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Интервю с Елица Кьосева: 
Имаме учени на светов-
но ниво, които работят в 
България

Наградата „Джон Атанасов“ на Пре-
зидента на Република България за 
изявили се млади български изсле-
дователи в областта на компютър-
ните науки в световен мащаб, при-
влече интереса на медии и колеги 

към Вас миналата година. Разкаже-
те за тази селекция и как Вашата 
работа беше забелязана и оценена? 
Наградата “Джон Атанасов” е много 
висока чест за мен и съм изключител-
но щастлива да бъда един от лауреа-
тите за 2016 година. Моята работа е 
на границата между компютърните 
науки и квантовата физика в областта 
на квантовите компютри и квантова-

Интервю с Елица Кьосева: Имаме 
учени на световно ниво, които 
работят в България

http://nauka.bg
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та информация. Аз съм физик теоре-
тик, но се радвам да получа награда 
за компютърни науки. Моята работа, 
освен научни изследвания, включва 
преподавателска дейност както и ан-
гажимент към ООН Сингапурски Ко-
митет за Жените и вярвам, че журито 
е взело под внимание всички аспекти 
на работата ми, за да ме награди. 

Това ли е най-голямата награда, 
която сте получавала досега? 
Да. 

А чие признание до този момент е 
най-ценно за Вас? 

Това е признанието на моите близки 
хора, на моята майка и на моя съпруг, 
който макар и не от моята област, ви-
наги е подкрепял работата ми.  

Кога решихте да се занимавате с на-
ука? 
Някъде към края на бакалавърската 
си степен. Винаги съм се интересувала 
от точни науки и съм обичала матема-
тиката, и когато започнах да следвам 
във Физическия Факултет на СУ раз-
брах колко интересна е фундаментал-
ната физиката и каква красота се крие 
в сложните уравнения. Така постепен-
но започнах да се занимавам с научна 

http://nauka.bg
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работа и изследвания, и моята докто-
рантура беше нормално продължение 
на нещата, които правех в момента. 

Вашата докторска степен е от Физи-
ческия факултет на СУ, но научната 
Ви кариера е извън страната. Каква 
беше причината да не продължите 
да се занимавате с наука в Бълга-
рия? 
Причините са няколко. От една стра-
на, финансовата ситуация тук е много 
трудна за един човек, занимаващ се с 
наука, но благодарение на различни 
проекти все пак е възможно да се пра-
ви наука на световно ниво и тук. От 
друга страна, за един учен е нормал-
но да работи с няколко научни групи 
в различни университети и лаборато-
рии, за да натрупа опит. Така че за мен 
беше естествено да отида в чужбина и 

да потърся реализация там. 

Как Центърът за квантови техноло-
гии на Националния университет 
на Сингапур промени кариерата Ви? 
Освен качеството на науката, която се 
прави в Центъра за квантови техноло-
гии в Сингапур, другото което ме впе-
чатли бяха личните ми наблюдения 
за Сингапур и не на последно място 
– стилът на ръководството на Центъ-
ра. Той създава добра работна среда 
за своите студенти и учени, която ми 
повлия много позитивно.

Кой беше най-вдъхновяващият 
учен там? 
Това определено е Артур Екерт, който 
е Директор на Центъра. Негова е идея-
та за квантовата криптография, бази-
рана на сплетеността на състоянията, 
която използва законите на кванто-
вата механика за перфектно защитен 
обмен на информация. Освен учен от 
най-високо ниво, той е изключител-
но интересен човек, който управлява 
самолет, води курсове по гмуркане и е 
много добър в карането на водни ски. 
Аз все още поддържам връзка с него 
и неговото отношение към младите 
хора в науката като към равни ми на-
прави трайно впечатление. 

Върху какво работехте? Какви ре-
зултати получихте там? Какво Ви 
насърчи да продължите в тази сфе-
ра?

http://nauka.bg
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Работех върху квантови симулации 
– това са методи за симулиране на 
странни явления, които са трудно на-
блюдаеми, в квантови системи. Аз бях 
част от една научна група и научих 
много от моите колеги и ръководите-
ли там. 

Вие ли избрахте специализацията в 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) или тя Вас? 
Аз я избрах, разбира се. Годината пре-
карана в MIT беше много важна за мен 
и моята кариера и там наистина се до-
коснах до науката на най-високо ниво 
в света.  

Изкушавахте ли се да останете в 
MIT?
Моята специализация в МИТ беше за 
една година, като след това трябваше 
да се върна в Сингапур.

Къде са най-добрите специалисти 
във Вашата сфера? 
Разбира се, в САЩ – MIT, Harvard, NIST, 
както и няколко много добри групи 
в Европа – Австрия, Англия и други. 
Това са водещите места, като има мно-
го добри учени навсякъде по света. 

Може ли да се категоризират спо-
ред Вас по този начин учените – до-
бри, по-добри, най-добри? 
Не съм сигурна как да отговоря. Раз-
бира се, като във всичко едни са по-до-
бри от други, но има и много външни 

фактори, които оказват голямо значе-
ние. 

Мислите ли, че в България учен 
може да постигне резултати и при-
знание като свой колега от водещ 
световен научен център? 
Да, разбира се. Ние и в момента имаме 
учени на световно ниво, които рабо-
тят в България. Често те са подкрепе-
ни от Европейски научни фондове и 
благодарение на тях правят наука на 
световно ниво. Като пример за такъв 
мога да спомена моя научен ръково-
дител Проф. Николай Витанов от Фи-
зическия Факултет на СУ. Сигурна съм, 
че има и други. 

Сингапур добро място ли е за обра-
зование и наука? 
Да, Сингапур е много добро място, за-
щото образованието и науката се це-
нят и са висок приоритет за държава-
та. Сингапур инвестира много в тях и 
така привлича много добри учени от 
цял свят. 

С какво ви спечели Singapore 
University of Technology and Design 
(SUTD), където преподавахте кван-
това физика? 
Привлече ме с възможността да се 
развивам като добър университетски 
преподавател и учен. SUTD дава мно-
го добри възможности за печелене на 
проекти, за участие в научни конфе-
ренции, за връзки с много добри уни-

http://nauka.bg
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верситети и научни общности. Вече не 
съм в SUTD от края на 2016 г. Най-вече 
по лични причини реших да се върна 
в България. В момента моята работа 
е финансирана от Европейски проект, 
който се обслужва в Института по фи-
зика на твърдото тяло към БАН. 

Вие преподавахте със свои колеги 
от MIT и използвате добрите прак-
тики на института?
Да, така е. SUTD има много тясно съ-
трудничество с MIT и постоянно има 
колеги на гости от MIT, които работят 
с нас и нашите студенти. 

Кое е различното в азиатския ака-
демичен модел? 
Набляга се много на оценките и на 
формалното признание. Студентите 
много държат да получават високи 
оценки и винаги са готови да участват 
в различни състезания, тъй като пече-
лят грамоти и награди, които се ценят 
много. Заради това и те работят пове-
че и са по-мотивирани. 

Има ли интерес към квантовата фи-
зика сред младите хора, според Вас? 
Разбира се, това е една тясно специа-
лизирана област и обичайно не пред-
ставлява интерес за широката пуб-
лика. Това не е специалност и тема за 
всички, не е и нужно. Но който има та-
лант за нея, има и интерес. 
Интересните иновативни проекти 
обикновено провокират силен инте-

рес, а Вие работите именно по един 
такъв. Разкажете за работата си върху 
новите методи за контрол на кванто-
ви системи. 
Квантовата механика описва поведе-
нието и взаимодействието на мате-
рията и енергията на нивото на ин-
дивидуалните атоми и субатомните 
частици. Ние интуитивно разбираме 
колективното поведение на частици-
те при много по-големи мащаби, но 
квантовите ефекти често са странни 
и контраинтуитивни. Такива кванто-
ви ефекти са суперпозицията (в коя-
то система едновременно съществу-
ва във всички възможни състояния с 
определена вероятност) и сплитането 
(суперпозиция на множество частици, 
в която техните свойства са корелира-
ни помежду си). Използването на тези 
уникални свойства за обработването 
на информация ни дава уникални и 
вълнуващи възможности в нови ме-
тоди на обработване на информация 
чрез квантови компютри, точните из-
мервания, метрологията, навигации-
те, комуникациите, квантовите симу-
лации, и множество други области.
Моето научно портфолио е на грани-
цата на квантовата физика и инфор-
мационната наука в областта на кван-
товото инженерство и контрол. Моите 
научни изследвания са в новите мето-
ди за използване на светлина за ре-
ализиране на желаните операции и 
прецизния контрол на атоми и моле-
кули, които са градивните частици на 

http://nauka.bg
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квантовите компютри. Именно пре-
цизният контрол (с допустима грешка 
по-малка от 0.0001) в реализирането 
на квантовите операции в присъст-
вието на разрушителните ефекти на 
околната среда, е в основата на прак-
тическата реализация на обработва-
нето на квантова информация чрез 
квантови компютри. Тъй като кванто-
вите компютри са много чувствител-
ни към околната среда, засега тяхната 
реализация и широко разпростране-
ние остава в бъдещето.

След колко време ще използваме 
такива компютри? Как те ще проме-
нят живота ни?
Може би след около 15-20 години, но 
други квантови технологии вече се 
използват от бизнеса като различ-
ни сензори, квантова комуникация и 
криптография. 

Бизнесът ли търси учените, или уче-
ните търсят бизнеса по света? 
Мисля, че интересът е взаимен.

Какво според Вас би могло да се 
промени у нас , за да имат реално 
практическо приложение добрите 
постижения в българската наука? 
Трябва да има тясна комуникация и 
сътрудничество между науката и биз-
неса. Бизнесът трябва да финансира 
изследвания, както и да дава насоки в 
коя област има нужда от иновации. Да 
не забравяме обаче, че винаги тряб-

ва да се подкрепя и фундаменталната 
наука, която няма ясно практическо 
приложение за момента. Защото чо-
вечеството вече няколко пъти става 
свидетел на това как нещо абстрактно 
става основа на бъдеща технологична 
революция. 

Преподавателската или научната 
дейност би определила следващите 
стъпки в кариерното Ви развитие? 
И двете. Мисля, че за успешното раз-
витие на един учен е много важно той 
да има едновременно добър препода-
вателски и научен опит. 

Ако имате възможност с три изрече-
ния да мотивирате умни млади хора 
да се занимават с наука, какво ще 
им кажете?
Искам да им пожелая успех и да им 
кажа да вярват в себе си, да пробват 
късмета си, да бъдат смели и да тър-
сят възможности. Също така да знаят, 
че това което е най-важно е тяхното 
изследователско портфолио и пости-
жения. С добри резултати тяхната ди-
плома и работа ще бъде призната на-
всякъде.

Интервюто взе Милена Петкова
   

http://nauka.bg
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След като завършва Прилож-
на лингвистика с английски и 
японски език във ВТУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ Драгомир 

Касъров продължава обучението си с 
магистърската програма „История и 
съвременно развитие на страните от 
Източна Азия” с профил Япония в СУ 

„Св. Климент Охридски”.
Занимава се с японска история и съ-
времие, като има ред публикации от 
научни конференции в СУ „Св. Климент 
Охридски”, както и Центъра за източ-
ни езици и култури към СУ, свързани 
с модернизацията на Япония и Китай, 
японски корпоративен модел и др.

Вие сте завършил Приложна линг-
вистика с английски и японски език 
във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 
Как Ви заинтригува тази специал-
ност?
След като завърших средното си об-
разование в ГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 
в град Сливен планирах да кандидат-
ствам по специалност „Право“ или 
„Международни отношения“, но в по-
следствие промених решението си, за-
щото винаги съм проявявал интерес 
към японския език и култура. Спрях 
се на Великотърновския университет 
„Св.Св. Кирил и Методий“ заради въз-
можността да изучавам паралелно два 
езика, което предлага по-големи въз-
можности за реализация. След пет го-

Интервю с Драгомир Касъров: 
Задачата на историческата наука е 
преди всичко да пресее истината от 
мита
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дини прекарани в изключително при-
ятна и приятелска обстановка мога 
да кажа, че съм направил правилния 
избор. Нивото на обучение и по двата 
езика е високо, като през първия се-
местър се провежда интензивен курс 
по японски език. Също така се пре-
подава японска литература, история 
и съвремие. Най-силно впечатление 
ми направи сплотеността и всеотдай-
ността на преподавателите (включи-
телно японци), които положиха много 
усилия за завършването на нашата 
професионална подготовка.

Кога осъзнахте, че именно това е Ва-
шето занимание? Призвание ли е? 
Ако не беше това, с какво смятате, 
че щяхте да се занимавате? 
Трудно ми е да посоча точен момент, 
след който бях убеден, че японската 
история и съвремие са моето призва-
ние. Доста време ми отне да реша как 
точно искам да доразвия научните си 
интереси. Със същото желание бих се 
занимавал с преподаване и превод на 
литература.

А как решихте да запишете магис-
търската програма „История и съ-
временно развитие на страните от 
Източна Азия” с профил Япония в 
СУ „Св. Климент Охридски”?
Програмата се осъществява съвмест-
но между Центъра за източни езици и 
култури и Историческия факултет на 
Софийския университет и най-точно 
отговаря на научните ми интереси. Тя 
предлага един по-широк поглед върху 
историческото и съвременното разви-
тие на този регион, чието значение в 
международните отношения нарасна 
значително през последните десети-
летия. 
Ако тенденцията продължава, в бъде-
ще ще има нужда от повече специали-
сти в тази област.

Много от завършилите още от бака-
лавър се насочват към чужбина. Об-
мислял ли сте да учите сходна спе-
циалност, но извън България?
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Не. Мисля, че в България езиковата 
и историческа подготовка е на доста-
тъчно високо ниво. Имал съм честта и 
удоволствието да ми преподават хора 
като проф. Искра Баева, проф. Алек-
сандър Федотов, доц. Костадин Гро-
зев, както и големият наш японист 

Братислав Иванов. 
Вие сте доброволец в сп. Българска на-
ука, а наскоро участвахте и като лек-
тор на Докторантски чай, Физически 
факултет. Какво Ви мотивира? 
На първо място това е желанието да 
виждам хора, които искат да научат 
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нещо ново, да задават въпроси и да 
не приемат безкритично всяка гледна 
точка. Когато се събираме, не вина-
ги споделяме общи интереси или сме 
на едно мнение, но така се получават 
най-интересните разговори и споро-
ве. Също така вярвам, че задачата на 
историческата наука е преди всичко 
да пресее истината от мита, което ме 
мотивира да подбирам малко познати 
теми за широката аудитория.

Какво е мнението Ви за науката в 
България?
Въпреки недостатъчното финансира-
не и трудното прилагане на резулта-
тите от труда на много учени, страната 
ни има редица постижения в най-раз-
личи сфери на науката. Бих казал, че 
именно заради трудностите, в Бълга-
рия с наука се занимават преди всич-
ко хора, за които това е призвание. Не-
зависимо от проблемите, такива хора 
винаги успяват.

А с какво по-точно се занимавате в 
момента?
Работя в сферата на информационни-
те технологии и по-специално медиен 
и бизнес анализ. 

Какви са бъдещите Ви творчески 
планове?
В началото на годината смятам да 
започна работа по първата си книга. 
Междувременно ме чакат още лекции 
и статии.

Каква е тематиката на книгата?
Най-вероятно ще е свързана с някоя 
личност, оставила отпечатък в япон-
ската история, но малко позната у нас. 
Веднага се сещам за последния шогун 
– Токугава Йошинобу. Въпреки че той 
е представител на стария режим, през 
краткото си управление се опитва да 
модернизира Япония и поставя реди-
ца основи, върху които впоследствие 
ще надградят дейците от периода 
Мейджи. Историята на живота му е 
много интересна, изпълнена с обра-
ти, препятствия и смъртни опасности. 
Въпреки това, той успява да доприне-
се за сравнително безкръвното преда-
ване на властта и слага край на шогу-
ната по един достоен начин.
Как си почивате след дългия рабо-
тен ден?

Най-често с хубава книга, малко спорт 
и срещи с приятели.

Интервюто взе Яна Ненчева

  

http://nauka.bg


НАУКА | БРОЙ 106

17Българска наукаФЕВРУАРИ 2018

С подкрепата на:

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Екологичният Научно-образо-
вателен център към Зоологи-
ческа градина – София е едно 
уникално по рода си място, 

което от 1998 г. насам не спира да при-
влича, обучава и вдъхновява млади 
природолюбители, както и да възпи-
тава посетителите в респект към жи-
вотните и природата.
Създаден е по идея на Диана Златано-
ва, която в момента е доцент към БФ 
на СУ „Св. Климент Охридски“, през 
1998 г., след като тя е била на обуче-
ние в прочутия зоопарк на Джералд 
Даръл на о-в Джърси. През 2000 г. е 
завършена и реконструкцията на би-
вшето Централно кафене на Зоопар-
ка, което е превърнато в едноетажна 
сграда с лекционна и прожекционна 
зала, ограждения за животни и сер-
визно помещение. Оттогава центърът 
набира все по-голяма популярност. 
Екипът му от еколози и биолози съз-
дава разнообразни учебни програми 
и материали с цел осъществяване на 
екологично образование в зоопарко-
ви условия. В сградата се отглеждат 

различни интересни видове живот-
ни, които са подходящи за образова-
телните дейности на центъра. Едни 
от най-привлекателните са папага-
лите от видовете жълтобуза амазона 
и малко жълтокачулато какаду, един 
женски сервал, двойка тукани от вида 
зелен аракари, виетнамско мини пра-
се, мексикански амбистоми, йеменски 
хамелеон, зелена игуана, австралий-
ска дървесна жаба и др.

Екологичният Научно-
образователен център при Зоопарк 
– София
Автори: Катерина Зарева - Симеонова и Христина Тодорова - Филипова

Жълтобузата амазона Рикарда по време на 
къпане. Снимка: Катерина Зарева - Симеоно-
ва
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Една от най-популярните и търсени 
програми на Екологичния център е 
Лятното зооучилище. То се провежда 
през лятната ваканция и е за деца от 7 
до 14 години. През юни обучението е 
за деца от 7 до 10 години, а през юли 
– от 11 до 14. Всяка група се състои от 
20 деца и има занимания в рамките на 
5 дни (от понеделник до петък).

 Екологични игри и занимания.

Програмите за Лятното зооучилище 
за двете възрастови групи са създаде-
ни от екипа на центъра и към тях има 
разработени печатни учебни матери-

али. Те са уникални по съдържание и 
могат да се прилагат само в условия-
та на Софийския зоопарк. Създадени 
са на базата на опита и разработки 
на подобни образователни центрове 
в зоопаркове в цял свят, като се осно-
вават на нестандартни и забавни ме-
тоди за поднасяне на информацията – 
включени са много екологични игри, 

възможности за творческа изява, те-
матични разходки из зоопарка и дру-
ги индивидуални и групови дейности. 
Неотменна част от учебната програма 
са контактът и грижите за животните 
на центъра, които винаги се приемат с 
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голям възторг от децата. 

Малките гледачи подготвят храната 
за животните.

Всеки ден от обучителната програма 
е посветен на различна тема – от от-
глеждането на животни до рекордите 
в животински свят, изкуството, изсле-
дователския дух и опазването на био-
разнообразието. 

Зоопаркови дизайнери в действие – изграждане на маке-
ти на зоопаркови заграждения със средово обогатяване 

от природни материали.
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 През учебната година – от октомври 
до май, в неделните дни Екологични-
ят център радва своите посетители 
с една друга инициатива – Зооклуб 
“Ной”. Той е създаден през 2000 годи-
на като продължение на традицията 
на кръжока „Млад зоолог“, който съ-
ществува до 1987 г. Целта на зооклу-
ба е да привлече ученици и студенти, 
които имат засилен интерес към зоо-
логията, биологията и към дейност-
та на Зоопарка. Дейностите на клуба 
включват лекции на екологични и 
природозащитни теми, изнасяни от 
членовете на екипа на центъра или 
от външни лектори, изследователи и 
биолози. Приятели на клуба са Бъл-
гарското дружество за защита на пти-
ците, WWF България, Сдружение за 
дива природа Балкани, Групата за из-
следване и защита на прилепите, клуб 
„Скорец“ към Биологическия факул-
тет на СУ, научни организации, бъл-
гарски учени и изследователи.
Освен интересните мултимедийни 
презентации, членовете на клуба имат 
и практически занятия, като създава-
не на средово обогатяване за живот-
ни от зоопарка, грижи за животните 
от Екологичния център, изработване 
на хранилки и гнездилки за дивите 
птици, етологични наблюдения и др. 
Всяка година през декември клубът 
традиционно организира Коледно 
тържество в сградата на Екологичния 
център с кулинарен конкурс, награди 
и много празнично настроение.

И още:
По предварителна заявката от учите-
лите в делничните дни по време на 
учебната година екологичният цен-
тър работи с организирани групи 
деца от детски градини и училища 
(до 30 деца) като предлага презен-
тации на различни теми, свързани с 
животните, екологията и зоопарка в 
сградата на центъра, както и еколо-
гични игри в и около сградата.

Няколко пъти годишно Екологичният 
център организира информационни 
кампании, свързани с различни видо-
ве животни, като например Денят на 
птиците (1-ви април), Денят на носо-
рога (22-ри септември) и други. Тези 
кампании са насочени към посетите-
лите с цел повишаване на техните по-
знания за дивия свят и изграждане на 
природозащитно самосъзнание, като 
обикновено са съчетани и с арт-рабо-
тилнички за най-малките.
Други дейности на Екологичния цен-
тър са създаването на информацион-
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ните материали за Зоо-
парка – информационни 
табели за видовете, об-
разователни табла и др.; 
съдействие за провежда-
нето на научни изследва-
ния на национално и меж-
дународно ниво, оказване 
на помощ на ученици и 
студенти в техните науч-
ни разработки (реферати, 
дипломни работи и др.), 
както и осъществяване на 
доброволческа програма, 
работа по проекти, свър-
зани с образованието, на-
учната и природозащитна 
дейност на Зоопарка.
Чрез дейностите на Еко-
логичния център Зооло-
гическа градина – София 
се стреми да изпълнява 
основните функции на 
съвременния зоопарк – 
образователна, научна и 
природозащитна. Повече 
за Софийския зоопарк и 
дейностите на Екологич-
ния научно-образовате-
лен център може да нау-
чите на официалния сайт 
на зоопарка: 
www.zoosofia.eu         

Леопардов гекон (Eublepharis macularius). 
Снимка: Дарина Ташкова

http://nauka.bg


ИСТОРИЯ

С подкрепата на:

22ФЕВРУАРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

С Петър Теодосиев искаме да 
обърнем погледа на читате-
лите си към музеите и памет-
ниците на България и това, 

което имат да ни разкажат те. Затова 

в края на януари реших първи от тях 
да бъде Регионалният исторически 
музей в град Враца.
Тръгнах с нагласата, че ми предстои 
някакво, макар и скромно, приключе-

Врачанският принос към 
българската история
Автор: Росица Ташкова 

ЧУЙ В СТАТИЯТА 7 АУДИО ЗАПИСА/ИНТЕРВЮТА - https://goo.gl/Fa3uBj

Музеят, Куртпашовата кула и планината. 
Снимка: Росица Ташкова
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ние – дали защото отивах в Североза-
падна България, за която се носят ми-
тове и легенди (ами… ако са истини?), 
дали заради израза, че „във Враца гар-
га не каца“ или просто исторически 
непросветеното ми съзнание подсказ-
ваше, че нагазвам в непознати води…

Усещането ми не ме подведе и приклю-
чението започна с това, че автобусът, с 
който трябваше да отпътувам, се ока-
за маршрутка с 20 места, а продадени-
те билети бяха 30. По чудо се оказах 
сред последните, успели да се наста-
нят в нея, преди това да стане ясно. 
След неизбежния скандал, или някъ-
де по време на разгара му, щастливо 
отпътувахме към града с иначе славна 
история.

Враца ме посрещна със сняг и слънце, 
а в музея мои събеседници бяха архе-
ологът и директор на музея Георги 
Ганецовски и историкът Красимир 
Григоров, завеждащ отдел Възражда-
не.

Чуйте разказа на г-н Ганецовски за не-
говия професионален път, за скрити-
те съкровища на Враца и какво ново 
предстои да се случи в музея.

В музея във Враца се намира първият 
паметник на Христо Ботев. Скулпту-
рата е възпроизведена от проф. Гюс-
тав Еберлайн, който по автентичен 

снимков материал, непосредствено 
след Освобождението на България, 
възстановява образа на Ботев. Той е 
предаден в цял ръст и е в реални раз-
мери – такъв, какъвто е бил от плът и 
кръв.

Първият паметник на Христо Ботев. 
Снимка: Росица Ташкова

Това е първият паметник, който е 
издигнат на българин възрожденец 
след Освобождението. Той е бил мон-
тиран с лице към Балкана на мегдана 
на Враца. В дясната си ръка Ботев дър-
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жи прототипа на оригиналната сабя, 
която в момента също се намира в Ре-
гионалния исторически музей на Вра-
ца. Това е така наречената Черепишка 
сабя, която войводата е държал в дес-
ницата си до последния си дъх.

Красимир Григоров разказва повече 
за сабята на Ботев и как тя е намерила 
пътя си към музея: 
https://goo.gl/Fa3uBj

Сабята на Ботев. 
Снимка: Росица Ташкова

В освободителното движение и за-
почналата десета поред Руско-тур-
ска война, се включва една малко из-
вестна част, съставена от доброволци 
от тогавашната Врачанска епархия. 
Тези няколко човека продават цяло-
то си имущество, за да си закупят още 
в Румъния коне с идеята да съставят 
конната сотня към българското опъл-
чение за участие в освободителната 
война.
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Манифестът за обявяване на Руско-турската война от 1877-1878. Снимка: Ро-
сица Ташкова

Те били прикрепени към щаба на руското командване и взели дейно участие 
във всички операции като неразделна част от българското опълчение. Използ-
вани били за отговорни мисии, за разчистване на цели региони и за подкрепа 
на местното население от издевателства.
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Снимка: Росица Ташкова

Сред тях са Мито Анков, Иванчо Цвет-
ков, Григорий Найденов, Коста Бош-
наков – хора, чиито имена трябва да 
бъдат отбелязани с чест. В музея са из-
ложени част от техните награди – ор-

дени за храброст, получени лично от 
командването на руската армия.

Трябвало е да има шест такива сот-
ни на територията на страната, но на 
практика се образува само врачанска-
та.

Символичният ключ на Враца, връ-
чен на ген. Леонов в деня на освобож-
дението на града – 9 неомври 1877. 
Снимка: Росица Ташкова
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Във фоайето на РИМ, Враца е изложе-
но и творението на Св. Софроний Вра-
чански „Неделник“, както и неговият 
автопортрет.

Автопортретът на Св. Софроний и „Не-
делник“. Снимка: Росица Ташкова
Красимир Григоров разказва за Въз-
раждането и ролята на Св. Софроний 
Врачански: https://goo.gl/Fa3uBj

Така нареченият Букурещки период 
оказва трайно влияние върху дей-
ността на Св. Софроний Врачански. 
Там той създава едни от най-хубавите 

си произведения: Житие и страдания 
грешнаго Софрония, Кириакодроми-
он сиреч Неделник, Поучения.

„Кириакодромион, сиреч неделник“ – 
първата печатна новобългарска кни-
га, издадена през 1806 г. от Св. Софро-
ний. Снимка: Росица Ташкова

Наред с това, той се явява в основа-
та на образуването на таен комитет 
зад граница с цел освобождението 
на България. Св. Софроний предпри-
ема рискована дейност в Русия, къ-
дето се ползвал с доверие. През 1804 
г. той изпраща мисия, съгласувана с 
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останалите членове на комитета и не 
без знанието на първенеца Димитра-
ки Хаджитошев, който я финансира. 
За целта заминават Иван Атанасович 
Замбин и Атанас Николаевич Некович. 
Двамата престояват близо месец, до-
като руският император ги приеме, за 
да бъде поставен българският въпрос 
пред него и той да вземе задачата при-
сърце, за да може България да разчита 
не само на вътрешно-революционна-
та мрежа, но и на външна намеса.

Иван Замбин. Снимка: Росица Ташкова

Борбата за самостоятелна българска 
църква започва най-рано във Врачан-
ския край. Начело на борбата застава 

един от най-видните държавници, об-
щественици и политически деятели – 
Димитраки Хаджитошев.

Неговият баща е Тошо Ценов, който 
събирал стари предмети, които според 
него запазвали неповторими момен-
ти от българската история. Затова мо-
жем да кажем, че той вероятно е един 
от създателите на музейното дело в 
България. Той е предал на децата и 
внуците си тази любов към история-
та и те са продължили неговото дело. 
Той е и един от най-големите спомо-
ществуватели на манастирите. Изпра-
щани са много мисии от манастирите 
на Атон, които са търсели подкрепа от 
видния врачански първенец.

Неговият син, Димитраки Хаджито-
шев, овладява нишата между турска-
та военно-административна система 
и подчиненото население. Той започ-
ва да събира данъците с оглед да об-
лекчи положението на народа си. Оп-
итва се по свой начин да помогне на 
населението, като се съсредоточава в 
две направления – просветната дей-
ност и борбата за самостоятелна бъл-
гарска църква.

Още през 1822 г., той поверява обу-
чението на децата си на Константин 
Огнянович, който бил със сръбско 
потекло и бил свързан с намерения-
та на Хаджитошев да влезе в балкан-
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ската политика, кореспондирайки със 
сръбския крал чрез Огнянович. По 
това време Сърбия е била независимо 
княжество и Хаджитошев се опитвал 
да издейства максималното за бъл-
гарските национално-освободителни 
дела.

Димитраки Хаджитошев. 
Снимка: Росица Ташкова

В последствие делото на Огнянович 
става още по-мащабно. Той решава да 
се посвети изцяло на образователния 
процес във Враца, като преобразува 
местното килийно училище, помеща-
ващо се до този момент във Вознесен-
ската църква, в светско. За целта се 

построява нова сграда и през 1840 г. 
Огнянович поставя началото на пър-
вото класно училище. Постройката 
е на два етажа и приобщава едни от 
най-видните обществени деятели и 
учители във Враца по това време.

Сред тях са Петко Р. Славейков и не-
говият син, Иван Славейков, Захария 
Круша и други. Огнянович въвежда 
класна система, която е била непозна-
та до този момент и така Враца става 
един от първите градове със светско 
училище. Огнянович полага основи-
те на училището през първите 6-7 
години, но в последствие поради те-
кучеството на кадри не се намира не-
гов достоен заместник. Учителите се 
задържали по 2-3 години в града, но 
поради оскъдицата на средства, на-
пускали.

Димитраки Хаджитошев се посвещава 
на борбата, с която се е захванал и с 
оглед на целите на бъдещата револю-
ция, той започва строителството на 
една кула край село Кунино, чиято цел 
е да бъде фабрика, в която да се доби-
ва метал, а от него да се леят куршуми.

Но сред българските първенци се явя-
ват и предатели. Така, Хаджитошев 
бил компрометиран пред султана, 
който от своя страна издава нарежда-
не на валията във Видин да му достави 
главата на Димитраки. Двамата били 
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добри познати, тъй като Хаджитошев 
преди време съдействал за освобожде-
нието на валията от заточение при ру-
ския император. Валията го поканил 
във Видин, където след гощавката му 
съобщил, че трябва да бъде обезгла-
вен. Въпреки опита на Хаджитошев 
да отклони развитието на събитията 
в друга посока, като припомнил на ва-
лията за спасението му, той лаконич-
но му отговорил, че султанът трябва 
да получи или главата на Димитраки, 
или тази на валията.

След обезглавяването на Хаджито-
шев в града настъпил смут и събити-
ето оказало негативно влияние както 
върху просветния процес, така и вър-
ху църковно-освободителното движе-
ние.

Един от най-светлите революционери 
е роденият във Враца Никола Войво-
дов. Той бил готвен за човек, който да 
се занимава с производство на копри-
на. Но след като получил образование-
то си, завръщайки се във Враца, той се 
отдава изцяло на идеите на освободи-
телните борби.

Девет години преди преминаването на 
Ботевата чета, Никола Войводов пра-
ви това, което Ботев повтаря по-къс-
но. На 20 август 1867 г. заедно с Цвят-
ко Павлович се отправят на чело на 
чета от 100 момци. Само двамата пъ-

туват по Дунава с кораба Германия, а 
четата трябвало да се придвижи пеша 
през Сърбия до България, за да не бу-
дят подозрение в турските власти.

Никола Войводов прави фаталната 
грешка да се снима в Гюргево в чет-
ническа униформа и има сведения, че 

Никола Войводов и Цвятко Павлович. 
Снимка: Росица Ташкова
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българинът, който направил снимка-
та веднага се обадил в Русе и местният 
валия предприема всичко необходи-
мо, за да залови двамата революцио-
нери, които геройски устояват в ня-
колкочасово сражение на кораба.

Цвятко Павлович бил убит още там, а 
малко по-късно загинал и Войводов. 
Те били изхвърлени в общо гробище, а 
по-късно костите им са отделени и по-
гребани самостоятелно. Днес костите 
на Никола Войводов са пренесени в 
неговата къща в центъра на Враца, а 
централната улица носи неговото име. 
Преди 12 години е открит и паметник 
с неговия лик, който се разполага в 
началото на тази улица.

Красимир Григоров разказва за учас-
тието на Враца в Априлското въста-
ние и за личността на Митьо Цвет-
ков и Иваница Данчов: 
https://goo.gl/Fa3uBj

Куртпашовата кула и Кулата на 
Мешчиите

Двете кули във Враца спадат към 
средновековните кули в България. 
„Моят дом е моята крепост“ важи в 
пълна мяра за двете кули. Те датират 
от периода на късното средновековие 
и началото на ранното възраждане за 
България.

Те били оборудвани с еркери, които 
служели освен за уголемяване на пло-
щта, но там били оставяни и отвори, 
които се наричат мазгали и през кои-
то върху главите на атакуващите ку-
лата било посипвано горещо олио или 
катран.

Задължителен елемент в тези по-

Никола Войводов. 
Снимка: Росица Ташкова
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стройки е огнището. В Куртпашова-
та кула то е едно, докато в Кулата на 
Мешчиите е имало камини почти на 
всяко ниво. Подовете на етажите са 
изградени от дървен гредоред, а стъл-
бите – от камък и дърво. Достъпът до 
вътрешността на кулата се е осъщест-
вявал чрез подвижна стълба.

Кулата на Мешчиите. 
Снимка: Росица Ташкова

Изследовател на българските кули 
през този период е проф. Божидар Ди-
митров, който е изучавал и врачан-

ските две кули. Според него, това са 
били крепостите на господарите или 
т. нар. аяни – местни първенци, които 
след завладяването на Балканския по-
луостров са загубили позициите и вя-
рата си, потурчили са се, но са запази-
ли административната привилегия да 
събират данъците по места. Това им е 
създавало врагове в лицето на мест-
ния поробен народ.

Аяните играели посреднически функ-
ции между властта и местното насе-
ление. Фактът, че не са се чувствали 
сигурни и са изграждали подобни 
съоръжения, говори повече от фа-
ктологията. Някои от кулите са били 
собственост на аяните – такива са 
както Куртпашовата кула и Кулата на 
Мешчиите във Враца, така и Пирко-
вата кула в Кюстендил. Враца е един-
ственият град, в който има две такива 
кули.

Кулата на Мешчиите е по-голямата от 
двете кули, с височина около 13 м и 40 
см. Тя се състои от подземен, приземен 
и два допълнителни етажа, използва-
ни за живеене. Входът в началото се 
е намирал от западната страна, от-
към днешната община на града, той е 
бил на височина 2,5 м и достъпът до 
вътрешността на кулата се е осъщест-
вявал с помощта на спускаема дърве-
на стълба. В горната си част кулата 
има 12 мазгала – отвори за стрелба, 
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както и отворите за изливане на горе-
щи течности върху противника.

И двете кули са принадлежали на бе-
йове, но липсват категорични доказа-
телства за техните собственици.

Куртпашовата кула. 
Снимка: РИМ, Враца

Куртпашовата кула се намира пред 
днешния Регионален исторически 
музей. Тя е принадлежала на бълга-
рин, местен болярин с името Вълко. 
На турски думата вълк е курт и оттам 

идва названието на кулата.

Кулата на Мешчиите се присъжда на 
местен турски или кумански род. Меш-
чия означава джамия и се предполага 
с голяма сигурност, че непосредстве-
но до кулата е имало джамия. Според 
друга теория, подкрепена от тогаваш-
ния католически архиепископ Филип 
Станиславович, е съществувал помо-
хамеданчен род с името Мешчии, по-
томци на местни владетели с прабъл-
гарско и куманско потекло.

Днес двете кули са емблемата на град 
Враца. През 2006 година в горната 
част на Кулата на Мешчиите е монти-
ран часовников механизъм, изработен 
от троянски майстор. Така се хвърля 
мост между старото и новото време. 
Третият етаж на кулата е покрит с ку-
пол от дялани камъни, върху четири 
сводести арки, а над него са изградени 
две призматични осмоъгълни тела.

Във времето някои от вратите на ку-
лите са зазидани, а през 2017 Куртпа-
шовата кула е използвана за експози-
ция на средновековни облекла, което 
дава живот на постройката и ангажи-
ра местното население и туристите, 
които така получават достъп до въ-
трешнпостта на кулата и до магията 
на историята ни…
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Замъкът Ларнака се разполага 
в южния край на крайбрежна-
та алея на Ларнака, известна 
каъо Фоиникудес.

Отец Джовани Марити, който живял 
в Ларнака през първата половина на 
18. век, свидетелства, че Замъкът на 
Ларнака е построен от османците, но 
по това време вече се намирал в по-
лу-срутено състояние, въпреки при-

съствието на гарнизон. Той пише още, 
че замъкът се използвал основно за 
стрелба по християнски военни кора-
би.
Според по-стари писмени източници, 
замъкът датира от по-ранен пери-
од – от времето на крал Якоб I (1382-
1398), управлявал Кипър. Според тези 
източници замъкът бил построен, за 
да предпазва пристанището на града, 

Замъкът Ларнака в Кипър
Превод: Росица Ташкова

Снимки: Петър Теодосиев
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което по онова време било главното 
пристанище на острова. Според дру-
ги източници, основаващи се на све-
дения от пътешественици, замъкът 
вече е бил построен преди 1625 г. Не 
се знае нищо за плана на замъка от 14. 
век, но със сигурност е бил по-голям 
от настоящия. За това свидетелстват 
открития по време на консервацията 
и реставрацията на паметника, когато 
били намерени основите на по-ранна 
постройка и се простирали на север и 
югозапад под пътя. Начинът, по кой-
то са били конструирани по-ранните 
фази в южното и източното крило на 

замъка, такъв какъвто е днес, както 
и формата на арките на източното 
крило, подсказват, че са били строени 
през 14. век.
Северната част на замъка представля-
ва двуетажна сграда, построена по вре-
ме на Османския период, което става 
ясно както от архитектурния ѝ стил, 
така и от надписа на турски над входа. 
На приземния етаж има две помеще-
ния в източната и западната част, кои-
то са свързани чрез покрит вход към 
вътрешен двор. Западното помеще-
ние на приземния етаж било използ-
вано за екзекуцията на затворници по 
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време на британския и колониалния 
период. Бесилките били издигани в 
това помещение и се използвали до 
1948 година. До горния етаж се дос-
тига по стълбище от метал и дърво, 
което се разполага по протежение на 
западната вградена арка на покрития 
вход. Там се разполага Регионалният 
средновековен музей на Ларнака.
В северната половина на източната 
част са изложени оръдия, като някои 
от тях са от Средновековието. Южната 
половина на източната част предста-
влява структура, образуваща полу-
гкръгла апсида от вътрешната страна, 
а отвън формира квадратна структу-

ра. Тук има надгробни камъни, които 
идват предимно от готически църкви 
на Никозия и датират от 14. век.
Също като южната половина на из-
точната част, южната страна на замъ-
ка принадлежи на по-ранна архите-
ктурна фаза. Тя се състои от поредица 
от помещения със заострени цилинд-
рични сводове. В първите две стаи се 
разполага изложбата от надгробни 
камъни и по-късни надписи. В най-за-
падната стая посетителите могат да 
видят останките от най-старата фаза 
на сградата. Стълбище, което се раз-
полага по западния край на южното 
крило на замъка, води до равния по-
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крив на тези помещения, както и до 
върха на югоизточната кула.
Музеят, разположен на горния етаж 
на главната сграда, точно над входа 
на замъка, се състои от четири стаи. 
При изкачване на стълбището посе-
тителят влиза в първата стая (стая I), 
където са изложени различни архите-
ктурни експонати, предимно от ран-
ните християнски базилики в Кипър 
(4. до 7. век).
Малък коридор води към три после-
дователни стаи. В първата от тях, раз-
положена на западната страна (стая 
II) са изложени антични предмети от 

раннохристиянския период (4- 7. век), 
включително декоративни гипсови 
парчета от базилики, глинени лампи, 
стъклени и глинени съдове, каменни 
печати за хляб и мраморни надписи. 
Има и фотографии на раннохристиян-
ските, византийски и средновековни 
паметници на Кипър от 4. до 16. век.
В малката централна стая (стая III) 
посетителите може да разгледат фо-
тографии на кипърско-византийски 
стенописи от 11. до 16. век.
В голямата триъгълна стая (стая IV) 
могат да бъдат разгледани среднове-
ковна гланцирана сграфито керамика 
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(12-18. век), метални прибори за го-
твене и оръжия ( 18-19. век), шлемо-
ве и мечове (15-16. век). Тази изложба 
е обогатена от снимков материал на 
средновековни крепости (11-17. век) 
и други.
Вътрешният двор на замъка се из-
ползва за различни културни събития 
през лятото, което привлича много 
туристи.  

Снимки: Петър Теодосиев
Превод: Росица Ташкова
Източник на информацията: 
www.mcw.gov.cy/da

СНИМКИ ОТ МУЗЕЯ ПОКАЗВАЩИ ИСТОРИЯТА НА ОСТРОВА:
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Поява

Япония започва своето разви-
тие като национална държава 
през 1868 г.  когато е сложен 
край на шогуната Токугава 

и се възстановява императорската 
власт под формата на конституцион-
на монархия. През последвалия пе-
риод Мейджи, който продължава до 
1912 г. са поставени основите на съ-
временна Япония и се извършват зна-
чими социални и политически проме-
ни, които ще  предопределят посоката 
на развитие на страната до средата на 
20 в. Двете основни задачи пред поли-
тическия елит в този момент са ефек-
тивна модернизация, изграждането 
на индустрия, и възпитаване у населе-
нието на национално чувство. Това се 
налага от обстоятелството, че редица 
западни държави все по-настоятелно 
се опитват да се настанят в японското 
пространство и да прокарват своите 
стратегически интереси били те под 
формата на търговски привилегии 
или военно присъствие. И докато оп-
итите за модернизация започват мал-
ко преди 1868 г. от последния шогун, 
като цяло в последните години ре-
жимът Токугава полага твърде малко 

усилия за национално обединение, а 
по-скоро укрепване на своята власт в 
рамките на силно централизирана, но 
започнала да ерозира феодална систе-
ма.

          От друга страна в ранния период 
Мейджи новосъздадените законови 
рамки и социални промени са първа-
та стъпка в създаването на японска 
нация.

Премахва се традиционната феодална 
система и старите административни 
единици „хан“ се заменят с префекту-
ри управлявани от представители на 
централното правителство. Старата 
съсловна система също се премахва 
което поне на теория предполага ра-
венство на поданиците на империята, 
които не са част от привилегировани-
те съсловия. Така вече няма съсловно 
разделение между селяни, търговци, 
занаятчии и бивши самураи (въпреки 
че на повечето висши държавни пост-
ове са назначени членове на кланове-
те, подпомогнали възстановяването 
на императорската власт). Всички те 
получават право да се записват в ар-
мията, да гласуват и да се ползват от 
държавни услуги.

История на японския национализъм
Автор:  Драгомир Касъров
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           Въпреки тази социална реор-
ганизация, в ранните години на пе-
риода Мейджи не може да се каже, че 
населението на Япония автоматично 
приема новата държавна система за 
по-добра. На няколко места избухват 
въоръжени въстания. Причините за 
тях са различни, от недоволство сред 
бившата самурайска каста, която ос-
тава без привилегии и възможност за 
доходи, до недоверие спрямо новата 
система за военна повинност и дру-
ги правителствени инициативи като 
строежи на железници в земи използ-
вани за селско стопанство. В средата 
на 1880 г. все още мнозина се съмня-
ват в желанието за обединение на 
обикновените хора. В новоприетата 
конституция на страната през 1889 г. 
е записано, че верността към родина-
та е най-висш граждански дълг, но на 
практика има твърде малко примери 
за това. Различни политически фи-
гури от този период като Ои Кентаро 
(1843-1922 г.) изказват съмненията 
си относно готовността на японците 
да се смятат за нация в съвременния 
смисъл на думата. Според профе-
сор Такаши Фуджитани чак в края на 
19 и началото на 20 в., почти всички 
жители на Японския архипелаг при-
емат че е естествено да притежават 
национална идентичност и да изпит-
ват чувство за дълг към общността. 
Един интересен поглед върху нацио-
налното самосъзнание може да се от-
крие в думите на журналиста Кури-
мото Джоун (1822-1897 г. ) от 1870 г. 

–

„В Япония толкова много хора 
са умирали заради самите себе си, за-
ради рода си, господаря или работо-
дателя си, заради родния край или 
село. Досега обаче не съм разбрал 
някой да е загинал за страната си. 
Дори и да има такива, това е по-ско-
ро заради техния господар, а не зара-
ди „държавата“, която все още не съ-
ществува в сърцата на нашия народ.“ 
 

Въпреки тези привидни пре-
пятствия за формиране на нацио-
нално чувство у японците повечето 
изтоковеди са съгласни, че развитие-
то на японския национализъм е не 
само подпомогнато от исторически-
те обстоятелства, но и неизбежно. На 
първо място, Япония е разположена 
на островна група, което освен че за-
щитава страната чисто стратегически, 
определено подпомага и ускорява про-
цеси свързани с културното развитие 
и сближаването между населението. 
Заради тази си характеристика могат 
да се очертаят ясни граници на япон-
ската култура, които впоследствие ще 
се превърнат и в национални грани-
ци.  Още през 17 в. японецът може да 
не е имал представа за границите на 
своята родина, но ясно е разгранича-
вал своите сънародници от съседите 
си  заради специфични социокултур-
ни качествени отличия като напри-
мер начина на обличане, бръсненето 
на темето при мъжете и тн.  Въпреки, 
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че страната е преживявала периоди 
на политическо разделение и феодал-
ни междуособици, продължителният 
мир през периода Едо (1603-1868 г.) 
допринася за развитието на литерату-
рата и ограмотяване на населението, 
което е предпоставка за по-лесното 
развитите на националните идеи. Въ-
преки различията между основните 
японски диалекти, като цяло нивото 
на грамотност е високо. Управляващи-
ят елит също така споделя обща кул-
тура и това ще продължи и занапред.

Преди периода Мейджи поняти-
ето нация или държава не отсъства на-
пълно, но далеч не може да се говори 
за идеология или схващания сред на-
селението. Хората са свързани с род-
ните си места, феодалните си владе-
тели и най-вече съсловието към което 
принадлежат. Все пак военното пра-
вителство „бакуфу“ по време на шогу-
ната демонстрира някакво чувство за 
национална принадлежност в отдел-
ни моменти. Пример за това е забра-
ната за японци да напускат границите 
на страната издадена през 1636 г. като 
част от политиката на изолация „сако-
ку“.  В него ясно се назовават жители-
те на архипелага и се разграничават 
от „южните варвари“. Когато първите 
холандски моряци пристигат на япон-
ска земя им е забранено да осъщест-
вяват сексуални контакти с местното 
население, но не и с т.нар. „буракумин“ 
(най-нисшата и отхвърлена група в 
японската социална стълбица по вре-
ме на феодалния период) които явно 

не са считани за част от тогавашното 
разбиране за японска общност при 
която определящо остава съсловното 
деление, а не расовото.

Все пак в в японската история 
има и пример за обратното разделе-
ние що се отнася до местните жите-
ли на остров Хокайдо. Известни като 
Айну те населяват части от Манджу-
рия и Курилските острови. През фео-
далния период тази най-северна те-
ритория е само под формален контрол 
на бакуфу, като властта се упражнява 
чрез самурайския клан Мацумае, чи-
ято задача е да защитава границите 
срещу айнусите или манджурците. 
Самият клан контролира единстве-
но южната част на остров Хокайдо и 
търгува с местните жители, но те по 
никакъв начин не са смятани за япо-
нци, а са наричани „северни варвари“. 
Етническото и културно разделение 
е далеч по-ясно заради самобитната 
култура на този северен народ, която 
се отличава коренно от японската.

Друг пример за такова проти-
вопоставяне е статутът на кралство 
Рюккю (днешната провинция Окина-
ва). Островната група която съставля-
ва неговата територия бива подчине-
на по заповед на шогуната Токугава 
от южния клан Шимадзу от провин-
ция Сацума около 1590 г., и след това 
се установяват васални отношения 
с него. По това време то продължава 
да съществува автономно до голяма 
степен, но неговите жители също не 
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биват приети за японци главно за-
ради факта че са носители по-скоро 
на китайска култура. На жителите на 
японския архипелаг е забранено да 
посещават Рюкю без разрешение от 
бакуфу, а жителите на кралството ня-
мат право да приемат японски имена, 
да носят японски дрехи или да „япо-
низират“ обичаите си. При посещени-
ята си в Япония, представителите на 
Рюкю не са имали право дори да гово-
рят на японски или да демонстрират 
знанията си по този език.

 От дадените примери става 
ясно, че централизираната феодална 
власт е имала някакво отношение към 
японската общност от хора доколкото 
те ясно разграничават периферни-
те малки народи, които са им съседи 
от главното население, което е и ос-
новен носител на японската култу-
ра (език, вярвания, обичаи, социален 
строй, етнографски особеност и тн.). 
В по-широк аспект японците са има-
ли и ограничена представа за другите 
народи и ясно са се разграничавали от 
жителите на корейския полуостров, 
китайската империя, кралствата на 
индокитайския полуостров, жителите 
на индийския субконтинент и южни-
те острови.

През първите години на периода 
Мейджи, управляващата класа взема 
бързи мерки по отношение не само на 
новото административно деление на 
страната, но и на ясно затвърждаване 
на националните граници. Това е ви-

дно именно чрез съдбата на айнусите 
и жителите на Рюкю.

През 1867 г. се създава т.нар. „кай-
тайкуши“ или „комисия за развитие“, 
чиято задача е административно пре-
устройство и развитие на Хокайдо с 
прилежащите му малки острови. Нуж-
дата от бързи действия е продикту-
вана от активността на Русия по да-
лекоизточното направление отвъд 
Владивосток включваща заселване, 
строежи на православни църкви и 
училища.  За целта не се щадят сили 
и средства и са привлечени американ-
ски експерти които да развиват сел-
ското стопанство и минното дело и да 
помогнат тази най-северна територия 
да добие японски културен и стопан-
ски облик. Положението на местното 
население се усложнява след като пра-
вителството конфискува племенните 
територии на айнусите и поставя за-
брана на лова на сьомга и елени. Също 
така, те получават статут на японски 
граждани като по този начин са лише-
ни от статуса си на коренно население, 
а в японските регистри са обозначени 
като „бивши аборигени“.

След няколко административ-
ни преобразования през 1875 г. авто-
номното кралство Рюкю преминава 
към министерството на вътрешните 
работи, а четири години по-късно то 
е превърнато в префектура Окинава. 
Владетелят му Шо Тай няма избор и 
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абдикира като се премества в Токио 
и е награден с титлата „ко:шаку“ (ек-
вивалент на „дук“ в европейската ари-
стокрация).

Тези действия са неслучайни като се 
има предвид че след установяването 
на императорската власт, японски-
те дипломати са много активни и за 
кратко време успяват да се запознаят 
с геополитическите реалности в сре-
дата на 19 в. и мястото на Великите 
сили в Азия и света. Ясно е, че се тър-
си начин да се демонстрира, ако още 
не може да се постигне национално 
единство и ясно дефинирани нацио-
нални граници, които да предотвра-
тят настаняването на чужда държава 
в райони, които исторически остават 
периферни на Япония, но от които тя 
в никакъв случай не желае да се отка-
же.

         Тук е моментът да се анализира 
и връзката между младия японски на-
ционализъм който възниква в рамките 
на националната държава и чуждите 
държави, които осъществяват връз-
ки с азиатската страна. Без съмнение 
първите контакти с тях играят ролята 
на катализатор на смяната на старата 
феодална централизирана система, 
която е започнала своето разлагане. В 
късния период Едо представителите 
на шогуната са неспособни да защита-
ват интересите си се оказват безсилни 
пред политическите реалности – стра-
ната е изостанала и няма средствата 

да се противопостави по военен път с 
чуждите сили, които и поставят раз-
лични икономически условия и се оп-
итват да установят дипломатически 
контакти. Недоволството спрямо чуж-
денците води и до недоволство спря-
мо управляващата военна класа, като 
неслучайно се създава и течението 
„Сонно джо:и“ (букв. „почитай импе-
ратора, изгони варварите), което ста-
ва и основен лозунг срещу шогуната. 
Тази политическа философия остава 
актуална в периода 1850-1860 г. като 
след възстановяването на император-
ската власт се оказва, че изгонването 
на варварите си остава все така не-
посилна задача. Вместо това се изди-
га нов лозунг „фукоку кьо:хей“ (букв. 
богата държава, силна армия). Той е 
свързан с желанието на управляваща-
та класа да сплоти японския народ и в 
дух на национализъм да изгради една 
силна Япония, която да има средства-
та за независимо суверенно същест-
вуване. Заплахата от подчиняване на 
страната е основната причина заради 
която е изключително важно населе-
нието и да се идентифицира с нацио-
налната държава и по-точно да е гото-
во на жертви за нея. Неравностойните 
икономически договори подписани с 
всички Велики сили са също катализа-
тор, който умело се използва като ос-
нова за икономическо развитие. Спо-
ред нея, величието на страната може 
да бъде възстановено чрез имитиране 
и внедряване на чужди механизми в 
индустрията и военното дело, чрез 
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които да се предоговорят унизител-
ните клаузи от тези договори. В този 
смисъл усилията за догонващо раз-
витие и създаване на японска нация, 
както и развитието на национализма 
в ранните етапи има за цел да се обяви 
срещу т.нар. бял империализъм или 
колониализъм, който се е разпрос-
транил в Азия. В годините след 1868 
г. дори се стига до някои крайности в 
опитите да се имитира Запада. При-
мери в това отношение е отричане-
то на някои части на традиционното 
японско облекло, опити за премахва-
не на будизма или дружеството за ла-
тинизация на японския език от 1884 
г., чиято цел е да се замени японската 
писменост с латиница.

         Все пак тези примери остават из-

олирани и надделява разумната са-
мокритика, според която японското 
развитие трябва да черпи от запад-
ните постижения, но да запази своите 
традиционни черти. Новата образова-
телна система изиграва важна роля за 
разпространението на националисти-
ческите идеи фокусирани около по-
нятието „кокутай“ (букв. национална 
структура“) .

Според императорския декрет за об-
разованието издаден на 30 октомври 
1890 г. „народът трябва да работи за 
общото благо и интереси, да уважава 

Церемония по представяне на конститу-
цията пред император Мейджи. Хашимо-

то Чиканобу 1889, гравюра
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конституцията и да спазва  закони-
те, а ако се наложи да даде всичко от 
себе си за държавата и по този начин 
да пази и поддържа просперитета на 
нашия императорски трон, който е 
съизмерим с небето и земята.“ 

Учениците са задължени да рецитират 
този документ, който се разпраща до 
всички училища в страната. Интерес-
но е да се отбележи, че текстът е със-
тавен от  правителствените служите-
ли Иноуе Коваши и Мотода Нагазане, 
които са привърженици на вестерни-
зацията. Поставянето на императора 
в центъра му е в резултат на компро-
мис между двамата заради опасени-
ята им, че споменаването на тради-
циите може да има обратен ефект и 
връщане на старата феодална систе-
ма. Изключително се набляга на тра-
диционните конфуциански ценности 
в йерархичната основа на човешките 
взаимоотношения. Накратко казано – 
държавата стои над отделния човек, 
а императора над държавата. Извест-
ният учен Фукудзава Юкичи в своята 
книга „Бунмейрон но гайряку“ (букв. 
обща теория на цивилизацията) през 
1875 г. анализира този термин и за-
щитава тезата, че всяка страна може 
да притежава „кокутай“ в смисъла на 
национален суверенитет както той го 
разбира. За него няма нужда импера-
торската фигура да се свързва с не-
прекъснатата кръвна линия водеща 
началото си от митологични или бо-
жествени фигури.

Идеологическа основа

         Освен в рамките на национална-
та държава, японският национализъм 
черпи до голяма степен от идеи въз-
никнали преди нея, но които са в съз-
вучие с новите цели поставени пред 
народа. Една такава философия, която 
се възражда през периода Мейджи е 
т.нар. „кокугаку“ (букв. „наука за наци-
ята/държавата“). Първоначално тя се 
развива като част от философията и в 
по-голяма степен филологията. Това 
което се нарича „кокугаку“ през 19 в. 
започва развитието си като „когаку“ 
(букв. „наука за миналото“) и „вагаку“ 
(букв. „японска наука“). Нейните по-
следователи се опитват да изтъкнат 
японските литературни класики и да 
се дистанцира японската философия 
от доминиращите китайски, конфуци-
ански и будистки текстове. Това може 
да се разглежда и като един израз на 
зараждащите се протобуржоазни тен-
денции в японското общество в сре-
дата на периода Едо. Мото:ри Нори-
нага (1730-1801 г.) основател и един 
от най-известните представители на 
това течение в продължение на 35 г. 
анализира японските митологични 
текстове и стига до извода, че духът и 
наследството на древна Япония (пре-
ди феодалния период) е спонтанно и 
естествено чисто явление, на което се 
противопоставя внесеното от Китай 
конфуцианство. Освен че критикува 
конфуцианските философи той до-
принася и много за развитието на чис-
то японска граматическа традиция. 
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Според него японския дух е изначално 
чист и може да бъде разкрит напълно 
само като се премахнат остатъците 
от китайското влияние трупано сто-
тици години. През 19 в. Хирата Ацу-
тане (1776-1843 г.)който е сред чети-
римата най-известни последователи 
на тази философия, в своите творби 
започва да се отклонява от чисто на-
учната сфера и посланията му са насо-
чени повече към обикновения човек. 
Някои от по-известните му трудове са 
„Камутама но михашира“ (букв. „Ис-
тинската основа на божествения дух“), 
„Коши Сейбун“ („Трактат по древна 
история“) и „Кодо: Таии“ („Истинско-
то значение на древния път“). Общото 
послание в тях е свързано с възраж-
дането на „древния път“ и завръщане 
към чистото японско начало като фи-
гурата на императора трябва да играе 
пресечната точка между минало и съ-
времие. Тези негови идеи разгневяват 
военно-феодалното правителство на 
шогуната, който не желае промяна на 
статуквото и Хирата е осъден на дома-
шен арест.

Впоследствие противниците на шо-
гуната от движението „Сонно джо:и“ 
възприемат именно тях като идеоло-
гическа основа в борбата си за възста-
новяването на императорската власт. 
Един от най-значимите му приноси за 
политическата мисъл е, че не само им-
ператорът е потомък на боговете, но и 
целият японски народ. Той пише –

„нашата величествена земя е място-
то откъдето идват боговете, а все-
ки един от нас е техен потомък. Ето 
защо, ако се обърнем към родителите 
си които са ни дали живот и към тех-
ните родители и прародители, то ще 
открием че нашите праотци са били 
самите богове.“

          Противопоставянето и опита за дис-
танциране на този етап от китайско-
то философско и културно влияние 
освен по линия търсене на собствена 
културна идентичност – изграждане 
на културен национализъм, се проя-
вява и по отношение на състоянието 
на Поднебесната империя в края на 19 
в. Преживяла унизителни поражения 
в двете опиумни войни (1840-1842 и 
1856-1860) срещу западните велики 
сили, принудена да подпише редица 
неравноправни договори според кои-
то отделни райони попадат под чуж-
до икономическо влияние, китайска-
та империя далеч не може да служи 
за пример на Япония, която е решена 
да извърши изпреварващо развитие. 
Там където китайците се провалят 
чрез Движението за самоукрепване, 
японците успяват чрез усилените си 
реформи и копиране на западните ме-
тоди.

         Още през 1867 г. политически-
ят девиз „уакон кансай“ (букв. „япон-
ски дух, китайски знания“) губи своя-
та актуалност и е заменен от „уакон 
йо:сай“ („японски дух, западни зна-
ния“). Японската дипломация започ-
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ва да прилага наученото на практика 
като се ориентира към корейското 
кралство Чосон с което през 1876 г. 
подписва подобен несправедлив до-
говор каквито са и били наложени 
само десетина години по-рано. Това е 
и началото на опитите да се настани 
в традиционно китайското простран-
ство към което принадлежи Корея по 
това време. На този етап е рано да се 
говори за някакви експанзионистич-
ни апетити най-малкото защото Япо-
ния няма военните средства да се кон-
фронтира с Китай, а и това едва ли би 
било прието добре от другите запад-
ни държави, които са се настанили в 
района. По-скоро е рискован опит да 
се „изпробват“ новите методи, който 
се оказва успешен и допринася за раз-
витие на националистическото чув-
ство за превъзходство над останалите 
азиатски съседи.

         Това ясно се вижда в думите на 
известният учен от периода Мей-
джи,  Юкичи Фукудзава написани през 
1885 г. в статията „Дацу а Рон“ (букв. 
„За скъсване с азиатското“) във вест-
ник „Джиджи Шимпо“ –

„... нямаме време да чакаме просвеще-
нието съседите си за да работим за 
развитието на Азия. За нас е по-добре 
да изоставим редиците на азиатски-
те държави и да заложим на цивили-
зованите западни страни. Трябва да се 
отнасяме към тях (азиатските дър-
жави) точно както западняците ...“

Все пак се възприема умерен подход 
без да се стига до крайности във вза-
имстването. Един пример за самокри-
тика идва от големия писател Нацуме 
Со:секи който иронизира сънародни-
ците си, че са готови да се разхождат 
голи, ако разберат, че така се прави на 
запад.   

         Победоносните войни които 
Япония води до 1918 г. разпалват до-
пълнително националистическите 
чувства у народа, който вижда в побе-
дите доказателство за успешния път 
по който е поела страната. На първо 
място победата над Китай в Първата 
японо-китайска война (1894-1895) 
допринася за затвърждаване на мне-
нието за изостаналите азиатски на-
ции, като по това време дори йерогли-
фа с който се изписва думата „Китай“ 
се превръща в синоним на „изоста-
нал“.  Освен териториалните придо-
бивки (остров Формоза, Пескадорски-
те острови и полуостров Ляодун) се 
потвърждава и тезата за слабостта на 
Китай, който традиционно се явява в 
ролята на „учител“, но в случая е бил 
сразен от своя далеч по-малък, но упо-
рит ученик.

         Победата в Руско-японската вой-
на (1904-1905 г.), дава допълнителен 
тласък за укрепването на национал-
ното чувство на гордост, след като е 
постигната победа над Велика сила 
Нещо, което нито една азиатска дър-
жава не е правила до този момент. Еу-
форията сред населението е изклчи-
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телно силна, но скоро е заменена от 
открито недоволство заради условия-
та на мирния договор в който липсват 
териториални и репарационни клау-
зи в полза на Япония. Доказателства 
за това са и безредиците, които из-
бухват в Кобе, Токио и Йокохама, и до-
принасят за падането от власт на пра-
вителството Кацура Таро:. Във всеки 
случай японските управляващи дават 
да се разбере, че тази стратегическа 
победа е само началото на желанията 
им за по-активна и дори водеща роля 
в Далечния Изток и като цяло Азия. 
Западните държави трябва да помог-
нат на Япония да ги настигне, но това 
не е същинската цел поставена пред 
страната.  Лозунга от 1901 г. „ойцуку, 
ойкосу“ („Да настигнем и надминем“) 
недвусмислено показва това.

Участието на страната в Пър-
вата световна война е продиктувано 
разбира се от желание за териториал-
ни придобивки, но е и в резултат на 
стремеж за засилване на влиянието и 
в международните отношения. Япо-
ния желае да се включи в семейство-
то на Великите сили и участието и в 
този глобален конфликт се разглежда 
като въпрос на чест. Начинът по който 
това се случва говори красноречиво 
за нарасналото и самочувствие. На 7 
август Великобритания изпраща офи-
циална молба чрез своя външен ми-
нистър Сър Едуард Грей към Япония 
за помощ при неутрализиране на нем-
ските военноморски части в китайски 
води, но той е отклонен (между двете 

страни е в сила англо-японски съюзен 
договор). Ясно е, че японците имат 
интерес от включване във войната, но 
държат това да стане по техния начин. 
Само седем дни по-късно те изпращат 
ултиматум до германското правител-
ство с искане да се изтеглят герман-
ските бойни кораби, както и да бъде 
предадена немската територия около 
китайския град Цинтао без каквито 
и да е компенсации. Не е изненадва-
що, че отговор от германска страна не 
последва, което и слага началото на 
участието на страната в Първата све-
товна война. Иноуе Каору описва вли-
зането във войната като „божествена 
помощ за развитието на Япония“ Ясно 
е, че управляващите в Токио изхождат 
от това, че тя може да спечели меж-
дународен престиж и укрепване на 
позициите си в Азия след конфликта, 
тъй като разстоянието до нейната те-
ритория я прави защитена от всякак-
ви сериозни разрушения.   

         Почти в същия период (1911-1918 
г.) започва да става все по-явно жела-
нието на японските политически сре-
ди да се застане начело на Азия и да 
бъдат поведени изостаналите съседи. 
Японският национализъм се превръ-
ща и в пример за другите подчинени 
народи, които виждат в нея надежда 
за извоюване на независимост или 
за укрепване на своите държави. Ба-
щата на китайската република Сун 
Ятсен има два престоя в Япония къ-
дето е в изгнание и развива своята 
националистическа идеология. Той е 
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подкрепен от редица представители 
на пан-азиатското движение, които се 
стремят да изтласкат западните сили 
от Азия. Друг политически деец, кой-
то се обръща към Япония за помощ е 
филипинският държавник Мариано 
Понсе, който представлява Първата 
филипинска република (1899-1901) 
и по-късно се присъединява към раз-
лични филипински националистиче-
ски организации борещи се за неза-
висимостта на Филипините първо от 
Испания, а после и от САЩ.

         До 1918 г. една от основните ха-
рактеристики на японския национа-
лизъм е неговото изграждане на кул-
турна основа чрез възобновени опити 
за отхвърляне на китайското влияние 
и дори опити за неговото зачеркване. 
Успешното изпреварващо развитие и 

международни успехи съчетани с по-
роденото чувството за уникалност на 
японския народ подсилват чувството 
за национално единство и превъзход-
ство над азиатските му съседи.

 Ролята на шинтоизма

Другата основна характеристика 

Битката между старото и новото 
(паланкин срещу рикша, снимки срещу 

гравюри, сапун срещу кесийка с луга, по-
щенска кутия срещу стара пощенска ку-

тия, фенер срещу стара газена лампа, 
сокол срещу каппа, стара срещу нова архи-

тектура, стари бали срещу нови). Утагава 
Йошифуджи около 1883 г., гравюра
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на японския културен национали-
зъм e сакрализацията на държавната 
власт. Въпреки че идеята за божест-
вения произход на японския народ се 
заражда и извън религиозните сре-
ди, в случая с Япония религията ста-
ва неразривна част от национализма. 
Докато в Европа, национализмът се 
заражда след края на сакрализацията 
на властта, в Япония държавата и ней-
ния монарх се превръщат в божестве-
ни фигури.

         Най-общо казано шинтоизмът се 
основава на древните исторически 
писмени хроники „Коджики“ и „Ни-
хон шоки“ (съкратено и „Нихонги“) от 
8-ми век. При тях обаче липсва стро-
га религиозна унификация (основа-
тел, доктрина и тн.), а по-скоро това 
са сборници с митологични предания. 
Може да се твърди, че „Нихонги  изи-
грава далеч по-голяма роля от „Ко-
джики“ заради митологичният компо-
нент в нея свързан със сътворението 
на японския архипелаг, раждането на 
боговете и хронология на управлява-
щите императори. В това отношение 
тя се превръща в писмения канон на 
шинтоизма. Коджики по-скоро леги-
тимира властта на императора в са-
мата Япония, докато в „Нихонги“ е 
добавен и митът за сътворението на 
японските острови. Съществуват ня-
колко разновидности на шинтоизма, 
като най-общо това са т.нар. народен 
шинтоизъм, дворцов шинтоизъм, хра-
мов шинтоизъм и последния – дър-
жавен шинтоизъм. При народния 

шинтоизъм е застъпена сезонната об-
редност свързана с пролетта, есенно-
то равноденствие и тн. Включва също 
така и някои анимистични вярвания 
и изменения повлияни от конфуциан-
ството (например култ към предците) 
и будизма. Тук много трудно може да 
се отдели религиозният от общокул-
турният елемент, а понякога и прак-
тически невъзможно. Вярата в бого-
вете и регионалните разновидности 
най-често не са в никакви официални 
рамки, а са въпрос на личен избор и 
възпитание в семейството.

         Дворцовият шинтоизъм е нари-
цателно за религиозния церемониал, 
който се осъществява в храмовете в 
императорския дворец, до който имат 
достъп само императорското семей-
ство и дворцови служители. Храмови-
ят шинтоизъм възниква най-рано и е 
най-разпространеният вид религиоз-
на практика в Япония и до днес.

         Държавният шинтоизъм предста-
влява внедряването на религиозни 
практики в националната идеология 
която възниква в ранния период Мей-
джи. Тази доктрина има за цел да въз-
питава национално обединение, вяр-
ност и жертвоготовност. Също така тя 
унифицира и нов тип държавен цере-
мониал свързан изключително с кул-
та към императора. До развитието на 
този тип държавно-религиозна идео-
логия култа към императора не е тол-
кова разпространен, а от всички 124 
японски императори, само на 20 има 
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посветени шинтоистки храмове.

         Самият термин „държавен шин-
тоизъм“ е неологизъм създаден след 
края на Втората световна война и оку-
пацията на Япония, и до тогава той не 
е нарицателно за практики или вярва-
ния. Неговата същност е отделяне на 
шинто от будизма, реорганизиране на 
храмовия шинтоизъм под контрола на 
императорския двор и превръщането 
му в национална религия и до голяма 
степен в част от националната идео-
логия. За тази цел се насърчават нере-
лигиозни храмови обреди в подкрепа-
та на споменатата вече концепция за 
„кокутай“. Това включва обучение на 
всички храмови свещеници в държав-
ни  учреждения, държавна подкрепа 
за строежа на нови храмове и като 
цяло трансформирането на шинто-
изма от чисто религиозна традиция 
към морално-патриотична такава. От 
началото на периода Мейджи, божест-
вения произход на императора е офи-
циална държавна позиция и това се 
изучава във всички учебни заведения 
не като мит, а като исторически факт. 
Шинтоистките свещеници биват на-
значавани да преподават в обществе-
ните училища и често се организират 
задължителни посещения на храмове 
като се набляга на идеята, че ритуал-
ния аспект е естествена гражданска 
традиция, която не е задължително 
свързана с личната религиозна „вяра“.

         Първата стъпка към превръща-
нето на шинтоизма в държавна рели-

гия е издадения през 1868 г. указ за 
разделянето на шинтоизма от буди-
зма, а година по-късно самият импе-
ратор Мейджи провежда богослуже-
ние, като чрез този си акт декларира 
единството на религията и държава-
та.  Храмовете се превръщат в прави-
телствени учреждения и са подредени 
според близостта си до императорско-
то семейство. Все пак японската кон-
ституция гарантира свобода на веро-
изповеданията и за да се заобиколи 
този факт, шинтоизмът е обявен за 
култ към националният морал и па-
триотизма, който по принцип може да 
се съчетава с всяка религия. Така той 
запазва привилегирования си статут 
до края на Втората световна война 
когато върховният главнокомандващ 
на окупационните сили, ген. Дъгкъс 
Макартър издава т.нар. „Директива за 
шинтоизма“, според която се забраня-
ва държавното финансиране на хра-
мовете.Изграждането на храма Ясуку-
ни през 1869  г. изиграва важна роля 
и за формирането на ранния япон-
ски национализъм и за добавяне на 
религиозен аспект на службата към 
държавата. Храмът първоначално е 
замислен като място където да се от-
дава почит на загиналите във войната 
Бошин, но впоследствие там се почи-
тат всички загинали за императора и 
респективно за Япония. Според шин-
тоизма, техните души се превръщат в 
„ками“ – духове които са приютени в 
храма. Император Мейджи лично из-
вършва богослужения там съчетавай-
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ки политически и религиозни функ-
ции.

         Защо политическия елит в този 
период избира шинтоизма да бъде 
един от стълбовете на японския кул-
турен национализъм може да се от-
крие в две основни характеристики 
на тази религия. На първо място там 
липсва глобален мит за сътворението 
на света. Японските острови са роде-
ни от боговете така както хората. Това 
обяснява и откъде идва схващането у 
японците, че техния архипелаг се на-
мира под божествена закрила. Липса-
та на мит за глобалното сътворение 
кара много автори да смятат, че за 
японците външният свят никога не 
е бил толкова важен, колкото техния 
роден край. Убеждението за божест-
вена закрила се подсилва и след две-
те монголски нашествия през 1274 
и 1281 г. когато природните стихии 
помагат за отблъскване на нашест-
вениците. Този исторически момент 
започва да се появява все по-често в 
изобразителното изкуство в периода 
1868-1918 г., с тази разлика, че е до-
бавен и японският флаг, който вече е 
символ на преобразената държава (по 
време на шогуната този флаг не се е 
изпозлвал на официално равнище). 
Освен това шинтоизмът е етнонацио-
нална религия, с диоцез който съв-
пада с японските острови. Японците 
вярват, че боговете са създали не хо-
рата, а само тях. Императорът е пряк 
наследник на върховното божество 
в шинтоисткия пантеон – богинята 

на слънцето Аматерасу. Оттук след-
ва, че и той е божество в човешки 
образ. Като балансира религиозния 
аспект на шинтоизма държавата ус-
пява да включи в ритуалите населе-
нието запазвайки на теория свобода 
на вероизповеданията. Така се сакра-
лизира нейното място в обществото 
без значение от неговата религиозна 
принадлежност. Двата органа, които 
регулират държавният шинтоизъм са 
„Законодателната комисия за религи-
озната система„ създадена през 1926 
г. и „Комисията за храмовата система“. 
Чрез тях се защитава чисто нерелиги-
озния аспект на тази идеология, като 
се ограничават всякакви практики, 
които не са в съзвучие с държавната 
доктрина. Това включва забрана за 
използване на определени символи 
(ритуални врати „тори:“) в храмове, 
които не са под държавна протекция 
както и забрана на ритуали, които не 
са свързани с държавните функции.

         Чрез държавния шинтоизъм упра-
вляващите среди в периода Мейджи 
търсят още един начин за сплотява-
не и изграждане на японската нация, 
впоследствие обаче практиката по-
литическата идеология да бъде свър-
зана и с религията, основаваща се на 
традиционните вярвания добива все 
по-репресивен характер. До 1940 г. се 
наблюдава известно нежелание у све-
щениците да смесват държавната иде-
ология с религиозните дела, дори и да 
служат в държавни храмове, но след 
създаването на т.нар. „военновремен-
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но бюро за шинтоизма“ всякакви оп-
ити за заобикаляне на държавните 
предписания са строго преследвани. 
Бюрото увеличава държавната на-
меса до степен свещениците да ня-
мат право да разполагат със средства 
на храма и да дават точни отчети за 
проведените ритуали. По този начин 
държавния шинтоизъм се превръща 
в основен лост за индоктринизация 
и мобилизация на японския народ в 
периода на Втората световна война. 
Без съмнение може да се твърди, че 
службата към страната освен чисто 
патриотичен акт се превръща и в ре-
лигиозен дълг на всеки поданик. Това 
вплитане на  политическа идеология 
и държавна доктрина с религиозни 
ценности допринася и за развитието 
на крайния японски национализъм 
(някои автори го наричат ултра-на-

ционализъм), който се проповядва от 
държавните институции и военните 
в периода 1931-1945 г. След избухва-
нето на войната с Китай през 1937 г. 
и последвалото влизане на Япония на 
страната на Тристранния пакт, дър-
жавната пропаганда открито говори 
за „свещена война“ срещу враговете 
на империята.

Фашизоидни тенденции

В периода между двете световни вой-
ни започват да се забелязват и начен-
ки на фашизация в страната, които 
впоследствие ще оформят Япония 
като напълно фашистка държава през 
периода Шова (1926-1989 г.) до ка-

Императорското семейство в храма Ясуку-
ни. Иноуе Ясуджи 1888 г., гравюра
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питулацията и на 15 август 1945 г. В 
японската и чуждата историография 
причините за прерастването на япон-
ския национализъм в много по-край-
на идеология като ултранационали-
зъм най-често се разделят на външно 
и вътрешнополитически.

         От външнополитическите на пър-
во място следва да се отбележи края 
на Първата световна война и мястото 
на азиатската страна на геополитиче-
ската карта в Азия и света. Въпреки, че 
повечето германски колониални вла-
дения в Азия са предадени на Япония, 
западните велики сили отхвърлят 
предложението за „расово равенство“ 
с което показват, че нямат намерение 
да се отказват от колониализма, който 
освен мерило за икономическо и поли-
тическо надмощие също така показва 
и превъзходството на бялата раса. „Ра-
совата клауза“ за тях е неприемлива 
поради факта, че никоя колониална 
държава не би допуснала равенство 
между своя и подчинените народи, а 
от друга страна, въпреки че Япония 
се е „вестернизирала“ това все още не 
е довод да бъде приета като равна на 
западните Велики сили въпреки мно-
гото усилия които азиатската страна 
е положила за да се доближи до тях. 
Примери за това са „вестернизацията“, 
политическите и социални реформи, 
откровено про-британската линия по 
отношение на руските амбиции в Да-
лечния изток, приноса в Първата све-
товна война и тн.

 

        Горчивината у японските управля-
ващи среди се усилва и след решени-
ята на Вашингтонската военноморска 
конференция от 1921 г. на която се до-
говаря по-малък тонаж на японските 
бойни кораби (10:10:6) спрямо тези 
на САЩ и Великобритания. На нея 
също така е решен и т.нар. Шандун-
ски въпрос но в полза на Китай. След 
тези събития японците започват да 
се чувстват измамени от западните си 
съюзници които освен това отказват 
да разглеждат Япония като равнопра-
вен партньор.

         Друг важен момент е свързан с 
провала на японската интервенция 
в Сибир, след който започва да се на-
блюдават и по-сериозни пропуквания 
между представителите на висшите 
военни среди и политическия елит на 
страната.  Въпреки, че Япония  пред-
приема интервенцията като част от съ-
юзническите си ангажименти спрямо 
Антантата и нейната интервенция в 
руската гражданска война (1917-1922 
г.), азиатската страна е мотивирана 
от съвсем различни подбуди, които 
включват отцепване на неопределена 
част от Руския далечен изток, създа-
ване на марионетна буферна държа-
ва която да ограничи присъствието 
на Съветска Русия в този регион като 
това стане чрез оказване на помощ на 
различни белогвардейски водачи и 
изпращане на войски в Сибир. Резул-
татите от тази авантюра са над 5000 
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жертви (повече от загиналите в Пър-
вата световна война – 4661), израз-
ходени са между 600 и 900 милиона 
йени и възникват силни подозрения 
у съюзниците на Япония и най-вече 
САЩ, които се настройват негативно 
заради поведението на японските во-
енни по време на интервенцията.

        Резултатите от тези събития са 
най-общо казано разрив между во-
енните среди, добили високо само-
чувствие в предните конфликти и 
политическото ръководство на стра-
ната. От една страна правителството 
обвинява военните за самоволните им 
действия и подкрепата на някой бе-
логвардейски водачи, които се опре-
делят като нищо повече от „бандити“ 
и „убийци“ и неуспеха в привличането 
на местното население, което вижда у 
японците окупатори. Началник-щаба 
на армията Ю Мицуе  пък обвинява 
политическото ръководство за липса-
та на адекватни планове, които карат 
командирите да вземат своите реше-
ния на място.

         Тези тенденции се усилват и от 
няколко вътрешнополитически съби-
тия, които са безспорни причини за 
наченките на фашизация в Япония. На 
първо място е фигурата на император 
Тайшо, който страда от психическо за-
боляване, рядко се появява на офици-
ални места, а до края на 1918 вече не 
е в състояние да изпълнява функции 
като присъствие на военни паради, 
правителствените заседания и рели-

гиозния церемониал с който е свър-
зан. В създалия се вакуум се настаня-
ват влиятелни политически фигури 
като представители на „генро“, минис-
търа на императорския двор и други, 
но това до голяма степен засилва и 
политическите позиции на армията и 
флота, които въпреки че си съперни-
чат в определена степен се явяват и 
опозиция на избраното политическо 
ръководство в страната.

         Военните, които традиционно се 
смятат за необвързани с политика-
та често критикуват партийните ръ-
ководители заради тяхната подкуп-
ност, по-ниския бюджет за отбрана 
или невъзможността да се справят с 
определени икономически и социал-
ни проблеми. Натиска който оказват 
първоначално се проявява при гласу-
ването на военните бюджети и се сти-
га до напускане на представителите 
на армията, които считат че след като 
защитата на империята (която е све-
щена) е тяхна задача, не може тези ре-
шения да се вземат от цивилното по-
литическо представителство.

Връзките между политическата 
класа и националния капитал пред-
ставен от т.нар. „дзайбацу“ също попа-
дат под критиката на армейските ели-
ти, за които пазарния капитализъм 
трябва да бъде заменен от централи-
зирана държавна инициатива при ин-
вестициите, вместо само регулаторна 
роля от страна на държавата. В това те 
виждат и опит за борба с влиянието на 
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комунизма в страната. Впоследствие 
се развива строго йерархична иконо-
мическа система с по-голямо държав-
но участие. Въпросните „дзайбацу“ се 
създават през периода Мейджи, като 
чрез монополизиране на някои сек-
тори, се цели бързото индустриално 
развитие на страната и превръщане-
то и в световна икономическа сила. 
Някои от тези монополи са контро-
лирани от държавата, други от „дзай-
бацу“ , но като цяло те представляват 
ядрото на националната икономика. 
Тази икономическа система силно на-
подобява корпоративизма присъщ на 
европейския фашизъм и национал-со-
циализъм и е разгледана по-подробно 
в трудовете на японския историк Абе 
Хиродзуми.

         Появата на организирано ляво дви-
жение след основаването на японска-
та комунистическа партия на 15 юли 
1922 г. е допълнителен фактор за ра-
дикализацията на армията, която об-
винява политиците за несправянето 
със социалните проблеми. Партията 
е забранена веднага, но нейните идеи 
пускат корени сред селско-работниче-
ската прослойка. В нейната програма 
се появява и най-ранния пример за ос-
ъждане на японския милитаризъм и 
експанзионизъм от политическа пар-
тия (въпроси, които не са повдигани 
от управляващата дотогава партия 
„Риккен Сейюкай“, която често е опре-
деляна като либерална, но всъщност е 
по-скоро консервативна).

         Чисто идеологически, крайните 
националистически и протофашист-
ки възгледи се пропагандират от по-
литически писатели като Икки Кита 
(1883-1937), който издига идеята за 
смесване на „държавен социализъм“ 
и „азиатски национализъм“, който 
следва да се развие под формата на 
ултранационализъм и милитаризъм. 
В своята политическа разработка „На-
ционалната политика и чистия социа-
лизъм“ от 1908 г. и „Основен план за 
реорганизацията на Япония“ от 1928 
г., Кита предлага чрез държавен пре-
врат да се замени политическата 
структура на страната с военна дик-
татура. Военните трябва да отменят 
конституцията от 1890 г., да забранят 
политическите партии, да предложат 
некорумпирано правителство и да 
национализират икономиката.Кита 
също така се обявява против частната 
собственост иска нова поземлена ре-
форма, която да подобри състоянието 
на селяните. След тези мерки, страна-
та трябва да обяви кръстоносен по-
ход срещу западния империализъм в 
Азия.

         Друг представител на крайно 
дясната политическа мисъл, Шу:мей 
Окава стъпва върху основите на Кита 
и през 1926 г. публикува „Пътят на 
японците“ в която също така говори и 
за неминуемия сблъсък на цивилиза-
циите между Япония и Запада. Окава, 
който членува в редица крайно десни 
и националистически групи вплита и 
консерватизъм в идеологията си, като 
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смята, че Япония трябва да се върне 
към своите държавни традиции ( от-
ново „кокутай“) за да оцелее.

         Безспорно най-голям отпечатък 
оставя философията на генерал Садао 
Араки, който в периода 1920-1930 г. 
заема висши държавни постове. Кон-
серватизма на Араки който се открива 
трудовете му призовава японците да 
се върнат към самурайските си тра-
диции и военно-административната 
форма на шогуната, по същия начин 
както италианските фашисти се асо-
циират с древната Римска империя, 
а германските национал-социалисти 
с  Тевтонския орден. Араки прави мно-
го за да внедри военните принципи 
на „бушидо“ (букв. „пътят на война“) 
в армията докато е военен министър 
в периода 1931-1934 г. и сред цивил-
ното население в качеството си на об-
разователен министър (1938-1939 г.). 
Военните среди виждат във фашиза-
цията средство за борба с организира-
ното ляво движение в Япония точно 
както в Европа.

         Тези идеи се вкореняват трайно 
в офицерския състав и сред национа-
листическите движения в страната 
и не случайно в ранния период Шова 
Япония претърпява два опита за дър-
жавен преврат. Първия се случва на 15 
май 1932 г., когато радикални елемен-
ти на флота с помощта на курсанти 
от армията и крайнодесни формации 
извършват покушение срещу минис-
тър-председателя Инукай Цуйоши. 

Причината е недоволството на флота 
от подписването на 22 април 1930 г. 
на Лондонския военноморски договор 
който урегулира използването на под-
водници и строежа на бойни кораби. 
Целта на организаторите е да се въве-
де военно управление на страната и 
да се забрани политическата система.

Вторият опит за преврат се 
случва на 26 февруари 1936 г. кога-
то отново млади радикални офицери 
успяват да убият няколко бивши ми-
нистър-председатели и окупират пра-
вителствени сгради в Токио. Въпреки 
че преките участници в тези опити за 
преврати са осъдени включително и 
на смърт, влиятелните военни фигури 
зад тях остават незасегнати от право-
съдието, което допринася за разви-
тието на милитаризма и ерозията на 
буржоазно-демократичните тенден-
ции в политическата система на Япо-
ния.

         Тези първоначални фашистки 
идеи имат поддръжници най-вече 
сред градските среди и висшите еше-
лони на армията и политически фи-
гури като селското население остава 
в засегнато в най-малка степен. Чле-
нове на императорското семейство 
също показват симпатии към тях като 
пример за това е братът на импера-
тор Хирохито, принц Чичибу, който 
на няколко пъти се обявява за възста-
новяване на директно управление на 
императора, подкрепя заговорниците 
от инцидента на 26 февруари и според 
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някои историци е било предвидено 
той да замени император Хирохито, 
ако последният се дистанцира от за-
говора. Затова може с основание да се 
говори за горен фашизъм на елитите, 
които не приемат фашизацията отдо-
лу въпреки, че радикалните идеи на 
Кита получават подкрепа сред малко 
на брой представители на селското 
съсловие и дори от някои леви акти-
висти.

През военния период фашистките 
идеи набират все по-голяма популяр-
ност сред военните и политическия 
елит. На 12 октомври 1940 г. се съз-
дава т.наречената „Асоциация за под-
помагане на императорското упра-
вление“ от министър-председателя 
Фумимаро Коное. Това представлява 
пара-фашистка организация чрез коя-
то се цели да се премахне окончател-
но политическото и икономическо 
разделение и да се създаде еднопар-
тийна тоталитарна държава, която да 
мобилизира ефективно ресурсите си 
за войната с Китай. Освен това всич-
ки партии получават нареждане да се 
саморазпуснат и да се присъединят 
към т.нар. „Политическа асоциация 
за подпомагане на императорското 
управление“.  Само две години по-рано 
Коное е издал и „Закон за национална 
мобилизация“ чрез който правител-
ството поема контрола над всякакви 
граждански организации и профсъ-
юзи. Национализират се стратегиче-
ски отрасли от индустрията (които са 
останали извън „дзайбацу“), въвежда 

се регулиране на цените, купонна сис-
тема и всички средства за масова ин-
формация преминават под държавно 
управление.

С развитието на войната в Тихия океан, 
Япония се превръща в фашистко-ми-
литаристка държава. На първо място 
пропагандната машина слива нацио-
нализъм и патриотизъм като вече се 
говори за дълг на всеки човек в името 
на победата, без значение дали става 
дума за военния или вътрешен фронт. 
Населението бива призовано да участ-
ва в различни патриотични дейности. 
Те варират от набиране на средства за 
войниците, различни военни провер-
ки, „духовна мобилизация“ до чисто 
символичните демонстрации на па-
триотизъм като поставянето на япон-
ски флагове пред вратата на всички 
жилища и участие в организирани се-
минари на тема патриотизъм.

Всички които не участват в тези 
дейности или не споделят тези идеи са 
определени като „предатели“ или вра-
гове на нацията, като за борба с таки-
ва елементи е впрегната т.нар. „токко“ 
или „висши специални полицейски 
сили“. Тяхна задача е да контроли-
рат „опасни идеологии“ които могат 
да представляват заплаха за държа-
вата. Това включва работническите 
стачки и като цяло организираното 
работническо движение, дейности на 
чужденци в Япония (главно корейци), 
анархисти, комунисти впоследствие 
всички които по някакъв начин не са 
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съгласни с водената политика като 
пацифисти, религиозни движения, 
студентски организации, либерали и 
дори крайно десни, които под някаква 
форма искат промяна на държавата. 
След прокарването на „Закона за за-
щита на мира“ от 1925 правомощията 
им са силно разширени. Освен във все-
ки по-голям град, „токко“ се разпрос-
траняват и на всички места където 
има голямо японско население както 
и в окупираните територии. Методите 
им включват арести, заплахи, натиск 
за изтръгване на самопризнания как-
то и публично порицание на арестува-
ните, които впоследствие са принуде-
ни да пишат заявления че се отказват 
от изразените си идеи.

         Използвайки патриотизма, край-
ните националисти, радикалните во-
енни и представителите на крупния 
капитал в лицето на „дзайбацу“ разви-
ват свои империалистически планове 
и доктрини, които възраждат идеята 
за азиатизма или „Азия на азиатците“, 
но през призмата на експанзионис-
тични идеи зад които се крият чисто 
икономически интереси.

В териториите които Япония е 
окупирала като се започне от Корея 
(анексирана през 1910 г.) представи-
телите на „дзайбацу“ получават пред-
ложения да основат свои офиси и да 
подпомогнат развитието на колони-
алната индустрия. Въпреки че след 
анексирането в Корея се извършва 
първична индустриализация, япон-

ските фермери трайно се настаняват 
като процента земя притежавана от 
тях през 1910 е около 8%, но до 1932 г. 
той скача на повече от 50%.

В марионетната държава Ман-
джоу-го, създадена след мукденския 
инцидент през 1931 г., японците ин-
вестират над 440 милиона йени кои-
то служат за развитие на индустрия-
та в тази област богата на въглища, 
различни метали, дървен материал 
и благоприятен климат за развитие-
то на земеделието. Колониалния тип 
икономическа система се осъществя-
ва от т.нар. „Компания за индустриал-
но развитие на Манджурия“ (известна 
и като „манджурска дзайбацу импе-
рия“) с бюджет от 758 млн. йени, наче-
ло на която стои предприемача Йоши-
суке Аикава.

         През 1942 г. Нидерландска Индия 
(днешна Индонезия) е окупирана и 
японците си осигуряват така важните 
за воденето на войната ресурси като 
каучук и нефт. Голям брой индонезий-
ци са включени в строежа на жп-ли-
нии и укрепления, като немалка част 
и насила.

         От политическа гледна точка 
„Великата източноазиатска сфера на 
просперитет“ (японската концепция 
за „обединена и освободена Азия“) се 
оказва просто параван за японските 
колониални и имперски амбиции. Въ-
преки че издига лозунга за освобож-
дение на другите азиатски народи 
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японските милитаристи желаят да се 
заместят западните държави в тяхна-
та експлоататорска политика.

         Японските власти правят мно-
го малко за изграждането на отделни 
азиатски държави на мястото на ста-
рите колонии. Въпреки, че е специален 
случай, Корея отново може да послужи 
за пример. След като войната навлиза 
в своята решителна фаза (атаката над 
Пърл Харбър) положението на корей-
ския народ се утежнява допълнител-
но от опитите за асимилация. Забра-
ната за публикуване на вестници на 

корейски език, смяната на корейските 
имена с японски и принудителното 
зачисляване в армията са само част 
от мерките, които са предприети от 
японската администрация.

         След окупацията на Френски Индо-
китай (1940 г.), японците не премахват 
колониализма, а френските власти на 
режима Виши получават позволение 
да останат и да управляват, разбира се 
силно ограничени. Още повече, през 
1940 г. те потушават няколко народо-
освободителни въстания. под погледа 
на японските войски.

         Съдбата на индонезийския на-
род не е много различна, въпреки че 

Немски офицери от Хитлерюгенд и 
японски генерали и офицери
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мнозина приветстват прогонването 
на холандците, японските окупацион-
ни сили в първите месеци забраняват 
използването на названието „Индоне-
зия“ и червено-белият флаг. Въпреки 
че с неохота подкрепят националис-
тическото движение начело със Су-
карно, до 1944 г. те не полагат никак-
ви усилия за изграждане на свободна 
индонезийска държава, а много скоро 
водачите на националноосвободител-
ното движение ще започнат и борба с 
тях.

         В заключение може да се каже, 
че японският национализъм първона-
чално се заражда на културна основа, 
в идеологически план той черпи от 
миналото и  впоследствие се сакра-
лизира. Основните моменти при него 
са уникалността на японския народ, 
неговия божествен произход и пра-
вото което произтича от това да се 
разпорежда с азиатските си съседи, а 
в последствие амбициите му се увели-
чават. Заради тези си особености съв-
сем скоро се зараждат фашизоидни 

Германски офицери от Хитлерюгенд поднасят венци в храма Ясукуни предвождани от 
шинтоистки свещеник октомври 1938 г.
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тенденции, зад които се крият импе-
риалистически и икономически инте-
реси на управляващия елит, военните 
и представителите на едрия капитал. 
Японския национализъм мигрира 
като азиатизъм, но това е само при-
видно и в крайна сметка  си остава 
една силно популистка и манипула-
тивна идеология.
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„Почвата е повърхностния рох-
кав, изветрен пласт на земната кора. 
Тя има сложен състав и структура. Ос-
новното свойство на почвата е ней-
ното плодородие – способността ѝ да 
осигурява хранителни вещества, вода, 
въздух и топлина на растенията.” Така 
започва във вездесъщата Уикипедия, 
описанието на значението на тази 
звучна българска дума. Или с други 
думи: на сушата, всичко започва с поч-
вата. След нея идват растенията, след 
тях – и животните. 

В нашата България почви – дал Бог. 
Къде плодородни, къде по-малко. Но 
как стои въпросът с почвата, от която 
се е появила и развивала българската 
палеоботаника?

Както навсякъде, където е намесен 
човекът, така и в тази тема същест-
вуват два компонента – обективен и 
субективен. Нека отдадем приоритет 
на обективния компонент. Все пак, 
в исторически план той предшества 
субективния в буквалния смисъл. Т.е. 

историческият период, за който имам 
възможност да ви разка-
жа, започва преди около 
65 млн. г. и завършва пре-
ди около 2,5 млн. г. В него 
се разполагат времевите 
периоди палеоген (65 – 23 
млн. г.) и неоген (23 – 2,5 
млн. г.). След тях именно 
следва кватернерът (2,5 
млн. г. до днес) или наречен 
още антропоген – времето 
на поява и развитие на су-
бективния фактор. Трите 
споменати периода образу-
ват неозойската ера, в коя-
то ние съществуваме днес 
и за наше щастие, динозав-
рите са вече минало в пре-
дходната мезозойска ера. 

Pinus palaeorhodopensis; Palamarev 
et Petkova

Вероятно драгият читател е запознат 
с условието, че всичко около нас тече 
и всичко се променя. Той може да бъде 
уверен, че и преди нас всичко е текло 
и се е променяло по същите физични и 

Що е палеоботаника и има ли почва 
у нас? Част II
Автор: доц. Владимир Бозуков
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химични закони, които царуват и сега. 
В някои среди наричат това Принцип 
на актуализма и с негова помощ из-
вличат ценни научни познания. Цен-
ни за тези, които ценят науката, раз-
бира се. Безполезни за тези, които не 
я възприемат като полезна. Зависи от 
субектите – от тяхното възпитание, 
култура и степен на любопитство към 
света около тях. 

Gleichenia rhodo-
paea; Palamarev et 
Petkova

Сега, конкретно към 
непрекъснатите про-
мени на земната по-
върхност, протекли 
през палеогена и не-
огена: движението 
на континеталните 
плочи, причинява-
що сложни промени 
в релефа на суша-
та; многобройните 
действащи вулкани; 

ерозионните процеси; промяната на 
нивото на световния океан и др. знай-
ни и незнайни фактори са дали въз-
можност за формиране на седиментни 
скали. Части от растения понякога са 
попадали в тях (за наш късмет) и днес 
имаме възможност да ги откриваме 
като растителни фосили. 

На територията на България има ус-
тановени над 120 находища на пале-
офлори от палеогена и неогена. И те 
като почвите – някои са богати, други 
не толкова. Локалните палеофлори, 
които представляват особен интерес и 
съдържат повече от 100 фосилни вида 
са тези, разкрити в районите на селата 
Ружинци (СЗ България), Гърмен и Са-
товча (ЮЗ България). И в близост до 
бившите села Курило и Чукурово (За-
падна България). Всичките тези пале-
офлори са датирани като неогенски и 
по-точно среден миоцен (~17-10 млн. 
г.) за Чукуровската, Сатовчанската и 
Ружинската палеофлори и границата 
между късен миоцен и ранен плиоцен 
(~5 млн. г.) за Гърменската и тази от 
Курило.

Една от причините за разнообразието 
на тези палеофлори е същата, която 
обуславя и богатството на днешната 
Българска флора. Това е географско-
то разположение на страната ни. През 
нашата територия преди стотици и 
хиляди години са преминавали как-
ви ли не човешки племена и народи, 
а преди милиони години това са пра-
вили растенията и животните. Много 
преди да бъде миграционен път на чо-
века, територията ни е била същото за 
флората и фауната на три континета: 
Европа, Азия и Африка. 

Въпреки промените в този път, съ-
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ществуващ или като архипелаг, осеян 
с множество вулкани през палеогена, 
или като спокойна и понякога непре-
късната (от Босфора) сухоземна връз-
ка през неогена, по него винаги са пре-
минавали растителни и животински 
видове. Този процес не спира и сега. 

Lithocarpus pal-
aeorhodopensis ; 
Palamarev et Mai

През своето много-
милионно същест-
вуване, територия-
та на България е 
променяла корен-
но както релефа, 
така и надмор-
ското си равнище. 
Части от сушата се 
превръщали във 
водни басейни от 

морски, езерен или бракичен тип. По-
явявали са се планински вериги, кои-
то са се превръщали в група острови и 
обратното.

Общата тенденция на развитието на 
климата в региона е била преход от 
тропичен към умереноконтинетален, 
но винаги е имало известни флукту-
ации към затопляне или застудаване. 
Тези промени са давали възможност 
за съществуването на разнообразни 
екологични ниши, където са се за-
пазвали реликтни растения или са се 

образували нови видове. Известни са 
много европейски палеогенски видо-
ве, които са се запазили единствено 
тук през неогена. След това или са из-
чезвали, или са продължили миграци-
ята си на изток. Известни са и енде-
мични палеовидове, които досега са 
регистрирани единствено на наша те-
ритория. В резултат на всичко това, за 
българската палеофлора са установе-
ни по макроостанки над 850 фосилни 
таксона. В това число влизат предста-
вители на почти всички растителни 
отдели. Водорасли и мъхове, хвощове 
и папрати, голосеменни и покритосе-
менни. 

С най-голям дял се отличават покрито-
семенните растения с видове привър-
зани към най-различни климатични 
условия – от тропически палми и лав-
рови до бореалните представители 
на семейство Брезови. От растящите 
в заблатени почви блатни кипариси 
до устойчивите на засушаване корко-
ви дъбове. Разбира се и тук може да се 
проследи тенденцията в промяната на 
флората и растителността съобразно 
както споменатата по-горе промяна 
на климата. От тропическата расти-
телност, обитавала района на днеш-
ните Родопи по време на средния па-
леоген, до близката до съвременната 
растителност от околностите на Со-
фия в средата на неогена. Най-бога-
тата палеофлора се установява през 
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средния миоцен (15 млн. г.), когато е 
регистриран т. нар. климатичен опти-
мум. Тогава валежите и температури-
те са позволявали заедно да се разви-

ват и авокадото, 
и брезата. Раз-
бира се, за това 
съжителство е 
допринесло от-
ново географ-
ското положение 
на територията 
ни. Тук са си да-
вали среща па-
леотропичните 
видове напуска-
щи захлаждаща-
та се Европа с 
артотерциерни-
те, идващи от се-
верните части на 
Европа и Азия. 

Alnus palaeorhodopaea; Bozukov et 
Palamarev

На цялото това изобилие от находища 
на палеофлори и богатата информа-
ция, която те ни предоставят, е обър-
нато подобаващо внимание от българ-
ските изследователи. Близо 90 години 
български учени са посвещавали дни-
те и труда си на палеоботаниката. 
Трябва да се отбележи непременно, че 
на тази фундаментална наука у нас са 
се посветили изключително българ-

ски учени, за разлика от някои наши 
балкански съседи, при които десети-
летия наред палеоботаничните про-
учвания са се провеждали от запад-
ноевропейски изследователи или с 
тяхна помощ. 

Ето че стигнахме и до субективния 
фактор, определящ развитието на 
българската палеоботаника. Ведна-
га трябва да споменем, че началото ѝ 
поставят видни български ботаници, 
като академиците Николай Стоянов, 
Борис Стефанов, Даки Йорданов и 
професор Борис Китанов. Техните тру-
дове върху палеофлората разкрита в 
покрайнините на София, изчерпател-
но обхващат видовия състав, видове-
те растителност и връзката им със съ-
временната флора и растителност на 
България.

Споменатите автори са тясно свър-
зани със Софийския университет „Св. 
Кл. Охридски” и Института по ботани-
ка при Българската академия на нау-
ките (който сега е част от Института 
по биоразнообразие и екосистемни 
изследвания).

Първият труд с палеоботанична на-
соченост излиза през 1929 година в 
Списание на Българското геологиче-
ско дружество. Той е с обем на моно-
графия и отпечатан на немски език. 
Авторите му Н. Стоянов и Б. Стефанов 
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правят обстоен анализ на фосилната 
флора от района на с. Курило и на тази 
основа правят модел на еволюцията 
на флората и растителността в Бълга-
рия от началото на плиоцена до наши 
дни.

Това е наистина летящ старт за бъл-
гарската палеоботаника, но истинско-
то и целево (или по-скоро многоце-
лево) развитие на тази наука започва 
през втората половина на ХХ-ти век, 
когато се създава секцията по Палео-
ботаника и палинология в Института 
по ботаника към БАН. Сътрудниците 
в тази секция внедряват нови методи, 
утвърдени от световната практика, 
които носят още по-надеждна инфор-
мация за таксономичната принадлеж-
ност на фосилия материал. Така заед-
но с ихнофитологичния метод, който 
стои в началото на палеоботаничните 
изследвания, и който се основава на 
морфологичния строеж на листната 
петура, започват да се прилагат кар-
пологичният (изследват се фосили-
зирани плодове, семена или части от 
тях) и кутикуларният методи.

При последния се изследва клетъч-
ният строеж на фосилизирана листна 
кутикула или дори само отпечатък от 
нея. Той е много полезен, когато лист-
ната морфология не е достатъчна за 
точното определяне на таксономията 
на проблемен фосил. С негова помощ 

и по-точно с помощта на специфична-
та структура на устицата и клетките 
около тях, стана възможно да се на-
прави ревизия на фосил от района на 
с. Ружинци и от отдела на папратите, 
където е бил класифициран по листна 
морфология (Angiopteris ruzinciniana 
Palamarev, Petkova et Uzunova), той бе 
регистриран като представител на 
голосеменните растения [Eostangeria 
ruzinciniana (Palamarev, Petkova et 
Uzunova) Palamarev et Uzunova].

В рамките на секцията бе утвърден и 
поленовият анализ, като метод за из-
следване на микрофосили – най-чес-
то това е полен от семенни растения 
и спори от спорови, но се срещат и 
устойчиви форми на микроводорасли 
и спори на гъби. Този метод допълва 
палеоботаничните данни с възмож-
ността си да дава ясна картина за фло-
рата и растителността далеч в сушата, 
а не само в района на седиментацията 
и образуването на флороносните ска-
ли. Това се дължи на възможността за 
пренос на различните палиноморфи 
по въздушен път на далечни растоя-
ния. 

Тук трябва да се споменат и колегите 
геолози, към които отправям благо-
дарности за тяхна помощ в разкрива-
нето на флороносни седименти. Ин-
формация за много от находищата на 
фосилна флора е предоставена имен-
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но от тях. При такива обстоятелства 
през 80-те години на ХХ-ти век българ-
ската палеоботаника достигна своя 
връх, ръководена от проф. Емануил 
Паламарев – един учен на европейско 
ниво, уважаван и търсен за съвместна 
дейност от международната палеобо-
танична общност. Иска ми се да спра 
дотук. Да остана в това време и да за-
явя, че в България има почва за пале-
оботаниката. Има находища на богата 
фосилна флора – обективният компо-
нент е налице, има учени разпознава-
еми в международен мащаб. Явно и су-
бективният компонент и него го има. 
Какво остава, за да я има българската 
палеоботаника? Единствено внима-
нието на Българската държава. 

За съжаление от 90-те години на ми-
налия век започна неглижирането на 
цялата българска наука. Еманацията 
(тази хубава българска дума) на което, 
бе знаменателната 2010, когато един 
министър на финансите реши, че БАН е 
просто дупка в бюджета на държавата 
и тя трябва да бъде премахната. След 
като не успя директно да извърши 
това неолиберално действие, реши да 
отреже парите за родната наука и така 
тя щяла сама да си замине с последния 
учен, който се пенсионира, или ще си 
отиде от този свят от недоимък, пре-
ди да дочака пенсийката си. Последва-
щите финансови министри и предсе-

датели на финансови и икономически 
комисии в НС прегърнаха тази идея и 
продължават да твърдят, че щом уче-
ните са толкова учени и много знаят 
– да се оправят сами... Резултатите от 
този наукоцид, конкретно за палеобо-
таниката са: от 15-16 сътрудника през 
80-те години на миналия век в едно-

Първият палеоботаничен труд в Бълга-
рия.
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именната секция на ИБЕИ са остана-
ли 6. На повечето от тях им остават 
десетина години до пенсия, а млади 
хора не идват. Или идват и си отиват 
поради ниските доходи, с които не мо-
гат да осигуряват семействата си. Още 
по-страшното е, че не само палеобота-
никата е в такова окаяно положение. 
Много направления в българската на-
ука се затриха, поради системното не-
дофинансиране на БАН. Много млади 
и надеждни учени избраха като изход 
от ситуацията входа за заминаващи на 
аерогара София. С еднопосочен билет. 
Кой и как да обясни на субектите, кои-
то по някакъв начин са се наместили 
на министерски или депутатски мес-
та, че стойностен учен не се създава 
за една, две или три години? Това е 
дълъг процес на предаване на знания 
от учител на ученик, които след това 
се надграждат. Когато този процес се 
прекъсне, всичко трябва да започне от 
нулата и едва ли някой ще се заеме с 
такава кауза. Резултатът: все по-голя-
мо отдалечаване на България от евро-
пейската научна общност. Все по-голя-
мо приближаване на страната ни към 
параметрите на банановите държави. 

Винаги е стоял пред мен въпросът: 
дали политиците ни точно към това 
се стремят? Да намаляват броя на 
учените, на знаещите и съответно за-
даващите неудобни за тях въпроси и 
обратно – да увеличават броя на не-

просветените и затова лесни за мани-
пулиране гласоподаватели. Отговора 
на този въпрос оставям на драгия чи-
тател.

Каталог на неозойските растения в 
България. Автори: Ем. Паламарев, Вл. 
Бозуков, Кр. Узунова, Адр. Петкова, Г. 
Китанов. 

http://www.bio.bas.bg/~phytolbalcan/
PDF/11_3/11_3_01_Palamarev_%26_
al.pdf

http://www.bio.bas.bg/~phytolbalcan/
PDF/18_3/18_3_01_Bozukov_&_Tsenov.
pdf

http://nauka.bg
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Bauhinia bulgarica; Kitanov fill.

Matudaea palaeobalcanica; Palamarev et 
Petkova

Eostangeria ruzinciniana; (Palamarev, 
Petkova et Uzunova) Palamarev et 
Uzunova

http://nauka.bg


ТЕХНОЛОГИИ | БРОЙ 106

С подкрепата на:

73ФЕВРУАРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Заплахи към уеб приложения – DoS 
атака
Автор: Цветелина Николова

С увеличаване броя и използва-
нето на уеб приложения, рес-
пективно се развиват и атаки-
те насочени към тях. Докато 

преди неправомерните действия са 
били по-скоро с цел самодоказване и 
любопитство, то днес злоупотребите 
са по-често с цел материални обла-
ги. Лицата, позволяващи си подобни 
действия спадат към групата „черни 
шапки“ (компютърен престъпник, 
който прониква незаконно в компю-
три и системи) и действията им подле-
жат на наказание. Законите свързани с 
кибер-сигурността продължават да се 
допълват и по този начин да обхващат 
все повече случаи на посегателство 
към онлайн информацията.

Статистика, публикувана от Verizon 
(американски мултинационален теле-
комуникационен конгломерат и кор-
поративен компонент на Dow Jones 
Industrial Average) за 2017 година по-
казва, че броят на атаките е значител-
но нараснал и обобщава данните как-
то следва:

От графиката се вижда, че най-често 
атаките се осъществяват чрез открад-
нати данни. Също така, социалните 
атаки, зловредният софтуер и про-
грамни/конфигурационни грешки са 
сред популярните инструменти.

В поредицата „Заплахи към уеб при-
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ложения“ ще бъдат разгледани част от 
тези похвати.

DoS (Denial-of-Service) атака

DoS атаките не целят неоторизиран 
достъп до услуги, данни или отдалечен 

контрол, а спиране на работата на да-
ден процес или устройство.

Също така Verizon обобщава и най-из-
ползваните похвати за атаки насоче-
ни към уеб приложения:

http://nauka.bg
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DoS атаките могат да се класифици-
рат в две основни групи: 

•	 Насочени към приложни прото-
коли (application layer attacks) – 
най-често тяхното действие се 
свежда до генериране на голям 
обем от заявки към даден сървър 
или създаване на такива с гре-
шен формат, водещи до значи-
телно увеличаване на работното 
натоварване на целта. Оценката 
на натоварването най-често е на 
базата на броя заявки в секунда 
(requests per second);

•	 Насочени към мрежовите прото-
коли (network layer attacks) – в 
тази група са включени атаки, 
насочени към протоколи като 
TCP, UDP и такива, свързани с 
маршрутизирането на трафи-
ка. Типични примери са „UDP 
Flood“, „TCP SYN Flood“, „DNS 
Amplification“ и други. Много 
често при генерирането на го-
лям обем от мрежови пакети да-
дени устройства могат да спрат 
своето функциониране. Въпре-
ки че е регистриран зловреден 
трафик от над 200 Gbps, дори 20 
Gbps до 40 Gbps могат да бъдат 
достатъчни за претоварване на 
мрежови сегменти и ефективен 
отказ на услуги.

Мотивите за подобен тип атака могат 
да бъдат различни (кибер вандализъм, 
изнудване, хактивизъм, личностно 

съревнование, бизнес интереси, ки-
бервойна и други), но най-често из-
ползваните инструменти са готови 
и налични, а тяхното действие се ак-
тивира към целта, без да се навлиза в 
подробности за принципа на тяхната 
функционалност.

Принцип на действие на DoS

Инструмент Slowloris

Този инструмент е предназначен за 
DoS атаки. Slowloris е вид „HTTP DoS“ 
атака, която е подобна на подхода 
„TCP SYN Flood“, при който атакуваща-
та система стартира изграждането на 
множество TCP с целта, но не завърш-
ва с процеса „3-way handshake“ (три-
посочна процедура за установяване 
на връзка между хостовете). По този 
начин, след определен брой заявки, 
се изчерпват ресурсите на атакувания 
хост. Разликата е, че Slowloris изчерп-
ва ресурсите само на HTTP сървърния 
софтуер, чрез незавършване на GET 
заявката – при определени софтуерни 

http://nauka.bg


ТЕХНОЛОГИИ

С подкрепата на:

76ФЕВРУАРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

продукти изпращането на отговор из-
исква пълното ѝ получаване. 

Засегнати сървъри са:

- Apache;

- dhttpd;

- WebSence “block pages”;

- Други.

Незасегнати сървъри са:

- Microsift Internet Information 
Services (IIS);

- lighttpd;

- Squid;

- NGINX;

- Други.

Причината определени сървъри да са 
уязвими е интегрираната функцио-
налност, при която сървърът изчаква 
получаването на цялата HTTP заявка. 
HTTP сесията завършва с ASII симво-
лите CL (carriage return) и LF (line feed), 
но при slowloris сесията не завършва.

Скриптът на slowloris е достъпен в ин-
тернет пространството и се стартира 
лесно през конзолата. 

Символи, генерирани при Slowloris 
атака

Силните страни на slowloris са труд-

ното му засичане от специализирани 
защитни системи като IDS/IPS, както 
и фактът, че при прекратяване на ата-
ката, нормалната работа на HTTP сър-
въра бързо се възстановява.

http://nauka.bg
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„Културно-историческото наслед-
ство e памет за рода и произхода.”

За историята на българските 
мотиви ще започна с цитат на 
Иван Коев от книгата му „Бъл-
гарска везбена орнаментика“, 

издание на Българска академия на на-
уките, 1951 г.:

„Още в първобитно-общинния строй, 
почти едновременно с възникване-
то на една от най старите техники – 
преденето и тъкането – добива и ши-
роко разпространение и украсата на 
дрехите с везмо: символичните обра-
зи от татуираната кожа у всички раси 
преминават и в дрехите. Народното 
везбено изкуство, подобно на словес-
ното, борави с нагледни образи-ор-
наменти, свързани непосредствено с 
материалната дейност у народа, с не-
говата битова култура, която въплъ-
тена в символи, приема материален, 
зрително-осезаем вид чрез везбените 

образи.“

Повече от недвусмислено авторът 
посочва произхода на везбата и зася-
га друга нейна характеристика: „ко-
муникационния характер – хроника“, 
като своеобразна писменост, бораве-
ща със символна образност. 

Коев също така засяга и този истори-
чески момент, когато е било практика 
в древността да се татуират определе-
ни символи върху тялото и я опреде-
ля, като предходен етап на везбената 
традиция. Той всъщност ги приравня-
ва като идентични сакрални практи-
ки, касаещи конкретно предназначе-
ние, имащо повече духовен характер, 
отколкото декоративен.

Поради същата взаимовръзка тату-
ировки – везба това древно знание, за-
пазило се сред предците ни, като пър-
ви изобретатели на везбата се считат 
траките. 

Значение на българските 
фолклорни мотиви, като част от 
културното ни наследство. История 
на българските фолклорни мотиви
Автор: Петя Илиева
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Ето до какви изводи достига Коев, 
изследвайки везбената символна 
орнаментика:

1) Ние днес сме изгубили това позна-
ние, което дори средновековният неук 
човек е разбирал с лекота.

2) Култивирането на ума на съвремен-
ното общество го е довело до „слепо-
та“ относно невидимия свят на мисте-
риите.

3) В старо време тайните на невиди-
мия свят (отвъдния) били представе-
ни чрез символни изображения.

4) Проследявайки историческите ор-
наментни извори, днес отново можем 
да разберем скритата мисъл на сим-
волния език.

5) Това може да ни направи да позна-
ем (разкрием) действащите духовни 
сили на едно движение или на една 
духовна проява, които спецификата 
на съвремието ни е покрило в ума ни.

6) Понятията, изразени във везбената 
традиция ни отвеждат през среднове-
ковието в далечната праисторическа 
древност.

Този текст е познавателен, възпита-
телен и с практически приложно зна-
чение. Опитва се, да систематизира и 

представи накратко историята и зна-
чението на най-популярните българ-
ски килими и шевици. Дава основна 
информация за нематериалното ни 
културно наследство в иначе мате-
риалните национални носии и битов 
текстил. Надявам се, на поне малък 
принос за естетическото възпита-
ние на съвременния човек и особено 
на младежите. Чрез разкриването на 
материалните и духовните ценнос-
ти, създадени от нашия народ повече 
хора да осъзнаят своя корен дълбоко 
във вековете, да почувстват любов и 
привързаност към миналото, настоя-
щето и бъдещето на своята родина.

Основният метод на етнографските 
проучвания и изследвания са фило-
софските и мирогледните позиции на 
изследователя, неговото отношение 
към дадения предмет (обект). Когато 
повечето му колеги се съгласят с не-
говото откритие или по-точно тълку-
вание на значението на фолклорните 
мотиви, то става официално станови-
ще. Тоест голяма част от обясненията 
за смисъла и значението на тези моти-
ви са чисто субективни. В много слу-
чаи абстрактно-логически.

Разглеждам само килимите и шевици-
те, тъй като в тях се съдържат основ-
ните и най-важни мотиви от българ-
ския народен текстил.
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Български килими.

Тъкането на килими по български-
те земи

Съществен дял от българското нацио-
нално наследство са прочутите у нас 
и в чужбина ръчнотъкани килими. Те 
са феномен в българските народни 
художествени занаяти, възникнал в 
древността, процъфтял през Възраж-
дането, съществуващ и до днес. Разви-
тието на орнаментиката и цветовото 
богатство са обусловени от българ-
ския национален бит, обичаи, тради-
ции, празници.

По настоящите български земи, които 
са едно от праисторическите огнища 
на европейската цивилизация, тъка-
чеството е засвидетелствано от вре-
мето на средния неолит или от VI-V 
хилядолетие преди новата ера. Херо-
дот (V век пр. Хр.) описва тракийка-
та така – „Тя е със стомна на главата, 
с едната ръка води коня, а с другата 
ръка преде лен.”

В повечето разкопани селищни моги-
ли из България се намират глинени 
прешлени (тежести за примитивни 
тъкачни съоръжения), вретена и ста-
нове. 

По дъната на някои глинени съдове от 
Пловдивския и Софийския археологи-
чески музеи са запазени отпечатъци 

от правилно изтъкан плат с равно-
мерно преплетени нишки.

Сведения за килимарството в Бъл-
гария се откриват в стенописите на 
църкви и манастири. Най-старите 
изображения са от стенописите в Бо-
янската църква от 1259 г. в сцената с 
житието на Свети Никола, известна с 
името “Чудото на килима”. Изображе-
ния на килими има върху стенопис от 
църквата “Свети Петър и Павел” във 
Велико Търново от ХІV век.

В течение на векове килимарството 
се развива за задоволяване на лични, 
семейни нужди и потребности. Тъ-
каческите познания и сръчност са се 
предавали от поколение на поколе-
ние в кръга на домашния бит. Емоцио-
налните преживявания на тъкачката, 
копнежът ѝ за домашен уют, както и 
характерния за жената творчески ин-
стинкт, са допринесли тъкаческата 
сръчност и фантазия на майсторката 
на килими да се издигне до степен на 
художествена дейност.

Най-многообразен материал, раз-
криващ изключителното богатство 
на постелъчните тъкани с различно 
предназначение, разнообразно по от-
ношение на материал, техника, моти-
ви, композиция и колорит предста-
вляват запазените до днес образци от 
епохата на Възраждането в музеите 
на страната, в манастири и църкви, 
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в частни сбирки. Почти такъв брой 
се намират още на естественото си 
място – в селските и дребноградски-
те домове, главно в състава на запа-
зените булчински „чеизи”. Подробни 
сведения за производството на кили-
ми в България е оставил известният 
пътешественик, историк и художник 
Феликс Каниц, пътувал из България в 
1858 – 1865 г.

Котленското килимарство

 

С основаването на Котел е възникнало 
котленското килимарство. То се е обо-
собило като домашно производство за 
задоволяване на битовите нужди на 
семейството, което впоследствие се 
обогатява в художествено отношение 
и е прераснало в ярко изразен худо-
жествен занаят.

Килимът е художествена творба – де-
коративна тъкан, получена чрез пре-
плитане на опънати нишки, предста-
вляващи основа, с други, наречени – 
вътък.

Според начина на преплитане на ниш-
ките у нас са познати два вида кили-
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ми: гладки или двулицеви и вързани 
или китени. Гладките са чипровските 
и котленските килими, а вързани – ки-
тениците и килимите от тип персий-
ски.

Тъкаческата техника и килимарство-
то са пренесени по нашите земи със 
създаването на България.

Вързаната техника, прилагана в ки-
тениците и халищата е била добре 
позната на нашия народ отдавна. Сви-
детелство за това са някои датирани 
китеници в сбирките на Рилския ма-
настир.

Персийски тип килими за първи път у 
нас се изработват в Панагюрище през 
1893 г. Персийската техника на тъ-
кане и първите персийски модели са 
пренесени от Мала Азия в България от 
арменеца Ованес Богосян.

За зараждането и развитието на Кот-
ленското килимарство съществуват 
различни мнения и предположения.

Ажурите са характерен белег на кот-
ленските килими.

При тъкането, от срещането на два 
цвята и натрупването им по посока на 
основата се образуват дупки (ажури) 
достигащи до 10 мм.

Мотиви, композиция, колорит

Оригиналността на мотивите, компо-
зицията и колорита, с които котлен-
ските килими се отличават от произ-
ведените в други килимарски центро-
ве ни дават право да ги разглеждаме в 
известен смисъл като отделна школа 
или направление, важна съставка в 
развитието на националното худо-
жествено килимарско производство.

Мотивите, изпълнявани по котлен-
ските килими, биват предимно гео-
метрични и по-малко природонаподо-
бителни. Предпочитането на геомет-
ричните мотиви не се дължи толкова 
на естетическо отношение, а се обу-
славя преди всичко от самата техни-
ка на тъкане. Най-старата позната и 
прилагана при тъкането на килими-
те в Котел е „късната техника”. В нея 
са изпълнени най-старите котленски 
килимени черги и килими. Наимено-
ванието на тази техника е дадено от 
начина на изпълнение на мотивите. 
Вътъкът не преминава по цялата ши-
рочина на тъканта, а с него се изграж-
дат отделни мотиви. 

Характерни за композицията са фри-
зовете. При фризовата подредба мо-
тивите запазват винаги основно по-
ложение по отношение на основата: 
хоризонталният фриз се получава от 
подреждането им един до друг, а вер-
тикалният – от надставянето им един 
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над друг. Полето и бордюрът и тех-
ните елементи се съпоставят вина-
ги контрастно: на светло поле тъмен 
бордюр и обратно. В случаите, когато 
цветовите стойности на полето и бор-
да се изравняват, те се разграничават 
с кривулка. Кривулкитне могат да бъ-
дат изградени от най-прости геомет-
рични елементи до твърде сложни 
мотиви. Най-типична за котленските 
килими е кривулката, наречена „кри-
вите синджири”, чиито елементи на-
помнят верига от куки. Килимът ви-
наги завършва с ива. Тя е 5-8 см широ-
ка лента, независимо дали е с или без 
бордюр.

Контрастното изграждане на главни-
те елементи се състои не само в про-
тивопоставяне на светли и тъмни час-
ти, но и на топли и студени цветове.

Най-често срещаните композиционни 
решения в котленските килими са:

А) Централно поле с ива по края;

Б) Централно поле и бордюр;

В) Централно поле и бордюр с кривул-
ки помежду им;

Г) Централно поле, бордюр, кривулка 
и ива до края.

В заключение можем да кажем, че ком-
позицията на котленските килими в 
сравнение с чипровските е по-проста 

по конструкция, но по-богата с под-
робности.

Третият важен за художествената 
стойност на килима елемент след мо-
тивите и композицията е колоритът. 
За хармоничното цветово изграждане 
на килима влияят:

А) Подборът и съчетанието на цвето-
вете;

Б) Количественото участие на цвето-
вете;

В) Интензивността на отделните цве-
тове.

Общо котленските килими създават 
впечатлението, че имат доста интен-
зивен колорит, но в тях са здраво за-
стъпени следните естетически прин-
ципи:

•	 Никога не са използвани само 
основните цветове – жълт, син и 
червен. 

•	 Никога не са тъкани килими с 
еднакво участие на цветовете. 

•	 По количество участието на цве-
товете в един килим е различно, 
като от основните цветове пре-
обладава само един, а от допъл-
нителните няколко.

Моделите „Къдрави звезди” и „Суро-
вакниците” свидетелстват за овладя-
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на техника и голямо професионално 
майсторство. Те отбелязват връхна 
точка в котленското килимено про-
изводство. Създадени са през епоха-
та на Възраждането (19-ти век). При 
тях може да се види съвършенство не 
само по отношение на мотивите и тех-
никата, но и в колоритното изгражда-
не. Шахматно наредените в килиме-
ното поле и богато разработените де-
коративни мотиви „звезди” придават 
на килима пищност и красота. В по-
лето около звездите са разположени 
богати по замисъл и изпълнение ге-
ометрични мотиви, храсти, растения, 
птици и човешки фигури. Чувства се 
желанието на народната майсторка да 
скрепи колкото може повече елемен-
ти от природата. Тези килими прите-
жават особена внушителност и въз-
действат монументално.

Някои от най-малките килимчета – 
„покровчета” – са най-богати по мо-
тиви и композиция. Със своите фигу-
рални изображения те се отделят от 
типичните килими за застилане и се 
доближават до стенните гоблени. Във 
всяко от тях е развита отделна тема.

 

Чипровски килими
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Производството на килими в ста-
ринното западнобългарско селище 
Чипровци води началото си от 17-ти 
век. Засега липсват сведения за про-
изводство на килими преди Чипров-
ското въстание през 1688 г.

Първият период на производството 
на килими е наречен конструктивен и 
продължава до края на 18-ти век. То-
гава тъканта била гладка и плътна, 
фигурите геометрични и оцветени 
предимно в синьо, зелено, жълто или 
охра. Първите модели килими били 
наречени бакамски или гарибалда. 
Този модел е изграден от комбинира-
ни триъгълни мотиви. Багренето се 
извършва само с природни багрила. 
От този период е и моделът каракачка 
(черноока булка). Тъче се в два цвята – 
червено и черно.

Мотивите в чипровските килими са 
стилизирани и геометрични. Същест-
вуват три основни вида: чисто гео-
метрични, растителни и животински, 
като първите два са най-характерни. 
Срещат се, макар и твърде рядко, из-
образени битови сцени и човешки фи-
гури. Фигурите са силуетно обособени 
и въздействат пластично. Чисто лине-
арно изписване на мотивите се среща 
рядко. 

Мотивите в най-старите чипровски 
килими са геометрични триъгълни-
ци, ромбове, бибици и други, които не 

представляват стилизация на предме-
ти, а произхождат от самата техника 
на тъкане.

Най-употребяваните цветове в 
чипровските килими са червен, зелен, 
охра, син и черен. В хубавите народни 
килими, обаче, преобладаващ е само 
един от тях. Той определя основната 
гама, в която се изгражда килимът. По-
вечето чипровски килими са издържа-
ни в топла гама. В композиционно-ко-
лоритното изграждане се съпоставят 
топли и студени цветове, което урав-
новесява колоритното въздействие.

Композицията в чипровските кили-
ми се обуславя преди всичко от пред-
назначението и големината на кили-
ма. В зависимост от предназначение-
то им различаваме следните видове 
килими: за постилане на пода, за сте-
на, за легло. От миналото са останали 
молитвени килими, изработвани за 
мохамеданите.

Композицията на чипровските ки-
лими е плоскостна. Нейните фигури 
имат само две измерения – ширина и 
дължина, без обемност и отсенки.

В зависимост от това как са организи-
рани мотивите в нея, различаваме три 
вида композиции. 

Първият е проста композиция, изгра-
дена с редуване на мотиви в хоризон-
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тален и вертикален ред. 

Към втория вид се отнасят по-сложно 
съставени композиции, в които има 
симетрично повторение на мотиви. 

Третият вид, най-сложните килимени 
композиции са онези, при които се съ-
четават няколко мотива – природона-
подобителни или неприродонаподо-
бителни.

Обществено-икономическите, соци-
ално-битовите и духовните преобра-
зования в живота на чипровското на-
селение са намерили косвено отраже-
ние и в килимарството. В неговото 
развитие могат да се различат три 
периода:

Първият период обхваща времето на 
зараждането на килимарството – от 
края на 17-ти до края на 18-ти век. 
Два фактора определят стила на ки-
лимите от този стадий  – неовладяна-
та още техника (народната майсторка 
е зависима и подчинена на материала, 
което налага геометрично третиране 
на мотивите) и догматичните изиск-
вания на турското население което е 
главен потребител. Известно е, че ко-
ранът забранява изобразяването на 
хора, животни и растения. В геометри-
чен стил обаче са създадени някои от 
най-хубавите килимени образци.

От този период килимите са работе-

ни в четири цвята, от които доминира 
един: жълт или охров, кафяв, син или 
зелен. С получените от естествени 
багрила пастелни тонове се създават 
звучни хармонии от взаимно допъл-
ващи се топли и студени цветове, кои-
то обогатяват твърде много килима в 
цветово отношение. Мотивите са кон-
структивни и представляват геомет-
рични фигури: триъгълници и ромбо-
ве и техните по-сложни съчетания – 
макази, канатици, свещници и други. 
Композицията е строга и ясна. Състои 
се само от поле, изпъстрено с едни и 
същи мотиви, или от поле и един, два 
или повече бордюра.

Най-често в полето са изработени 
едни мотиви, а в бордюра – други. 
В някои случаи еднаквите мотиви в 
полето и бордюра са изпълнени кон-
трастно в светло и тъмно.

Ограниченията, идващи от техниката 
и от забраната на корана, принужда-
ват майсторката да се съсредоточава 
в разработването на мотивите и ком-
позицията.

Вторият период обхваща първите го-
дини на 19-ти век и продължава до Ос-
вобождението. Предпоставка за него 
са настъпилите обществено-икономи-
чески изменения в турската държа-
ва. Издействани са значителни права 
за българския занаятчия и търговец, 
които започват да натрупват сред-
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ства. Нарастват техните изисквания 
към бита, домашното удобство, раз-
вива се вкусът им към подредбата на 
дома. За тяхното жилище са необходи-
ми по-богати по мотиви, композиция 
и колорит килими, изразяващи благо-
състоянието на тази класа. В този пе-
риод народната майсторка, овладяла 
материала и техниката на тъкането, 
изпъстряла килимите с чудно хубави 
стилизирани цветя, растения и жи-
вотни от околната среда, която става 
извор на мотиви на килимената орна-
ментика. Чипровската орнаментика, 
обаче, не отива до природонаподоби-
телност, във всички случаи тя остава 
силно стилизирана. Колоритът се обо-
гатява. Въвежда се червеният, белият 
и черният цвят. Килимите придобиват 
тържествен и пищен вид. Композици-
ята се разнообразява с все по-богато 
организирани мотиви. Тя се организи-
ра тематично: дърво с птички, цъфна-
ла градина и др.

През втората половина на 19-ти век 
и непосредствено след Освобожде-
нието в резултат на настъпилите пре-
образувания в производството на ки-
лими творческата инициатива на на-
родната майсторка се отнема от тър-
говеца. Позната от това време е произ-
водствената форма. Така дейността на 
тъкачката се свежда до сляпо копира-
не на даден модел по вкуса на търго-
веца. В създаването на нови модели тя 

не участва. При този етап на развитие 
чипровското производство на килими 
бележи упадък в художествено отно-
шение.

В килимите преобладават мотиви, 
които в повечето случаи са взети от 
чужди образци: ренесансови, персий-
ски, руски и други. Тези мотиви се 
разработват върху милиметрова хар-
тия и при многократното пренасяне 
те загубват всякаква връзка с пър-
вообраза. Наименованието на моти-
вите не всякога отговаря на техния 
пластичен образ. Композицията на 
килимите се накъсва и раздробява, 
става повече тапетна. Тя загубва она-
зи яснота и четливост в организира-
нето на мотивите, която притежават 
по-старите образци. През този период 
се въвеждат химическите багрила, с 
които се получават лесно, бързо и ев-
тино най-различни цветове и нюанси. 
За народната майсторка става трудно 
да хармонира множеството нови цве-
тове, при което се стига до багрова 
безвкусица. Забравя се принципът, че 
художествената стойност на килима 
не се дължи на употребата на много 
цветове, а най-вече на тяхното хармо-
ниране. Килимите от този период се 
характеризират с една повишена цве-
това хармония, стигаща в някои слу-
чаи до дразнеща окото цветност.

От освобождението до 80-те години 
на XX век е период на възход на кили-
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марството в Чипровци, така наречени-
ят орнаментален период. Изисква-
нията на търговците са приоритетни 
пред творческата изява на тъкачките. 
Модните тенденции и конкуренцията 
на вносните килими води до обогатя-
ване на цветовата палитра и орнамен-
талните мотиви. Започва се използва-
нето на химически бои и взаимстване 
на чужди мотиви.

Типични за този период от развитието 
на чипровското килимарство са моде-
лите: Циганката, Куфарите, Медальо-
на, Саксийките, Кавказкото и Паркета.

Българските шевици – произход и 
предназначение

         

Везбата е едно от най-трудоемки-
те домашни занятия. Тя е съществен 
елемент от българския традиционен 
костюм. Заемала важно място в еже-
дневието на жените и момичетата и 
затова народът ни е създал специален 
обред посветен на везането. На про-
летен празник девойките са пускали 
по течението на водата парче плат с 
тяхна бродерия с вярването, че това 
ще направи пръстите им по-бързи и 
сръчни.

Традиционната българска везбена ор-
наментика е уникална както по богат-
ство и разнообразие на мотиви и бо-
дове, така и по колорит. 

„В традиционната българска култура 
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везбата съпътства човека през целия 
му живот. Вшита в тъканта, тя ста-
ва неразделна част от дрехата, коя-
то го отличава от останалия приро-
ден и културен свят. Шевицата е един 
от начините да се подчертае не само 
сходството, но и различието между 
хората и нейното развитие се свързва 
с облеклото. Впечатляваща като ко-
лорит, форми и композиционна завър-
шеност, везаната шарка повишава ес-
тетическите му качества. Според ня-
кои чужди пътешественици, носията 
на българските жени е забележител-
на под въздействието на тази украса.”

Аксиния Бутева, етнолог

Шевицата очертава отворените части 
на дрехата, като по този начин пред-
ставлява границите на собственото 
пространство на човека и околния 
свят. Шевицата показва социалния 
статус и семейното положение – де-
войка, мома, булка, вдовица. Изработ-
ката на бродерия е знак за социална 
зрялост на жената. Във всяко село, 
дори във всяка махала има разлики 
в орнаментите. Шевицата е бариера 
срещу чужди, зли сили. Свързването 
ѝ с всички тези представи налага бъл-
гарката задължително да бродира об-
леклото си.

Жените са били погребвани с бога-

то бродираните си венчални ризи, за 
да бъдат „припознати” от мъжа си на 
„оня свят”.

Шевицата е идентификационен знак 
на българката.

Шевиците са едно от най-ярките дос-
тижения на народното ни творчество.

По отношение на мотивите, главен 
дял заемат растителните. Животин-
ските се срещат доста по-рядко и то в 
най-старинните бродерии. Те са обоб-
щени и силно схематични. Най-рядко 
се срещат изображения на човешки 
фигури. Те са силно редуцирани и ге-
ометризирани, като само техни детай-
ли показват сходство с човешката фи-
гура.

Разбира се, както във всичкия стари-
нен текстил, често срещани са и ге-
ометричните орнаменти. Различни 
линии, триъгълници, четириъгълни-
ци и многоъгълници. Геометричните 
елементи се прилагат самостоятелно 
или в комбинация с други мотиви.

Много често са извезвани изображе-
ния на предмети с които българката 
си служи и магически, заклинателни 
знаци – кръстове, свастики и осмоъ-
гълни звезди. Орнаментите се пре-
връщат в художествени произведения 
чрез средствата на композицията, ри-
тъма, симетрията и контраста. Кон-
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трастът не е само цветови, а и проти-
воположност по отношение на посо-
ката и големината на елементите.

Едно от най-ценните качества на бъл-
гарската шевица е колоритът. Разбира 
се преобладава червеният цвят, защо-
то той е свързван с празничното и об-
редите, но често той е в хармонична 
комбинация с противоположни цве-
тове – зелено, синьо, черно. Трудно 
съчетаеми цветове в българската бро-
дерия седят хармонично и уравнове-
сено.

Освен естетически шевицата има и 
предпазен характер.

„Предпазният характер на везбата [е 
изразен в това], че тази практика е 
базирана на стародавно ВЯРВАНЕ, че 
по този начин не само носителят на 
подобна дреха бива предпазен от уро-
ки, чието следствие е поболяване, ли-
неене и дори смърт, а тази специфична 
практика има и офанзивно действие, 
погубващо силата на насочената зло-
намереност, която виждаме изразена 
най-вече енергийно, посредством опре-
делението ‘лоши погледи’.”

„Българска везбена орнаментика“ 
от Иван Коев 

 Издание на Българска академия на 
науките. 1951 г

За предпазване от „уроки” жените ос-
тавяли недовършен орнамент.

Шевиците имат предпазен характер 
и магическо предпазно предназначе-
ние. Везбата около пазвата на ризата 
на жената и около гърдите се прави с 
цел, да запазва кърмата.

“Изследванията на везбения орна-
мент, който се среща върху кръсто-
видната пазва на женските ризи от 
Разградско, например, водят до извода 
за магическото му предназначение – 
да предпази гърдите на майката като 
източник на живот за малкото дете.”

„Очевидно е, че при чувашката и при 
българската кръстовидна пазва вез-
бените орнаменти съдържат обред-
но-магически елементи. Първобитни-
те магически знаци, нанасяни на тя-
лото при татуирането, имащи за цел 
да предпазят способността на жена-
та-майка да кърми детето, по-късно 
били пренесени върху дрехите, в слу-
чая, върху ризата на майката.”

Тук срещаме аналози от скандинав-
ското руническото писмо и българ-
ската везбена традиция.

Същите орнаменти срещаме и в прес-
тилката. Самата престилка като дреха 
няма обяснение от чисто практичен 
характер за своето възникване. При-
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чината за нейното възникване е от 
обредно сакрален характер. Престил-
ката е допълнителна магична защита 
на женската утроба, подсигурявайки 
нейната функция за възпроизводство. 
Ето защо върху нея са се съхранили 
изключително много рунически фер-
тилни защити.

В някои региони на България е раз-
пространена двупрестилчената носия. 
Носи се една престилка отпред и една 
отзад. По-важното в конкретния слу-
чай е че едно от названията, с които е 
известна престилката е „завеска“ или 
покривало. Същинската концепция на 
покровите, покривалата, завесите е 
защитна, скриваща вътрешното прос-
транство. Завеса буквално означава 
преграда, граница, предел. Завеси се 
слагат на определени места в дома. На 
вратата – за да пази от замърсяване, 
насекоми и да спира видимостта, до-
като вратата е отворена. Също така и 
на прозорците. Вътрешното (защите-
но) пространство както на дома, така и 
на човека са своего рода храм, свеще-
на обител, където служат свещенослу-
жителите и могат да бъдат допуснати 
само официално поканени гости, лич-
но от домакините. Завесите са покри-
валото пред олтарното пространство 
на храмовите съоръжения или така 
наречения „светая светих“, където се 
съдържа „кивотът на завета“ и всички 
реликви и книги, съдържащи позна-

ние, което не е свободно достъпно за 
всеки. Това е пространството, където 
обитава божеството. Мястото, където 
свещенослужителите се срещат с него. 
Майчината утроба е храмът (свещено 
пространство), където се случва чудо-
то на живота. За ритуала на зачатието 
(половия акт) се допуска само избра-
никът. 

Често срещан елемент е ромбът. Ако 
имаме предвид основния неолитен 
смисъл на ромба – утроба (земя), 
поле като възможност за раждане, 
превръщането му в звезда, „светеща” 
във всички възможни посоки, може 
да бъде изтълкувано като своеобраз-
на възхвала, юбилация. А неговата 
скрита двойност може да се свърже с 
идеята за двойната Богиня, с нейната 
животворност както тук, така и в „от-
въдното”. В ръкавите на свекървата 
тази животворна звезда е поставена в 
центъра на елбетицата с рогатите гла-
ви, а също и над рогата на букраниите. 
Така се подчертава, че рогатите глави 
са посредникът, който осъществява 
фертилността на Богинята, при това 
в двете посоки – от центъра навън и 
навътре към него.

Човекът е наречен „Божий храм“ и 
„Храм на Святия Дух“. Но тази идея за 
човека като храм е много по-древна от 
новозаветното писание. 

Да се върнем отново на това, което са 
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изразили като становище етнографи-
те.

„Създадени в конкретна обществе-
на среда, при конкретни исторически 
условия, българските везби имат не 
само художествена стойност. Всяка 
от тях е със дълбоко символично съ-
държание, тя е своеобразно отраже-
ние на живота, художествено претво-
рено усещане, носител на ценна инфор-
мация.“

„Българска народна везба“ 1975 г., 
Пенко Пунтев

“Освен Дървото на Живота и родови-
те знаци, има и редица елементи, кои-
то с повече или по-малко основание 
могат да се отнесат към най-стара-
та история на народа ни. Едни от тях 
са свързани с магиката на езическата 
религия или подчертават полови и 
възрастови особености. Други отра-
зяват представата на старите бъл-
гари за природата и действуващите в 
нея сили.”

Но

„Все по-трудно и все по-малко хора са 
могли да разчитат извезаната с игла 
и конец история. Загубването на клю-
ча към смисъла на везбените орнамен-
ти води до „объркване“ на везачките.“

„Български народни везбени орна-
менти“ 1977г., Пенко Пунтев

Павлина Митрева в своето моногра-
фично изследване „Самоковска везба“ 
от 1982 г. засяга комуникационния ха-
рактер в българската везба като сред-
ство за предаване на послания и в съ-
щото време хроника. 

„Съпоставянето на геометричните 
орнаменти с гравираната украса вър-
ху керамични култови женски фигур-
ки, датиращи от 16. век пр. н. е., по-
казва значителна близост. Сходство 
има и със знаци, врязани върху различ-
ни предмети от 7-10 век, намерени на 
територията на България, някои от 
които са аналогични с руни от орхо-
но-енисейската азбука. Паралели на 
тези самоковски геометрични зна-
ци могат да се намерят и в чувашка-
та народна шевица. Приблизително 
38 знака съответстват на букви от 
древната руническа писменост, чии-
то следи са се съхранили в народната 
памет до края на 19. век.“
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