Намерил веднъж 
„жертвата” си имуноглобулина пода-
ва сигнал към „компетентните органи 
на реда” и антигена бива унищожен.
Има пет класа имуноглобулини – IgA, 
IgM, IgG, IgD и IgE. Може да видите 
снимката на IgG по-долу. Там, къде-
то има червеничко е частта, с която 
имуноглобулина се прикрепя за ан-
тигена щом го разпознае.
Както вече споменах, придобития 
имунитет е специфичен. Именно 
това е участъкът, който го прави та-
къв. Един път срещнал антигена, той 

ще бъде запомнен. Така при всяка 
следваща среща ще бъде обезвреден 
по-бързо отколкото при първата им 
среща. Трябва да се знае обаче, че ако 
никога преди не се е срещал с него, 
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ще го подмине по кръвния ток като 
малка гара. Спокойно. За да се „запоз-
наят” си има определени механизми. 
Те не са обект на темата към момента.
Тъй като статията е за алергичните 
реакции, нека се съсредоточим върху 
IgЕ, именно това е антигенът, свързан 
с алергиите. За да съм коректна, алер-
гични реакции могат да се причиня-
ват и от други два типа имуноглобу-
лини, но тъй като е косвен ефекта им, 
няма да се задълбочавам в това.
При скорошно изследването на пара-
зита Schistosoma mansoni, учени по-
падат на протеин, който наподобява 
друг такъв в брезовия прашец. А този 
белтък в прашеца е виновник за ред 
алергичните реакции.

 Schistosoma mansoni

Новото проучване сочи, че неща, съ-
държащи молекули близки до тези 
на конкретния протеин, предизвик-
ват редица алергична реакция. Това 

може да е от помощ в прогнозиране-
то например, кои храни могат да са 
причинители на алергии.
Когато IgE нормално се свърже с ан-
тигена, това води до възпаление. Ако 
обаче IgE се свърже с много голямо 
количество антигени едновременно, 
това не води просто до възпаление, а 
до атопична алергия и дори анафи-
лаксия. Знаем, колко опасно може да 
бъде това.
Или иначе казано, когато IgE раз-
познае, т.нар алергенен протеин на 
фъстъка например, то той се свързва 
с него. Това може да доведе в някои 
случаи до силна реакция на имунния 
отговор и в крайна сметка до симп-
томи, вариращи от хрема до живото-
застрашаващият анафилактичен шок.
Учените смятат, че този механизмът 
на предизвикване на алергична ре-
акция първоначално се е развил, като 
защитен за хора и животни срещу 
паразити. В развитите страни обаче, 
където имунната система на човека 
почти не се сблъсква с такива парази-
ти, алергичните реакции се насочват 
към други видове молекули, които не 
са така опасни. И всъщност свързва-
нето на IgE с причинителя и послед-
ващата реакция на имунната система 
водят до много по-големи беди, от-
колкото е щял да нанесе самия при-
чинител.
Още в самото начало в подкрепа на 
хипотезата, че има протеин и той е 
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ключов, група учени, водени от из-
числителния биолог Николас Фърн-
хам, Лондон се занимават с този про-
блем. Те анализират сходствата между 
2 712 протеина, за които е известно, 
че причиняват алергии с повече от 
70 000 протеини от 31 вида парази-
ти. Така изследователите идентифи-
цират 2 445 паразитни белтъка, които 
са с високо ниво на сходство спрямо 
алергенните протеини.
Така те откриват гореспоменатия 
протеин от паразита Schistosoma 
mansoni.
В следваща по-сигурна стъпка от из-
следването, учените събират кръвни 
проби от 222 души в Уганда, заразени 
с червея S. mansoni. Така установяват, 
че един на всеки шест произвежда 
антитела, които разпознават пречис-
тения паразитен протеин, т.е. те вече 
са се срещали с него. Специфичност-
та, за която говорихме по-рано при 
придобития имунитет.
„Ние прогнозираме, че този протеин 
ще бъде разпознат от имунната систе-
ма, тъй като фрагмент от него е подо-
бен на този от брезовия белтък, който 
причинява редица алергични реак-
ции“, констатира Фърнхам. Изследо-
вателите допълват, че това е „първи-
ят пример за сходства на паразитни 
протеини и такива от растителни по-
лени, които да са сред таргетните мо-
лекули на IgE“.
В изказването си паразитолога Мария 
Язданбакш от университета в Лейден, 

Холандия споделя: „Това е един мно-
го полезен научен труд, който дава 
възможност да развием нов метод за 
идентифициране на нови алергени.“
Фърнхам твърди, че „резултатите 
биха могли дори да помогнат за раз-
работването на по-ефективни тера-
пии за хората, страдащи от алергии.”
При имунотерапията хората са изло-
жени на въздействието на нараства-
щи алергенни дози, за да се намали 
чувствителността на имунната им 
система. Познавайки вече този про-
теин и знаейки сходствата му с ре-
дица алергени, това би позволило на 
лекарите да дават направо пречисте-
ната белтъчна форма на пациентите. 
„Това неимоверно ще улесни дози-
ровката, а от там и имунотерапията 
ще е по-безопасна”, казва Фърнхам. „ 
Но това е дълъг път, за изминаване“, 
предупреждава той.
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I. Колективният имунитет и 
защо данъците не са кражба

Още Аристотел е казал „Ця-
лото е повече от сбора на 
частите си“. Това е основ-
ното свойство на една сис-

тема  – нейното поведение се опреде-
ля много малко от характеристиките 
на съставящите я елементи и много 
повече от взаимодействието между 
тях и структурата на взаимните връз-
ки. Никой човек не е остров, затворен 
в себе си и всеки зависи от другите 
хора. Пример за това е колективният 
имунитет по отношение на вирусите. 
Когато един човек бива заразен от ви-
рус, той се превръща едновременно 
в инкубатор за нови репликации и в 
преносител на този вирус. Дали този 
вирус ще се разпространи масово, за-
виси от структурата на връзките меж-
ду него и другите хора (структурата 
на мрежата на фиг.1), от свойствата 
на самия вирус и от това колко хора 
са ваксинирани срещу него. 

Фигура 1. Мащабируема мрежа (scale 
free network),

При мащабируемите мрежи има зве-
на с много по-висока централност от 
други, тъй като броят звена с k възела 
P(k) e обратнопропорционален на k 
със степен по-висока от едно, т.е.:

Това е разпределение на Парето и 
означава, че малък процент от звена-
та имат почти всички връзки в мре-

Колективният имунитет, защо 
данъците не са кражба и защо 
хората не вярват на експертите
Автор: гл. ас. д-р Лъчезар Томов
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жата, подобно на правилото 80-20, 
което казва, че 20 процента от хората 
вършат 80 процента от работата и е 
пак проява на Парето разпределение.  
Вилфредо Парето е италиански ма-
тематик, който пръв е забелязал, че 
огромна част от земята в Италия се 
държи от много малко на брой хора 
(70-30) и е развил своя закон, който 
се проявява навсякъде в природа-
та – от размера на кратерите на лу-
ната, през силата на земетресенията 
(малкото на брой земетресения от 
най-висока степен на Рихтер отгова-
рят за огромен процент от освободе-
ната при земетресенията енергия), до 
продажбите на книги (малко на брой 
книги имат 90% от продажбите в стил 
„Хари Потър“, докато повечето книги 
се продават в малки тиражи) . Подоб-
ни примери са честотата на използва-
не на думите (няколко десетки думи 
взимат 80% от изговорените и изпи-
саните думи), размерите на градове-
те, цитиранията на научните статии, 
интензивността на войните и други . 
Механизмът, по който мрежите при-
добиват свойството мащабируемост 
(1) се нарича „преференциално об-
вързване“  или „Ефект на Матей“ по 

цитата от Библията: „защото, който 
има, нему ще се даде и ще му се пре-
умножи; а който няма, и това, що има, 
ще му се отнеме“ (Мат. 13:12) . Новите 

Фигура 2а. Развитие на мащабируема 
мрежа чрез механизма на 
преференциално обвързване, модел 
от стандартната библиотека на 
NetLogo, показано през два хода
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Фигура 2а. Развитие на мащабируема 
мрежа чрез механизма на преференциално 
обвързване, модел от стандартната 
библиотека на NetLogo, показано през два 
хода
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звена в една мрежа по този механи-
зъм се обвързват с други звена с веро-
ятност, която е директно пропорцио-
нална на тяхната текуща обвързаност, 
така популярните стават по-популяр-
ни. Пример за това е даден чрез си-
мулационен модел в средата NetLogo

 В социалните мрежи някои хора са 
много по-свързани от други. Ако за-
разеният човек има висока централ-
ност , т.е. познава много хора, които 
познават много хора, които познават 
много хора и т.н. и ако неговите не-
посредствени познати не са ваксини-
рани, „добрият“ вирус може да се раз-

пространи като пожар, дори повечето 
хора да са ваксинирани, защото ще се 
оформи път, по който той да стигне 
до почти всички хора в мрежата и да 
зарази всички неваксинирани  . Кол-
кото повече хора зарази, толкова по-
вече хора ще умрат от него дори при 
фиксиран процент на смъртност, а 
той не е фиксиран . Големият брой за-
разени води до дълъг цикъл от репли-
кации на вирусите (вирусите не се 
размножават чрез деление, те се мул-
типлицират), като всяко едно копие е 
неперфектно и малко се отличава от 
оригинала. С всяко следващо копие 
нараства вероятността полученият 
вирус да е достатъчно различен, така 
че да не бъде разпознат от антителата 
в организмите на ваксинираните и да 
се получи ситуация, в която те също 
да бъдат заразени с множество смърт-
ни случаи или трайни увреждания . 
Колективният имунитет е пример за 
това как всеки човек зависи от всич-
ки останали – в случая зависи за здра-
вето си. Да се погрижиш за здраве-
то на своето семейство означава да 
осигуриш почти 100% покритие на 
всички базови ваксини, за да предо-
твратиш описания сценарий, или да 
заживееш някъде на остров без ни-
какви контакти с другите хора. Защо 
е този висок процент – защото хората 
са свързани по такъв начин, че някои 
са много посвързани от други и е дос-
татъчно те да са в списъка на невак-

Фигура 2б. Мащабируемата мрежа 
след 300 хода
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синираните, за да се оформи път до 
всички неваксинирани. Нещо пове-
че, тече процес на сегрегация на хора-
та с алтернативни убеждения спрямо 
медицината, подобен на описания от 
Шелинг през 1971-та година : Хората с 
подобни убеждения не са склонни да 
живеят напълно изолирани един от 
друг и ако имат предпочитания поне 
25% от техните съседи да мислят като 
тях, с течение на времето те се мес-
тят и групират заедно, формирайки 
клъстери, при условие, че началното 
разположение е такова, че е по-край-
но от прага на толерантност (извън 
границите 25%-75%). Това може да се 
илюстрира с модела на NetLogo със 
стандартни параметри в началната 

Фиг. 3 (а) и крайна точка Фиг. 3 (б) на 
процеса. Пълната сегрегация е устой-
чиво равновесно състояние и при нея 
няма мотиви за релокация. Устойчи-
вото равновесно състояние е такова 
състояние, при което малки отклоне-
ния от него водят обратно към него, 
подобно на дъното на долината – една 
търкаляща се топка ще спре там и ще 
стои, докато не се приложи достатъч-
но голяма сила, за да излезе извън ця-
лата долина, в противен случай ще се 
върне обратно в точката с най-ниска 
потенциална енергия – дъното.

Всеки такъв клъстер обаче не е на-
пълно откъснат от средата, което води 
до създаване на множество потенци-

Фигура 3 – Начална и крайна конфигурация на хората с традиционни и 
алтернативни схващания за медицината
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ални огнища на епидемия. Ако едно 
от тях бъде достигнато от патоген 
като причинителя на морбили, всич-
ки неваксинирани ще се разболеят, 
което ще прекъсне изолацията и ако 
медицинските лица не вземат мерки, 
ще има множество агенти на забо-
ляванията, които да заразят другите 
клъстери скокообразно (каскадно). 
Мутациите сред патогените растат 
пропорционално на броя заразени, 
а оттам нараства и рискът да се на-
трупат достатъчно, за да бъдат пато-
гените неразпознаваеми от имун-
ната система на ваксинираните.

Характеристиките на вирусите са 
особени – те не дишат, не се хранят, 
не се размножават чрез деление и в 
природата извън гостоприемниците 
са инертни кристали. Това позволява 
да ги разглеждаме като прости пре-
носители на информация и динами-
ката на епидемията от вируси – като 
частен случай на епидемията на раз-
пространение на идеи. Тъй като чо-
вешкият мозък претегля аргументите 
не само по съдържание, но и по броя 
на повторенията, съпротивата на раз-
ума към дадена идея е подобна на съ-
противата на имунната система към 
вируса и може да бъде тренирана – 
ако идеята бъде изказана единично 
и има време да бъдат съставени кон-
трааргументи (аналог на антителата), 
то последващото масово облъчване 

няма да има същия ефект. Ваксина-
цията в този смисъл е просто частен 
случай на трениране на адаптацията 
на сложните системи към новата ин-
формация чрез подкритични дози ко-
пия на информация .
Колективният имунитет е свойство 
на мрежите, което важи за всякаква 
информация, не само за тази, която 
вирусът пренася в своето РНК и ДНК. 
Важи за грамотността също – ако дос-
татъчно на брой хора са грамотни, не-
грамотните ще бъдат изолирани един 
от друг и няма да могат да си взаимо-
действат, за да увеличават бройката 
си и да разрушават обществото.
 Парите също са информация – 
ако достатъчно на брой хора са над 
прага на бедността, тя няма да се раз-
пространи като вирус. Kритичната 
бройка от средно богати хора потре-
бяват и движат икономическия рас-
теж, докато при твърде много бедни 
няма кой да купува и бедните остават 
бедни. 
 Законите също са информация 
– ако не се прилагат еднакво спря-
мо всички или при всеки размер на 
престъплението, беззаконието ще се 
разпространи като пожар .  Рудолф 
Джулиани навремето е разбрал това 
и променил политиката в Ню Йорк, 
така, че да бъдат хващани всички 
престъпници, без значение от разме-
ра на провинението. Така е обхванал 
достатъчно висок процент от престъ-
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пниците, за да спаднат под критична-
та бройка (едно престъпление води 
до други и престъпниците създават 
нови престъпници, което прави явле-
нието нелинейно и подобно на моде-
ла на Изинг) и рязко е свалил нивото 
на престъпленията .
 Отделните хора са като възлите 
в графиката, техните егоистични ин-
тереси налагат сътрудничество меж-
ду тях, просто защото споделят една 
територия и са свързани в обща мре-
жа. Характеристиките на мрежата са 
такива, че ако иска човек да е спокоен 
за своето състояние, той трябва да се 
погрижи почти всички, ако не всички 
други да бъдат спокойни за техните 
състояния. Колкото по-централизи-
рана и голяма е една мрежа, толко-
ва по-наложителна е кооперацията 
между хората. Това е причината за съ-
противата срещу глобализацията, за-
щото се налага Джо от Айдахо да ми-
сли за добруването на Пенка от Горна 
Диканя, за да може той да е добре – и 
наистина едно от решенията е разби-
ването на мрежата на подмрежи и де-
централизацията им, тъй като малко-
то е по-хубаво и не толкова крехко . За 
съжаление или радост, този процес е 
като движението на река към океана, 
предизвикан от естествените закони 
на човешката алчност. Колкото по-го-
ляма е една мрежа, толкова по-голям 
може да е всеки индивидуален възел 
в нея и нарастването на печалбата 
за малцината избрани с най-висока 

централност е неограничено. Както 
Ричард Файнман се е шегувал, някои 
числа са много по-големи от астро-
номическите и тях наричаме „иконо-
мически“. 
Това е един нерешен парадокс – чо-
вешката алчност води до глобализа-
цията, която обаче изисква все повече 
„реципрочен алтруизъм“ от индиви-
да. Хората искат едновременно сво-
бодно движение на стоки и услуги и 
ниски данъци, без да усещат, че те си 
противоречат. Свободното движение 
води до все по-голяма взаимна зави-
симост, а това увеличава разходите за 
осигуряването на колективния иму-
нитет. „Ваксините“ струват пари, не 
всички могат да си ги позволят, но 
пък тези, които имат пари, не могат 
да си позволят бедните да не са вак-
синирани, защото това излага тях на 
риск. Всяко количество информация, 
която осигурява статуса на индивида 
(образование, пари, законност) може 
да бъде сложено на това място. Тези 
пари се осигуряват под формата на 
данъци от държавата. Дали данъците 
са кражба, обаче?
С разрастването на мрежите от хора и 
увеличаването на свързаността меж-
ду тях естествено възниква йерархия. 
Йерархичните мрежи са частен слу-
чай на мащабируемите мрежи, при 
които коефициентът на групиране на 
върховете е обратнопропорционален 
на степента на свързаност (2)
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 При стандартните мащабируеми 
мрежи върховете с по-висока свър-
заност (с повече връзки с други вър-
хове) не се отличават от другите по 
коефициента си на групиране, до-
като при йерархичните мрежи, той 
намалява, т.е. по-важните върхове 
имат по-малка тенденция да обра-
зуват пълни графи със съседите си 
(т.нар клики). Пълните графи са та-
кива, при които всяка двойка върхо-
ве са свързани с уникално ребро, т.е. 
коефициентът на групиране показва 
тенденцията за обвързаност на даден 
връх със съседите си, така че да са си 
„самодостатъчни“, а при йерархич-
ните мрежи по-важните възли имат 
по-малко обвързаност със съседите 
си .
Пример за такива йерархични сис-
теми и мрежи са живите организми 
– едноклетъчни, колониални, мно-
гоклетъчни. Всяко следващо ниво 
„поробва“ долните нива, което е не-
щастие за отделната клетка, но три-
умф за целия организъм. Хората сме 
пример за това – сменяме всичките 
си клетки много пъти през живота си, 
но ние оставаме живи. Ние поробва-
ме своите клетки. Тук не обсъждаме 
моралността на това, а само законо-
мерността му . Държавата възниква 

като едно от нивата на йерархия, след 
градовете, общините и областите, за 
да осигури колективния имунитет 
на хората. Опасността е тя да не ги 
пороби, за да осигурява своето оце-
ляване вместо тяхното, заради което 
и съществува т. нар. разделение на 
властите и принципът на субсидиар-
ността в ЕС – нищо, което може да се 
направи на дадено ниво на йерархия, 
не бива да се прави по-нагоре, т.е. 
не е работа на държавата това, което 
може да свърши общината и засяга 
само нея.
Данъците биват събирани чрез колек-
тивна принуда, като всеки човек при-
нуждава всички останали. Принудата 
не е директна, защото една държава е 
многослойна, йерархична система и 
най-горното ниво прави събирането. 
Всеки поотделно чувства, че негови-
те пари се изземват против волята му, 
докато всеки всъщност изземва пари-
те на останалите против волята им. 
Неплащането на данъци се наказва 
сурово, за да се избегне т.нар. „траге-
дия на общото“, при която всеки се 
ползва от привилегията на колектив-
ния имунитет без да плаща цената за 
нея . Ако си представим едно общо 
пасище, на което всички пастири во-
дят кравите си, всеки от тях има ин-
терес да нахрани своите най-добре за 
сметка на останалите (за да даде мля-
ко), като разчита, че другите ще проя-
вяват въздържание, за да компенсират 
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неговата невъздържаност. Пасището 
има оптимален брой крави, при кой-
то общият литраж мляко е най-голям 
и всяка допълнителна крава намалява 
печалбата на всеки поотделно, но ни-
кой няма интереса да оттегли своите 
крави. Така всички оставят животни-
те да пасат неконтролируемо и из-
черпват ресурса отвъд възможността 
му да се възстанови. Точно това води 
до възникването на йерархия, закони, 
правила и регулации. Така всеки при-
нуждава всички останали да спазват 
обща рамка, при която никой не се 
вози безплатно за сметка на остана-
лите.
 Тъй като всеки изземва пари 
от другите насила, за да предотвра-
ти прекомерното изземване от своя 
джоб, трудно можем да кажем, че дър-
жавата в общия случай краде нашите 
пари. Една държава, изцяло пороби-
ла долните нива, разбира се може да 
го направи и да не предоставя малко 
или никакви услуги срещу парите, 
както е при тоталитаризма (никакво 
равенство пред закона, малцинство, 
което живее на гърба на останали-
те), но това не прави данъците в об-
щия случай кражба, не и в смисъла 
на понятието, който обикновено се 
влага. Ние караме другите да плащат 
данъци насила и те карат нас, за да 
може всички да плащаме най-малко, 
но никой да не живее на гърба на ос-
таналите, без да плаща колкото може 
за имунитета, който получава – било 

той под формата на ваксини, доходи, 
защита от произвол и образование. В 
даден момент от време някой може да 
получава повече, отколкото дава, но с 
волатилността в икономиката и три-
умфът на непредсказаните събития с 
голям ефект в живота ни – „Черните 
лебеди“ , тези роли с времето могат 
да се обърнат и колективната защита 
е застраховката срещу това.

 II. Защо хората нямат доверие на 
лекарите, експертите и държавата

Мрежовата структура
Първата причина, която можем да из-
тъкнем е същото, което описахме до 
момента – мрежовата структура на 
свързаност между хората, която поз-
волява идеите да се разпространя-
ват със същата динамика, с която се 
разпространяват и вирусите – като 
епимедия. Трябва над 95%, ако не и 
над 99% от хората да са „имунизира-
ни“ срещу подобни идеи чрез високо 
ниво на функционална грамотност 
и познания за науката, за да има ко-
лективен имунитет срещу идеята, че 
колективният имунитет е лъжата на 
експертите. Това изискване е практи-
чески неизпълнимо в епохата на на-
растваща сложност, специализация 
и задълбочаване на знанията, зато-
ва трябва да търсим други методи за 
имунизация. 

Когнитивните отклонения
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Втората причина е уязвимостта на 
отделните звена към пропагандата, 
поради специфични когнитивни от-
клонения:

1. Пренебрегване на знаменате-
ля
При анализ на съотношения, напри-
мер риск/полза, вниманието се фо-
кусира върху числителя („риск” – бел. 
ред.) пропорционално на яркостта 
на оставеното впечатление в зависи-
мост от формулировката на пробле-
ма, например:
Твърдението „1 на 100 000 ваксини-
рани деца развива трайни уврежда-
ния“ е по-впечатляващо от „Ваксина, 
която предпазва децата от смъртонос-
на болест носи 0.001% риск за трайна 
инвалидност“ . Причината е, че по-
нятието „риск“ не се свързва с твърда 
реализация на събитието и ниските 
числа се пренебрегват, докато в пър-
вата формулировка имаме конкретна 
реализация на риска – едно дете, кое-
то е увредено от ваксини. Това дете 
тежи в ума непропорционално мно-
го.

2. Ефект на ореола
При оценяване на качествата на чо-
век, компания, предмет или какъвто 
и да е обект, високата оценка за ня-
кое качество влияе върху оценката 
за другите качества в положителна 
посока, отрицателната влияе в отри-

цателна посока .  Ако едно лекарство 
носи ползи, то не може да има вре-
ди, а ако е вредно, то не може да има 
ползи. Ако един човек има висока 
интелигентност, то той трябва и да е 
дoбър, надежден, компетентен, кра-
сив, a ако е красив, то той трябва да е 
добър, умен и надежден (по дрехите 
посрещат). 
Съчетаването на тези две когнитив-
ни отклонения води до отписването 
на ваксината като цялостно вредно 
лечение.

3. Предубеждение към 
потвърждаващите доказателства 
Хората дават по-голяма тежест на ар-
гументите в полза на тезите, в които 
са убедени, отколкото на обратно-
то. Пример за това е изследване, на-
правено в САЩ, в което на две гру-
пи привърженици и противници на 
свободния достъп до оръжия се дават 
балансирани доказателства и за две-
те тези. В резултат на разглежданите 
доказателства убедеността и на две-
те групи нараства и техните пози-
ции допълнително се поляризират, 
като всяка група придава по-голяма 
тежест на доводите за нейната теза, 
отколкото на доводите против .  Това 
въвежда нелинейност в нарастването 
на доверието към или убедеността в 
дадена теза – всяко ново доказател-
ство „ЗА“ намалява тежестта на след-
ващото доказателство „ПРОТИВ“ и 
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увеличава тежестта на следващото 
доказателство „ЗА“. След определена 
бройка доказателства втвърдяването 
на възгледите става практически не-
обратим процес и се достига до със-
тояние, на устойчиво равновесие, от 
което не може лесно да бъде измък-
нато.
Това отклонение се съчетава твърде 
добре с мащабируемостта на мрежа-
та, като води постепенно до оформя-
нето на клики по убеждения – хората 
с различни възгледи прекъсват връз-
ките помежду си вследствие на по-
ляризацията и се групират с други 
със сходни възгледи. Изолирането от 
различните възгледи ускорява драма-
тично втвърдяването на убежденията 
до достигане на устойчиво равнове-
сие, или имунитет към рационални 
аргументи. Текущо това се наблюда-
ва като поведение при антиваксъри-
те, които се изолират както в мрежата, 
така и географски и създават условия 
за избухване на епимедии – нещо, 
което симулирахме с модела на Ше-
линг за сегрегацията.

4. Евристика на наличността
Tова, което е по-близо до ума ни, по-
свежо в паметта ни, то е по-важно. 
Поради особеността на паметта да 
пази по-сензационните събития по-
добре, както и тези, които предиз-
викват по-силни емоции, това води 
до влиянието на емоциите върху 
оценката на важността и оттам – на 

риска. Пример: „Торнадото се раз-
глежда като по-чест убиец от астмата, 
макар, че последната причинява 20 
пъти повече смъртни случаи“. Тази 
евристика има потенциал за неогра-
ничено преувеличаване на важност-
та и опасността от това, което умът си 
припомня най-лесно и най-добре.
Това когнитивно отклонение, съче-
тано с медийното внимание, предиз-
виква т.нар. „каскада на наличността“ 
– надценяването на риска зависи от 
яркостта на впечатлението, която е 
функция и на масовостта на инфор-
мацията. Това, което тревожи хората 
храни медиите, а новините усилват 
тревогата и се получава положителна 
обратна връзка или „порочен кръг“ .

 Първопричината за недоверие-
то, като двигател на устойчивите 
грешни идеи: агентският проблем
Всички тези причини в комбинация 
не биха били достатъчни, за да на-
блюдаваме съвременното явление на 
антиваксърството или устойчивостта 
на опровержими идеи като „данъци-
те са кражба“, ако доверието на хора-
та в експертите е достатъчно високо. 
Всъщност, основната причина, която 
е скрита за анализаторите, склонни 
да подценяват интелигентността на 
нормалните хора, се корени в на-
маляващото доверие към експерти-
те. Да, дори в този процес роля имат 
структурата на социалната мрежа и 
когнитивните отклонения, но двига-
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телят е асиметрията на информаци-
ята и позицията на експертите, които 
са често неуязвими за последствията 
от грешките си – „не са заложили 
кожата си в играта“ . В такава по-
зиция са например мениджърите по 
върховете на американските банки, 
които взеха многомилионни бонуси 
в разгара на финансовата криза, която 
удари пенсиите на милиони обикно-
вени американци, рискувани заради 
бонусите от същите тези хора. В слу-
чая проблемът е създаден от схемата 
на възнаграждение, която насърчава 
годишната печалба, а не дългосроч-
ното оцеляване на инвестициите 
и стимулира рисковото поведение. 
Това е пример за агентски проблем 
– собствениците на спестявания-
та делегират правомощия на мени-
джърите да управляват парите им, но 
техните интереси се разминават, по-
ради описаната схема на заплащане.
 Класически случай на агентски 
проблем се наблюдава в системата 
на здравеопазването почти навсякъ-
де, където има такава  . Това е един 
от най-тежките подобни проблеми, 
защото включва нуждата пациентът 
да вярва на агента (доктора), че пре-
следва неговите цели, а не своите, без 
да има начин да измери как се справя 
агентът. В повечето здравни систе-
ми, играта между пациент и доктор е 
на две нива – пациентът търси съвет 
от експерт, който може да го лекува, 

а може и да го насочи към един или 
повече други експерти, които да про-
веждат лечение. В система, която се 
заплаща на услуга, първият експерт 
има финансов интерес да консулти-
ра пациентите си колкото се може 
по-често. Това може да е в противо-
речие с интересите на пациента, как-
то финансови, така и здравни. Нещо 
повече, на второто ниво заплащането 
на лечение създава финансов инте-
рес да се провежда такова, което по-
някога е в директно противоречие 
със целите на пациента за по-добро 
здраве, тъй като лекарите дори да са 
несигурни в способностите си, пак 
имат интерес от провеждането му. В 
конкретния случай има предложено 
решение и то е консултантите, кои-
то пренасочват пациентите, да са на 
твърда заплата и да нямат интерес да 
ги консултират твърде много. Това не 
е цялостно решение, тъй като самите 
лекуващи лекари са слуги на повече 
от един господар и често господари-
те имат твърде различни интереси 
– фармацевтичните компании искат 
да са на печалба и да продължат да са 
на печалба, пациентите искат да оз-
дравеят и да не фалират, което пра-
ви четири различни интереса от два 
източника. Българската здравна сис-
тема е пример за тежките последици 
от агентския проблем и сгрешените 
схеми на заплащане, водещи до от-
читане на милиони лежащо болни от 
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сърце в шест-милионна държава. 
Агентският проблем и данъците 
като кражба
Дотук обсъждахме причините за не-
доверието към експертите, като се 
фокусирахме основно в явлението 
„анти-ваксърство“, но той е осново-
полагащ и за идеите на модерните 
крайни либертарианци. Съвременни-
те демокрации са йерархични систе-
ми, при които разстоянието от възло-
жителя – народа, до агентите – трите 
власти, е много голямо и асиметрия-
та на информацията е сериозна. Ло-
гично е хората да подозират размина-
ване в интересите между елита, който 
иска да бъде избран и разполага с екс-
пертиза за управлението и целите на 
суверена – да оцелява, да просперира 
и да живее в мир. Краткият период на 
мандатите насърчава краткосрочни 
политики, а наличието на власт поз-
волява на управляващите да отглеж-
дат лоялни избиратели чрез безуслов-
ни социални привилегии, които ги 
правят зависими за оцеляването си 
от оставането на власт на дарителите. 
Наличието на корупция и злоупотре-
ба с власт, съчетани с неуязвимостта 
на елита за последствията от дейст-
вията му, с разстоянието му от хората 
и със сложността на взиманите реше-
ния, които не са разбираеми за тези, 
които нямат експертизата – това са 
градивните камъни на идеята, че „да-
нъците са кражба“, а устойчивостта 
на тази идея се корени в съчетанието 

на мрежовите структури, медийните 
каскади и когнитивните отклонения. 
Този, който идва и ти взима данъци-
те е видим и наличен, този, който се 
възползва от тях е далеч и невидим, 
а понякога и няма лице и не може да 
бъде персофинициран (парите из-
държат не само хора, сгради и маши-
ни, но и системи, правила и полити-
ки, т.е. мрежовите структури, които 
организират поведението на хората). 
Взимането на парите е по-важното, а 
харченето е невидимо, дори когато е 
правилно. 

III. Заключение:
Това, което хората виждат, за тях е 
по-важно от това, което е извън взо-
ра им и непосредствения спомен от 
видяното. Хората виждат множества-
та, но не и системите, които са връз-
ките между елементите на тези мно-
жества. Виждат закономерностите и 
моделите, но не и случайността и ха-
оса. Трудно е за Джо от Айдахо да си 
представи, че оцеляването му зависи 
от това на баба Гичка от Гниляне, а 
още по-трудно му е да се довери на 
някакъв с вратовръзка от Вашингтон, 
когото никога не е виждал и разпо-
лага с много повече информация от 
самия него. Трудно му е да приеме, 
че повечето неща, които се случват, 
не са директно свързани като плод 
на голяма организация, а са случайно 
съвпадение. Скептицизмът с времето 
и общуването се засилва и преструк-
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турира нашето общество, като го раз-
пада на клики, а това прави обменът 
на идеи все по-труден. Надеждата, 
която ни остава е, че структурата на 
мащабируемите мрежи работи и в 
двете посоки, и можем да се научим 
да предизвикваме епидемии от вяр-
на информация, които с времето да 
доведат до мрежи на знанието. Това 
би позволило да отделят устойчиви-
те неверни идеи и би елиминирало 
възможността да се възпроизвеждат 
масово.
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Поради застрашителните 
размери, които придоби-
ва въпросът за ваксини-
те и крайните мнения, 

които се заемат от членовете на об-
ществото ни, решихме да разгова-
ряме с независими представители 
на научната общност, които са пос-

ветили живота си на имунология-
та, микробиологията и лекарската 
професия.

Ето какво споделя доц. Иванка Цаче-
ва, молекулярен имунолог, по темата.

Интервю с доц. Иванка Цачева: 
Ваксините – ползи и рискове
Интервюто взе Росица Ташкова.
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Бихте ли се представили на на-
шите читатели?

Името ми е Иванка Цачева и съм до-
цент по молекулярна имунология към 
Катедрата по Биохимия в Биологи-
ческия факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски“. Всичките ми 25 години 
трудов стаж са посветени на препо-
давателска и изследователска работа 
в областта на имунологията. Държа 
да отбележа, че не произвеждам вак-
сини и не работя за компании, които 
произвеждат ваксини. Моята работа е 
само и единствено изследователска, 
а интересът ми към темата е фунда-
ментален.

Как бихте обяснили действието 
на ваксините на достъпен език – 
така че механизмът да бъде раз-
бран дори от хора, които нямат 
биологическо образование?

Ваксините са средство за активна 
имунизация. Такава активна имуни-
зация протича в човешкото тяло все-
ки път, когато прекарваме някаква 
инфекция. По време на този процес 
имунната система идентифицира 
причинителя по негови уникални 
молекули, изработва ефективна спе-
цифична защита срещу този кон-
кретен причинител, с която го уни-
щожава и приключва инфекцията и, 
най-важното, „запомня“ причините-

ля и повече не допуска той да уста-
нови инфекция в същия организъм. 
Тази „памет“ се нарича имунологич-
на памет и се осигурява от два вида 
клетки на кръвта, които се характери-
зират с дълъг живот – десетки години. 
Имунологичната памет представлява 
еволюционно предимство, харак-
терно само за гръбначните животни 
и им дава средство за оцеляване, без 
което продължителността на живот 
не би била такава, каквато я познава-
ме. Това важи в най-голяма степен за 
човека, като човешката имунна сис-
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тема се характеризира с най-високо 
ниво на сложност и ефективност. В 
този смисъл ваксинирането имитира 
естествен процес със всички послед-
ствия освен едно – не предизвикват 
инфекции, тъй като не съдържат ви-
рулентни причинители. Целта на 
ваксината е да „запознае“ организма 
с уникалната молекулна характерис-
тика на даден инфекциозен причи-
нител и да предизвика изработването 
на имунологична памет, която ще се 
задейства незабавно при всяка след-
ваща среща на ваксинирания органи-
зъм със същия причинител.

Какво съдържат ваксините – има 
ли опасни вещества в тях, за кого 
биха били опасни и защо изобщо 
се намират във ваксината?

Най-важният компонент на ваксини-
те е инфекциозния причинител в от-
слабена или напълно инактивирана 
форма, така че да не може да предиз-
виква инфекция. В днешно време се 
правят и ваксини, които не съдържат 
цял инфекциозен причинител, а само 
негови отделни молекули – такива, 
за които е установено, че са иденти-
фикатори на патогена и се атакуват 
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от имунната система. В този случай 
се налага използването на допълни-
телни компоненти, наречени адю-
ванти, които компенсират липсата на 
цял патоген и стимулират имунния 
отговор срещу изолирани молекули. 
Ако ваксината е опакована в количе-
ство, което съдържа няколко дози на 
приложение, тя съдържа и консер-
вант, който не позволява растежа на 
микроорганизми в опаковка, която е 
вече отворена и трябва да се съхраня-
ва за известно време. Ваксините, кои-
то се опаковат в еднократни дози не 
съдържат такива консерванти. Има и 
други компоненти, които се използ-
ват като стабилизатори, тъй като вак-
сините са в течна форма.

Дали са опасни тези компоненти и 
за кого? Отговорът на този въпрос не 
е еднозначен, но като цяло е, че тези 
компоненти не са установени като 
опасни. Всеки компонент минава 
през нарочни, целенасочени научни 
изследвания и клинични тествания 
и се документира със своите пол-
зи и евентуални странични ефекти. 
Това е същият тип протокол, който се 
прилага за което и да е лекарство – с 
или без лекарско предписание. Това 
е задължение и отговорност на хо-
рата, които разработват и след това 
произвеждат ваксината или лекар-
ството. Освен това, в научната лите-
ратура през последното десетилетие 
има много публикувани научни ре-

зултати, които имат за цел да уста-
новят опасен страничен ефект на 
въведените в международния иму-
низационен календар ваксини. Това 
е продиктувано от надигналата се об-
ществена нагласа, че ваксинирането 
предизвикват аутизъм.

Счетох за моя отговорност да проверя 
тези резултати, за да дам информиран 
отговор. Тревогата е вдигната през 
1998 г. от статия на екип изследовате-
ли, водени от Andrew Wakefield, чии-
то резултати се базират на изследване 
на осем деца, при които се проявява 
аутизъм месец след поставянето на 
комбинираната ваксина срещу мор-
били, заушка и рубеола. Те твърдят, че 
по установен от тях механизъм вак-
сината е довела до аутизъм при из-
следваните деца, поради използвания 
причинител на морбили и консер-
вантът тимеросал (thimerosal), който 
съдържа живак. Статията е публику-
вана в престижното научно списание 
The Lancet с оригинално заглавие: 
“Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, 
non-specific colitis, and pervasive 
developmental disorder in children”и 
поражда огромен интерес сред науч-
на общност. За около 15 години след 
това са проследени огромен брой 
деца (става въпрос за милиони) в раз-
лични държави – европейски, север-
ноамерикански, австралийски, азиат-
ски и подробно са документирани и 
анализирани всички ефекти от при-
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лагането основно на въпросната вак-
сина. Всички резултати показват, че 
няма връзка между ваксинирането и 
проявата на аутизъм при отделни де-
чица.

Нещо повече, поради обществения 
натиск след 2001 година, ваксини-
те вече не съдържат тимеросал, но 
тенденцията за увеличаване броя на 
деца с аутизъм в световен мащаб се 
запазва и до днес. Ако изобщо има 
нещо положително като последствие 
от тази публикация, то е че благода-
рение на интензивната и насоче-
на изследователска работа на голям 
брой колективи, се откриват много 
от факторите, отговорни за проява на 
аутизма при хора – това е състояние, 
възникващо на почти изцяло гене-
тична основа и се инициира вътреу-
тробно, а не след раждането. Първите 
проявления обаче съвпадат като вре-
ме с периода на ваксиниране, който 
приключва към края на втората го-
дина. Списанието The Lancet изтегля 
статията след като всички съавтори 
на  Wakefield  оттеглят подкрепата си 
за интерпретацията на получените от 
тях резултати. В научните публика-
ции се коментират и професионал-
ните стандарти, които са били прене-
брегнати от Wakefield и сътрудници, 
но за съжаление обществената нагла-
са не следва същия ход.
Какви са реално съществуващи-

те рискове от поставянето на 
ваксина?

Реалните рискове от поставянето на 
ваксина са в две посоки. Ако ваксина-
та съдържа цял патоген, то е възможно 
тя да предизвика инфекция, в случай 
че технологичният процес не е инак-
тивирал или отслабил патогена. Това 
е риск, който би трябвало напълно да 
се контролира от производителите. 
Другият реален риск, по мое мнение, 
може да се предизвика от приложе-
нието на твърде голям брой ваксини, 
като например ежегодното ваксини-
ране на възрастни срещу един и същи 
клас патогени като грипните вируси. 
Така имунологичната памет ще загу-
би „разнообразието“ си и няма да е в 
състояние да покрива всички предиз-
викателства на околната среда.

С кои ваксини е установен про-
блем и от какъв характер е той?

Доколкото знам, проблеми е имало с 
ваксини, при които грешки в техно-
логичния процес са предизвиквали 
инфекции вместо активна имуни-
зация. Но става въпрос за конкретни 
партиди на ваксина срещу полиоми-
елит, приложена в Африка преди дос-
та време, а не по принцип за ваксина 
срещу полиомиелит. Като предпазна 
мярка в днешно време се използват 
и ваксини, които вместо цял патоген, 
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съдържат отделни негови молекули и 
така няма риск от инфектиране.

Има ли групи, за които ваксини-
рането е противопоказно?

Има, това са хора с проявен автоиму-
нитет и деца, чиито родители са про-
явили автоимунно заболяване. При 
това положение е възможно (но не и 
задължително) ваксината да е по-ско-
ро вредна, отколкото полезна. Но това 
са особени случаи и не могат да се 
използват като правило.

Много хора не разбират значе-
нието на колективния имунитет. 
Бихте ли обяснили понятието на 
достъпен език?

Колективният имунитет се осигурява 
от голяма група хора, които са имун-
ни (т.е. защитени) срещу определен 
инфекциозен причинител, например 
защото са ваксинирани или вече са 
прекарали инфекцията. Така се нама-
лява рискът от заразяване за отделни 
членове на тази група, които не са 
ваксинирани. Или с други думи, на-
малява броят на хората, които могат 
да разпространяват дадена зараза и 
тогава неваксинираните индивиди, 
които живеят сред тях имат по-малък 
риск от заразяване. Но има значение 
съотношението между имунни и не-
имунни индивиди. Последните тряб-

ва да са единици. Освен това, този 
вид имунна защита има по-голямо 
значение при инфекции, причиня-
вани от вируси, тъй като вирусите 
имат нужда от гостоприемници, за 
да живеят и гостоприемниците са 
тези, които ги разпространяват. При 
бактериалните инфекции не е така. 
Защита срещу патогенни бактерии 
може да се осигури само с ваксини, 
тъй като бактериите могат да живеят 
и извън гостоприемници, имат начи-
ни да оцеляват при неблагоприятни 
условия и са неотменна част от сре-
дата, която хората обитават. При мно-
го бактериални инфекции проблемът 
не е самата инфекция, а токсините, 
които се произвеждат от бактериите. 
Така че е най-добре да не се допус-
ка възникването на такава инфекция, 
нещо което може да се постигне с 
ваксините. Разбира се, хора, стра-
дащи от бактериални инфекции ще 
„обогатяват“ средата с бактериите, 
които живеят в тях и в този смисъл 
колективният имунитет ще действа 
предпазно като опазва средата от па-
тогенни бактерии.

Как си обяснявате възникването 
на т. нар. „антиваксърско движе-
ние”? Кой има изгода от това хо-
рата да се страхуват да ваксини-
рат децата си?

Много често хората не разбират това, 
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което казват. Образованието има зна-
чение, то прави хората по-малко по-
датливи на манипулации. А родител-
ството е огромна отговорност, която 
провокира тази податливост към ма-
нипулации. Страхът да не допуснат 
грешка кара родителите да се коле-
баят и тогава агресивна група хора 
може да наложи мнението си с псев-
доаргументи. Аз намирам аналогия 
със ситуацията с модерното напо-
следък веганство. Това е с нищо не-
оправдано човешко поведение, което 
лицемерно си служи с морални кате-
гории, за да популяризира, доста агре-
сивно при това, ново отношение към 
живота. И има хора, които се подда-
ват на тази агресия или на тази мода. 
Медиите имат също голямо значение 
в такива ситуации. Те могат да „нали-
ват масло в огъня“ като дават трибуна 
на некомпетентни мнения, идващи 
предимно от „информирани“ роди-
тели. Откъде се информират родите-
лите – от социалните форуми, които 
са ненадеждни източници. Там все-
ки може да каже или напише каквото 
му хрумне, без да носи отговорност 
за това. Хората имат склонност да ко-
ментират неща, които не разбират. И 
винаги се намират такива, които да 
им вярват и участват в разпространя-
ването на тези „компетентни“ мне-
ния. Наскоро по БТВ гледах предава-
не, посветено на темата „Опасни ли 
са ваксините“ и водещата даде дума-

та на една майка (Стела, с 2-годишна 
дъщеря) и на един баща (Любомир, 
с 8-месечен син). Двамата родите-
ли уверено твърдяха неща, които не 
разбират. Увереността им идваше от 
това, че са чели мнения на други ро-
дители! Родители споделяли, че вак-
сините предизвикват повишаване на 
температурата, гърчове и др. Нормал-
но е една ваксина да предизвика пър-
вите ден-два симптоматика, харак-
терна за заболяването, срещу което е 
създадена. Това е гаранция, че имун-
ната система реагира по правилния 
начин! Ваксините предпазват от раз-
боляване. Ако вземете решение да не 
ваксинирате детето си, това означава, 
че поемате риска то да се разболее. А 
последствията от една инфекция са 
много по-опасни и дълготрайни, от-
колкото от която и да било ваксина, 
защото ваксината само имитира ин-
фекцията. Нещо повече, ако детето 
ви се разболее, то ще разболее след-
ващи неимунни деца и т.н. Затова не 
се учудвайте, че при постъпване на 
деца в детската градина се изисква те 
да са имунни срещу опасни патоге-
ни. Защото иначе се превръщат в те-
хни разпространители.

Що се отнася до добавките във вакси-
ните, ако те имаха действително връз-
ка с отключването на даден тип забо-
ляване, то тази връзка отдавна щеше 
да се е проявила. Ваксини се правят 
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и използват от хората по един и същи 
начин от времето на Луи Пастьор. За 
сведение това е краят на 19 век.

Изгода от това хората да не се вакси-
нират имат тези, които разчитат хора-
та да се разболяват и се надяват да им 
продават лекарства. Ще кажете – това 
не са ли същите, които произвеждат 
ваксините. Възможно е и да са същи-
те, тук ми е трудно да дам достове-
рен отговор. Знам за фармацевтични 
компании, които произвеждат вакси-
ни, но дали всички ваксини се про-
извеждат от фармацевтични компа-
нии – това не знам. А може да става 
дума и за пазарна конкуренция, като 
се има предвид, че атаката, започнала 
в научното пространство, беше сре-
щу една конкретна ваксина. Ето още 
един пример, че основно става въ-
прос за пари. В края на 70-те и нача-
лото на 80-те години на 20-ти век в 
САЩ е имало бум на съдебни проце-
си срещу производители на ваксини 
и това е било доходно за адвокатското 
съсловие. С един нормативен акт тази 
съдебна истерия е прекъсната и всич-
ки забравят, че ваксините са опасни и 
юридическото съсловие се втурва да 
търси друга ниша.

Пред какви рискове сме изпра-
вени като общество, ако това 
движение стане още по-масово 
и големи групи от хора останат 

неваксинирани?

Рисковете са големи. За да си дадем 
сметка за тях, трябва да оценим ре-
зултата от прилагането на ваксини. 
Първата ваксина е приложена от Луи 
Пастьор, с което той е спасил живота 
на човек, който е щял да умре от бяс. 
Противобясната ваксина се прила-
га и днес и то само при съмнение от 
заразяване. По времето на Луи Пас-
тьор инфекциозните заболявания са 
били една от трите големи причини 
за човешка смъртност. Най-добрата 
стратегия срещу смъртоносни или 
инвалидизиращи инфекции е тяхно-
то предотвратяване, а това става чрез 
ваксините. Благодарение на използ-
ването на ваксини хората са изкоре-
нили вариолата (вирусна инфекция 
с около 30% смъртност), свели са до 
единични случаи полиомиелита (ви-
русна инфекция с висок процент ин-
валидизация), дифтерита, тетануса 
(тетаничния токсин може да предиз-
вика смърт за часове, затова при съм-
нение се прави и пасивна имуниза-
ция), коклюша, морбилито, заушката. 
Спирането на ваксинирането ще вър-
не всички тези инфекции на дневен 
ред, ще се загуби колективният иму-
нитет срещу тях и неимунизираните 
хора ще страдат.  
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Знанието е сила!
Една велика мощ, която ако 
се използва правилно може да 
спаси света.

В борбата срещу смъртоносния ви-
рус ебола участва една българка, кое-
то име ще остане в историята.
Позволете ни да Ви запознаем с На-
таша Бохорова!

Здравейте, г-жо Бохорова.
Благодаря Ви, че се съгласихте на 
това интервю.
Разкажете ни повече за себе си – 
кое Ви мотивира да се занимава-
те с наука и как започна научната 
Ви кариера?

Винаги   съм респектирала хората на 
науката и тайно съм симечтала да от-
кривам и правя неща, които никой-
друг не ги е правил преди това. Всеки 
един от нас си има малки любозна-
телности скрити вътре в себе си.
Нека да започна с моята научна кари-
ера. Аз бях аспирант в Институт по ге-
нетика на растенията, БАН; защитих 

дисертация и получих степен Доктор 
на Биологическите науки. В Инсти-
тутa работих като научен сътрудник, 
старши научен сътрудник и pъково-
дител на секция „Растителни биотех-
нологии“ (1978-1991). С голяма отго-
ворност и с голямо желание започнах 
кариерата си. Имах чудесен колектив 
от млади, интелигентни и активни 
асистенти,  с които се работеше с удо-
волствие. В този период в Институт 
по генетика постъпиха много млади 
научни работници и аспиранти, кои-
то обновиха генетичната наука с но-
вовъведения и нови идеи. Това ново 

Наташа Бохорова - една българка, 
бореща се срещу смъртоносния 
вирус Ебола
Интервюто взе Гергана Ватова.

Участие в научна конференция, Верона, 
Италия.
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попълнение учени продължитради-
циите на научни търсения, разшири 
с нови методи класическите генетич-
ни изследвания при различните кул-
тури, като се базираше на постижени-
ята на предишното поколение учени. 
Работих в колективи по международ-
ни проекти, имах дипломанти и док-
торанти от страната и чужбина, както 
и участия в конференции и лекции в 
страната и чужбина. Cпециализирах в 
Нотингамският Университет, Англия 
при световноизвестния учен проф. 
Eдвард Кокинг. През 1991 г. с конкурс 
бях приета като ръководител на Ла-

боратория по Прилоҗно Генетич-
но Инҗенерство в Департамента по 
Приложни Биотехнологии в Между-
народнияЦентър за Подобряване на 
Царевицата и Пшеницата в Мекси-
ко – CIMMYT. CIMMYT е един от 15-
те научни института, разположени в 
различни страни в света, които cа част 
от Консорциумът за Международни 
Научни Изследвания по Селско Сто-
панство (Consortium of International 
Agricultural Research Centers (CGIAR, 
Washington, USA). В CIMMYT ръково-
дих проекти по растителни биотехно-
логии главно при царевицата, финан-
сирани от UnitedNationsDevelopment
Programme (UNDP). Колаборатори в 
тези проекти бяхa компании от САЩ, 
Институти от Канада, Франция, Гер-
мания и Мексико. Проектите по пше-
ницата се разработваха в колабора-
ция и финансирани от Австралия и 
Швейцария. Тeзи биотехнологични 
инициативи бяха наблюдавани и ръ-
ководени директно от Д-р НорманБ-
орлаг, носител на Нобеловата награда 
за мир (1970) и автор на „зелената ре-
волюция“. Бях горда да работя с този 
световно известен учен и неуморим 
изследовател.
Повече от едно десетилетие ра-
ботя като Директор по науката в 
MAPP Biopharmaceutical, SanDiego, 
California, USA. 

Залезв Сан Диего
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В момента работите в МАРР 
Biopharmaceutical, Сан Диего, 
САЩ, като директор по научни-
те изследвания. От колко време 
работите там и кои са най-голе-
мите предизвикателства, с които 
се срещате всеки ден в работата 
си?

Едно ново направление в биотехно-
логиите изцяло пренасочи моя на-
учен интерес – експресия на гени и 
синтезиране на протеини за биофар-
мацевтични цели в растителни видо-
ве. В началото на 2004 започнах ра-
бота в МАРР Biopharmaceutical, като 
Директор по научните изследвания.
Направленията, в които работя като 
част от групата в  тази компания са 
eфикасно, евтино, и за кратък срок 
промишлено производство на моно-
клонални антитела, чрез екпресия на 

рекомбинантни протеини в тютюне-
ви растения; cъздаване на продукти 
за профилактика и за лекуване на ин-
фекциозни заболявания чрез включ-
ване на коктейл от моноклонални ан-
титела.
Работата върху експерименталното 
лекарство срещу Ебола започна преди 
повече от 10 години. Eксперименти-
раxме и тествахме много и различни 
моноклонални антитела. На базата на 
получените резултати от неутрализa-
ция на вируса и от опити с експери-
ментални животни, селектирахме 
трите най-ефективни антитела, които 
са компонентите на ZMapp. Аз работя 
върху този проект от самото начало. 
Бих желала да добавя, че моят съпруг 
е Principal Investigator вкомпанията 
и той също е част от групата раэра-
ботилaZMapp. Компанията работи и 
за производството на моноклонални 
антитела срещу Marburg и Junin ви-
руси, Clostridium difficil токсини A 
и B, Human Immunodeficiency Virus 
(HIV), Herpes Simplex Virus (HSV), 
Ricin, Influenza, Respiratory Syncytial 
Virus (RSV) и други. В колаборация 
сме с много научни институти и уни-
верситети, където произведените от 
компанията моноклонални антитела 
са на различни стадии на in vitro и in 
vivo тестиране.
Технологията за експресиране на 
гени и производство на антитела в 
тютюна (Nicotianabenthamiana) е 

С внучетата в България.
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сравнително нова. Като всяка нова-
технология тя носисъс себе си и мно-
го въпроси, на които ни е ежедневно 
се стараем да дадем отговор.
Важни за нас предизвикателства са 
например как да повишим експреси-
ята на ново антитяло, което ще дове-
де до увеличаване напроизводството 
му, кой е най-добрият метод за него-
вото пречистване и т.н.

Много хора не си дават сметка колко 
точно е значимо това, което учените 
правят всеки ден. Колко голямо е ва-
шето откритие в глобален аспект?
Да се прекъсне смъртоносна инфек-
ция, възникнала в световен мащаб, с 
лекарствокоето е още в експеримен-
тален етап… е значимо постижение. 
ZMapp беше в 10-те най-значими на-
учни открития през 2014година.От 
друга страна научните постижения 
в тази страна не са изненада. Това е 
така, защото се влагат много усилия и 
средства за научни изследвания.

Здравето трябва да принадле-
жи на всички, но за съжаление 
много хора страдат от липсата 
му. Какво беше чувството, кога-
то разбрахте, че Вие и останалите 
хора от екипа създавайки лекар-
ството  ZМAPP сте на прав път и 
имате възможност да спасите не 
един човешки живот?

Нека да започна с малко предистория. 
Ебола епидемията започна в начало-
то на 2014 година в Гвинея и бързо 
се разпространи в съседните Сиера 
Леон и Либерия. По това време няма-
ше ваксини или лекарства за третира-
не на това смъртоностно заболяване.
ZMapp беше тестиран само при екс-
периментални животни и наличните 
количества бяха ограничени.Тъй като 
епидемията се разрастваше Светов-
ната Здравна Организация взе реше-
ние наличния ZMapp да се използва 
за третиране на медицинският персо-
нал,инфектиран с Ебола вируса. Аме-
рикански лекар и медицинска сестра 

Със семейството в Joshua National 
Park, California 
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бяха първите пациенти.С огромен 
интерес очаквахме първите резул-
тати. Бяхме изключително радостни 
когато разбрахме, че състоянието на 
двамата пациенти се подобри значи-
телно, часове след прилагането на ле-
карството.  Това означаваше че ZMapp 
е ефикасно лекарство и че томоже 
с успех да се използва срещу тази 
смъртоносна инфекция. Приключи-
лите през тази година клинични опи-
ти в Западна Африка потвърдиха по-
ложителният ефект от използването 
на ZMapp. Няма нищо по-значимо и 
по-хуманно от това да видим проду-
кта от научният ни труд да спасява 
човешки живот!! Това ни прави из-
ключително удовлетворени и горди 
- чувства, които рядко се усещат в та-
кава степен, които трудно могат да се 
опишат.
Вие сте в САЩ заедно със семейство-
то си и ден след ден строите живота 
си в страната на неограничените въз-
можности. Липсва ли ви България и 
успявате ли да си вземете глътка въз-
дух от натовареното ежедневие и да 
се приберете в родината си?
Винаги е много вълнуващо да сме в 
Родината. Двадесет и пет години жи-
веем извън България и специално 
сега сме в страната, която предоставя 
много възможности. Всяко лято пре-
карваме ваканцията ни в България с 
много положителни емоции, подго-
товка за срещи с роднини, с прияте-

ли. България е в сърцата ни.Kъдето и 
да пътуваме по света ние мислим за 
родината ни, защото я обичаме.

Какъв съвет бихте дали на мла-
дите хора в България, решили да 
поемат по пътя на науката?

Направете правилен избор на про-
фесията, насочете се в областта коя-
то наистина желаете и с интерес ще 
работите. Бъдете изключително отда-
дени на работата си, харесвайте това 
на което сте се посветили, не се за-
доволявайте с постигнатото а търсете 
нови сфери в изследванията и начи-
ни как да се стигне до тях.Вие не сте 
само отдадени на науката, вие имате 
талант и мислене,за да се насочите 
към тази необятна професия и пом-
нете- никога, никога не се преда-
вайте. Науката изисква личности със 
знания, трудолюбие, въображение, и 
амбиции. 

Благодаря Ви, че отделихте от 
времето си за да споделите опита 
си с нас и нашите читатели!

Приятно ми е да съдействам на мла-
дите журналисти и с удоволствие 
приех поканата ви. Благодаря за ин-
тереса!
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Не са много хората в Бълга-
рия, които познават добре 
миналото на Витоша. По-
вечето софиянци също из-

питват трудност с въпроса как точно 
се е образувала планината до града 
им. Често можем да чуем от хората, 
че някога, не много отдавна, на било-
то на Витоша се е намирал кратерът 

на голям действащ вулкан. От него 
към небето се издигали черни езици 
дим, а по склоновете на планината 
са се стичали потоци лава. По-късно 
вулканът се затворил и неговата дей-
ност постепенно позатихнала. Така 
било само на повърхността. Но вътре, 
в недрата на планината, нажежената 
магма продължавала да клокочи. Тя 

Ще изригне ли някога Витоша?
www. geograf.bg
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клокочи и днес. Събира сили, за да из-
ригне отново с невиждана мощ. Това 
може да се случи утре или след два-
десет, петдесет години. Но неизбеж-
но един ден огнените езици щели 
отново да се издигнат и нажежената 
лава щяла пак да потече надолу и да 
залее столичния град София. 
Има ли нещо вярно в тези приказки? 
Нима огромното туловище на Вито-
ша действително е загаснал вулкан? 
Науката отговаря на този въпрос дос-

та кратко, ясно и категорично - Не!
Историята на Витоша е съвсем друга. 
Нейната тайна е в нейните недра, във 
всеки къс скала, в нейните околности. 
Тази тайна най-лесно се разкрива 
пред очите на учените, изследващи 
произхода на Земята и на изгражда-
щите земната кора скали - геолозите. 
Част от Средногорието
Витоша и географски привързани-
те към нея по-малки планини като 
Люлин, Плана и Лозенска планина 
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ограждат от юг и югозапад като огра-
да продълговатата по форма Софий-
ска котловина. Всички те са част от 
планинска верига, която пресича в 
паралелна посока страната ни. На се-
верозапад тя започва от съвременна-
та територия на Сърбия, а чрез Черно 
море се свързва с Понтийските пла-
нини в северната част на малоазиат-
ска Турция. В България тази планин-
ска система наричаме Средногорие 
– пространството между Стара пла-
нина на север и Краището и Рило-Ро-

допската област на юг. 
Геоложката възраст на планините от 
Средногорието е по-голяма от тази 
на Стара планина. Това е причината 
те да са по-ниски от Балкана, защо-
то по-дълго са били под въздействи-
ето на външните релефообразуващи 
сили. Както Средногорието, така и 
Старопланинската верига са част от 
огромния Алпо-Хималийски ороген 
– верига планини в Евразия, образу-
вани в резултат на сблъсъка на Евра-
зийската тектонска плоча с други тек-
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тонски плочи на юг.
Най-високият връх на Витоша е Чер-
ни връх (2290 m). Това прави плани-
ната четвърта по височина в България. 
Планината е една от най-посещава-
ните от туристи. На територията й 
функционира природен парк, а за-
ради богатата флора и фауна са обо-
собени и две резерватни територии 
(“Бистришко бранище” и “Торфено 
бранище”).
Скалите в планината
Планината Витоша е изградена от 
вулкански и интрузивни скали. Ней-
ната структура прилича на гигантска 
ядка, в която се различават сърцеви-
на и обвивка. Вулканските скали, ан-
дезити, във Витоша са остатъци от 
древни вулкани, които са действали 
преди милиони години. Те са обвив-
ката на планината и опасват като ко-
лан ядката от изток и от север. Този 
колан е отворен само на запад. Към 
вулканичната обвивка на планината 
спадат някои от високите върхове – 
Големият и Малкият Купен, Камен 
дел, Копитото, а на север ивицата от 
вулканични скали продължава по би-
лото на Люлин планина. 
Вулканските скали на Витоша са ос-
татъци от древни вулкани. Витоша не 
е вулкан.
 
Андезитите са маслено-зелени, сиви 
до тъмни скали, изградени от мине-
ралите: плагиоклаз, биотит, авгит и 

амфибол. Сред тях се срещат и ан-
дезитови туфи (слабоспоени скали), 
което обяснява, че изригването на 
вулканите през древността в района 
на съвременна Витоша е било под во-
дата. Впоследствие вулканските ска-
ли са били подложени на метамор-
физъм (видоизменяне). 
 
“Ядката” на Витоша е изградена от 
интрузивни (плутонични) скали. Тя 
се е вместила клиновидно сред раз-
лични скали. Сред интрузивните ска-
ли откриваме габро, монцонити и си-
енити. В отделни части на планината 
се срещат най-младите по геоложка 
възраст за планината скали - граноси-
енити. Тази ядка от интрузивни ска-
ли се нарича плутон, който има площ 
около 12 km2. Дължината му достига 
13 km, а ширината му - до 9 km. 
Начин на образуване
Историята на Витоша започва преди 
около 90 млн години в началото на 
горната креда. Тогава Средногорие-
то не е било още планинска верига, а 
дъно на дълъг и тесен морски басейн. 
На юг басейнът стигал до бреговете 
на Рила и Родопите, а на север ставал 
плитък и по-обширен, заливайки час-
ти от днешните земи на Стара плани-
на, Предбалкана и Дунавската равни-
на. Последвали геоложки промени, 
свързани с издигания и потъвания на 
отделни части в района на днешна 
Витоша. 
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В началото на терциера (преди око-
ло 65 млн години) Средгорието вече 
представлявало висока планинска 
верига. С течение на времето отдел-
ни части от него започнали да про-
падат, като така се образували някои 
от котловините в Западна България 
(Пернишката котловина, например). 
Въпреки това Витоша продължавала 
да се издига на фона на динамичната 
геоложка обстановка в региона. Бла-
годарение на това в отделни геолож-
ки времена тя е била остров, заоби-
колен от слабосолени и сладководни 
басейни. Геоложките изследвания 
потвърждават, че земите около нея 
са били заливани, а Софийското поле 
е било дъно на обширен воден ба-
сейн през плиоцена (от около 5 до 2 
млн години), като в края му езеро-

то постепенно пресъхва и се оттича. 
Ландшафтите в района Витоша при-
добиват характеристики, близки до 
съвременните.
На билото на Витоша, която не е вул-
кан!
Happy End
Това е накратко историята на Вито-
ша, на нейното геоложко “битие”. 
Планината и днес продължава да се 
издига, но бавно. Нейното развитие 
още не е завършено. Въпреки, че се 
е зародила преди около 90 млн годи-
ни, тя е една млада планина, която се 
намира в “разцвета” на своето земно 
развитие. 
В статията се използвани данни от 
“Забавна геология”, П. Гочев,  С.,1958, 
Държавно издателство “Народна про-
света”.

https://nauka.bg/5-nachina-naukata-da-vleze-v-mediite/
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Драги читатели, във века на 
интернета, когато само с ня-
колко кликвания можете да 
достигнете до нужната ви 

информация, не виждам смисъл да 
ви отегчавам с фактология. Желание-
то ми е да бъда повече описателен и 
илюстративен по темата, която ще 
засегна. А именно – какво е палеобо-
таника? Всички са чували за науката 
палеонтология и всички я свързват 
мигновено със скелети на динозаври. 
Лично аз като палеоботаник, изпит-
вам известна ревност към колегите 
палеозоолози, които са „превзели” 

или „обсебили” публичното значение 
на думата палеонтология. Всъщност 
тази думичка означава наука, която 
изследва следите от изчезнали орга-
низми, съществували през изминали 
епохи, периоди и ери. А организмите 
– съществували и съществуващи, мо-
гат да се поделят главно на две групи: 
тези, които сами си приготвят храна-
та (учените ги наричат автотрофи) и 
тези, които се хранят наготово (хете-
ротрофи)  . Към първите спадат рас-
тенията, които използват слънчевата 
светлинна енергия и с нейна помощ 
свързват водата с въглероден диоксид 

Що е палеоботаника и има ли тя 
почва у нас
Автор: доц. Владимир Бозуков

Фиг. 1. Седиментация.
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и така си доставят въглехидрати, не-
обходими за развитието им. Водата 
растенията я поемат чрез корените 
си, а въглеродния диоксид, който е 
съставна част на въздуха, който ди-
шаме (най-вече, който издишаме) 
те си доставят чрез микроотвори в 
листата – т.нар. устица.  Към втората 
група спадат животните – растител-
ноядните, които си набавят въглехи-
драти и други хранителни вещества 
синтезирани от растенията или хищ-
ниците, които изяждат хранещите се 
с растения или каквато им попадне 
плът. А има и такива животни, като 
плъховете, прасетата и потомците на 
Homo sapiens (много опасна компа-
ния ), които ядат всичко – и расти-
телна и животинска храна. И двете 
споменати по-горе групи организми 

оставят следи от своето съществува-
не през милионите години еволюция 
на Земята. Полеозоологията изучава 
останките от животни, а палеобота-
никата – останките от растения. Две-
те науки се явяват дялове на палеон-
тологията.
Тъй като растенията стоят в основа-
та на хранителната верига, от тяхното 
присъствие и обилие зависи в голяма 
степен и наличието и разнообразие-
то на животните. Да не забравим да 
споменем и още едно велико дело на 
растенията в лицето на водораслите 
в световния океан в началото на жи-
вота на нашата планета. Именно чрез 
процеса фотосинтеза те са поели го-
ляма част от въглеродния диоксид от 
първичната атмосфера и са я насити-
ли с кислород. Така са дали възмож-

Клонка от туя Клонка от туя
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ност на животинските организми 
да засилят своя метаболизъм, оттук 
развитие и еволюция. Сигурно съм 
пристрастен в моето отношение към 
растенията, но смятам, че незаслуже-
но палеоботаниката се пренебрегва 
от общественото мнение, за сметка 
на палеозоологията. А може би това 
е и по вина на самите палеоботани-
ци, които не разкриват интересните 
си находки пред широкия кръг от лю-
бознателни хора. Затова с тези редове 
ще се опитам да поправя нещата. 
Много автори оприличават седимент-
ните скали като книга за историята 
на Земята, а пластовете от тези скали 
като нейни страници, на които са за-
писани етапите в развитието ѝ, вклю-
чително и тези на живота на нашата 
планета. (Същото може да се каже и 
за пластовете полярен лед, които са 
запечатвали следи от различни съ-
бития, протичали бързо или бавно в 
течение на хилядите години на нат-
рупването му.) Именно седиментни-
те скали са консервантът, който съх-
ранява следите от живите организми 
през времето. Следват няколко думи 
за образуването на тези скали. Ако не 
бяха непрекъснатите тектонски и се-
измични процеси, които са причина 
за формирането на планинските ве-
риги и разнообразния релеф на суша-
та, отдавна повърхността на Земята 
да е придобила равнинна форма. Под 
силата на земната гравитация, проду-

кти на ерозията на скалите непрекъс-
нато се свличат от по-високите към 
по-ниските участъци от релефа. При 
транспорта си тези продукти търпят 
промени. Колкото е по-дълъг той, тол-
кова частиците стават по-фини. Но-
сен от вятъра или водата, този мате-
риал се спира и утаява в понижения 
на релефа (Фиг. 1), които най-често 
се оказват запълнени с вода басейни 
– езера, блата, стари речни ръкави, 
лагуни. Растителният материал, кой-
то по някакъв начин попада в тези 
басейни, също се утаява и съответно 
бива покрит от нов фин скален мате-
риал. С течение на времето и голямо-

Част от лист на 
папур 

Клонка от японски 
кедър
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то налягане, което се получава при 
натрупване на тонове утаени слоеве, 
протичат физични и химични про-
цеси, които превръщат седиментите 
в скала от седиментен тип. Други на-
чини на формиране на седиментни 
скали са възможни при вулканични 
изригвания, когато изхвърлената във 
въздуха вулканична пепел се отло-
жи на земната повърхност или когато 
във водния басейн продукти от жиз-
нената дейност на живи организми 
(най-често кремъчни водорасли) се 
утаяват на дъното му. Разбира се, въз-
можни са и най-различни преходни 
варианти между посочените по-горе 
процеси. 
Тези скали запазват милиони години 

Съцветие от кестен

Листа от кестен, берхемия и иглички от 
бор
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информацията, която ние използва-
ме сега. За съжаление, до нас достига 
само част от нея – обикновено се за-
пазват най-устойчивите части на ор-
ганизмите или просто отпечатъци от 
самите организми, части от тях или от 
тяхната дейност. Конкретно за расте-
нията, те много рядко може да се за-
пазят цели, но всяка една част от тях 
може да бъде запазена при конкретни 
форми на седиментация (или утаява-
не, казано на чист български език). В 
това число: дървесина, смола, листа, 
цветове, плодове или части от тях, се-
мена, шишарки и дори полен (цветен 
прашец) и спори. Под каква форма 
могат да се запазят отделните части? 
Тук ще направя още едно уточне-
ние, че палеоботаниката се поделя 
според големината на изследваните 
растителни обекти на микропалео-
ботаника, която изследва фосилните 
спори и полен и макропалеоботани-

ка, която изследва останалите от из-
броените вече растителни части. При 
микропалеоботаниката се използва 
споровополеновият анализ, за който 
е нужен микроскоп (светлинен или 
електронен), а макроостанките се из-
следват предимно с невъоръжено око 
или с лупа, но понякога също се при-
бягва и до микроскоп, когато е нуж-
но да се определя фосилна дървесина 
или запазил се фосилен листен епи-
дермис. Тъй като аз съм специалист 
по макрофосили, ще се опитам да ви 
запозная по-отблизо с тях. Фосил-
ните спори и полен обаче, са също 
много интересни обекти за изследва-
не, и те носят понякога липсващата 
информация, която макрофосилите 
не могат да доставят. Например, при 
седиментацията е много трудно да 
се запазят тревисти растения, които 
са разпространени навътре в сушата, 
но техният полен или спори (съот-
ветно при семенни или спорови рас-
тения) се разпространяват от вятъра 
на големи разстояния и така попадат 
в подходящите за запазването им се-
дименти. Обратно – при лавровите 
растения поленът е с твърде тънка 
обвивка и поради това не може да се 
запази във фосилно състояние, за раз-
лика от листата им, които са предим-
но със здрава „кожеста” структура и 
се „отпечатват” лесно. Затова най-до-
бри резултати се постигат разбира се, 
при комбинирането на тези две на-

Родомиртофилум във вулканогенни 
седименти
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правления в палеоботаниката.
Но да се върна към макрофосилите и 
как те се образуват. От структурния 
състав на седиментните скали – по-
груб (песъчлив) или по-фин (глинест) 
зависи достъпът на кислорода от въз-
духа до растителните останки. Този 
газ е силен окислител и при неговото 
наличие в порьозните скали се стига 
до пълно разлагане на растителните 
тъкани. По този начин те постепенно 
изчезват – изтляват, а се запазва един-
ствено техният отпечатък, във форма-
та на микропукнатина в скалата. По-
лучава се нещо като гипсова отливка. 
Колкото е по-фин седиментният ма-
териал, толкова по-фин е релефът на 
тези отпечатъци. Когато седиментни-
те частици са микроскопични, има 
възможност и съответен метод, с кой-
то може да се наблюдава каква е била 
структурата на епидермиса на листа-
та на клетъчно ниво. Особено важно 
тук е устройството на устицата, което 
носи много информация за точното 
определяне на фосилния вид. Когато 
седиментите са глинести, те не про-
пускат газове и течности, така в без-
кислородна среда растителните ос-
танки се овъгляват. По такъв начин се 
запазва и отпечатъкът на растителна-
та част, и овъглената ѝ тъкан. По съ-
щата „технология” са се образували и 
въглищните залежи, когато огромни 
количества от сухоземен растите-
лен материал е погребван и остава 

без достъп до кислород. Петролът е 
образуван при същите условия, но 
при него разликата е в първоначал-
ния органичен материал – при него 
се погребва планктон, а не сухоземни 
растения. Затова въглищата и петро-
ла ги наричат фосилни горива. При 
стволовете на дървесните видове се 
среща и още един начин на запазва-
не. Вероятно сте чували за вкамене-
ни дървета или дори гори. Те се об-
разуват, когато цели дънери попаднат 
в подходящи седименти и минерали 
от тях (най-често силиций) заместят 
органичните вещества от структура-
та на дървесината. Така структурата 
се запазва непокътната в течение на 
милиони години и днес, след пригот-
вяне на свръх тънки срезове от вка-
менената дървесина и изследването 
им под микроскоп, може да се опре-
дели от кой род е било дървото и дори 
от кой фосилен вид. 

Флороносни седименти
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Разбрахме какво е палеоботаника. Но 
за какво ни е тя? За съжаление много 
от политиците ни задават този въпрос 
с подтекст, че науката трябва да бъде 
свързана единствено с практика-
та. Според тях единствено научната 
дейност, на която трябва да се обръща 
внимание и трябва да се финансира е 
тази, свързана с производството. Явно 
на тях им е чуждо всякакво желание 
за знание извън правенето на пари. 
Но човекът се различава от животни-
те точно по това, че е любознателен и 
си задава въпроси като: Кой съм? От-
къде идвам? Накъде отивам? Каква е 
историята на света преди мен и какво 
е бъдещето на този свят? 
Свойството на човека да мисли, да 
наблюдава природата около себе си и 
да я анализира, да използва за добро 
или за лошо натрупаните знания, го 
прави различен и уникален на фона 
на всички живи организми на плане-

тата ни. Разбира се и сред хората има 
индивиди, за които смисълът на жи-
вота е единствено да се множат и ако 
може това да е съпроводено с повече 
и по-силна музика, но всяко правило 
си има изключения. Та, думата ни е 
за: какво ни носи палеоботаниката? 
За човекът, който се интересува от 
заобикалящия го свят, палеоботани-
ката може да му предложи знание 
за разнообразието на растителни-
те видове в далечното минало, как е 
протекла еволюцията на растенията, 
как е протекла еволюцията на рас-
тителните съобщества, информация 
за произхода на отделни видове и 
миграцията им във времето и прос-
транството. Чрез палеоботаниката с 
голяма точност може да възстановим 
и палеоклимата по времето на погре-
бването на растителните части, от-
крити от нас палеоботаниците след 
милиони години. Това става възмож-
но като определяме рецентни анало-
зи на фосилните видове и установя-
ваме при какви климатични условия 
са разпространени днес тези аналози. 
Така може да докажем, че преди око-
ло 35 млн. години, на територията на 
Родопите е царял тропичен климат и 
са расли палми на сушата, а в край-
брежните зони на топлото палеоген-
ско море са се развивали коралови 
рифове. Възможно е от това и някой 
да не се впечатли, но съм сигурен, че 
у повечето хора ще се появи интерес 

Флороносни седименти
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да научат още нещо за тези праисто-
рически времена и още, как са се раз-
вили събитията до днес. Чрез палео-
ботаничните данни могат също така 
да се възстановят и палеоекологич-
ните условия. Отново посредством 
рецентните аналози на фосилните 
видове може да се представи релефът 
в околността на седиментния басейн, 
наличието на езера, блата или лагуни, 
гори или степи. Друго, с което може 
да помогне палеоботаниката е дати-
рането на седиментите, в които са от-
крити растителни фосили. След като 
се установи възрастта на даден фоси-
лен вид или цяла фосилна растителна 

формация, може да се твърди, че ако 
той/тя се открие някъде в друг гео-
графски район, седиментите от ново-
то находище ще са със същата възраст.  
Палеоботаниката с палеозоологията 
са в основите на биостартиграфската 
наука, която определя относителната 
възраст на скалите, изграждащи зем-
ната кора.
И накрая на тази тема, няколко думи 
за емоциите, които предизвиква у 
мен работата ми като палеоботаник. 
Срещата с многомилионното минало 
винаги носи тръпката на откривате-
ля. Тя е същата, като при палеозооло-
га, археолога или историка, попаднал 
на ценна реликва. Чувството, че нещо 
ново и непознато, непипнато от чо-
вешка ръка стои и чака някой да го от-
крие, не дава мира на изследователя в 
мен. Природата ни дава възможности 
да я разберем, да проникнем в същ-
ността ѝ, да разкрием вечните проце-
си в нея. Пример за това са фосилите 
и в частност растителните останки. 
Да не се възползваме от тази възмож-
ност е според мен, твърде високо-
мерно. А високомерието на човека се 
наказва рано или късно от тази съща-
та природа. Нека да използваме всяка 
възможност, която ни се отдава! 

 

Флороносни седименти
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Започнахме да вадим от прахта 
наистина стари книги, които 
си заслужава да бъдат прочете-

ни. Да видим историята в първо лице 
от съвременниците ни живели мно-
го преди моя пра дядо Борис да бъде 
роден, а той беше 18-ти набор. Исто-
риите, които разказваше за Добруджа 
под румънско, за Войната (ВСВ) и 
неговото участие, за царското време 
и за комунистите. Това нямаше как 
да го прочета в никоя книга или да 
го гледам в някой филм. Това беше 

безценно и само мога да съжалявам, 
че вече не е сред нас. Почина на 97 г. 
тази година. Бог да го прости.

Българското опълчение в Освобо-
дителната руско-турска война 1877-
1878
КИСОВ, Стефан Иванов (12.XII.1849, 
Болград, Бесарабия – 24.XI.1915, Со-
фия)

Военен деец, полковник. Произ-
хождал от семейство на преселници 

Книги от Възраждането за първи 
път на бял свят след повече от 100 г. 
Автор: Петър Теодосиев

http://kupinauka.com/category/247/vazrazhdane-e-knigi.html
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българи от Елена, Завършил Одеско-
то пехотно военно училище (1876) 
и участвал като доброволец в Сръб-
ско-турската война (1876). Бил ко-
мандир на 3-та рота от 2-ри бата-
льон на руско-българската бригада. 
Проявил голяма храброст в боевете. 
Награден бил със сръбски медал за 
храброст. През Руско-турската война 

(1877-1878) командвал рота от 3-та оп-
ълченска дружина…

Христо Ботев, Биография от Ив. Г. 
Клинчаров. 1910 г.
Ив. Г. Клинчаров “Христо Ботев био-
графия” от 1910 г. Книгата е биогра-
фия на Христо Ботев и критика на 
творбите му.

http://kupinauka.com/category/247/vazrazhdane-e-knigi.html
http://kupinauka.com/category/247/vazrazhdane-e-knigi.html
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Съдържа 820 стр.

Архивъ на Възражданието. Том 1, 
1908 г.
Архивъ на Възражданието. Том 1: 
Документи по политическото въз-
раждане (под редакцията на) Стра-
шимиров, Д., завеждащ Архива на 
Възраждението, 496 стр., 1908 г.

Дневник за пребиваването на Цар 
Освободителя в Дунавската армия 
през 1877г.
Година на издаване: 1901 г.
Страници: 272 стр.

“Дневник за пребиваването на Цар 
Освободителя в Дунавската армия 
през 1877 г.“ е книга, която се докос-
ва до всички факти на войната, но тя 
представлява много по-важен инте-

рес поради светлината, която хвърля 
върху образа на Царя

България в Източния въпрос, 1879 г.
Година на издаване: 1879 год.
Страници: 237 стр.

Книгата е на Андрей С. Цанов, изтък-
нат български политик и обществе-
ник, богата творческа личност, която 
е малко позната в българската исто-
риографията.

История на българската литерату-
ра, 1887 г.
Година на издаване: 1887 г.
Страници: 329 стр.

Описание: Димитър Маринов Бонев 
е възрожденски учител и прево-
дач журналист, народовед и един от 

http://kupinauka.com/category/247/vazrazhdane-e-knigi.html
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“строителите на съвременна Бълга-
рия”. Той е един от най-ярките пред-
ставители на българската възрож-
денска интелигенция.

„Златна книга на дарителите за на-
родна просвета книга“ [книга пър-
ва], 1907 г.
Година на издаване: 1907 г.
Страници: 461 стр

Описание: “Златна книга на дари-
телите за народна просвета” [книга 
първa], 1907 г. Над 100 имена на го-
леми български дейци с принос към 
народната просвета [включени са и 
портрети].

Българите въ Бесарабия. Кратък ис-
торически очеркъ
Автор: Владимир Дякович

Описание: Владимир Иванов Дяко-
вич е роден на 15 август 1864 г. в Бол-
град. Той е инициатор и основател на 
Съюза на бесарабските българи през 
1918 г. От 1921 до смъртта си през 1929 
г. той е несменяем негов председател.

Страници: 112 стр.
Година: 1930 г.

Боевете и операциите около Шип-
ка във войната 1877-78 години. Во-
енно-исторически етюд
Автор: Димитриев, Радко

Описание:  Военно-исторически 
етюд за боеве на връх Шипка. За съста-
вянето на настоящия труд автора е 
използвал автентични източници, оп-
исал е стъпка по стъпка подготовката 
и преживяванията на участниците в 
боевете край Шипка.

Страници: 294 стр.
Година: 1902 г. 

„Дипломатически показател за пра-
вата и функциите на дипломатиче-
ските и консулски агенти”, 1896
Автор: Д-р Иван Касабов

Заглавие: „Дипломатически показател 
за правата и функциите на диплома-
тическите и консулски агенти”, 1896

Описание: „Дипломатически пока-
зател за правата и функциите на ди-
пломатическите и консулски агенти” 
е пътвият труд на тази тематика в 
България. През целия си живот Иван 
Касабов се занимава и с книжовна и 
преводаческа дейност. Той е известен 
и утвърден публицист и журналист. 
От 1891 г. до 1892 г. преподава Меж-
дународно право и енциклопедия на 
правото в Брюкселския университет.

Страници: 336 стр.
Година: 1896 г.

http://kupinauka.com/
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1. Гладиаторски игри

Един от най-популярните и 
трудноизкореними митове, 
натрапени от филмовата ин-
дустрия е, че вдигнатият на-

горе палец ознавачал живот за глади-
атора, а спуснатият надолу - смърт. 
Всъщност и двата жеста означавали 
убийсто на победения. За да бъде по-

милван достойно представилият се 
боец, публиката махала с кърпички и 
молела за милост, а императорът или 
организаторът на игрите прибирал 
палеца в дланта си, като по този на-
чин сигнализирал на победителя да 
не убива противника си.

Двадесет двойки гладиатори, 
собственост на Аул Суетий Анте-

10 факта за Римската империя
Автор: Владимир Попов
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нион и неговия освободен роб Нигер 
ще се бият в Путеоли на 17, 18, 19 и 
20 март. Ще има още лов на диви жи-
вотни и атлетически състезания.

/надпис от гр. Помпей/

2. Пътешествията

Основните пътешественици по пъ-
тищата на римската империя били 
търговци, военни, хора на изкуство-
то, медици, обикновени граждани, че 
дори и императори /например Адри-
ан/. Пътуванията били улеснени от 
добре развитата пътна инфраструк-
тура с множество ханове и стран-
ноприемници. Имало и подробни 
карти или пътеводители /Vade me 

сum - букв. ‚върви с мен‘/ и итине-
рарии със списъците на станциите 
за почивка, посоките и разстоянията 
до градовете. През 1852 г. в Италия, 
по време на разкопките на римските 
терми във Викарело до езерото Бри-
чиано, били намерени три сребърни 
цилиндъра на които бил изографисан 
маршрутът от Гадес /дн. Кадикс/ до 
Рим с изброени всички междинни 
станции и разстоянията между тях:

Както писал Плиний Млади през 1 
век: „Такава ни е природата, че ние 
не се интересуваме от това, което 
ни е пред очите, а гоним това, което 
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се намира далеч. Дали ще е в Ахея, в 
Египет, в Азия или някоя друга стра-
на, богата на известни чудеса, ние ще 
прочетем, ще слушаме за тях и ще ги 
разгледаме задължително...”

За да избягат от стреса на градския 
живот повечето състоятелни гражда-
ни пътешествали до извънградските 
си имения или посещавали градче-
тата по морското крайбрежие. Пред-
почитани били и местности изобил-
стващи от минерални бани, където се 
изграждали терми и римляните идва-
ли тук на лечение и разтуха. Такива 
известни ‘курорти’ в Италия, където 
отсядал столичния елит, били Поцуо-
ли и Баи /разположени между Остия 
и Неапол/, където се намирали вили-
те на Цезар и Нерон.

3. Минно дело

Римски златни мини в Лас Медулас 
/Испания/ или поне каквото е ос-
танало от тях. Римляните първи из-
ползвали т. нар. метод ruina montium 
- ‚разрушаване на планината‘ /опре-
деление, дадено от Плиний Стари/. 
Технологията била гениална - пър-
во миньорите пробивали система от 
тунели и галерии в планината под 
определен наклон. След това в набе-
лязаният участък за разрушаване се 
вкарвала събраната от огромен акве-
дукт вода. Силата на водния напор 
действала като динамит. Нахлувайки 
стремително в галериите тя помита 
всичко на пътя си и избутвала въздуха, 
останал в тунелите, който разкъсвал 
хълма. „Начупената на парчета пла-
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нина се свлича с тътен и с движение 
на въздуха, което човешката мисъл 
не може да проумее“ /пише Плиний 
Стари/. Водата размивала скалите и 
отмитите кал и руда се отвеждали по 
изкуствени канали в големи вани, къ-
дето впоследствие златото се отделя-
ло от седиментите чрез сита.

4 Римски бетон

Римския цимент от който са строени 
или тухлите и каменните блокове с 
който са били споени повечето па-
метници и сгради от Римско време, 
с времето продължава да „зрее“ и по-
степенно се превръща в скала с твър-
доста на гранит. Тайната съставка е 
известна като – поцолан - вид вулка-
нична пепел, е наистина широко от-
кривана около гр. Поцуоли близо до 
Везувий. Поцоланът е смес от сили-
циев оксид и алуминиев оксид, която 

влиза в реакция с калциевия хидрок-
сид при наличие на вода. Тази смес 
придобива циментови свойства при 
стайна температура и има свойство-
то да се втвърдява под вода. Поради 
това и качество е била перфектния 
материал за изграждането на приста-
нищни съоръжения, като тези в Цеза-
рея и особено в Остия, запазени и до 
днес.
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5. Многоетажни къщи

За разлика от кичозните частни до-
мове на богатите патриции, най-раз-
пространени жилищни постройки 
във Вечния град били инсулите /
insula букв. oстров/. Те били 3-6 етаж-
ни. Липсата на място в Рим /според 
преброяването на жилищните сгради 
по времето на Траян във Вечния град 
имало около 46 000 инсули и 1 700 
частни домове/, дължащо се на об-
ществените сгради, храмове и двор-
ци, карало предприемчивите стопани 
на инсулите да ги строят все по-ви-
соки. На приземния етаж, който бил 
тухлен, се разполагали таберните /
магазините/, на втория живеели за-
можни граждани /чиновници, лека-
ри, юристи, и пр./, а на по-горните 
етажи обитавали обикновените рим-
ски граждани /най-бедните заемали 
най-високите нива/. Вода и канали-
зация имало само на първия и втория 
етаж и там било разрешено да се гот-
ви. Етажите били разделени верти-

кални секции с отделна стълба.

Инсулата на Арий Полий, собстве-
ност на Гней Алей Нигидий Май мо-
жете да наемете от първи юли. На 
първия етаж има магазини, по-нагоре 
– складове, висококачествени стаи и 
къща. Този, който иска да наеме тази 
собственост, нека се обади на Прим, 
робът на Гней Алей Нигидий Май.

/надпис на частен дом в Помпей/

6. Римлянин
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Римлянин не е eтническа принад-
лежност, а по-скоро социален статус 
и модел на поведение. Тъй като Рим 
бил основан от латински, етруски и 
сабински преселници от околните 
градове, ставайки гражданин на града, 
новозаселилият се получавал всички 
привилегии и задължения, свързани 
с това гражданство. Произходът и ре-
лигиозната принадлежност били без 
значение. Важното е било да защита-
ваш интересите на Рим и да живееш 
по римски. Не случайно римляните 
измислили поговорката: ‚Си вивис 
Роме, Романо вивито море‘- „Ако жи-
вееш в Рим, прави като римляните“. 
За да си римлянин е трябвало или да се 
родиш такъв или да придобиеш права, 
ако някой гражданин се съгласи да те 
приеме във фамилията си. По-късно, 
разрастването на империята римско 
гражданство било давано от Сената 
и императорите на лоялните съюзни 
градове и племена. Също така отли-
чилите се провинциали, дарили суми 
на родните си градове за изграждане-
то на значими обществени построй-
ки също получавали гражданство. Не 
бил рядкост и подкупът – даряването 
на солидна сума на магистратите, за 
да бъдеш вписан в регистрите и да 
се ползваш с всичките предимства да 
си римлянин /данъчни облегчения и 
търговски привилегии/. А през 212 г. 
император Каракала издал едикт, да-
ряващ на всички жители на импери-

ята римско гражданство. Така за пръв 
път в Античната история на Европа 
възникнала космополитна държава, в 
която независимо от етноса и рели-
гиозното изповедание всички наро-
ди имали едно гражданство, а също 
равни права и задължения.

7 Най-голямата известна концен-
трация на механична енергия в 
древния свят

Комплексът от римски воденици да-
тиращ от 4 век се намира на терито-
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рията на община Барбегал, в района 
на град Арл, в южната част на Фран-
ция. Друг подобен комплекс от мел-
ници е съществувал и върху хълма 
Янукул в Рим.

По същество това било огромна мел-
ница с 8 чифта водни колела, стъпа-
ловидно подредени едно под друго в 
две успоредни редици върху полегат 
склон. Задвижвали се с помощта на 
водата от римския акведукт, захран-
ващ древноримският град Арелат /
дн. Арл/. Водата преминавала през 
шлюз в два улея, по който били раз-
положени воденичните колела и се 
спускала от едно към друго, задвиж-
вайки мелничните камъни. Капаци-
тетът на мелниците се оценява на 4.5 
тона брашно на ден, достатъчно за да 
осигури хляб за около 10 000 човека 
(1/3 от населението на Арелат в древ-
ността/.

Вертикалните мелници, захранвани с 
вода са били описани в трудовете на 
и Плиний Стари. Има и по-късните 
препратки към задвижвани със си-
лата на водата дъскорезници на река 
Мозел, описани от поета Децим Магн 
Авзоний.

Концепцията е проста, но приложе-
нието е впечатляващ. Barbegal беше 
огромна мелница, датираща от 4 век 
от н.е. на Силата за шофиране воде-

ничните камъни идват от 16 водни 
колела, подредени в две успоред-
ни редици от осем. Всеки ред се за-
тича надолу, така че водата падна от 
едно колело на поколение, шофиране 
всичките осем от своя страна, преди 
да пуснете в източване в подножието 
на хълма

8.  Графити

О, СТЕНИ, НОСИТЕ ТОЛКОВА ДО-
САДНИ НАДПИСИ, ЧЕ СЕ ЧУДЯ КАК 
ВСЕ ОЩЕ НЕ СТЕ РУХНАЛИ В РУИ-
НИ!”

/надпис от базиликата в Помпей/

По времето, за което говорим, хар-
тията и вестниците не били изобре-
тени. Нямало, естествено, радио, те-
левизия и интернет. За тези, които 
искали да споделят нещо с останали-
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те, така че то да бъде научено от въз-
можно най-много хора, най-лесно 
било просто да използват стените на 
частните или обществените сгради. 
Някои драскали от скука, други пи-
шели преидзборни надписи и обяви. 
В хановете и кръчмите, където отся-
дали хора всякакви, обикновено сре-
щаме ценоразписи на предлаганото, 
както и не особено прилични надпи-
си на подпийнали и недоволни или 
доволни клиенти. Тъй като древните 
римляни се увличали от политика, 
много от надписите представляват 
политическа агитация в полза на ня-
кой кандидат – политик. По улиците 
пишели обяви за предстоящи гладиа-
торски игри, разпродажби или имоти, 
давани под наем. Нещастни влюбени 
изливали душата си, съседи се обиж-
дали взаимно, жени проклинали лю-
бовниците си. Четейки надписите на 
древните римляни, човек изведнъж 
разбира, че те не са били по-различни 
от нас; че са се вълнували от същите 
неща, от които се вълнуваме и днес; 
че са изпитвали всички онези чувства, 
на които сме способни и ние. Почти 
всички от надписите, известни до 
днес, са графити, запазили се в града, 
погребан от вулкана Везувий – Пом-
пей. Вероятно не само помпеанци са 
били любители на графитите, но по-
ради злощастната съдба на града, сега 
четем именно техните графити и се 
опитваме чрез написаното някога от 

най-различни ръце да да дорисуваме 
образа обикновения римлянин:

Гай Куспий Панза – едил! Всички зла-
тари го препоръчват!
/надпис от Помпей/

Мъжът, с когото обядвах, е варва-
рин!
/в базиликата в Помпей/

Сара, не си свястна, щом ме заряза!
/в базиликата в Помпей/

Гай Куспий Панза – едил! Всички зла-
тари го препоръчват!
/надпис от Помпей/

Колко номера използваш, за да ма-
миш, ханджийо?! Продаваш вода, а 
сам си пиеш виното!
/дърводелска работилница в Пом-
пей/

Ако някой седи тук, нека най-напред 
прочете това: Ако някой иска секс, 
да потърси Атис, тя струва 4 сес-
терции.
/в базиликата в Помпей/

Целадий, гладиаторът тракиец, кой-
то е наслада за всички момичета!
/барака на гладиаторите в Помпей/
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9 Доносници и тайна полиция

В републиканските времена най-чес-
то съобщение за всякакъв вид опас-
ност се правело под формата на до-
нос. Да доносничи имал право всеки 
римски гражданин. Към края на 2 век 
пр. н. е., се появили професионал-
ните доносници /делатори/, които 
възползвайки се от „Закона за оскър-
бление на Величието на Римския 
народ“, изпратили доста хора в про-

скрипционните списъци на Сула, а 
по-късно и в тези на триумвирите. 
По времето на Тиберий, законът бил 
адаптиран за оскърбление на величи-
ето на императора. Така доста донос-
ници развили доходоносна дейност /
доносникът получавал 1/4 от имуще-
ството на нещастния обвинен в дър-
жавна измяна/. Към тях най-често 
прибягвали императорите /Тиберий, 
Калигула, Нерон/, когато желаели да 
придобият богатствата на някой от 
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заможните аристократи. Траян сло-
жил край на произвола на доносни-
ците като ги натоварил на повредени 
копаби и ги пуснал да плават накъде-
то си искат.

По времето на Юлиево-Клавдиева-
та династия се създали и специални 
подразделения при преторианската 
гвардия /speculatores/, за изпълнение 
на ‚мокри поръчки‘, доставка на тайна 
поща и пр. Дейността им се ограни-
чавала основно с дворцови интриги 
и елиминиране на неудобни полити-
чески противници.

По-организирана служба с тайни аг-
енти, които се казвали frumentarii, 
била създадена от император Адриан 
през 2 век. Те следели за антидържав-
ни действия на територията на им-
перията и в прилежащите й страни. 
В провинцията те се вербували от из-
купвачите на зърно, които следяли за 
подозрителни лица. Тъй като в Рим с 
тази дейност се занимавали претори-
анците /и за службата отговарял пре-
торианският префект/, то естествено, 
след като Константин разпуснал пре-
торианската гвардия през 312 г., то и 
тази длъжност била закрита.

На мястото им била създадено по-
деление от agentes in rebus - орга-
низирана императорска куриерска 
служба за донасяне на информация 

за състоянието на провинциите, под 
командването на magister officiorum. 
Във всяка провинция действали аг-
енти, които участвали в разкриване-
то на тайни завери и заговори срещу 
властта. Те се занимавали не само със 
следенето и проверката на писме-
ната кореспонденция, но съвместно 
с упълномощени от императора чи-
новници /доместици/ извършвали 
обиски, разпити, изземвания и пр.

10 „Римската Коледа“

Сатурналии (лат. Saturnalia) — при 
древните римляни бил празникът в 
чест на Сатурн. Той бил отъждествя-
ван с гръцкия Кронос и считан за баща 
на Юпитер, Юнона и Нептун. По вре-
мето на Сатурналиите /17 – 21 дек./ 
обществените работи били отмене-
ни, учениците не учили, забранено 
било да се наказват престъпниците. 
Робите през това време получава-
ли допълнителни привилегии - те 
се освобождавали от повседневни-
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те си занимания, могли да се хранят 
от трапезата на господарите си и да 
носят техните дрехи и дори да ги ко-
мандват. В обикновеното римско се-
мейство празникът започвал с жерт-
воприношение - заколвали прасе в 
чест на бога. Следвала гощавка, като 
роднините и приятелите си подаря-
вали подаръци. Сред даровете имало 

восъчни свещи - символ на зимното 
слънцестоене  и тестени или терако-
тени фигурки - посветени на бог Са-
турн.
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Колониалното подчиняване 
на Нова Зеландия не било 
тъй кърваво, както това на 
Австралия или Америка. И 

все пак маорите, корените жители на 
острова, загубили своята земя и своя 
свят. Днес те се борят да си ги въз-
върнат, но най-голямата битка водят 
помежду си. За това как да оцелеят 
техните петнайсетина племена: като 
акционерни дружества с мениджъри 
вместо главатари или, както иска та-

туираният като воин маорски акти-
вист Таме Ити, чрез възкресяване на 
миналото. Залезът на маорите започ-
нал с договора от Вайтанги, сключен 
между британската корона и петсто-
тинте маорски главатари на 6 февру-
ари 1840г.: той съдържал обещания на 
английската кралица, които им гаран-
тирали „изключително и неотменно 
право на собственост върху земята, 
реките и риболова“. Европейските за-
селници не спазили своите обещания 

Геноцидът на маорите - монета с две 
страни!
Автор: Венцислав Вутов
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и все по-многобройни те заграбвали 
все повече земя за паша на своите 
овце. Когато през 1840 г. британците 
сключили договора с маорите за съв-
местното им бъдеще, пришълците 
били само 2000, а заварените местни 
жители – 100 000. Скоро обаче съот-
ношението се променило. Заселни-
ците запристигали с хиляди и през 
1858 г. вече превишавали по брой 
маорите. И естествено, устремили 
алчни погледи към техните земи. За-
почнала война, която маорите водили 
безуспешно първо с военни, а после 
и с гражданскоправни методи: девет 
десети от земята им била отнета. През 
1854 г. Хорейшо Робли пристигнал на 
Северния остров (Нова Зеландия се 

състои от два острова – Северен и 
Южен) като млад английски офицер 
и бил хвърлен във война, разпалена 
от британците заради плодородната 
земя на местните племена – Аотеароа, 
„Земята на големите бели облаци“, 
трябвало да стане 
Нова Зенландия. 
25 месеца се бо-
рил Робли срещу 
маорите, а в оста-
налите шестдесет 
и четири години 
от живота си им 
се възхищавал по 
един противоес-
тествен начин, 
като колекцио-
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нирал отсечените им глави. Той бил 
най-големият колекционер в света на 
прекрасно татуирани отрязани глави 
на маори- отвътре кухи, а отвън ла-
кирани; бавно сушени, а не пушени, 
защото опушването сгърчва кожата и 
оголва зловещо зъбите. Маорите, след 
първата експедиция на Джеймс Кук 
през 1769 г., сами разменяли глави, 
взети от предци, врагове и роби сре-
щу оръжие, алкохол и сечива. 
Нова Зеландия е парламентарна мо-
нархия и маорите имат право на пет 

места в парламента. Движението 
Нана Маори е единствената маорска 
партия в страната. Без собствена по-
литическа програма. Като обещете-
ние за иззетите във войната през 1863 
г. 1,2 милиона хектара земя, племето 
на таинуите е трябвало да получи 
170 милиона долара и 14 000 хектара. 
Интересно какво от обещаното са по-
лучили всъщност? 
Според митологията на маорите те 
крачели към бъдещето заднешком. 
Погледът им бил отправен напред 
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към миналото. Защото само то било 
обозримо и овладяемо. А бъдещето? 
Бъдещето било едно постоянно пре-
пъване...
Защото в действителност те никога 
не са се поучили от своето минало! 
Този разказ е само част от историята. 
Другата част представя друга глед-
на точка и се отнася до малко по-ра-
нен период. Добрите маори, които 
са ограбени и избивани от лошите 
британци, всъщност се оказва, че не 
са точно образец на миролюбива и 
добронамерена племенна общност. 
По-голяма част от маорите са избити 
от...маорите!
Има един ранен феномен от ново-
зеландската история, известен като 
„Мускетните войни“, който отлично 
илюстрира начина на разпростране-
ние на най-мощните нови техноло-
гии, както и на конфликтите. Става 

дума за една доста комплицирана и 
слабо проучена серия от междупле-
менни конфликти, бушували сред 
маорите в периода от 1818 до начало-
то на 30-те години – и благодарение 
на които европейските пушки са се 
разпространили сред общества, кои-
то дотогава са воювали с каменни и 
дървени оръжия. 
В началото на 19 век европейски тър-
говци, мисионери и китоловци за-
почват редовно да посещават Нова 
Зеландия, заселена шест века преди 
това от полинезийски земеделци и 
рибари, известни под събирателното 
„маори“. Първите европейски визи-
ти са били концентрирани в най-се-
верния край на страната. Местните 
маори, които осъществили най-рано 
контакт с европейците, първи се сдо-
били и с мускети, което им давало 
огромно военно преимущество пред 
другите племена. И те се възползвали 
от него, за да си разчистят сметките 
със своите съседи, които били техни 
традиционни врагове. Но мускетите 
им позволявали да приложат и една 
съвсем нова тактика – далечни набе-
зи срещу племена, живеещи на сто-
тици мили от тях, като целта била да 
се сдобият с роби и престиж.
Но имало и още нещо, не по-малко 
важно от мускетите, което им позво-
лявало да осъществяват тези далеч-
ни набези и това са били донесените 
също от европейците картофи (ма-
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кар и родината им да е Южна Аме-
рика), които давали много по-високи 
добиви на акър обработваема земя в 
сравнение с традиционните за ма-
орското земеделие батати. Именно 
тези не особено продуктивни батати 

са създавали дотогава и двете най-го-
леми пречки пред по-далечните (и 
носещи по-голям престиж) набези: 
проблемът с изхранването на воини-
те, отсъстващи за по-дълго време от 
дома си, както и свързаният с него 
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проблем с изхранването на техните 
жени и деца. Това е карало мъжете да 
си строят къщи и да изразходват от-
рицателната си енергия в отглежда-
нето на батати. Картофите са успели 
да разкъсат този порочен кръг, така че 
Мускетните войни спокойно могат 
да бъдат наричани и Картофени, ма-
кар и това да не звучи особено геро-
ично.
Тази мускетно-картофена епопея е 
била изключително кръвопролитна, 
тъй като е покосила близо една чет-
върт от тогавашното маорско насе-
ление. Особено големи поражения е 
имало, когато някое племе, разпола-
гащо с много мускети (и картофи), е 
атакувало друго, при което тези неща 
са били по-скоро изключение, ако 
изобщо ги е имало. А тези, които не 
са се сдобили своевременно с тях, са 
били постигнати от една доста неза-
видна съдба – някои племена са били 
изтребени до крак още преди да усе-

тят какво им липсва, което пък е при-
нуждавало останалите да търсят мус-
кети (и картофи) и така постепенно 
е било възстановено равновесието на 
силите. Епизод от същите войни е и 
покоряването и последвалият гено-
цид над мориорите от страна на ма-
орските нашественици.
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Тази рядко споменавана история е 
разказана от Джаред Даймънд в него-
вата книга „Пушки, вируси и стома-
на“:
На Чатъмските острови, отстоящи 
на 500 мили източно от Нова Зелан-
дия, местните мориори са живеели 
необезпокоявани в продължение на 
столетия, но през декември 1835 г. на 
тази идилия е сложен край, и то по 
най-бруталния начин. На 19 ноември 
същата година там акостирал кораб с 
500 маори, въоръжени до зъби с пуш-
ки, сопи и брадви, а на 5 декември- 
още един, носещ на борда си други 
400 маори. По мориорските селища 

плъзнали групи маори, които уведо-
мявали местните, че те вече са техни 
роби, и убивали онези, които дръзва-
ли да им възразят. По всяка вероят-
ност една организирана съпротива от 
страна на мориорите е щяла да сложи 
край на нашествието, тъй като са пре-
вишавали два пъти на брой маорите. 
Само че мориорите са имали тра-
диция да решават тези проблеми по 
мирен път. Свикали съвет и на него 
решили да не се бият с нашествени-
ците, а да им предложат мир, друж-
ба и подялба на ресурсите. Но още 
преди да излязат с тази оферта, мао-
рите атакували по целия фронт. През 



ИСТОРИЯ

164Българска наукаЮЛИ 2017

www.nauka.bg/night

С подкрепата на:

следващите няколко дни те избили 
стотици мориори, после сготвили 
и изяли повечето трупове, а всички 
останали поробили. През следващи-
те няколко години успели да убият и 
повечето роби, водейки се най-вече 
от собствените си прищевки. След 
време един от оцелелите мориори си 
спомня следното: „{Маорите} взеха 
да ни избиват като овце... От ужас по-
бягнахме в храсталаците; криехме се 
в дупки под земята и къде ли още не, 
само и само да се скрием от врагове-
те си. Но те ни намираха навсякъде 
и ни избиваха, без да подбират мъже, 
жени, деца...“ 
Не по-различно обяснява случилото 
се и един от маорските завоеватели: 
„Ние влязохме във владение на тези 
земи (...) съгласно нашите обичаи и 
затова изловихме всички хора. Никой 
не се отърва. Едни се опитаха да избя-
гат и затова ги убихме, после убихме 
и другите. Е, какво толкова е станало? 
Ами такива са ни обичаите.“
Този брутален завършек на сблъсъ-
ка между мориори и маори е бил 
лесно предвидим. Първите са били 
една малка и изолирана общност на 
ловци и събирачи, които са разпола-
гали само с най-прости технологии 
и оръжия, нямали са никакъв боен 
опит, както и изявени лидери или 
организация. Затова пък маорските 
нашественици (от Северния остров 
на Нова Зеландия) са идвали от гъсто 

населени земеделски региони, къде-
то са бушували нескончаеми кървави 
войни и са боравели с далеч по-усъ-
вършенствани технологии и оръжия 
под ръководството на изявени лиде-
ри. Естествено, когато тези две толко-
ва различни групи са влезли най-на-
края в контакт, именно маорите са 
изклали мориорите, а не обратното.  
Онова, което придава особено горчив 
привкус на сблъсъка между мориори-
те и маорите е техният общ корен, от 
който двете групи са се били раздели-
ли преди по-малко от хилядолетие. И 
двата народа са полинезийски. Съвре-
менните маори са потомци на онези 
полинезийски земеделци, които са 
колонизирали Нова Зеландия около 
1000 г. от новата ера. Скоро след това 
една група от тях на свой ред са ко-
лонизирали Чатъмските острови, за 
да станат мориори. През столетията 
след раздялата си двете групи са ево-
люирали в противоположни посоки, 
като маорите от Северния остров са 
развили по-сложна обществена сис-
тема, а чатъмските колонисти се за-
доволили с възможно най-семплата 
технология и политическа организа-
ция. На практика мориорите се вър-
нали в развитието си и станали отно-
во ловци-събирачи, докато сродните 
им маори се захванали по-интензив-
но със земеделие. 
Лесно е да проследим начините, по 
които различните околни среди на 
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Чатъмските острови и Нова Зеландия 
са моделирали двете групи. Праде-
дите на маорите, стъпили първи на 
Чатъм, може и да са били земедел-
ци, но техните тропически посеви 
не са можели да виреят в тамошния 
по-студен климат и колонистите не 
са имали друг избор, 
освен отново да ста-
нат ловци-събирачи. 
Само че те не са мо-
жели да произвеждат 
по-големи количества 
храна, част от която 
да преразпределят и 
складират, и съответ-
но не са били в със-
тояние да поддържат и 
изхранват „специали-
сти“ в други отрасли, 
освен лова- примерно 
воини, администрато-
ри или вождове. Диве-
чът, който са преслед-
вали, се е състоял от 
тюлени, стриди, гнез-
дящи морски птици и 
онези океански риби, 
които са можели да ло-
вят с ръце (или да за-
шеметяват с тояги), без 
да се нуждаят от ня-
каква по-сложна тех-
нология. Освен това 
островите са сравни-
телно малки (Чатъм 

са група от два големи и множество 
малки вулканични острови в южния 
Пасифик, днес влизащи в състава на 
Нова Зеландия, с площ 963 квадрат-
ни километра и височина – до 286 м. 
Открити са от европейците през 1791 
г. – от английския мореплавател У. Р. 
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Броутън) и могат да осигурят прехра-
ната на не повече от 2000 ловци и съ-
бирачи. Тъй като не е имало наблизо 
други удобни за колонизиране остро-
ви, мориорите са били принудени да 
останат на Чатъм и да се научат да се 
погаждат помежду си. И те са го по-
стигнали, като са отхвърлили зави-
наги войната и са свели до минимум 
риска от конфликти при евентуална 
пренаселеност, като просто са кас-
трирали някои от новородените мом-
чета. В резултат се е оформила една 
малка миролюбива общност с проста 
технология и примитивни оръжия, в 
която са липсвали изявени лидери и 
организация.
За сметка на това северната (и по-то-
пла) част на Нова Зеландия, която е и 
най-голямата островна група в Поли-
незия, се е оказала много подходяща 
за развитие на полинезийско земеде-
лие. Тези маори, които останали там 
се увеличили на брой, които в един 
момент е превишил цифрата от 100 
000 души. На острова се появили 
различни локални популации, анга-
жирани в непрестанни кървави кон-
фликти със своите съседи. Добивите 
от реколтата им позволявали да тру-
пат по-големи запаси от храни, с кои-
то да изхранват съответните по-тяс-
но специализирани лица: занаятчии, 
вождове и воини. Постепенно създа-
ли  и най-различни сечива и други 
средства, необходими за отглеждане 

на реколтата, воюване и създаване на 
произведения на изкуството. Издиг-
нали сложни култови постройки, как-
то и многобройни укрепления.
Тоест маорите и мориорите са по-
кълнали от един и същ корен, но са 
разстяли по различен начин. В резул-
тат са се появили две паралелни об-
щества, които в един момент дори са 
забравили за съществуването на дру-
гото и са установили отново контакт 
помежду си чак след пет столетия. 
Когато един австралийски риболовен 
кораб се натъкнал случайно на Чатъм-
ските острови и когато пристигнал в 
Нова Зеландия, донесъл там и вестта, 
че на изток в океана има земя, на коя-
то „се въдят в изобилие тюлени, раци 
и стриди; езерата гъмжат от змиорки, 
а около тях расте карака (...), а колкото 
до туземците, те са много на брой, но 
не умеят да се бият и нямат никакви 
оръжия.“ Тази новина е била доста-
тъчна 900 маори да отплават веднага 
за Чатъмските острови. Последвалите 
събития ясно показват как околната 
среда влияе върху развитието на ико-
номиката, технологията, политиче-
ската организация и воинските уме-
ния в рамките на относително кратки 
периоди от време.
Именно този противоположен ход на 
еволюцията е предопределил и из-
хода от евентуален сблъсък помежду 
им.
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Средновековният кораб лежи 
на около километър дълбо-
чина на дъното на Черно 
море, неговите мачти, гре-

ди и дъсчена облицовка лежат непо-
кътнати в тъмнината в продължение 
на седем или осем века. Липсата на 
кислород в ледените дълбини е огра-
ничила обичайното изобилие от съз-
дания, които се хранят с потънало 
дърво.

Тази есен, екип от изследователи 
спуснали робот на дълго въже, осве-
тили останките от кораба с ярки свет-
лини и заснели множество снимки с 
висока резолюция. След това компю-
тър обединил снимките в детайлно 
изображение.

Археолозите датират откритието към 
13. или 14. век, което отваря нов про-
зорец към предшествениците на пла-

Археолози са открили повече от 
40 потънали плавателни съда в 
Черно море, някои на повече от 
хилядолетие
Превод: Никол Николова; Източник: New York Times
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вателните съдове от 15. и 16. век, кои-
то открили Новия свят, включително 
тези на Колумб. Този средновековен 
кораб вероятно е служел на Венеци-
анската империя, която имала пред-
ни постове в Черно море.

Никога досега не е откриван такъв 
тип кораб в толкова запазена форма. 
Важно научно откритие е квартерде-
кът, от който капитанът можел да на-
правлява екипаж от може би 20 море-
плаватели.

„Археолозите никога не са вижда-
ли нещо подобно“ – казва Rodrigo 

Pacheco-Ruiz, член на експедицията 
на Център за морска археология към 
Университета в Саутхемптън, Ан-
глия. „Не можехме да повярваме на 
очите си.“

Забележително е, че откритието, кое-
то е само едно от над 40 корабокру-
шения, които международният екип 
наскоро открил и заснел от българ-
ското крайбрежие, е един от най-го-
лемите успехи на археологията.
По възраст плавателните съдове об-
хващат хилядолетие, от Византийска-
та до Османската империя, от 9. до 19. 
век. В повечето случаи корабите са в 

Фотограметрично изображение на кораб от османската епоха, който най-
вероятно е потънал между 17. и 19. век. Откривателите го кръстили „Цветето 
на Черно море“, заради богатата украса от дърворезба, включително две големи 

греди с венчелистчета.
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толкова добро състояние, че изобра-
женията разкриват непокътнати ма-
кари с въжета, рулове и богато укра-
сени декорации.
„Те са удивително запазени“ – казва 
Jon Adams, ръководител на проекта в 
Черно море и учредителен директор 
на Морския археологически център 
към Университета в Саутхемптън.
Крум Бъчваров, член на екипа от Уни-
верситета в Кънектикът, който отрас-
нал в България и е ръководил други 
изследвания на водите ѝ, казва че 
скорошните открития „далеч надми-
наха и най-смелите ми очаквания“.

Отделни експерти казват, че хрони-
ките на дълбоководната археология 
съдържат малко, ако изобщо някак-
ви, сравними обхвати на открития, 
в които корабокрушения се оказват 
толкова изобилни, разнообразни и 
добре запазени.

„Това е страхотна история“ – казва 
Shelley Wachsmann от Института по 
морска археология към Texas A&M 
University. „Можем да очакваме ис-
тински принос към познанията ни за 
античните търговски пътища.“
Стоките, които се разменяли в Черно 

Фотограметрично изображение на кърма на кораб от Османската епоха, 
което показва макари с въжета и лост с изпипана дърворезба. Липсата на 

кислород в ледените дълбини на Черно море оставили останките относително 
непокътнати.
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море, включвали зърно, кожа, коне, 
масло, платове, вино и хора. Татари-
те превърнали християните в роби, 
които били превозвани до места като 
Кайро. За европейците морето оси-
гурявало достъп до северното разкло-
нение на Пътя на коприната и внася-
ли коприна, сатен, мускус, парфюми, 
подправки и бижута.
Има сведения, че Марко Поло посе-
тил Черно море, а италиански търгов-
ски колонии осейвали бреговете му. 
Ползите били толкова големи, че през 
13. и 14. век Венеция и Генуа водили 
редица битки за контрол над търгов-
ските пътища, включително тези в 
Черно море.
Brendan P. Foley, археолог от Woods 
Hole Oceanographic Institution в Кейп 
Код, Масачузетс, казва, че доброто 
състояние на корабите предполага, че 
много предмети в корпусите им ве-
роятно също са непокътнати.
„Може да откриеш книги, пергамен-
ти, документи“ – казва той в интер-
вю. „Кой знае колко от тези неща са 
били транспортирани? Сега имаме 
възможността да разберем. Неверо-
ятно е.“
Експертите казват, че успехът в бъл-
гарските води може да подтикне дру-
ги народи, които контролират части 
от Черно море, да се присъединят 
към археологическото търсене. Това 
са Грузия, Румъния, Русия, Турция и 
Украйна.

Д-р Foley, който е изследвал редица 
от корабокрушенията в Черно море, 
казва че по цялото протежение на 
морето несъмнено има десетки хи-
ляди изгубени кораби. „Всичко, което 
потъва там, ще бъде запазено“ – доба-
вя той. „Те няма да изчезнат“.
В продължение на векове Черно море 
е натоварен воден път, който обслуж-
вал Балканите, Евразийските степи, 
Кавказ, Мала Азия, Месопотамия и 
Гърция. Морето отдавна очаква ар-
хеолозите, защото те знаят, че в дъл-
боките му води има малко кислород, 
което е рядкост за големите водни ба-
сейни.
Големите реки на Източна Европа – 
Дон, Дунав и Днепър – вливат толко-
ва много сладка вода в морето, че се 
формира постоянен слой над плътни-
те, солени води от Средиземно море. 
В резултат, кислородът от атмосфера-
та, който се смесва лесно със сладката 
вода, никога не прониква в тъмните 
дълбини.
През 1976 година Willard Bascom, пър-
ви привърженик на океанографията, 
в своята книга “Deep Water, Ancient 
Ships” нарича Черно море уникално 
сред световните морета и пръв кан-
дидат за проучване и открития.

„Човек се изкушава“, пише той, „да 
започне издирване там, въпреки ог-
ромният размер на морското дъно, 
което трябва да бъде проучено“.
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През 2002 година Robert D. Ballard, 
изследовател на потъналия Титаник, 
провел експедиция в Черно море, в 
която открили останки от кораб на 
2400 години, натоварен със съхране-
ни глинени буркани от античността. 
В един от корабите имало останки от 
едра риба, която е била изсушена и 
нарязана на парчета – популярна хра-
на в Древна Гърция.
Новият екип казва, че е получил раз-
решение за проучване от българското 
Министерство на културата и от Ми-

нистерство на външните работи, кое-
то ограничава изследването само до 
икономическата зона на държавата, 
която покрива хиляди квадратни ки-
лометра и стига до дълбочина повече 
от километър.
Въпреки че официалното име на 
екипа е Морски археологически про-
ект „Черно море“, или МАП „Черно 
море“, той изтегля също и утайки, за 
да разбере как покачващите се води 
на морето са погълнали предишни 
земни повърхности и човешки сели-

Фотограметрично изображение на византийски кораб, датиращ вероятно от 
9. век. Насложеното изображение показва един от свързаните с въже роботи на 

експедицията, който снима изгубените кораби.
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ща.
Членовете на екипа, изброени на 
сайта му, включват Българския на-
ционален археологически институт, 
Българския център за подводна архе-
ология, Швейцарския университет 
Содерторн и Гръцкия център за мор-
ски проучвания.

Финансов поддръжник на проекта е 
фондация „Експедиция и образова-
ние“, регистрирана във Великобри-
тания, чиито дарители желаят да ос-
танат анонимни, казват членовете на 
екипа. Д-р Adams от Университета 
Саутхемптън, научен ръководител на 
екипа, го описва като катализиращо 
академичната индустрия партньор-
ство за най-големите проекти „от 
този тип, подемани някога.“
Публично не се знае нищо за разхо-
дите, вероятно големи, по изследва-
нията на Черно море, които ще про-
дължат 3 години. Усилията започнали 
миналата година с огромен гръцки 
кораб, докато правели предварител-
но проучване. Тази година основни-
ят плавателен съд бил Stril Explorer, 
кораб с британско знаме, носещ пло-
щадка за кацане на хеликоптери, кой-
то обикновено обслужва подводните 
тръбопроводи и устройствата на оф-
шорната петролна индустрия.
Вместо това, археолозите на кораба 
спуснали усъвършенстваните си ро-
боти, за да търсят древни останки и 

изгубена история.
В интервю д-р Pacheco-Ruiz от Уни-
верситета в Саутхемптън казва, че 
гледал мониторите до късно една 
нощ през септември, когато подвод-
ният робот осветил огромен кораб с 
висока степен на запазеност.
„Останах безмълвен“ – спомня си 
той. „Когато видях въжетата, не мо-
жех да повярвам на очите си. Все още 
не мога.“

Илюстрация на кораба, открит в 
Черно море, според начина, по който 

изследователите вярват, че е изглеждал по 
време на своя апогей.
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Твърди се, че през1900 г. бри-
танският физик Лорд Келвин 
заявил: „Няма какво повече 
да се открие във физиката. 

Всичко, което остава е измервания-
та да стават все по-точни.” След три 
десетилетия, квантовата механика и 
Теорията на относителността на Ай-
нщайн направиха революция в облас-
тта. Днес, нито един физик не би по-
смял да каже, че притежаваме цялото 
познание за физиката и Вселената. 
Напротив – всяко ново откритие из-
глежда отключва Кутията на Пандора 
и поражда все по-дълбоки въпроси за 
физиката. 
В следващите редове ще научите по-
вече за паралелните вселени, защо 
времето сякаш тече само в една посо-
ка и защо не разбираме хаоса.

Какво е тъмна енергия?

Въпреки че гравитацията дърпа навъ-
тре пространствено-времевия конти-
нуум – „тъканта” на Космоса – Вселе-
ната продължава да се разширява все 
повече. За да отчетат това, астрофи-
зиците са предложили един невидим 

агент, който противостои на гравита-
цията, чрез разтягане на континуума. 
Наричат го тъмна енергия. В най-ши-
роко приетия модел на тъмната енер-
гия, тя е „космологична констатнта”: 
вродено свойство на самия Космос, 
което притежава „отрицателно наля-
гане”, причиняващо разширяването. 
Колкото повече Вселената се разши-
рява, толкова повече пространство се 
създава. Въз основа на наблюдавана-

та скорост на разширяване, учените 
знаят, че тъмната материя трябва да 
съставя повече от 70% от общия със-
тав на Вселената. Но никой не знае 
как да я търси. 

Какво е тъмна материя?

Около 84% от космическата материя 
нито абсорбира, нито излъчва свет-
лина. „Тъмната материя” не може да 
бъде видяна директно и все още не е 
засичана по индиректен начин. Но съ-
ществуването и свойствата ѝ се под-
разбират от нейните гравитационни 
ефекти върху видимата материя, из-

Най-големите неразгадани 
мистерии във физиката
Превод: Росица Ташкова; www.livescience.com

Credit: NASA
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лъчванията и структурата на Вселе-
ната. Смята се, че тази субстанция 
прониква в краищата на галактиките 
и може би се състои от „слабо взаимо-
действащи си масивни частици” или 
WIMPs. По света има няколко детек-
тора, които търсят такива частици, но 
засега не са открити. Едно скорошно 
проучване допуска, че тъмната ма-
терия може да формира дълги, фини 
потоци из цялата Вселена, както и че 
подобни потоци може да се излъчват 
от Земята, като тънки нишки. 

Защо времето има посока?

Времето се движи напред, защото 
свойството на Вселената, наречено 
ентропия, което се описва като ни-
вото на безпорядък, може само да на-
раства и така нарастването на ентро-
пията няма начин да се върне назад, 
след като вече веднъж е възникнало. 
Фактът, че ентропията се повишава е 
въпрос на логика: съществуват повече 
неподредени съвкупности от части-
ци, отколкото подредени. Така, кога-
то нещата се променят, те са склонни 
да изпадат в безпорядък. Но въпросът 
тук е – защо ентропията е била толко-
ва ниска в миналото? С други думи – 

Credit: ESO/L. Calçada 
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защо Вселената е била толкова подре-
дена в своето начало, когато огромно 
количество енергия е било събрано в 
малко пространство?
 
Има ли паралелни вселени?

Астрофизичните данни предполагат 
плосък пространствено-времеви кон-
тинуум, който продължава в безкрай-
ността. Ако това е така, то участъкът, 
който виждаме (и определяме като 
„Вселената”) е само една „кръпка” от 
безкрайно голяма Мултивселена. В 
същото време, законите на кванто-
вата механика определят краен брой 
възможни конфигурации на частици-
те във всяка космическа кръпка. Така, 
ако броят на космическите кръпки е 
безкраен, подредбите на частиците 
вътре в тях ще са принудени да се 
повтарят – безкраен брой пъти. Това 
означава, че ще има безкрайно мно-
го паралелни вселени: космически 

кръпки, точно като нашата (в които 
ще живее някой, който е точно като 
вас), както и кръпки, които се разли-
чават само по позицията на една час-
тица, на две частици и т.н. до кръпки, 
които ще бъдат напълно различни от 
нашата. 

Защо има повече материя от анти-
материя?

Credit: Shutterstock

Въпросът защо има много повече ма-
терия, отколкото антиматерия, е тъж-
дествен с въпроса защо нещо изобщо 
съществува. Човек би предположил, 
че Вселената трябва да третира ма-
терията и антиматерията еднакво и 
следователно, че в момента на Голе-
мия взрив, би трябвало да са произ-
ведени равни количества материя 
и антиматерия. Но ако това се беше 
случило, двете биха се унищожили: 
протоните щяха да се „съкратят” с ан-
типротоните, електроните – с пози-
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троните, неутроните – с антинеутро-
ните и така нататък, докато не остане 
само безлично море от фотони в ог-
ромно пространство без материя. По 
някаква причина е имало излишна 
материя, която не се е унищожила и 
ето ни и нас! Няма прието обяснение 
за това.

Вярна ли е теорията на струните?

С приемането, че всички елементар-
ни частици всъщност са едномерни 
линии или „струни”, всяка от които 
вибрира с различна честота, физи-
ката става много по-лесна. Теорията 
на струните позволява на физиците 
да съгласуват законите за частиците 
(квантова механика) с тези за прос-
транството и времето (обща теория 
на относителността) и да обединят 
четирите основни природни сили в 
единна рамка. Но проблемът е, че те-

орията на струните е валидна само 
във Вселена, която притежава 10 или 
11 измерения: три големи простран-
ствени, шест или седем компактни 
пространствени и едно времево из-
мерение. Компактните простран-
ствени измерения, както и самите 
вибриращи струни, са с размер около 
една милиардна или една трилиард-
на част от размера на атомното ядро. 
Няма никакъв възможен начин да се 
открие нещо толкова малко и поради 
това не е известен метод за експери-
ментално валидиране или отхвърля-
не на теорията на струните. 

Каква е съдбата на вселената?

Credit: Creative Commons Attribution-
Share Alike 3.0 Unported | Bjarmason
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Съдбата на Вселената силно зави-
си от фактор с неизвестна стойност: 
Ω – мярка за плътността на материя-
та и енергията в целия Космос. Ако 
Ω е по-голяма от 1, то пространстве-
но-времевия континуум би бил „за-
творен”, като повърхността на гигант-
ска сфера. Ако няма тъмна енергия, 
подобна Вселена в крайна сметка би 
спряла да се разширява и вместо това, 
би започнала да се свива, докато не 
настъпи т. нар. Голям срив или пре-
връщането на Вселената в единстве-
на по рода си голяма черна дупка. Ако 
Вселената е затворена, но съществува 
тъмна енергия, сферичната Вселена 
ще продължи да се разширява зави-
наги.
Ако пък Ω е по-малка от 1, то геоме-
трията на Космоса ще бъде „отворе-
на” и с форма на седло. В този случай, 
Вселената ще бъде обречена на Голя-
мото замръзване, последвано от Го-
лемия разрив: първоначално, разши-
ряването на Вселената ще раздалечи 
галактиките и звездите, оставяйки 
ги смразени и самотни. След това, с 
продължаване на процеса на разши-
ряване, силите, които държат атоми-
те заедно, ще бъдат превъзмогнати и 
всичко ще се разпадне. 
Ако Ω = 1, Вселената ще бъде плоска 
и ще се разширява във всички посо-
ки, под формата на безкрайна равни-
на. Ако няма тъмна енергия, подобна 
Вселена би се разширявала завинаги, 

но с все по-ниска скорост, до достига-
не на застой. Ако има тъмна енергия, 
плоската Вселена ще се разширява до 
възникване на Големия разрив. Неза-
висимо от всичко, Вселената загива.

Как измерванията свиват кванто-
вите вълнови функции?

Credit: John D. Norton

В странното царство на електроните, 
фотоните и други основни частици, 
квантовата механика е Законът. Час-
тиците не се държат като малки топ-
чета, а по-скоро като вълни, които се 
простират на голяма площ. Всяка час-
тица се описва чрез вълнова функция 
или вероятностно разпределение, 
което показва какви най-вероятно 
са местоположението, скоростта и 
други свойства, но не и какви точно 
са. Всъщност, частицата притежа-
ва определен обхват от стойности за 
всички свойства, докато не измерите 
експериментално едно от тях – на-
пример, местоположението му – в 
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този момент вълновата функция на 
частицата се свива и заема само едно 
местоположение. 
Но как и защо измерването на свой-
ствата на частицата кара вълновата 
му функция да се свие, възпроизвеж-
дайки конкретната реалност, която 
ние възприемаме като съществу-
ваща? Този въпрос е известен като 
„проблем на измерването” и изглеж-
да езотеричен, но от отговора му за-
виси да разберем какво е реалност и 
дали изобщо съществува.

Има ли ред в хаоса?

Физиците не могат точно да решат 
набора от уравнения, които описват 
поведението на флуидите – от вода, 
през въздух, до всички останали теч-
ности и газове. В действителност, 
дори не се знае дали съществува общо 
решение на т. нар. уравнения на На-
вие-Стокс или, дори да има решение, 
дали то описва флуидите навсякъде 
или притежава присъщи непознава-
еми точки, наречени сингулярности. 
В резултат, природата на хаоса остава 
неясна.

 *снимка „Chaos”
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Екип учени съобщава, че 
действието на черните дупки 
може да бъде наблюдавано с 
помощта на видими лъчи.

Всичко, което ти е необходимо, е 
20-сантиметров телескоп, за да на-
блюдаваш отблизо активна черна 
дупка. Международен екип от учени 

съобщава, че действието на черни-
те дупки може да бъде наблюдавано 
като видима светлина по време на 
взривове и тази мигаща светлина, из-
лизаща от газовете, обграждащи чер-
ните дупки, е директен индикатор за 
това… Резултатите на екипа посочват, 
че не само рентгеновите оптичните 

Да виждаш черни дупки с телескоп 
за домашно ползване
Автор: Елена Кьосева
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лъчи осигуряват надеждна база дан-
ни за наблюдения на черните дупки 
и тяхното действие.
Всичко, което ти е необходимо, е 
20-сантиметров телескоп, за да на-
блюдаваш отблизо активна черна 
дупка.
„Сега знаем, че можем да правим на-
блюдения, с помощта на оптични 
лъчи – видима светлина – и това, че 
черните дупки могат да бъдат наблю-
давани без специални телескопи с 
рентгенови или гама лъчи“, обясня-

ва водещият автор на изследването 
Марико Кимура, студент магистър в 
университет Киото.
Веднъж на няколко десетилетия ня-
кои черни дупки избухват и огромни 
количества енергия (включително 
рентгенови лъчи) се излъчват от ве-
ществата, които попадат в черната 
дупка. Черните дупки най-често са 
обградени от диск. Те обикновено се 
наблюдават с помощта на рентгено-
ви лъчи, генерирани във вътрешни-
те части на техните дискове, където 
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температурите достигат 10 милиона 
градуса по Келвин или дори повече.
V404Cygni – черна  дупка, за която се 
счита, че е най-близо до Земята, се 
„събуди“ на 15 юни 2015 г. след 26 го-
дини на латентност.
Воден от астрономи от университета 
в Киото, екипът успя да получи без-
прецедентни количества данни от 
V404Cygni, улавяйки повтарящи се 
модели със срок от няколко минути 
до няколко часа. Оптичните модели, 
които екипът намери, са съпоставени 
с тези на рентгеновите лъчи.

Въз основа на получените данни от 
наблюдения на оптични и рентгено-
ви лъчи, астрономите от Киото и тех-
ните сътрудници от националната 
космическа агенция JAXA, национал-
на лаборатория RIKEN и университет 
Хирошима показват, че светлината 
произхожда от рентгенови лъчи, ид-
ващи от най-вътрешната област на 
диска, обграждащ черната дупка. Тези 
рентгенови лъчи облъчват и нагряват 
външната област на диска, карайки 
го да излъчва оптични лъчи и по този 
начин става видим за човешкото око.

Изследователите споделят, че наблю-
денията на взривовете на черни дуп-
ки са плод на сътрудничество между 
различни държави в различни часови 
пояси.
„Звездите могат да се наблюдават, 

когато е тъмно и затова времето е 
ограничено, но когато правим на-
блюденията си от различни места по 
света, ние можем да получим по-из-
черпателни данни“, казва съавтора в 
изследването Дайсаку Ногами. „Мно-
го сме щастливи от факта, че нашата 
международна мрежа от наблюдения 
е в състояние да се обедини и доку-
ментира това рядко събитие.“

Проучването също разкрива, че на-
растващият процент на масата не е 
главният фактор, задействащ повта-
рящата се активност около черните 
дупки, а дължините на орбиталните 
цикли е това, което е от значение.

Източник: Университет Киото
http://www.sciencedaily.com/
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 „Проблемът на тоя свят е, че глу-
паците са абсолютно уверени, а ин-
телигентните хора са изпълнени със 
съмнения“

Бъртранд Ръсел

Всички сме невежи в някои 
области от живота! Даже ако 
трябва да сме по-конкретни, 
всички хора сме невежи за 

повечето неща от живота, тъй като е 
много трудно да учиш и да се огра-
мотяваш по повече от един предмет.

Въпросът е да желаеш да се ограмо-
тяваш и да се учиш. Но какво правим 
в случая, когато човек отказва да про-
мени възгледите си по даден предмет, 
независимо от доказателствата, които 
му показват, че той греши?

Вече доста читатели на сайта (бел. 
ред. - www.cosmos.1.bg) са запознати 
с ефекта на Дънинг-Крюгер покрай 
статията на Ваня Милева, публикува-
на в „Наука Офнюз“. Накратко казано, 
ефектът на Дънинг-Крюгер е когни-
тивна склонност, при която необра-

зованите хора стигат до погрешни 
изводи, но тяхната некомпетентност 
им пречи на метакогнитивната спо-
собност да осъзнават грешките си. Ка-
зано с още по-прости думи: невежите 
и необразовани хора имат склонност 
да надценяват своето ниво на компе-
тентност и опит, докато експертите и 
наистина образованите имат склон-
ност да подценяват своето ниво на 
компетентност и опит. Макар че за 

Лунната конспирация и ефектът на 
Дънинг-Крюгер
Автор: Светослав Александров; http://www.cosmos.1.bg/

Бъз Олдрин и Нийл Армстронг на лунната 
повърхност. Credit: NASA
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това се знае от столетия, още отпреди 
времената на Шекспир и Бъртранд 
Ръсел, за пръв път е формулирано като 
научен труд през 1999 година от пси-
холозите Джъстин Крюгър и Дейвид 
Дънинг от Корнелския университет.
Ефектът стана особено популярен 
през последните няколко години, по-
край развитието на Интернет, фору-
мите и социалните мрежи и тревож-
ното наблюдение, че голяма част от 
наличната информация в мрежата е 
невярна, а същевременно повечето от 
интернет потребителите са предубе-
дени и търсят само тази информация, 

която потвърждава възгледите им. 
Твърде много хора отричат доказани 
научни факти. Крайни фундамента-
листи отричат еволюцията, ГМО, вак-
сините..., а на фона на всичко това се 
нарежда и конспиративната теория, 
че човек не е бил на Луната. Най-ин-
тересното е, че привържениците на 
такъв тип теории започват да се обе-
диняват във фейсбук групи, в научни 
форуми и така добиват самочувстви-
ето, че са много и имат смелост да на-
лагат мнението си. Но това, че вярваш 
в погрешна теория и намираш други 
хора, които вярват в същата теория, 
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не прави самата погрешна теория 
по-малко погрешна и повече вярна. 
То означава единствено, че си наме-
рил последователи, които вярват като 
теб. Но погрешното си остава погреш-
но и събирането на последователи не 
го правят по-малко погрешно.

По отношение на лунната конспира-
ция, аз съм забелязал нещо много ха-
рактерно – всички вярващи в нея от-
ричат и изобщо не обсъждат някои от 
най-категоричните доказателства, че 
човек наистина е бил на Луната. Тези 
доказателства включват: свидетелства 
на излитанията на ракетите, астроно-
ми (включително аматьори), които са 
проследявали орбиталното движение 
на космическите кораби, обсервато-

рии, които са прослушвали сигнала, 
излъчени от корабите, свидетели на 
запалването на транслунните степе-
ни, свидетели, които са видели за-
връщането на космическите кораби 
„Аполо“ от морските екипи за при-
биране на капсулите, огромното ко-
личество лунни скали, донесени на 
Земята, подслушването от страна на 
СССР, съветските  опити да бъде при-
хванат сигнала и дори да бъде деко-
дирана картината от Луната... Всичко 
това няма значение за тези, които от-
ричат кацането на Луната. Те просто 
не обсъждат тези доказателства, кои-
то изобличават тяхното невежество.

Ефектът на Дънинг-Крюгер работи 
по следния начин: невежите обикно-
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вено нямат никакъв научен опит, не 
са вършили през живота си каквато 
и да е научна работа, нямат научни 
степени и звания... Въпреки това те 
никога не биха признали, че тяхното 
мнение би могло да бъде погрешно и 
с по-ниска степен на точност от това 
на експертите. Именно това е самият 
ефект – да имаш висока самооценка 
на собствената си преценка, която 
не ти позволява да признаеш, че гре-
шиш! Много от тези хора имат изгра-
ден светоглед. Например те са убе-
дени, че американците са зли, гадни 
колониалисти и никога не биха били 
в състояние да признаят, че може пък 
от Америка да е излязло случайно и 
нещо добро. Имах един такъв случай 
с едно момиче, което не вярваше, че 
човек е бил на Луната. Когато аз я по-
питах – добре де, ама какво ще кажеш 
за това, че е имало много свидетели 
и независими астрономи, които са 
проследявали всяка една мисия на 
път към Луната? Е, на това тя ми от-
говори по умопомрачителен начин: 
„Виж, аз разбирам, че според науката 
ти приемаш, че човек е бил на Луна-
та, но аз никога няма да повярвам, за-
щото мразя американците.“

Привържениците на конспиративна-
та теория правят следното – те прием-
ат, че конспирацията за фалшифици-
рането на мисиите е самата истина. 
След като приемат това, започват да 

рационализират и се опитват да съ-
поставят нещата, които не могат да си 
обяснят – примерно някакви необи-
чайни находки на лунните снимки. 
Те започват да си обясняват как всяка 
една снимка е била фалшифицирана, 
защото не отговаря на техните очак-
вания и измислят куп небивалици, 
които изобщо не могат да бъдат до-
казани – примерно огромни балони, 
които са привързани към скафандри-
те, за да могат астронавтите да под-
скачат и да се движат уж в лунна гра-
витация, кулокранове, които спускат 
луноходите на филмовата площадка 
по начин, по който не оставя следи 
от гумите. Реквизити, обозначени с 
буквата „С“ (имаше такава скала с уж 
изписана такава буква), без конспи-
ративните автори изобщо да са на-
ясно, че реквизитите не се описват 
по такъв начин във филмовото изку-
ство, нито номерацията се лепи от-
страни. Най-често такава изобщо не 
се използва, а когато се използва, се 
поставя от долната част на реквизита, 
изобщо не се отбелязва с  една-един-
ствена буква, тъй като това те огра-
ничава до 26 реквизита, колкото са 
буквите на английската азбука. Няма 
значение това за привържениците на 
конспиративни теории! Те никога не 
биха допуснали едно много просто 
обяснение защо снимките изглеждат 
странно. Благодарение на ефекта на 
Дънинг-Крюгер те си мислят, че зна-
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ят много, че знаят дори повече от екс-
пертите, защото са назубрили купища 
небивалици за балони, кулокранове, 
филмови ленти, радиация и т.н., и т.н. 
И никога не биха признали, че сним-
ките изглеждат странно, понеже... са 
снимани на самата Луна!!!

Ефектът на Дънинг-Крюгер ни раз-
крива как невежите са твърде неве-
жи, за да разберат, че са невежи. Тези 
хора обаче си мислят точно обратно-
то, че са просветени, много по-про-
светени от другите. От една стра-
на е разбираемо. Кой би искал да си 
признае, че греши и че е невежа? Но 
привържениците на конспиратив-
ни теории стигат дори до по-далеч. 
Те казват: „Навремето е имало дос-
та велики мислители и учени, които 
са били отхвърляни, но историята е 
доказала, че са прави – като Галилео 
Галилей.“ Логиката е направо убий-
ствена, ако се разгледа по-детайлно: 
привърженик на конспиративната 
теория се сравнява с Галилей и смята, 
че не му вярват по същата причина, 
поради която на Галилей не са вярва-
ли и понеже Галилей е излязъл прав, 
значи и конспиративните теории са 
прави. Никой обаче не обръща вни-
мание на следния факт – Галилео Га-
лилей е бил отречен единствено от 
църквата, но същевременно негови-
те идеи са били тествани, потвърде-
ни и приемани от много от негови-

те колеги-учени по онова време! По 
отношение на лунната конспирация 
не е така – цялата научна общност е 
единодушна, че лунните кацания са 
истина, а неверниците са извън тази 
общност.

Преди няколко дни се случи нещо 
много любопитно. Има една псев-
донаучна теория, според която вак-
сините причиняват аутизъм. Тази 
теория среща широка подкрепа сред 
недотам образовани хора, които оба-
че настояват пред политиците да от-
менят задължителното ваксиниране. 
Та... група от такива хора под името 
SafeMinds реши да спонсорира про-
учване, което да докаже веднъж зави-
наги връзката между аутизъм и вак-
сините. Изненадата беше огромна, 
когато спонсорираното от тях науч-
ното проучване излезе и доказа, че 
няма никаква връзка. Това накара ли 
хората, стоящи зад SafeMinds да про-
менят мнението си и да признаят, че 
ваксините не причиняват аутизъм? 
Категорично не! Ето и становището: 
„SafeMinds, неправителствената ор-
ганизация, която финансираше про-
учването, не е щастлива от резултати-
те. SafeMinds вярва, че екипът, които 
стои зад новото проучване, може да 
си е подбрал удобните за него данни“.

Ха-ха. Единственото, което доказва 
всичко това, е резултата от ефекта на 
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Дънинг-Крюгер! Че невежите никога 
не биха признали, че са невежи!

Преди няколко дни руски екип събра 
средства за реализирането на руска 
мисия, която трябва да заснеме ос-
танките от мисиите „Аполо“ до Луна-
та. Ръководителят на мисията сам не 
вярва в конспирацията, но смята, че 
с подобно усилие ще сложи край на 
конспиративната теория. Как ли пък 
не. През 2008 година учени от япон-
ската мисия „Кагуя“ потвърдиха, че 
мисията е заснела ореола от действи-
ето на лунния двигател на „Аполо 15“, 
както и това, че снимковият материал 
„Кагуя“ съвпада напълно със снимко-
вия материал, направен от астрона-
втите на „Аполо“. Индия също засне 
регионите от „Аполо“ и потвърди, че 
мисиите са били реални. Привърже-
ниците на конспиративната теория 
не вярват нито на Индия, нито на 
Япония. Какво ви кара да си мислите, 
че ще повярват на някакви си руски 
специалисти, които най-вероятно са 
платени?

Уви, привържениците на конспира-
тивните теории са толкова задълбали 
в невежеството си, че дори и да бъдат 
натикани в ракета и изстреляни към 
Луната, за да видят с очите си остан-
ките от кацанията на „Аполо“, те пак 
не биха повярвали! Те биха казали, че 
останките са оставени по-късно от 

съвременни мисии, когато техноло-
гията е напреднала достатъчно, или 
че са оставени от роботизирани сон-
ди.

Как бихме могли да се справим с 
преодоляването на ефекта на Дъ-
нинг-Крюгер?
За съжаление трябва да признаем, че 
за повечето от вярващите в конспи-
ративната теория, каузата е загубена. 
Един човек, който не иска да се нау-
чи, не може да бъде научен! Поне все 
още не е измислен начин, който да 
налее знания в главата на някой, кой-
то не желае това.

Има обаче една малка група недоста-
тъчно обучени, но същевременно не-
предубедени хора. Имах такъв случай 
– студент по физика, който се съмня-
ваше в лунните кацания. Той разгле-
да всички възможни доказателства, 
нещо повече – отиде в космическия 
институт на БАН и там разговаряше 
с хора, които са участвали в космиче-
ски проекти по време на надпревара-
та между САЩ и СССР. 

Той успя да промени мнението си и 
да се убеди, че кацанията на Луната 
са истина.
Именно такива хора имат потенциа-
ла да прогледнат и да се поинтересу-
ват от реалната наука, а не от конспи-
ративни измишльотини.
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Произход и значение на думата ,
,майна”

Думата ,, майна” заема почит-
но място в речника на хо-
рата от пловдивския край. 
Чрез думата майна много 

често се назовават жителите на град 
Пловдив.
Въпреки факта, че това е една от 
най-използваните думи от жителите 

на града, то твърде  малко са хората, 
които знаят произхода и семантиката 
на тази дума.
Нека ги разгледаме!

Значението на думата ,, майна” на 
съвременен български език означава 
майка, това е доказано от текстовете, 
които ни е завещал фолклорът, като 
там най-честата и употреба е в зва-
телен падеж, който макар днес да не 

Да поговорим по пловдивски
Автор: Гергана Ватова
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е толкова често срещан в езика и да 
има тенденция за неговото отпадане, 
в миналото употребата му е била сил-
но наложена в езика
(звателен падеж - посочва лицето или 
предмета, към което (който) е насоче-
на речта. Звателната форма обикно-
вено се среща в пряката реч и служи 
за идентифициране на лицето (пред-
мета) на което (който) се говори)

Нека разгледаме примери:

• ,,Откога се е, мила моя майно льо, 
зора зазорила ‘’
Песен за Иван Шишман;

• ,,Стоян мами си думаше :
          - Майно ле, стара майчице’’
           Българска народна песен

• ,,Йорданка дума мама си:
„Майно ле, мащеха ли си?
Майно ле, ти да не знаеш,
че имам любе хайдутин
Българска народна песен’’

• ,,Ако ли, мале, майно ле, жив и здрав 
статна до село’’
Извадка от тефтера на Васил Левски

• ,,- Я пищи, пиле, майно ле, двама да 
пищим’’
,,Вила се гора”- българска народна пе-
сен

Освен за рожденната майка, българи-
те използват обръщението ,майна’ , 
майно’ и за Света Богородица.
Тъй като Библията забранява да се 
произнася напразно името Господне, 
голяма част от хората призовават Све-
та Богородица с думата ,майко, май-
ка, което както видяхме в примерите 
по-горе носи значение майка, майко.
По този начин и благодарение на 
фактата, че Пловдив е бил един от 
важните християнски центрове, то 
обръщението ,, майна”, което се из-
ползва само с положителна конота-
ция навлиза и остава трайно в езика 
на пловдивчани.
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Ние, хората, сме zoon 
politikon (политическо 
животно; такова което жи-
вее в полиса), както твърди 

Аристотел, и като такива не можем да 
избягаме от нашето социално начало, 
което ни повелява да живеем сред 
други хора и заедно с тях. А този жи-
вот с другите ни излага на различни 
влияния. Под натиска на тези соци-
ални влияния ние можем да проме-
ним собствените си убеждения, да 
се въвлечем в ситуации, в които по 
принцип не бихме, да заглушим гласа 
на съвестта си и да отстъпим от убеж-
денията си. Социалното влияние е 
поведение, чрез което съзнателно се 
стремим да променим поведението, 
чувствата или мислите на друг човек 
по отношение на дадено нещо.
Поддаването на влиянието на други-
те може да бъде целенасочено и осъз-
нато, както и напълно несъзнателно. 
Начинът, по който Аз-ът реагира на 
отправените към него опити за вли-
яние, зависи от неговите личностни 
характеристики и ситуационните 
особености. Подчиняваме се на вече 
установения ред под формата му на 
закони, норми и правила, поддаваме 

се на влияние, когато застанем лице 
в лице с други хора, когато тези дру-
ги ни умоляват или се опитват да ни 
подчинят на волята си. Можем да се 
поддадем на влияние, защото ни ха-
ресва и искаме да подражаваме или 
просто, защото споделяме мнение по 
дадена тема.
Конформизмът (conformity) и подчи-
нението (obedience) са две форми на 
социално влияние, които по своята 
същност са коренно различни една от 
друга.
Конформизъм се появява тогава, ко-
гато индивидът променя атитюда 
и поведението си, за да попадне в 
състояние на социална хармония с 
атитюда и поведението на групата. 
Натискът за конформиране е упраж-
няван от равни, които ползват същия 
статут като обекта. Индивидите, кои-
то се конформират, имат подобно или 
дори идентично поведение като това 
на източника на влияние.
Подчинението се проявява, когато 
индивидът промени своето поведе-
ние, за да изпълни преките заповеди, 
наложени му от легитимен автори-
тет. Този авторитет има по-висок ста-
тут в обществото и упражнява натиск 

Конформизъм и 
подчинение
Автор: Светослав Христов
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за подчинение върху обекта. Подчи-
нението предполага, че желанието на 
авторитета е да упражнява влияние и 
да наблюдава как подчиненият се по-
корява на заповедите му. За разлика 
от конформизма, индивидите, които 
се подчиняват, поначало имат пове-
дение, което е различно от това на из-
точника на влияние.

Конформизъм
Да си конформист означава да се под-
чиняваш на груповата норма, като 
оставиш на заден план собствените 
си предпочитания и вярвания. Въз-
можно ли е човек целенасочено да се 
стреми към прояви на конформност? 
Ако човек чувства вътрешен натиск 
да стане част от група, в която смя-
та, че ще се чувства добре и ще бъде 
приет, то това най-лесно става, когато 
заприлича на членовете на групата, 
като се облича по подобен на техния 

начин, като наподобява поведението 
и държанието им. Като не се различа-
ва от останалите членове на групата, 
той всъщност се подчинява.

Обикновено разглеждаме конфор-
мизма като влияние върху личността 
от страна на други хора в даден со-
циален контекст вследствие на което 
тя изменя поведението си и постъпва 
не според собствените си виждания. 
Това влияние, упражнявано от гру-
пата, може да бъде реално или въоб-
ражаемо, да е само във фантазията на 
човека. Много от решенията, които 
взимаме и поведенията, които показ-
ваме, са си наши собствени и непо-
датливи на външно влияние. Но дру-
га доста голяма част от действията ни 
са плод на влиянието на групата, към 
която принадлежим.
В много случаи човек е подложен на 
социално влияние, без това да сти-
га до неговото съзнание и той да го 
разбира. Възможно е да сме напълно 
убедени, че сами направляваме жи-
вота си, а това всъщност изобщо да не 
бъде така. В действителност, конфор-
мистът най-често просто отговаря на 
груповите очаквания и изисквания, 
заблуждавайки се, че той сам ръко-
води живота си и всичко е резултат 
единствено на неговите лични убеж-
дения и решения. 
Самото понятие конформизъм про-
изхожда от латинското conformis 
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– подобен, сходен. Счита се за тер-
мин, описващ пасивното приемане 
от човека на вече съществуващото 
статукво и стремеж да се уеднакви 
с всички останали. Конформизмът е 
синхронизиране на индивидуалното 
поведение с това на групата.
Проявите на конформизма и начи-
нът, по който се възприема той от об-
ществото са до голяма степен зависи-
ми от междукултурните различия.
Европейската традиция в социал-
ната психология е склонна да счита 
конформизма точно като влияние на 
мнозинството; за нея двете понятия 
са синоними – “конформизъм, или 
влияние на мнозинството”.
Американската традиция в социална-
та психология показва амбивалентно 
отношение към конформизма. 
От една страна се счита, че човек 
трябва да се съгласява с останалите и 
да постъпва, както постъпват те или 
както те искат от него да постъпи, за-
щото с това се осигурява желаната 
обществена хармония. Човек може 
да има успехи в социума, ако другите 
го одобряват. А те го одобряват, само 
ако постъпва, както те считат за пра-
вилно, т.е. ако той се съобразява в по-
стъпките си с тях.
От друга страна, ценящите индиви-
дуализма американци се притесня-
ват и се опасяват от прекалено лесния 
отказ от лично становище под нати-
ска на околните. Считат такъв човек 

– който не може да бъде себе си, за 
непълноценен, за посредствен.
През 1967г. Бери провежда изследва-
не в областта на сравнителната кул-
турология, посветено на влиянието 
на групата в примитивните общества. 
Той изследва конформизма у племе-
то темне в Сиера Леоне и при ески-
мосите от Бафиновия остров. Темне 
произвеждат ориз и имат стопанства, 
където събират храна докато ески-
мосите са ловци и риболовци, които 
не трупат храна. След като били под-
ложени на фалшиви групови норми 
по време на решаване на задача за 
зрително възприятие, Темне се кон-
формирали чувствително повече, от-
колкото ескимосите. Бери приписва 
този резултат на различния начин, по 
който тези народи отглеждат децата 
си, който от своя страна е обусловен 
от различния тип стопанства и тех-
ните кардинално различни начини 
за осигуряване на прехраната. Сто-
панствата, при които има натрупване 
на храна, както е при Темне, наблягат 
върху конформизма на децата. Ловно 
– риболовните стопанства, като тези 
на ескимосите, наблягат на индиви-
дуализма.
В други трудове по сравнителна кул-
турология е правен паралел между 
конформизма, който демонстрират 
деца от няколко съвременни обще-
ства, това са изследвания проведени в 
САЩ, СССР и Израел, в периода 1970 
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– 1976г. от международен екип от из-
следователи, воден от Джеймс Гарба-
рино и Ури Бронфренбренер (Брон-
френбренер, 1970; Шувал, Венаки, 
Бронхренбренер, Деверо и Кили, 
1975; Гарбарино и Бронфренбренер 
1976). Те оценяват конформизма на 
12-годишни деца спрямо конвенцио-
нални морални стандарти, като ги ка-
рат да прогнозират поведението си в 
различни ситуации. Децата от по-ин-
дивидуалистичните страни е много 
по-вероятно да признаят склонност 
към неподчинение и пакостене у себе 
си, отколкото тези от по-колективи-
стичните страни като СССР, където  
и вкъщи, и в училище се подчерта-
ва подчинението и благополучието. 
Децата в колективистичните страни 
описват себе си като по-подчинява-
щи се на очакванията на възрастните 
и смятат, че е по-малко вероятно да 
се присъединят към връстниците си 
в предизвикването на очакванията 
на възрастните. Подобен конформи-
зъм може да се открие и в българския 
манталитет под формата на поговор-
ки от типа на – “Да би мирно седяло, 
не би чудо видяло.”

Колективизъм и индивидуали-
зъм

Колективизмът и индивидуализмът 
са двата основни стила на живот, 
които са в основата на развитието на 

социума и на всяка социална група. 
Това са двете най-общи характерис-
тики на комуникативните, социо-
нормативните и интерактивните 
страни на обществената практика на 
макро равнище. На по-ниски нива 
можем да говорим за субкултури и 
съответно за стил на живот и социал-
ни взаимоотношения в съответната 
социална общност. Човешките взаи-
моотношения и битието в по-малки-
те социални общности със съответ-
ната субкултура в някаква степен са 
белязани или от колективизма или от 
индивидуализма.
Колективизмът или индивидуали-
змът се считат за основни белези на 
самата култура в съответното обще-
ство. Даже в литературата се говори 
за колективистичен и индивидуалис-
тичен тип общества, подчертавайки 
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по този начин значимата роля на тази 
атрибутивна характеристика.
Колективизъм
Терминът „колективизъм” произхож-
да от латинското collectivus – събира-
телен, задружен. И най-общо може да 
бъде дефиниран като обществен стил, 
при който интересите, ценностите 
и целите на социалната общност са 
поставени преди личностните по-
требности и целите на личността. А 
идентичността на хората се определя 
по-скоро от принадлежността им към 
социални групи (общности), откол-
кото от личностните им характерис-
тики.
Колективизмът е социално устрой-
ство, при което благоденствието на 
групата или на обществото като цяло 
се считат за по-важни, отколкото бла-
годенствието на отделната личност. 
Личността е зависима и се определя 
чрез другите членове на обществото 
и чрез връзките си с тях. Тя не е сама - 
свързана е с другите участници в гру-
пата. Представя по-скоро общността, 
отколкото лично себе си. Самоиден-
тифицирането и самоотъждествява-
нето на личността стават чрез взаи-
модействието и взаимозависимостта 
с другите членове на обществото. За 
личността, както и за цялото обще-
ство, колективните постижения са 
по-важни от личностните. Егоизмът 
е стигматизиран, а обществените за-
дължения често са издигнати в култ.

Позитивните преживявания (емо-
ции, чувства, настроение) най-често 
са свързани с позитивни междулич-
ностни отношения на внимание, на 
зачитане, на обич и др.

Индивидуализъм
За разлика от колективизма, при ин-
дивидуалистичния обществен стил 
приоритет имат личностните инте-
реси и цели. За личността те са по-ва-
жни от обществените ценности. 
Нейната идентичност се определя 
не от принадлежността към различни 
групи, а от стойността на собствени-
те личностни характеристики и е от 
изключително значение за отделния 
индивид.
Самоопределянето на личността не 
става чрез връзките и взаимоотноше-
нията с други хора, а чрез индиви-
дуалните особености, способности и 
цели на личността. Значение за хора-
та имат по-скоро личните им права, 
собствените им успехи, свободата им 
и др.
Личността е самостоятелна и осъзна-
ва своите собствени права. Предста-
вя себе си пред света, а не някаква 
група, в която участва. Самооценката 
е свързана със собствените способ-
ности и не е зависима от мнението 
на другите. Изпълнението на лични-
те цели е поставено на преден ред, 
докато общественият интерес е оста-
вен на заден план.
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Възпитанието на подрастващите в ин-
дивидуалистичните общества е в по-
сока на независимост, самочувствие 
и креативност. Още от най-ранна въз-
раст децата се приучват на самостоя-
телност. Научават се да разчитат на 
себе си и да поемат отговорността за 
собствения си живот върху себе си. 
На конформизма в много случаи се 
гледа като на недостатък.

Нормативно и информационно 
влияние
Каква е причината хората да са кон-
формни? Мортън Дойч и Харълд 
Джерард (Дойч и Джерард, 1955) си 
задават този въпрос и стигат до заклю-
чението, че избираме да сме конфор-
мни защото искаме да ни харесват и 
одобряват, или защото искаме да сме 
прави. Те правят разграничение меж-
ду двете причини и ги наричат нор-
мативно и информационно социал-
но влияние.
Нормативното социално влияние е 
да вървиш „след тълпата”, за да избег-
неш отхвърляне, да запазиш доброто 
отношение на хората към теб или да 
спечелиш тяхното одобрение. Нор-
мативното влияние е мотивирано от 
загриженост за собствения социален 
имидж и резултати. Групите често 
отхвърлят онези, които непрекъсна-
то се отклоняват. Има доказателства, 
че хората, които се отделят от кон-
сенсуса на групата, биват оценява-

ни негативно и биват отхвърляни от 
групата. Например Джерард и Ротър 
(1961) установили, че от 24 изследва-
ни субекта, които се конформирали 
слабо или не се конформирали изоб-
що, 19 очаквали отрицателна оценка 
от страна на групата. Допълнителни 
изследвания по темата, показват, че 
фактите, поддържащи страха на из-
следваните лица, че ще бъдат наказа-
ни заради това, че не са конформни, 
си имат основание. Много трудове 
сочат, че членовете на дадена група 
действително не обичат и отхвърлят 
лицата, които се отклоняват от кон-
сенсуса на групата. (Левин, 1980)
Съществува общо предположение, че 
нормативното влияние има по-малко 
възможности да доведе до лично съ-
гласие, отколкото информационното 
влияние.
Информационното влияние, от дру-
га страна, е по-вероятно да даде в ре-
зултат приемане. Когато реалността 
е неопределена другите хора могат 
да бъдат важен източник на инфор-
мация. Реакциите на другите освен 
това могат да влияят върху начина, 
по който интерпретираме неопреде-
лените стимули. Информационното 
влияние е стимулирано от желанието 
да бъдеш прав.
Информационното влияние се уп-
ражнява в случаите, когато дадена 
личност се конформира под натиска 
на групата, защото иска да има реална 
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представа за действителността. (Дюч 
и Джерард, 1955) Този тип влияние 
има повече шансове да се прояви при 
едни обстоятелства, отколкото при 
други. Общо взето, вероятно колкото 
по-малко доверие има дадена лич-
ност във валидността на своята по-
зиция, толкова по-податлива е тя на 
влиянието на каквато и да било ин-
формация. Доверието от своя страна 
зависи от фактори като нееднознач-
ността и трудността на поставените 
под въпрос стимули. (Алън, 1965)

Функции и последствия от кон-
формизма
Конформизмът има както положител-
ни, така и отрицателни страни. Може 
би един от най-важните му позити-
ви е обслужването на процеса на со-
циализация, в което отстъпчивостта 
и подчинението, са инструменти за 
приемане на личността в обществото.
Конформизмът има своето поло-
жително приложение в областта на 
личното самовъзприемане. Човек 
чувства особен психичен комфорт, 
отговаряйки чрез конформизма си 
на очакванията на останалите. Това 
може да се забележи в детските гру-
пи, в групите от зрели хора, както и 
в старчески групи. Самият климат на 
една социална група се влияе от съ-
ществуващия групов конформизъм. 
Ако той липсва, най-често климатът е 
лош, има препирни, скрити и откри-

ти недоволства и конфликти.
В западната култура на конформизма 
се гледа по различен начин в срав-
нение с източната. Там понятието е 
изпълнено с отрицателен привкус и 
от него лъха повече негативност. На 
Запад конформизмът е по-скоро от-
стъпчивост, послушание, загубване 
на себе си, подчинение и липса на 
свобода. Основната функция на кон-
формизма се вижда като налагане на 
нещо, което не е желано от личността.
На Изток функциите на конформизма 
са представени в по-положителна 
светлина. Проявите на конформизъм 
изглеждат по-скоро като зрялост, са-
моконтрол. Самият конформизъм се 
възприема от обществото като необ-
ходим обществен феномен. Хората ги 
възприемат като солидарност с оста-
налите. Има обществени устройства, 
които изцяло се изграждат върху кон-
формизъм, а някои от тях (комунис-
тическото, фашисткото и др.) са не-
възможни без най-острите му форми.
Основна интегрална функция на 
конформизма е изменението на по-
ведението на личността, когато тя 
пребивава реално или виртуално в 
социална група, в резултат на реален 
или мним групов натиск. Погледнато 
от гледна точка на обществото кон-
формизмът консолидира и укрепва в 
някаква степен социалната група.
Конформизмът променя не само по-
ведението и постъпките на човек, а 
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изменя него самия. Влиянието вър-
ху личността, което се осъществява 
чрез механизмите на конформизма, е 
много ефективно.

Класически експерименти
Един от пионерите в областта на со-
циалната психология и в частност в 
изследването на явления като соци-
алния натиск и конформизма е Му-
зафер Шериф. Той си задава въпроса, 
дали може да се наблюдава появата 
на социална норма в стерилна, екс-
периментална лаборатория.
За целта на своите експерименти 
Шериф използва така наречения ав-
токинетичен ефект. Този ефект се 
състои в  следното: ако дълго време 
гледаш ярка светла точка в съвърше-
но тъмна среда, получаваш илюзията, 
че тя се колебае и се мести. Причи-
ната, според теорията на зрителното 
възприятие, е в липсата на пунктове 
за сравняване на местоположението 
на светлината. По този начин се по-
стига уникалност на феномена, тъй 
като при всеки отделен човек илюзи-
ята е различна.
След серия от експерименти, Шериф 
събира богата база данни, които по-
казват, че ако хората са част от група 
и гледат светла точка в тъмна стая, те 
са склонни да уеднаквяват мненията 
си за привидното й движение. Всич-
ко това Музафер Шериф приписва на 
феномена конформизъм.

Друго бележито име в изследвани-
ята на конформизма е Соломон Аш. 
Той си поставя за задача да установи 
дали хората проявяват конформизъм 
и в случаите, където, за разлика от ав-
токинетичния ефект, който изследва 
Шериф, има еднозначност и нещата 
са очевидни. На групи по пет души, 
от които четирима са подставени по-
мощници на Аш, се поставя задача да 
установят на коя от трите изобразени 
върху една картичка отсечки съответ-
ства отсечка от друга картичка.
Аш планира така експеримента, че 
четиримата конфедерати, подставе-
ните лица да казват, че отсечката е 
равна на отсечка №3, а не на отсеч-
ка №2, която е правилната. Петият 
участник, който всъщност е изслед-
ваното лице, в голям процент от слу-
чаите проявява конформизъм, като се 
съгласява с очевидно грешният отго-
вор даден от останалите. Соломон Аш 
констатира, че това се случва в около 
35% от случаите, т.е. повече от една 
трета от взелите участие в експери-
мента са склонни към такъв сляп кон-
формизъм, дори и като се отнася за 
неща, които са очевидно погрешни.
Най-важният извод, който можем да 
си вземем от анализа на тези изслед-
вания е, че независимо от очевид-
ността на правилния отговор, хората, 
за да бъдат като другите в групата и от 
страх да не бъдат отхвърлени от тях, се 
присъединяват към очевидно греш-
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ното решение. Може би причината за 
разпространеността на този феномен 
е точно в лекотата на това присъеди-
няване, което на практика нищо не 
струва на отделната личност, а й дава 
много - благоразположението и одо-
брението на останалите.

Подчинение

За подчинение можем да говорим, 
когато индивидът променя своето 
поведение, за да се подчини на зако-
нен авторитет. Подчинението и кон-
формизмът са сходни по това, че и 
двете са форми на социално влияние, 
но се различават по известен брой из-
мерения, включително по разликата в 
статута на източника на влиянието и 
на целта на влиянието, желанието на 
източника да упражнява влияние и 
да следи да се подчинява на влияние-
то, както и по степента на подобие 
между поведението на източника на 
влиянието и поведението на целта на 
влиянието.
Правени са много по-малко изслед-

вания върху подчинението, отколко-
то върху конформизма. Но от това не 
трябва да правим заключението, че 
то е по-малко важно от теоретична 
или социална гледна точка. Въпросът 
- защо хората се подчиняват на за-
поведи, издадени от хора, покрити с 
блясъка на авторитета, е не по-малко 
важен от този - защо хората се влияят 
толкова много от групи от себеподоб-
ни.
Хората от съвсем малки се подчиня-
ват на мнението на авторитети, прек-
ланят се пред авторитета на родите-
ля, на учителя, на полицая – все лица, 
които заемат определена авторитар-
на позиция. Човек също така често 
се позовава на авторитет, когато из-
вършва едно или друго действие или 
се подчинява на дадена заповед.
Пионер в сферата на изследването 
на подчинението е Стенли Милграм, 
който провежда серия от експери-
менти чрез, които довеждат до едно 
шокиращо за света откритие.
Милграм разработва експериментал-
на процедура, за да определи усло-
вията, при които изследваното лице 
ще приложи болезнен електрошок на 
друг индивид, след като е получил за-
повед от авторитетна личност. След 
като пристигне в лабораторията, су-
бектът среща човек на зряла възраст, 
който заявява, че също ще участва 
доброволно в експеримента. Изсле-
дователят им обяснява, че неговото 
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изследване е посветено на влияние-
то на наказанието върху процеса на 
обучение.
С жребий се определя кой от двамата 
ще е задаващ въпроси и кой отгова-
рящ на задаваните въпроси. Естест-
вено жребият е нагласен, така че до-
вереното лице на експериментатора 
винаги попада в ролята на “ученик”. 
Пред погледа на “питащия” другият 
е пристегнат към кресло в съседна-
та стая и са му прикрепени електро-
ди към ръцете. След това задаващият 
въпросите под наблюдението на екс-
периментатора следи за верността 
на отговорите на отговарящия, кого-
то не вижда, но чува. Има право при 
грешен отговор да го наказва с ток 
чрез генератор с 30 степени – от 15 до 
450 волта, които се характеризират с 
непоносима болка и опасност за жи-
вота.

Експериментът е такъв, че отговаря-
щият прави грешки, а експеримента-
торът насърчава и настоява със спе-

циални инструкции питащия да го 
наказва с все по-силен ток, без значе-
ние, че от другата страна се чуват ви-
кове на болка, агония, протести и въз-
гласи. Репликите, които се използват 
за да подтикнат изследваното лице да 
продължи са:
- Моля, продължете.
- Експериментът изисква от вас 
да продължите. 
- Изключително съществено е да 
продължите.
- Нямате друг избор, трябва да 
продължите.
Ужасяващите резултати от този мра-
чен опит за надникване в човешката 
душевност са следните: независимо 
от всичко, което чуват, независимо, че 
разбират добре причиняваната от тях 
мъка на другия, цели 62,5% от учас-
тниците натискат превключвателя с 
450-те волта. А цели 80% наказват с 
ток, въпреки че са чули отговарящия 
да казва, че е сърдечно болен.
Дори самият Милграм е шокиран от 
резултатите на своите изследвания. 
Става ясно, че силата на подчинение-
то е извън контрола на разума и мо-
рала, че конформизмът може да бъде 
изведен до абсурдни за човешките 
представи стойности и че можем да 
говорим за безумен конформизъм 
(mindless conformity). Той може да 
обхване всяка отделна личност, но 
така също и да завладее като абсурд-
но подчинение и послушание цели 
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общества.
Следствия от подчинението
Когато изучаваме наградите и стой-
ността на подчинението, трябва да 
сложим в сметката не само целта на 
влиянието и източника на влияние-
то, но и по-голямата група, към коя-
то принадлежат и двете. Наградите за 
подчинението и неговата стойност за 
подчинение са подобни на тези за ли-
чността, конформираща се под нати-
ска на групата. Към активните можем 
да причислим и факта, че даден под-
чинен има повече шансове да даде 
обективно правилен отговор, ако се 
подчинява на заповедите на автори-
тет с опит и познания, отколкото ако 
следва собствените си наклоннос-
ти. Нещо повече – подчинен, който 
се подчинява, най-вероятно ще бъде 
възнаграден, докато онзи, който не се 
подчинява, е изложен на опасност-
та от тежки наказания, включващи 
загуба на привилегиите, на свобода-
та и дори на живота му. В пасивите 
можем да включим факта, че даден 
подчинен понякога реагира обектив-
но до по-голяма степен приспособи-
телно, когато възразява на авторитета, 
вместо да му се подчини.
От гледна точка на авторитета, под-
чинението също може да има добри 
и лоши последствия. Осъзнаването 
на факта, че заповедите му се изпъл-
няват, често повишава продуктив-
ността на даден индивид, отчасти за-

щото не му се налага да прави усилия 
да наказва оспорващия ги подчинен. 
Освен това подчинението подсилва 
собствената му представа за могъ-
щество и за висок статут. Отрицател-
ните последици от подчинението за 
авторитета се състоят във възмож-
ността той да бъде държан отговорен 
за обективно некоректните действия 
на неговите подчинени и той про-
гресивно да губи необходимите спо-
собности, за да следва поведенията, с 
които се изявява пред другите.
По-широката група, към която спадат 
авторитетът и подчиненият, е пече-
лившата страна в тяхната връзка. В 
някои случаи покорните подчинени 
могат да помогнат на групата да по-
стигне своите цели, като извършват 
действия, които са обективно пра-
вилни, и/или като подкрепят отно-
шенията, които са важни от гледна 
точка на постигането на цели в бъде-
ще. В други случаи покорните подчи-
нени могат да попречат на групата да 
осъществи целите си, като извършват 
обективно неправилни действие и 
могат да пречат на групата със своята 
неспособност да отличават пригод-
ните от непригодните заповеди.
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Епохата, в която живеем, пла-
ши със своя упадък и посте-
пенното намаляване жизне-
ната сила на държавите, които 

доскоро наричахме Велики сили. По-
следното столетие се оказа арена на 
необмислени и произволни опити за 
налагане на конкретни геополити-
чески и геоикономически интереси, 
които се оказаха не просто неуспеш-
ни, ами толкова зле обмислени и раз-
мирни, че последиците от тях, ще се 
усещат тепърва. Бавното излизане на 

преден план и подем на средните и 
най-нисшите световни съсловия (т.
нар.общества от Третия свят) вече е 
очевидно и необратимо. Дори и без 
революция, информационното за-
падно общество, със своята непрес-
танна алчност и ламтене за повече, 
само оформи негативните нагласи на 
онази афектирана и бедна прослой-
ка. Направи най-жестоката грешка, 
поставяйки „стадото” над водачите. 
Опитвайки се да наложи своя демо-
кратичен и либерален модел там, къ-

Тероризъм – психологични, 
социални и религиозни измерения
Автор: Стефани Евгениева
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дето той е несъвместим с религията и 
разбиранията на месните граждани. 
Така наложеното отвън разбиране за 
„свобода” накара стадото да си избере 
нови пастири. Без лица и имена, без 
титли. Даде им територия и създаде 
държава- невидима. Купи си оръжия. 
Завъртя търговия. Започна поредното 
преселение на народите. И е видно 
как ни заливат...с хиляди. Обяви ни 
война, но невидима, защото тази вой-
на няма фронт, не е конвенционална 
и Запада не знае как да се защити и да 
се бори срещу нея. 

 Целта на настоящото есе е да се раз-
гледат причините довели до тази без-
помощност на Запада срещу заплаха, 
която не е нова, а посята и отгледана 
от него. 
До какво довеждат различията в цен-
ностната система и дълбоката асиме-
трия в световен мащаб? Кога песи-
мизмът се превръща в нихилизъм и 
защо това е предпоставка за самоу-
бийствени атентати? Каква е концеп-
туалната рамка за оценка ролята на 
религията като променлива, влияеща 
на самоубийствения избор? Защо ев-
ропейската политика за сигурност е 
безрезултатна и неспособна да се за-
щити от асиметричните заплахи.

Предпоставки за зараждане на са-
моубийствения тероризъм, нихи-
лизъм, психологична изолираност 
и икономически фактор. Социална-
та общност като феномен, задвиж-
ващ радикализма.
        
От философията знаем, че песимизма 
е предварителната форма на нихили-
зма. В какво се състои силата на пе-
симизма? В енергията на неговата 
логика. Нихилистичното следствие, 
вярата в липсата на ценности като 
последица на моралната оценка, по-
родена от наличието на тази дълбока 
асиметрия, която обезсмисля същест-
вуването. А именно осъзнаването, че 
не е страшно да си беден, а че каквото 
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и да направиш, колкото и да се бориш, 
никога няма да постигнеш чуждия, 
западен начин на живот. И когато 
този песимизъм достигне своето кри-
тично напрежение, а именно пре-
връщането му в нихилизъм, то тогава 
крайностите излизат на преден план. 
Тогава се следва максимата: „Щом аз 
няма да живея в справедлив свят, то 
и вие няма да живеете. Щом моите 
деца ще тънат в бедност, то аз ще раз-
руша света на вашите.” 
Нашият свят, европейският, прите-
жава висшите ценности, в служенето, 
на които човек би трябвало да живее, 
особено тогава, когато те му предя-
вяват най-тежки и скъпо струващи 

изисквания. Тези социални ценнос-
ти- за да се засили тяхното звучене, 
подобно на божите заповеди- са били 
издигнати над човека като реалност, 
като истинен свят, като надежда. И 
той гледа света през призмата на 
своите разбирания. А там, където цен-
ностите са различни? Когато настана 
време, в което идеалите, проповяд-
вани от Европа- свобода, равенство, 
толерантност, грижа за ближния, из-
ясняват нищожния си произход и би-
ват обезценени? 
Където има живот, там има и воля за 
власт. Дори и волята на слугата да ста-
не господар. Нека обясним модела на 
поведение на един бъдещ самоубиец. 
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Какви са предпоставките и начини-
те за въздействие от външната среда 
върху този индивид. 
Според Шопенхауер, дори слабият, 
когато служи на по-силния, се успо-
коява с това, че има правото да власт-
ва над още по-слабите. Само от тази 
наслада той не е способен да се лиши.
Окото на съвършения нихилист, кой-
то би приел фатализма, идеализира по 
посока на грозното, твори предател-
ство по отношение на собствените си 
спомени. Те не са му необходими, за-
щото неговото минало няма бъдеще. 
И онова, което той не прави по отно-
шение на самия себе си не го прави и 
по отношение на миналото на цялото 
човечество: той го оставя да пропад-
не заедно с него. Европа помни свое-
то минало, но за да бъде единна и е 
необходим Авторитет. Някой, кой-
то да застане начело и да определи 
и разпредели отговорността. Някой, 
който да успее да обедини хората, да 
ги сплоти срещу надвисналата опас-
ност. Но тя като че ли се опитва да 
избегне необходимостта, риска да си 
постави цел, защото тук врагът няма 
лице, няма ясно определена рамка на 
действие. За него не важат „правила-
та на играта”, създадени от Запада.
Омразата към йерархията и тотали-
тарното управление ражда противо-
положности и крайности, там къде-
то обществото не е „дорасло” за друг 
тип управление. Крайностите съот-

ветстват на епохата на господство на 
простолюдието, защото по-лесно се 
схващат. Липсата на образование и 
интелект тласкат към тези крайности. 
В условията на тоталитарна обстанов-
ка, маркирана от сравнително ниска-
та степен на свобода  и уважение към 
човешкото достойнство, хора, кои-
то вече имат предразположение към 
самоубийство, имат допълнителна 
причина да разглеждат живота като 
незначителен и да са склонни да го 
извършат. Наслоената аномия в тези 
общества, базирана на концепцията 
на човешкия род като носител на по-
тенциално ненаситни желания, кои-
то могат да отидат отвъд възможното, 
като поставят по този начин хората в 
ситуация на разочарование и отчая-
ние. Тъй като, обаче човекът е социал-
но животно, трудно оцелява сам, той 
търси общност, в която да „изиграе” 
своята жертвена роля и да получи 
подкрепа и признание (аплодисмен-
ти) от „публиката” си. Отношенията 
на социалната подкрепа предлагат 
непрекъснат обмен на идеи, чувства 
и емоции от индивида към другите и 
обратно, нещо като взаимна морална 
подкрепа, която не оставя отчаяния 
да разчита единствено на собстве-
ните си ресурси (материални и ду-
ховни) ами му дава възможност да се 
„храни” от колективната енергия и 
да поддържа своята собствена, дори 
когато тя е изчерпана. Наличието на 
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подобен паразитизъм поражда под-
чинение, чувство на дълг към общ-
ността и страх от изпадането извън 
нея. Тогава човек прибягва към онзи 
модел на поведение, който е дълбо-
ко интегриран в социалната група 
и е склонен да разглежда самоубий-
ството като дълг, отколкото като нещо 
друго. Целта на самоубийството не е 
толкова да удовлетвори субекта, кой-
то го осъществява, колкото групата, 
към която принадлежи; собственият 
живот се възприема като нещо вто-
ростепенно по отношение интере-
сите на колектива.  Така „колектива”, 
който е вербувал субекта, печели, за-
щото самоубийствените операции 
са лесни и прости за осъществяване, 
имайки предвид факта, че липсва ос-
новния въпрос, определящ успеха на 
всяко въоръжено действие, а именно 
изтеглянето на извършителя. Поради 
това са и много по-евтини. Цената на 
операция с участието на един човек 
рядко надвишава 150 долара. 

Връзка между насилие, религия и 
тероризъм

В научната литература съществуват 
много изследвания, анализиращи 
връзката между насилието, религията 
и тероризма. Защо религиозният фак-
тор (като доктрина), замаскира поли-
тическите интереси?  Според Фокс и 
Сандлър конкретизация на влияние-

то на религията може да се търси в 
пет направления: първо, религията е 
пряко свързана и определяща иден-
тичността; второ, религията включва 
система от убеждения, влияещи на 
поведението; трето, теологията или 
докрината могат и оказват влияние 
върху поведението; четвърто, рели-
гията е източник на легитимност; и 
пето, религията се отъждествява с ре-
лигиозните институции. 
Трудно е да се даде дефиниция за по-
нятието религиозен тероризъм. Оп-
ределения от типа „свещен терор”, 
„терор в името на Бога” не са дос-
татъчно изчерпателни, тъй като по-
литическите и социални елементи 
остава замаскирани. Освен това все 
още стои въпросът кой определя как-
во точно е „тероризъм”- радикален 
терор или борба за свобода по един-
ствения възможен начин срещу враг, 
който е в пъти по-могъщ? Поглеж-
дайки назад във времето тероризмът, 
разбиран като терор, като инстру-
мент за всяване на страх, ужас и ро-
болепие, съществува още от зората на 
организираните общества като фак-
тор за разубеждаване или наказание. 
Първата зародила се в Месопотамия 
империя, държавата Саргон, е изгра-
дена върху именно върху терора, из-
ползван от монголите с цел градовете 
сами да се предават, понякога дори 
без обсада. Иначе казано тероризмът, 
който представлява всяване на страх, 
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е историческо явление, много по-об-
ширно отколкото предполага съвре-
менната употреба на това понятие 
(незаконното  използване на насилие 
за извършване на действия с теро-
ристичен характер). В съвременното 
общество тероризмът е почти един-
ственото средство за борба на слабия 
срещу силния. Определян още като 
най-насилствената  форма на пси-
хологическа  война, която далеч над-
хвърля физическите си резултати, за-
щото той често си служи със смешно 
скромни средства, за да сътвори сила, 
като се надява да постигне от долу 
онова, с което държавата разполага от 
горе.

Религиозният тероризъм и светов-
ните асиметрии- предпоставки за 
радикализиране

 Явно е, че няма как феноменът „те-
роризъм”и в частност „ религиозният 
тероризъм”, да бъде разглеждан сам 
по себе си, защото той не е новопо-
явил се риск, а следствие от задъл-
бочаващите се световни асиметрии, 
лоши политики, криворазбрани ико-
номики и поставяне американските 
и европейските ценности на върха на 
световната пирамида. 
Населението на страните от Третия 
свят, тези които „бълват” терористи, 
демографски е много по-различно 
от нас. Ако в България средната въз-

раст на населението в години е 42, 
а за Европа- цифрата е 40, то в дър-
жави като Сирия възрастта е 22 годи-
ни. Положението в Афганистан не 
е по-различно (17 г.), Нигерия (17 г.), 
Пакистан (21 г.), Либия (24 г.), Иран 
(27 г.). Това е голям брой младо и ак-
тивно население, което няма как и с 
какво да се препитава. Обективно по-
гледнато най-тежката последица от 
войната в Сирия, не е разрушената 
инфраструктура, а факта, че вече че-
тири години училищата са затворе-
ни. Хората не се образоват, т.е. губят 
конкурентни предимства и тепърва 
ще се сблъскат с липсата на елемента-
рен шанс за реализация. Това ще до-
веде до предразположението им към 
радикализма. Пред тези хората стоят 
три избора: 1.) да емигрират, което се 
случва и процеса е необратим; 2.) да 
направят революция в страната си, 
което те намират за безсмислено, по-
ради наличието на непрекъснат ин-
формационен поток, идващ от Запада; 
и 3.) желанието за промяна на цялата 
световна асиметрия, т.нар. терори-
зъм. Трябва да се отбележи факта, че 
младото населението е по-радикално 
настроено, по- манипулируемо, по-
ради липсата на опит и образование 
и не на последно място- желае да за-
богатее. Тук идва логичният въпрос: 
тогава защо се самоубиват, след като 
желаят по-добър живот? И отговорът 
е много прост. Идеята! Идеята, че ти 
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дори да имаш нещо сега, утре децата 
ти пак няма да имат и ти никога няма 
да можеш да си позволиш онова, кое-
то притежават западняците. Когато 
една идея бъде възприета като висша 
ценност и се изпълнява не за кон-
кретния човек и не за конкретното 
време, а за Промяната като цяло, то-
гава тя е неунищожима. Тероризмът 
не може да бъде преборен с иконо-
мически или социални способи. Той 
е като триглавата ламя от приказките. 
Режеш една глава и на нейно място 
се появяват още три. Ал Кайда беше 
унищожена, но от нейните останки 
се появи Ислямска държава. Ако тя 
бъде унищожена, ще се появи нова 
подобна организация. Борбата трябва 
да бъде срещу Идеята. Защото човеш-
кият ресурс в тези страни е неизчер-
паем. Той е млад, иска промяна, носи 
заряда на ощетения и угнетения. 
Ако тези умрат, ще дойдат нови и ще 
следват именно Идеята за нов свето-
вен ред. 

Заключение

Разпадът на обществото, следовател-
но и неопределеността в която жи-
веем, са насадени в нашето време и 
вече пускат дълбоки корени.  Няма 
нищо, което може да застане здра-
во на краката си. Светът е плашещо 
нестабилен. Всички мерки, които се 

взимат за налагане на превес и овла-
дяване на несигурността, се пречуп-
ват през призмата на политическата 
угодност. Живее се ден за ден, от из-
бори до избори, защото утрешния ден 
е съмнителен и опасен. Но този път 
е хлъзгав и се пропуква. Там, където 
все още стъпваме, скоро никой няма 
да може да мине.
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ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО ОТ ТУК (LINK)
САМО ЗА ТЕЗИ С АБОНАМЕНТ!
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