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 REFRESH Фото и Видео – това беше едно от най-популярните състезания през 
предходния период на проекта. Онлайн фотоконкурс и видеоконкурс за млади 
хора, в който участниците ще бъдат предизвикани да намерят науката около 
себе си, да направят снимка или селфи с мобилните си телефони или да засне-
мат 3-минутно видео на научна тема и да ги споделят с нас. По време на Нощта 
на учените ще бъдат наградени най-добрите творби.

REFRESH Touch – наистина труден за провеждане конкурс поради факта, че 
целевата група не е лесно достижима. Решихме да го запазим, тъй като смята-
ме за важно привличането на повече млади хора към науката. Това е конкурс 
за рисунка, насочен към деца и младежи със слухови увреждания за начина, 
по който те се виждат в науката. Рисунките им ще бъдат показани по време на 
Нощта на учените.
 
REFRESH Voices – серия от аудио записи, посветени на научни теми и напра-
вени преди Нощта, които ще бъдат представени по време на събитието и ще 
бъде възможно изтеглянето им – специално за хора с увредено зрение. Целта, 
освен грижата за слабо представени групи, е постепенно да се увеличи обемът 
на аудио библиотеката и да се превърне в ценен ресурс за хора със зрителни 
увреждания и трудности при четенето.

REFRESH Момичета в науката – онлайн конкурс за есе, насочен към момиче-
тата, обявен преди Нощта, за това как те се виждат в науката и технологиите. 
Победителите ще бъдат наградени по време на Нощта на учените.

https://nauka.bg/4-konkursa-refresh/

4 КОНКУРСА ЗА 
НОЩТА НА 
УЧЕНИТЕ 2018 Г.

Конкурсите се организират  
като част от проекта RE-
FRESH (Европейска нощ на 
учените, финансиран от 
Европейската комисия.

https://nauka.bg/4-konkursa-refresh/
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Заедно променяме България Together for Bulgaria

Заедно променяме България Together for Bulgaria

https://move.bg/
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ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2018-2019

REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare) е 20-месечен 
проект, финансиран от Европейската комисия по дейностите Мария Склодов-
ска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“.

REFRESH е иновативен проект за Европейска нощ на учените 2018-19 с ръко-
водител Центъра за изследвания и анализи. В проекта участват 21 основни и 
27 асоциирани партньори от цялата страна, с мащабна програма в 14 селища. 
Програмата обхваща вълнуващи дейности в училища, конкурси, срещи с учени 
в изследователски институти и университети, на влак, в планината и на кораб, 
и събития на публични градски локации. Към събитията в България се присъ-
единяват и множество международни партньори, с които ще осъществяваме 
видео връзки и кампании за популяризиране на науката в социалните медии. 
Ще отбележим заедно Европейска нощ на учените на 28 септември 2018 и 27 
септември 2019 г. През 2018г. централен фокус ще бъдат Европейската годи-
ната на наследството и Европейска столица на спорта, а през 2019г. ще напра-
вим връзка с Европейска столица на културата и 100-годишнината от основа-
ването на Международния астрономически съюз.

https://nauka.bg/night/
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Ще отбележим заедно 
Европейската нощ на учените 

на 28 септември 2018 г.

https://nauka.bg/night/
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В края на юни бях поканен, за-
едно с журналисти от дру-
ги медии, да посетя научния 
център в Испра, Италия. Ос-

новните гости бяха 8 млади учени, 
които трябваше да представят своята 
работа и да се запознаят със свои ко-
леги в един от най-добре оборудвани-
те и развити научни центрове в света 
– JRC Ispra. 

Това, което ми направи огромно впе-
чатление беше слабият интерес на 
журналистите от големите медии към 
самите български учени, изключение 
направиха от БНТ.

Отскоро БАН има инициатива за пред-
ставяне на институтите. Събитията 
се провеждат в Големия салон в цен-
тралната сграда на Академията и след 

Рутината, която ще запознае хората 
с ползите от науката
Автор: Петър Теодосиев

http://news.bnt.bg/bg/a/blgarski-ucheni-v-svmestniya-izsledovatelski-tsentr-na-ek
http://news.bnt.bg/bg/a/blgarski-ucheni-v-svmestniya-izsledovatelski-tsentr-na-ek
https://www.youtube.com/watch?v=Sx8jGyAdS0U
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това има “отворени врати” в дадения 
институт. Искам да отбележа, че това е 
много добра инициатива и се надявам 
да я развият още повече и медийно-
то отразяване да стигне до вечерните 
новини на всички големи телевизии. 
Всеки институт има какво да покаже!

През последните няколко години на-
сочихме вниманието си по усилено 
към учените от БАН, като се опитваме 
според силите си да получим повече 
информация за тяхната работа. Цел-
та ни е да покажем на хората, които 
четат списание Българска наука, как 
се развива науката в България. Има-
ме учени, имаме млади мотивирани 
докторанти, които всеки ден правят 
истинска наука, но общественото мне-
ние за тях е негативно или се изразява 
в обикновено безразличие. Целта ни е 
да променим този стереотип и да по-
кажем, че звезди има и в науката, сред 
успелите млади българи има и учени 
и тяхната работа е много важна за раз-
витието на обществото, бизнеса, обра-
зованието и много от тях дори обуча-
ват западни и източни експерти.

Какво правим ние?

Даваме информация за новините око-
ло различни научни институции, про-
ектите, които имат, събития, конфе-
ренции и т.н. За съжаление прекалено 
малко от тях ни изпращат такава ин-
формация, въпреки че сме търсили 

съдействието им за това. Опитите ни, 
разбира се, няма да спрат.

Правим видео и аудио интервюта. 
Влогът на БГ Наука вече има над 200 
видео клипа и над 30 интервюта с уче-
ни. Всеки ден работим за популяриза-
цията на тези интервюта, обработва-
ме вече готови записи и правим нови 
такива в нашия офис. Или пък ходим в 
лабораториите и на работното място 
на самите учени. Важно е да кажа, че 
ние не печелим и лев от тази си дей-
ност, която е изцяло на доброволни 
начала. Въпреки цялото време, кое-
то тази дейност ни струва, вярваме, 
че това е един от начините, които ще 
подобрят имиджа на науката в Бълга-
рия.

https://www.youtube.com/bgnauka/videos
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 Освен това, взимаме аудио интервю-
та в подкаста на БГ Наука, където има 
150 от тях. Почти всеки ден качваме 
нов запис, така че много скоро ще над-
вишим бройката от 200 аудио файла 
за науката. Подкастът представля-
ва колекция от аудио файлове, които 
може да изтеглите и слушате, когато 
и където искате, както и чрез всички 
популярни приложения за следене на 
подкасти за смартфон.

Както влогът, така и подкастът не ни 
носят приходи, но пък са важна част 
от изграждането на положително от-
ношение към труда на българските 

учени.

От какво имаме нужда?

Най-вече от повече разбиране и же-
лание за сътрудничество от всички, 
които се занимават с наука в Бълга-
рия. БГ Наука никога не е била бизнес 
организация, а една идея, която иска 
да промени нагласите на хората за на-
уката и образованието. За съжаление 
се налага да обясняваме на учени и 
ръководители на институти и универ-
ситети, че имиджът на науката не е 
положителен и трябва всички заедно 
да работим, за да го подобрим.

https://nauka.bg/tag/podcast/
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Връщам се на заглавието на този ма-
териал – Рутината, която ще запознае 
хората с ползите от науката. Това оз-
начава, че всички ние трябва да спо-
деляме качествена научна и научно-
популярна информация в социалните 
мрежи. Това е най-лесното и малкото, 
което можем да направим и все пак да 
постигнем успех. Над 3,5 милиона бъл-
гари ежедневно използват Фейсбук. 
Социалната мрежа се използва от хо-
рата по различен начин, но едно спо-
деляне може да промени отношение-
то към учените на много хора. Няма 
да стане от днес до утре, но трябва да 
се започне отнякъде. Ние вече го пра-
вим, а ти?

Най-лесно е да публикувате постове, 
свързани с вашата научна работа, а 
тези от вас, които не са учени, могат 
да споделят интервюта и друга ин-
формация за дейността на учените в 
България.

На практика в медийното и интер-
нет пространство липсва (достатъч-
но) съдържание, свързано с учените 
и въобще с науката и образованието 
по нашите земи. Колко сайта пишат за 
науката в България, колко телевизии 
и радиа показват български учени?
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Това може да се промени, когато сами-
те учени споделят по-често над какво 
работят и защо това е важно, а всички 
останали ще споделяме и коментира-
ме това. Далеч съм от безкритичната 
мисъл, че цялата продукция на род-
ните учени е на нужното ниво, но пък, 
когато видим общата картина, ще мо-
жем да изискваме като общество по-
вече средства за решаване на пробле-
ми, които засягат всички нас.

Вчера мой гост беше Радостина Ивано-
ва от Института по органична химия 
(един от младите учени, с които се за-
познах при посещението на JRC) и тя 
сподели(видеото още не е качено, ко-
гато пиша този текст, но ще бъде ТУК), 
че работи върху изработката на ката-
лизатори, които филтрират въглеро-
ден диоксид (например, генериран от 
автомобили). Ето това е важна разра-
ботка, дори бих казал много важна, 
имайки предвид колко нашумя тема-
та за мръсния въздух в София. Трябва 
тези неща да се знаят и обществото да 
може да изисква от правителството, 
общината, бизнеса, науката да се фи-
нансират повече подобни проекти, за 
да практически резултати и да чуем, 
че броят на децата с астма и други бе-
лодробни проблеми заради въздуха е 
намалял. Има хора, които могат да ре-
шат тези проблеми – това са учените и 
трябва да го знаят всички.

Всичко, което някой някога е публику-

вал в интернет пространството, оста-
ва там. Т.е., ако излъченото по радиото 
или телевизията не може да бъде гле-
дано или слушано, освен в момента на 
излъчване (и ако не е качено в интер-
нет), то всичко във Facebook, YouTube 
и собствените ви сайтове си остава 
и винаги ще може да се намери. Това 
означава, че ако не утре, то след ме-
сец или година някой ще намери тази 
информация, а това може да промени 
отношението му към науката и учени-
те. Представете си сега да има хиляди 
видео клипове (както има милиони за 
други неща), посветени на българска-
та наука и учени, колко по-голям би 
бил шансът те да получат подкрепа, 
когато това е необходимо.

Екипът на БГ Наука се състои от двама 
човека (Петър и Росица), които през 
95% от времето се занимават с всичко 
гореописано. Правим го за каузата и 
защото вярваме, че това би подобрило 
всичко около нас: образованието, биз-
неса, дори самите хора. Другите 5% от 
времето отделяме за онлайн магазина 
KupiNauka, който издържа целия про-
ект. Дори там всеки продукт доприна-
ся поне малко към образованието и 
популяризирането на науката.

Ако искате да ни подкрепите в това 
да променим ситуацията в България, 
може да ми пишете на petar@nauka.bg.
 

https://youtu.be/m7OKb6e655o
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Здравейте, аз съм Петър от БГ 
Наука и до мен е Кристина 
Колева, първият представи-
тел на Училището в нашата 

рубрика. Искаме да започнем така-
ва нова рубрика – да представяме и 
млади учители, които да разкажат 

защо са избрали да бъдат учители в 
България и въобще учители, и как 
човек, който изглежда като ученик, 
е учител.

Здравей. Предстàви ме, така че ми е 
малко трудно да кажа нещо за себе си.

Интервю с Кристина Колева: 
"Харесва ми да съм учител и бих го 
работила и занапред“
Транскрибира: Елена Чочкова

Видеото: https://youtu.be/3JzELdHipJQ

https://youtu.be/3JzELdHipJQ
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Разкажи ни на кого преподаваш?
Преподавател съм в с. Долни Пасарел 
на около 25 км от центъра на София. 
Преподавам на ученици до седми клас. 
Училището е основно и има статут на 
защитено, тъй като децата са под нор-
мата за сформиране на паралелка, но 
нямаме друго близко населено място, 
откъдето децата да могат да бъдат из-
возени.

Тоест децата са там, а учителите 
като теб пътуват до основното учи-
лище?
Да, буквално всички учители, които 
работим в училището, пътуваме от 
София. 

Интересно. А какви са учениците?
Учениците са страхотни. Аз в момен-
та завършвам третата си година като 
учител там, всичките ми наблюдения, 
от завършването на университета до-
сега, са ми оттам. Имаше доста работа 
през годините, доста неща се проме-
ниха вследствие на това, че препода-
вам там – дали за добро или за лошо, 
това ще се разбере след време. /смее 
се/ Но мисля, че за добро. Децата ни 
са мъничко, в момента изкарвам един 
седми клас, в който има девет човека, 
а паралелките на шести и пети клас са 
съответно от четири и три деца.

Четири и три деца??
Да, да. Наистина са малки паралелки, 

което, честно казано, до голяма сте-
пен представлява трудност, въпреки 
че всички си мечтаят за малки пара-
лелки. Но когато са толкова малки, 
понякога е по-трудно за работа. 

Те буквално получават индивиду-
ално обучение.
Да. И в момента, в който ме попитат 
„Как работиш с децата на групи?“, 
казвам „Аз работя с една група.“ Бук-
вално нямаш избор. Понякога липсва 
конкуренцията. Добре е в голяма гру-
па, когато имаш много ученици, кои-
то да те дръпнат, а тук в един момент 
учителят е единственият, който може 
да зададе много високите критерии, 
тъй като в класа съревнованието сти-
га само до едно равнище. Но от друга 
страна така класната стая е едно мно-
го широко пространство. 

Да, така може в процеса да се вкара 
повече въображение.
Да, така е.

А кое те накара да станеш учител? 
Ти какво си завършила?
Завършила съм за учител по биология 
и химия в Софийския университет. 
Като ученик знаех, че искам да рабо-
тя с деца. От друга страна исках да уча 
биология, защото много я харесвам. И 
бях в сериозна дилема как да съчетая 
двете неща. Докато подреждах жела-
нията си за специалност при канди-
датстването си в университета, можех 
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да избирам между Педагогика, Не-
формално образование... Бях сложи-
ла различни неща, които включваха 
работата с деца, като бях класирала 
по-нагоре педагогики с биология, кое-
то предизвика доста голям спор вкъ-
щи на тема биология с химия ли да за-
пиша, тъй като и двете специалности 
са бинарни и включват преподаване 
по биология. Едната възможност беше 
биология с химия, а другата – биоло-
гия с география. И вкъщи спорът беше 
– географията е значително по-лесна, 
защо да не избера биология с геогра-
фия? Отговорът на този въпрос е мно-
го лесен – когато учиш химия, шансът 
нещо фундаментално да се промени, е 
много малък. Като учиш география, е 
възможно при всяко земетресение да 
трябва да учиш наново площ, населе-
ние, височина на върховете и т.н., да 
се сменят столици, граници /смее се/. 
По-добре учи химия, учи чиста наука, 
без много промени. 

Като го научиш един път, общо взе-
то не подлежи на промени...
Да. Не казвам, че съвсем нищо няма да 
се промени, но шансът е много по-ма-
лък. /смее се/

Доволна ли си от избора си? Ти си 
го направила без да знаеш какво ще 
правиш.
Имаше много хора, които ми казва-
ха „Не, не, ти имаш такъв потенциал, 
защо трябва да ставаш учител?“ Но 

на мен ми се работеше с деца. Да съм 
учител, всъщност беше един добър 
вариант за мен, и то учител по дис-
циплини, които за мен са силни и ми 
харесват. Дори когато се записвах в 
университета, дамата, която ми при-
емаше документите, ми каза: „А ти все 
пак знаеш ли, че това е педагогическа 
специалност?“ И отново се наложи да 
потвърдя, че съм наясно какво запис-
вам. 
От четирите си години в университета, 
съм доста доволна. Това, което честно 
казано би било по-практично, е сту-
дентите по-рано да влизат в класната 
стая. Реално работата ни с учениците 
беше чак в четвърти курс и то през 
втория семестър, когато беше прак-
тиката ни пред комисия. Може би, ако 
влизаме в класните стаи още във вто-
ри курс, би било доста по-практично, 
за да можем отрано да се запознаем с 
работата и след това да надграждаме 
обучението си. Научните ни дисци-
плини, анатомия и други, специализи-
рани в своето знание, не бяха особено 
вързани с това, което ще преподаваме 
след като завършим. Миналата годи-
на, например, аз преподавах в трети 
и в седми клас и когато минавах от 
едната в другата класна стая, трябва-
ше да нагаждам нивото, думите, така 
че децата наистина да ме разберат. В 
университета ти си свикнал на един 
доста висок стил, а в училище трябва 
да се опиташ да редуцираш нещата до 
нивото, на което децата да могат да 
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проявят интерес, а не в един момент 
да ги загубиш. 
Имам колежка, която завърши, изкара 
държавните изпити, взе си дипломата 
и сега учи „Начална и предучилищна 
педагогика“, защото установи, че иска 
да работи в детска градина. Ако го 
знаеше във втори курс, може би дос-
та по-рано щеше да се преориентира. 
Аз се радвам, че тя все пак ще остане в 
тази сфера, но наистина минаха годи-
ни, в които тя можеше да се ориенти-
ра какво най-много иска да прави. 

Аз много често говоря как науката, 
която се прави в университетите, в 
БАН и други институции, трябва да 
е много близо до това, което се пре-
подава в училище, но разбира се 
нивото да е съвсем различно. Това, 
което се учи в училище, включи-
телно и ние когато сме били учени-
ци, е какво са направили различни 
учени. Важно е науката да работи за 
по-доброто си представяне в учили-
ще. Какво мислиш ти?
Аз наистина се опитвам да достиг-
на до децата чрез дейности, които да 
ги накарат да вникнат. Имахме доста 
интересни часове, в които говорим за 
различни учени, за това какво те са 
направили. Опитвам се да въведа де-
цата в епохата – примерно, когато го-
ворим за Дарвин или за Айнщайн, или 
за друга личност – наистина да могат 
да си представят какво се случва в све-
та по онова време, обстановката. Или 

когато в края на годината говорим за 
радиоактивност, за семейство Кюри, 
те трябва да могат да си представят 
какви други събития има по света то-
гава и защо тези изследвания са били 
важни в този момент, с какво могат да 
бъдат полезни или опасни и т.н. Така 
че контекстът е важен. Точно в този 
час за радиоактивността бях решила 
да им разкажа повече за историята, 
бях се подготвила доста и започвам 
разказа – минаваме Първата и Втора-
та световна война, как са вървели из-
следванията в този момент, и извед-
нъж чувам звънецът да бие, и понеже 
не искам да задържам децата насила, 
завършвам с думите „И всички умрели 
от рак“. При което децата отначало ме 
поглеждат стъписано и в следващия 
момент избухват в смях. И осъзнават, 
че вече е междучасие. Просто краят на 
часа беше такъв, че със сигурност ще 
го запомнят. Както всички бяха прита-
или дъх да слушат историята и аз ре-
ших, че не е хубаво да им отнемам от 
свободното време, така или иначе ми 
оставаше съвсем мъничко до края на 
историята, и това беше финалът, кой-
то буквално ги задържа.

Да, за мен основната роля на учи-
теля е точно това, което ти правиш 
–да ги запалиш, а вече в интернет 
те могат да прочетат всичко, да се 
поинтересуват, да питат родители, 
баби, дядовци, някой, който да им 
разкаже повече. Но в училище или 
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в университета не е нужно те да по-
лучават от до цялата информация, а 
е достатъчно да се запалят, да искат 
повече...
Това, което имаме заложено като мате-
риал през годината, го взимаме. Само 
че... Имах един такъв момент, когато 
работехме върху кръвоносната систе-
ма с тези четири симпатични момчета 
(те са само момчета, няма момичета 
в класа) и аз повтарям „предсърдие, 
камера, предсърдие, камера, голям, 
малък кръг на кръвообращение“ и в 
един момент усещам как те го чуват за 
пореден път, но вече изобщо не вник-
ват в това, което казвам. Затова реших 
да излезем навън, времето беше хуба-
во, май месец. Взехме тебешири, нари-
сувахме сърце, малък и голям кръг на 
кръвообращение и те започнаха да ти-
чат. И в момента, в който ги накараш 
да тичат и да се засилват, когато ми-
нат през нарисуваното сърце, ефектът 
вече е съвсем различен. Не казвам, че 
това е знание, което може да ги изведе 
на олимпиада, а и не можем да рабо-
тим по целия материал по този начин, 
но е начин в момента, в който видиш, 
че децата вече не те слушат, а дори и 
да те чуват информацията минава по-
край тях, е много по-лесно по такъв 
начин да ги активираш. 

Точно. Да намериш някакъв ин-
струмент, който да ги накара да се 
замислят и оттук нататък, когато 
вече работи мозъкът, е по-лесно да 

им вкараш някаква информация. А 
не само да си мислят „Какво ще ям 
след малко?“ или само да цъкат със 
секундарника или телефона.
О, това е огромна борба с телефоните.

Сигурен съм. И сега да те попитам 
понеже стигнахме до тази тема – 
как им влияят новите технологии? 
Успяваш ли да намериш баланс, за-
щото ние, когато бяхме ученици, 
нямаше такова нещо, телефоните 
бяха едни тухлички и евентуално от 
целия клас само двама човека има-
ха такива? А така или иначе нищо 
не можеш да правиш с такава тух-
личка.
Само да кажа, че ние сме училище, 
което никога не е вървяло по стандар-
тите, защото при нас всяко дете има 
таблет. Тази година ги ползваме доста 
рядко, но миналата година бяха още 
хит, чисто нови, но не са ни били във 
вреда. С по-малките ученици наме-
рихме една игра, която толкова много 
им хареса, беше свързана с движение 
на едни флуиди, които трябваше да 
ги пресипваш, да ги движиш, да пра-
виш прегради между тях. Аз им обяс-
них какви са принципите на играта и 
те бяха толкова щастливи. Те са трети 
клас. Наистина се опитвам да вмъквам 
игри. Аз водя часове и в занималня, 
които излизат извън тематиката, коя-
то преподавам, но там пък има деца, 
които започнаха да играят една игра, 
в която си Херкулес, който за да побе-
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ди противника си, трябва да сметне 
едни задачи и колкото повече задачи 
сбъркаш, толкова повече те бият. И 
съответно ти трябва да си добър, за 
да може да минеш нивата и в обкръ-
жението ти да можеш да покажеш, 
че вече си еди-кой си левъл – така че 
може да има полза от игрите, не е не-
възможно.

И аз мисля, че могат да се намерят 
такива инструменти, които да рабо-
тят за образованието.
В седми клас учат електричество по 
физика, което за голям процент от тях 
е доста абстрактно. И ги накарах да си 
качат приложение. С това приложение 
строяхме вериги, слагахме лампички, 
увеличавахме и намалявахме силата 
на светлината...

Ето! И така предполагам много 
по-лесно ще го разберат...
Именно. Понякога идваха в следващия 
час и в междучасието и казваха „Госпо-
жо, аз направих еди-каква си верига, 
но като сложих това защо ми намаля 
светлината, какво стана?“

Това ги кара да мислят и да искат 
да открият отговора. Според мен е 
много добре, че се опитваш по този 
начин да използваш игрите, защо-
то независимо от това дали играта 
е свързана с наука или просто в нея 
трепеш някакви балони, децата се 
зарибяват и ако им покажеш...

Те могат да се занимават много и да 
отделят доста време точно на такъв 
тип игри, но проблемът е да им пока-
жеш тези неща.

Да, защото този тип игри не са тол-
кова популярни, колкото другите.
Да, и все пак учителят трябва да ги е 
виждал, трябва да знае за какво става 
въпрос. В момента, в който си сложих 
най-различни социални мрежи, за да 
разбера какво правят там, осъзнах, 
че наистина трябва да познаваш тази 
техника, за да можеш с един поглед 
да разбереш какво прави въпросният 
ученик, дали работи по темата. Ако 
видиш ученици да играят карти, има 
много лесен начин да развалиш игра-
та. Не е нужно да вземеш тестето. Дос-
татъчно е да вземеш две карти, така 
че да не могат да съберат това, което 
им трябва. И по същия начин, когато 
те работят с телефон или друго ус-
тройство, наистина трябва да можеш 
с един поглед да разбереш какво се 
случва.

Ние направихме такъв курс, кой-
то да обясни повече на учителите, 
най-вече на тези, които забраня-
ват изцяло технологиите, че могат 
да използват Фейсбук, Инстаграм, 
Ютуб и други, че няма смисъл да ги 
забраняват. По-добре да ги стимули-
раме да правят нещо ползотворно в 
тях, защото те така или иначе са там. 
И ако учителят си направи Фейсбук 
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група и там пуска интересни, забав-
ни неща и кара също и учениците 
да пускат, тогава ще има колабора-
ция и учениците ще са стимулирани 
да четат. 
Да, между другото те понякога пускат 
съобщения, в които питат „Госпожо, 
какво се случва в това клипче?“ или 
ми пускат някакъв експеримент и 
питат „Госпожо, може ли да го напра-
вим?“. Обикновено експериментът е 
свързан с някакъв взрив и не е много 
практичен, но...

Поне имат въпроси и гледат клип-
чета, които по някакъв начин ги 
свързват с образованието.
Определено. Другото е, че обикнове-
но ги подтиквам да търсят инфор-
мация и на английски, тъй като това 
е езикът, който те учат, но реално не 
го ползват никъде. Това не зависи от 
населеното място. Де факто повечето 
от учениците, които учат чужд език, 
просто го учат в училище без да виж-
дат практическо приложение. Не си 
говорят с мен на английски, не си го-
ворят и с останалите преподаватели 
на английски. Но имаме едно детенце, 
което не говори български, а англий-
ски, и с него имаха интерес да разго-
варят и беше изключително странно 
да виждаш деца, които знаеш, че ина-
че ходят на английски, просто защото 
така трябва, как се опитват да измис-
лят нещо, чудят се как да си завършат 
изречението и ти можеш да ги дръп-

неш настрана и да им кажеш „Ето за-
това го учим“. Те самите са много учу-
дени, когато са хванали по-голямата 
част от текста, така че ето още едно 
ниво, на което може да се работи и да 
ги накараш буквално случайно да нау-
чат нещо или да осъзнаят, че го знаят.

От практиката ти до момента убеде-
на ли си, че това е, което искаш да 
продължаваш да правиш?
Много! Въобще не е лесно, иска ни се 
да имаме по-големи класове, опреде-
лено, тъй като колкото повече са де-
цата, толкова по-интересно ще е в са-
мата група, повече дейности можеш 
да развиеш. Но децата са супер и има 
промяна. Миналата година препо-
давах за пръв път на четвърти клас. 
Много симпатичен клас, в който аз 
разказвам за животните – материалът 
в четвърти клас е Човекът и природа-
та, там нивото е сравнително ниско 
все още и децата те гледат като бо-
жество, ентусиазирани от всичко. И 
когато правиш контролно и видиш, 
че някой е написал, че растението има 
част, която се казва „коренЧе“, просто 
няма как да останеш строг в този клас. 
Те наистина са много сладки. 
Докато работех с тях, едно от момче-
тата, колкото и пъти да разказвах за 
различни животни, казваше „Аз това 
съм го стрелял“. Нещо, с което много 
трудно можех да се примиря. И понеже 
работя с една организация, занимава-
ща се с лечение и отглеждане на диви 
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животни, започнах да пускам в собст-
вената си Фейсбук страница истории 
от организацията, да им говоря, те ме 
разпитваха какви животни са приели 
за лечение, какво е станало с тях. Ми-
налия месец през пролетта освободи-
хме две костенурки и децата бяха мно-
го ентусиазирани. Наскоро качвахме 
едно свраче на едно дърво два пъти за 
един следобед, защото засега владее-
ше плавното спускане надолу, но не и 
летенето нагоре. И вече нагласата на 
децата е доста по-различна. Аз не каз-
вам, че преди не са обичали животни-
те, в никакъв случай, но отношението 
е вече друго. Миналата година бяхме 
на една конференция на Биологиче-
ския факултет с ученици от бившия 
седми клас и ги заведох в студентския 
клуб, в който имаше змии.
За повечето деца е истински ужас да 
видят змии на живо, но тези, които 
имаха смелостта, отидоха да ги раз-
гледат отблизо, пипнаха ги, подържа-
ха ги в ръце – въобще, осъзнаваш, че 
този процес е много важен. И ако се 
върна на въпроса – да, бих работила 
още много време тук, с децата.

Как виждаш образованието след 
десет години? Дали положителното, 
което се случва, ще доведе до още 
положителни неща или наистина 
картината е апокалиптична и не-
щата ще отидат много на зле с лип-
сата на преподаватели и т.н.?
Да, това е възможен проблем – да няма 

преподаватели. Например, от моя ви-
пуск досега са се дипломирали трима. 
Ние започнахме петнадесет човека, а 
в четвърти курс бяхме десет, тази спе-
циалност по принцип е с много малки 
бройки. От друга страна си мисля, че 
така или иначе ще има нови учители, 
защото в един момент някой все пак 
трябва да влезе в училище и това няма 
как да бъдат учителите, които сега се 
пенсионират. Млади учители трябва 
да има, няма как да няма. Ще трябва 
да се намери формула, по която те да 
влязат в училище. Въпросът е кол-
ко са подготвени те. Може би самото 
им квалифициране като педагози ще 
претърпи някакви промени. Но нищо 
апокалиптично не виждам. Идеята ми 
е, че би трябвало да преминем към об-
разование, ориентирано по-скоро към 
способностите на децата. Научаване-
то на някакви факти, например за че-
люстите на акулите, не е знание, кое-
то можеш да ползваш на много места, 
но да знаеш как и къде да си намериш 
тази информация е далеч по-важно. 
Децата, които в момента влизат в учи-
лище, ние не сме сигурни какво ще 
работят, вероятно това ще е нещо, за 
което дори още нямаме представа.

Според мен е донякъде добре де-
цата да научават различни факти 
в училище, но не е нужно да бъдат 
оценявани за тези неща, защото ето 
примерно аз тествам с телефона си 
като питам Гугъл разни неща без 
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даже да пиша, а задавам въпрос на 
глас и той ми намира тази информа-
ция. Изпращам съобщение по Ме-
синджър без да пиша, а диктувай-
ки на български или на английски. 
Това дори в момента е възможно. 
А децата, които започват училище 
сега, когато бъдат в трети клас дори 
не мога да си представя какво ще 
бъде или след петнадесет години 
примерно, когато те трябва да си 
търсят работа.
Има нещо, за което дори аз не се сещам 
толкова често – например, записвам 
на дъската домашното или някаква 
друга информация и им казвам „Запи-
шете си я“. И виждам телефони срещу 
мен. Тоест, те пак я записват, но просто 
в електронен формат. 

Така е, да. Но вече и много, мно-
го по-възрастни от тях забелязвам 
на конференции, на представяния 
просто си изкарват телефона, сни-
мат презентации.
И това, всъщност, е практично. Това е 
умение, което не си учил в училище, 
но реално започваш да го ползваш.

И е много по-ценно, защото ти 
спестява време, което е най-важни-
ят ресурс, с който разполагаме.
Ако човек е на конференция и цяло-
то време му отиде в това не да слуша 
лектора, а да си води записки, това 
наистина е много по-непродуктивно, 
вместо буквално за секунда да снима 

и да се съсредоточи върху съдържа-
нието.

Случвало се е да бъдем няколко чо-
века, единият снима, другите слу-
шат и накрая снимащият дава и 
на останалите, което още повече 
спестява време.
Да, има и много варианти за онлайн 
тестове, което също позволява и да 
се спести хартия – нещо, което в на-
шето образование не е много ценено, 
защото всичко задължително трябва 
да е в писмен вид. Но образованието 
така или иначе ще трябва да претър-
пи промени. Аз дотук не съм готвила 
дете целенасочено за олимпиада, при-
мерно. Това, което аз искам от тях, е 
например, когато видят пострадало 
животно, да знаят как да реагират, 
когато отидат до магазина и трябва 
да си купят препарат да могат да пре-
ценят какви са знаците по него, къде 
могат да го приберат вкъщи, макар 
че вече всички продукти имат толко-
ва много инструкции какво трябва да 
направиш с тях, че донякъде се губи 
смисълът от това, но наистина иде-
ята ми е да имат представа за това, с 
което работят, да имат уменията да 
могат да се справят, когато излязат от 
училище. Имам учебници по химия от 
моя дядо, които са ориентирани към 
производството, към практиката – 
как да използваме това, това и това за 
направата на еди-какви си продукти, 
т.е. там нещата са представени много 
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по-практически в сравнение с това, което учат децата днес.

Вероятно с теб пак ще направим някой разговор. Ако имате някакви въ-
проси или коментари, пишете ни и ще ви отговорим. Това е от нас. До ско-
ро.

     
ПОВЕЧЕ ИНТЕРВЮТА ВИЖТЕ ВЪВ ВЛОГА НА БГ НАУКА

https://www.youtube.com/user/bgnauka/videos
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Влог на БГ Наука
https://www.youtube.com/bgnauka

https://www.youtube.com/bgnauka/videos
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLZAseBa5RMfNtHUIG42MLhEHWRQomQVqi
https://www.youtube.com/bgnauka/videos
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Бихте ли се представили на 
нашите читатели?
Здравейте! Казвам се Марти-
на Трайковска, на 28 години. 

Родена съм в град Битоля, Македония, 
но от 10 години живея в София, която 
много харесвам. Дойдох в София с цел 
да завърша висшето си образование, 
но с течение на времето реших да ос-
тана. 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Преди една година защитих докто-
рантура в областта на генетиката, 
по-специално Синтетична биология 
и РНК-биология. От няколко месеца 
работя като главен асистент към ка-
тедра Генетика на Биологически фа-
култет, СУ „Св. Климент Охридски”. 
Харесва ми да преподавам и се опит-
вам да предам целия си опит и знание 
на следващите поколения, доколкото 
мога, разбира се.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Може би ще ви прозвучи като клише, 
но винаги съм искала да правя това, 
което правя в момента – да се занима-
вам с наука и да оставя своя следа или 

Интервю с Мартина Трайковска, 
катедра Генетика, Биологически 
факултет на СУ
Интервюто взе: Гинка Николова 
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откритие. Вдъхновиха ме и филмите 
за луд учен, който е направил изсле-
дователска лаборатория в мазето си. 
Помислих си – да, това искам да правя 
и аз. Не успях да направя своя лабора-
тория в мазето, но пък затова сега ра-
ботя в истинска лаборатория. 

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания? Как се казва той и какви 
ползи ще има за науката и живота 
на обикновения човек?
Да, имам. Темата е „Нови методи за 
създаване на антибиотици срещу рез-
истентни щамове на Escherichia coli 
чрез антисенс олигонуклеотиди, кои-
то инхибират биохимични пътища, 
контролирани от рибопревключвате-
ли“. Ползата от този проект, съответ-
но от експериментите и най-много от 
получените резултати, ще е голяма. 
Основната цел на проекта е създава-
нето на нови антибактериални ле-
карства, които да са ефективни към 
патогенни бактерии, резистентни 
към вече съществуващите антибио-
тици. Escherichia coli (E.coli) e условно 
патогенна бактерия, която може да 
предизвика тежки инфекции в кръвта 
и уринарния тракт. Неконтролирана-
та употреба на антибиотици при ле-
чението на инфекции с E.coli, води до 
поява на резистентни щамове. С про-
ведените експерименти аз и моят на-
учен екип искаме да докажем, че сме 
открили нов метод за създаване на ан-

тибактериални лекарства, с помощта 
на които ще се преодолее антибиотич-
ната резистентност и ще се подобри 
качеството на живот на човека. 

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Заглавието на последната публика-
ция, която написах заедно с моя нау-
чен ръководител доц. Роберт Пенчо-
вски, е: “Designing drugs that overcome 
antibacterial resistance: where do we 
stand and what should we do?“. Тази 
публикация е свързана с възниква-
нето и разпространението на резис-
тентност сред патогенните бактерии, 
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поради неконтролираната и понякога 
ненужна употреба на антибиотици. 
Това представлява опасност за хората 
по целия свят. В тази статия съм опи-
сала нов и доста надежден механизъм 
за преодоляване на антибиотичната 
резистентност, чрез който да се подо-
бри качеството на живот. Този меха-
низъм се основава на действието на 
рибопревключватели – функционал-
ни некодиращи РНК домени, разполо-
жени в 5’-UTR на бактериални инфор-
мационни РНК (иРНК). Използваме 
рибопревключвателите като мишени, 
които да разпознават и свързват анти-
сенс олигонуклеотиди (АСОи) – малки 
молекули, които задействат хидро-
лизирането на бактериалните иРНК, 
отговорни за синтезата на важни бел-
тъци за бактериалната клетка. Чрез 
рибопревключвателите и АСОи се осъ-
ществява контрол на генната експре-
сия при бактериите. Именно антисенс 
олигонуклеотидите имат антибакте-
риално действие. Те се свързват спе-
цифично и комплементарно с точно 
определен район от рибопревключва-
теля и осъществяват своето действие 
на контрол на генната експресия. Ри-
бопревключвателите не се срещат в 
човешкия организъм, а само в бакте-
риалната клетка. Затова те са подхо-
дяща мишена за разработване на нови 
антибактериални лекарства, тъй като 
чрез специфичното свързване на АСОи 
за рибопревключвателите се повлия-
ва само растежът на патогенните бак-

терии, докато човешкият организъм 
остава незасегнат. Проведох и допъл-
нителни експерименти, с цел тества-
не токсичността на АСОи. Резултати-
те от тези експерименти показват, че 
използваните концентрации на АСОи, 
при които има максимално потиска-
не на бактериалния растеж, са напъл-
но нетоксични за човешките клетки. 
Смятаме да проведем допълнителни 
изследвания на АСОи в ракови клетки, 
с цел да покажем тяхното антираково 
действие. Това би било голямо пости-
жение в науката, медицината и фар-
мацевтичната индустрия.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Бих казала, че работя с отличен научен 
екип, който е мотивиран и успешен. 
Помагаме си помежду си, допълва-
ме се и се разбираме. Но преди всич-
ко сме колеги и приятели. Смятам, че 
това прави един екип наистина добър. 

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Да, смятам че има. Човек, който се за-
нимава с наука, преди всичко трябва 
да има търпение и надежда, че поло-
жените усилия, независимо дали ста-
ва въпрос за провеждане на експери-
менти, или за писане на научен труд, в 
крайна сметка ще се изплатят. Защото 
не винаги експериментите са успешни 
или получените резултати съвпадат с 
очакваните. Но според мен с труд, же-
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лание и позитивно мислене, науката в 
България би могла много да се подо-
бри и развие на мащабно ниво. 

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Да, определено. Преподавам от една 
година и вече имах удоволствието да 
се запозная както с бакалаври и ма-
гистри, така и с неспециалисти, които 
имат желание да се занимават с наука. 
Това ми прави добро впечатление и 
наистина се радвам от този факт. Има 
голям интерес към генетиката, моле-
кулярната генетика и синтетичната 
биология, тъй като това са дисципли-
ни, които се развиват и дават шанс на 
учените да постигат открития и успех 
в бъдеще. 

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Бих им казала да преследват целите 
и мечтите си с високо вдигната глава 
и със самочувствие. Не казвам, че ще 
бъде лесно, напротив – ще има труд-
ности, понякога разочарования, но 
няма нищо по-удовлетворяващо от 
постигнатите цели и мечти. 

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Смятам, че ние – учените в България, 
не сме достатъчно оценени и платени 

от финансова гледна точка. Държавата 
трябва да отпуска по-голямо финан-
сиране за научни проекти и изследва-
ния, както и за участието на учените в 
различни научни конференции в стра-
ната и в чужбина. За развитието на 
един учен е важно да се свързва с дру-
ги учени и колеги, да бъде информи-
ран за новите постижения в науката, 
както и да представи собствените си 
изследвания, разбира се. Според мен 
това е начинът, един учен да остави 
следа в науката не само в собствената 
си държава, но и на световно ниво. Ние 
полагаме усилия да осъществим това, 
понякога и със собствени средства, но 
смятам, че държавата наистина тряб-
ва да помогне финансово, за да може 
да осъществим целите си. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Водата и плуването са част от нещата, 
които ме отпускат и зареждат с енер-
гия. Не разполагам с много свободно 
време, но винаги, когато имам въз-
можност, ходя на басейн. Обичам да 
се разхождам и да прекарвам време с 
приятелите и семейството си. 
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На 30 май от 17 ч. в Региона-
лен исторически музей – Со-
фия се проведе публична 
лекция с изложба на тема 

“Изида и Сарапис в Сердика”.  Събити-
ето е част от интердисциплинарния 
проект „Тракия и Египет през гръ-
ко-римския период“ на Института за 
балканистика с Център по траколо-
гия „Проф. Александър Фол“ при БАН 
и с партньорството на Нов български 
университет. 
През епохата на Елинизма, след завла-
дяването на Египет от Александър 
Велики, при наследниците му от ди-

настията на Птолемеите, култът към 
египетските божества Изида и Сара-
пис се разпространява из целия Среди-
земноморски свят. Сложен и продъл-
жителен процес, той води до трайни 
последици за културно-религиозния 
пейзаж на гръко-римското общество. 
Проникването на египетските култо-
ве в Тракия започва през III в. пр. Хр. 
– първоначално по крайбрежието, а 
впоследствие, вероятно по време на 
Флавиите, и към вътрешността. То се 
случва сравнително късно в сравне-
ние с останалите области на Егеида. 
Липсва самостоятелно разпростране-
ние на култа на Изида, което е харак-
терно за ранния етап на проникване 
на египетското религиозно влияние. 
Едва век след експанзията на Птоле-
меите, култът се разпространява в Ме-
самбрия и Томи, които се превръщат в 
пуктове за експорт на тракийско про-
изводство.
Налагането на римската власт в тра-
кийските земи има свое отражение в 
разпространението на египетските 
култове. Характерната за римляните 
ненамеса в традициите и религиоз-
ния живот на новозавладяните земи 
се провежда и в тракийската про-

Публична лекция с изложба “Изида 
и Сарапис в Сердика”
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винция. По време на Флавиите и Ан-
тонините тази политика обаче не е 
действаща и проявите на египетския 
култ са туширани. Този феномен про-
дължава до времето на Антонин Пий 
и Марк Аврелий. Тогава и в епиграф-
ските паметници и в монетосеченето 
на градовете в Тракия египетските 
божества не само получават право на 
публична изява, но тяхното почитане 
има пряка връзка с възприемането на 
Сарапис като бог, носител на закрила 
и победа на императорите от Антонин 
Пий насетне. Честването на Сарапис и 
Изида и пускането на монетни емисии 
с техните образи се превръща в изява 
на верноподанически чувства на про-
винцията, явно съобразени с идей-
но-религиозната програма на импера-
торите и с нейната пропаганда в общо 
имперски порядък. 
В Сердика култът към двете божества 
изглежда има по-голяма тежест от-
колкото се е смятало досега. Изслед-
ването на всички паметници, свър-
зани с Изида и Сарапис, показват, че 
през римската епоха двете божества 
са били почитани в града. 
В изложбата в РИМ-София бяха вклю-
чени всички познати предмети от Сер-
дика през римската епоха във връзка 
с египетските божества Изида и Сара-
пис. Отркити при разкопки или стро-
ителни дейности, тези предмети го-
ворят за разпространението на култа 
на двете божества в древния град. Ин-
терес предизвикват и сведенията за 

храм на Сарапис, открит при ремонт-
ни дейности в центъра на София през 
1940 г., които все още предизвикват 
въпроси и остават загадка за изслед-
вачите. 
Модератор на събитието беше проф. 
Валерия Фол, учен в Института за 
блаканистика с Център по траколо-
гия, директор на Института за научни 
изследвания в областта на организа-
цията, управлението и защитата на 
културно-историческото наследство 
в Университета по библиотекознание 
и информационни технологии (Уни-
БИТ). 
Публичната лекция беше разделена 
на две части. В първата част френ-
ският учен проф. Лоран Брико изнесе 
лекция на тема “Египетските култове 
в Тракия”, в която разгледа разпрос-
транението на култа към различни 
египетски божества в Древна Тракия 
през елинистическата епоха. Във вто-
рата част гл. ас. д-р Весела Атанасо-
ва говори на тема “Изида и Сарапис 
в Сердика”. В лекцията й се обсъдиха 
изложените предмети в РИМ-София, 
храма на Сарапис в Сердика и връзка-
та им с историята на древна София.
Проф. Лоран Брико е доктор по егип-
тология и история на религиите от 
университета Париж-Сорбона. В мо-
мента е професор по древна история в 
Университета на Тулуза „Жан Жорес”. 
Автор е на редица монографии и по-
вече от осемдесет статии, посветени 
на египетските божества (Изида, Са-
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рапис, Харпократ, Анубис и т.н.), кои-
то са почитани извън Египет, из целия 
гръко-римски свят между 4 в.пр.Хр. и 
4 в.сл.Хр. 
Проф. Лоран Брико е основател, орга-
низатор и водещ учен от 1999 г. насам 
на международния симпозиум “Еги-
петските култове извън гръко-рим-
ския свят”. Заедно с Ришард Ваймаиерс 
той е и научен директор на поредица-
та Bibliotheca Isiaca, която сам основа-
ва през 2008 г. От 2015 г. е старши член 
на Университетския съюз на Франция. 
Д-р Весела Атанасова е главен асистент 
към Центъра по тракология “Проф. 
Александър Фол” при ИБЦТ – БАН. Тя 
е защитила двойна докторантура по 
египтология между Сорбона-Париж и 
Нов български университет на тема 
„Жреците от божествения култ през 
Старо царство“ (2015 г.). Изследване-
то й е придружено с теренна работа 
в редица музеи, сред които Каирския 
музей, Лувъра, музея Метрополитън, 
Британския музей. Работи с учени от 
престижни международни изследова-
телски лаборатории като Френския 
институт в Кайро, Колеж дьо Франс, 
Центърът за египетски изследвания 
към Сорбоната, катедрата по египто-
логия в Оксфорд, Френско-египетския 
център за изследване на храмовете в 
Карнак. От 2008 г. преподава История 
на египетското изкуство в Нов бъл-
гарски университет. 

Събитието се реализира с подкрепата 
на Френски институт в България, Нов 
български университет и Регионален 
исторически музей – София. 
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От 1999 г. Министерството на 
образованието и науката е 
организатор на Национален 
конкурс „Млади таланти“. 

Конкурсът е добра възможност за под-
крепа на изявите на младите хора на 
възраст между 14 и 21 години, прите-
жаващи новаторско мислене, интерес 
към науката и потенциал за провеж-

дането на научни изследвания във 
всички области на науката.
По време на националния кръг на кон-
курса „Млади таланти” се излъчват и 
участниците за Европейското мла-
дежко научно изложение, което през 
2018 г. се проведе в гр. Гдиня, Полша. 
Организатор на изложението е непра-
вителствената младежка организация 

Трима български младежи 
представиха свои проекти в 
Европейското младежко научно 
изложение
Автор: Димитър Асенов
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MILSET, чиято основна цел е да разви-
ва научна култура сред младите хора, 
чрез организирането на различни на-
учни и технологични програми, в това 
число научни панаири, научни лагери, 
конгреси и др.
Тазгодишното издание на Европей-
ското младежко изложение се прове-
де в от     16 до 22 юли 2018 г., в Гдиния, 
Полша и в него взеха участие повече 
от 300 представители от 27 държави, 
включително от Мексико, Колумбия, 
Тунис, Алжир, Южна Корея, Хонк Конг, 

Иран, Русия, Турция, Полша и почти 
всички страни членки на Европейския 
съюз. Представени бяха 133 проекта, 
сред които и проектите на български-
те участници: 
• „Blumber“ на Антоан Бисер Геор-
гиев, ученик в 10 кл. в                                          При-
родоматематическата професионална 
гимназия  „Св. Климент Охридски“ – 
Монтана;
• „Hovercraft RC“ на Светослав Бой-
ков Георгиев, ученик в 12 кл. в Приро-
доматематическа Гимназия „Профе-
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сор Емануил Иванов“ – Кюстендил;  
• „Комбинаторна игра с домина 
върху правоъгълни дъски“  на Дими-
тър Атанасов Чакъров, ученик в 10 кл. 
в Математическата гимназия „Акад. 
Кирил Попов“ – Пловдив;
Проектът „Blumber“ на Антоан Георги-
ев се превърна в една от атракциите 
на изложението.  В неговата основа е 
система, която чрез очила за вирту-
ална реалност и специален софтуер, 
позволява на всеки един посетител 
да влезе вътре в самата компютърна-
та игра, разработена от българския 
участник. 
Играта „домино“ е в основата на про-
екта на Димитър Чакъров „Комбина-
торна игра с домина върху правоъгъл-
ни дъски“. Ученикът прави интересно 
изчисление, с което винаги може да 
предвиди кой участник ще спечели 
играта в зависимост от това дали за-
почва да играе първи или втори.
Проектът „Hovercraft RC“ на Светослав 
Георгиев от Природо-математическа 
гимназия,  гр. Кюстендил, е умален 
модел на кораб, който се движи на 
принципа на въздушна възглавница. 
Изобретението може да движи както 
по земна настилка, така и по реки и 
морета. 
По време на изложението всеки от 
участниците разполагаше с индиви-
дуален щанд, за представяне на своя 
проект, като същевременно имаше и 
възможността в рамките на        5 ми-
нути, на специално изградена сцена 

да представи публично своя проект, 
като насърчи посетителите да отде-
лят допълнително време и разгледат 
неговото откритие.
Българските участници/млади талан-
ти, се представиха повече от достой-
но. Доказателство, за което са и полу-
чените сертификати от участието им 
в Европейското младежко изложение.

Димитър Асенов,
Главен експерт, дирекция „Наука“, 
МОН.
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Аз в света на науката!?  Толко-
ва ми се иска да знам дали на-
истина мечтите ми ще се сбъ-
днат! Та те са толкова много!

Представите ми за моето бъдеще са 
свързани с любимите ми предмети в 
училище – искам това,  което уча по 
математика,  природни науки и исто-
рия,  да приложа в живота си. 
Най-много искам да стана лекар, но 
такъв лекар, който да създава лекар-

ства за всички неизлечими болести. 
Начина съм  го измислила – ще съз-
давам лековете от цветята, билките и 
водите. Знаем колко различни са те по 
вид, състав, цвят и съм сигурна, че вся-
ко цвете лекува определена  болест. 
Като начало ще сравнявам формата на 
листчетата или формата на плодчето с 
даден орган в нашето тяло. Само са ни 
нужни асоциации и проучвания, кои-
то много се надявам да са достъпни. 

Как се виждам в света на науката и 
технологиите (ЕСЕ)
Автор: Михаела Славчева Ячева,  12 години,  град Раковски



НАУКА

36Българска наукаЮЛИ/АВГУСТ 2018

28 септември
2018 г.

www.nauka.bg/night

По медиите често виждам репортажи 
за български учени – те откриват ве-
лики неща, а в същото време изглеж-
дат скромни, тихи, почти незабележи-
ми. Защо? Наистина да си скромен е 
добро качество, но нали светът трябва 
да знае за постиженията на учените 
от малка България, за да бъдат под-
крепени. Откритията ни са в косми-
ческите станции, в храните, дрехите, 
бита, а почти никой не знае за ползата 
и създаденото от тези хора. 
Надявам се докато порасна това отно-
шение да се промени, за да мога като 
млад лекар да споделям опитите и 
възможностите си. Искам да помогна 
най-вече на моя тате, да може да ходи 
така, както го правеше преди 7 годи-
ни. Той беше величествен, трудолю-
бив и любвеобилен. Но болестта на 
Бехтерев, за която никога не бях чува-
ла, обездвижва гръбначния му стълб. 
Благодарение на бележит български 
лекар – доктор Калнев, моят  тате 
е жив и усмихнат, но се придвижва 
трудно – с проходилка. Ще имам много 
знания за цветята и билките от пре-
красната ни природа и знам, че ще на-
меря подходящото лекарство за него. 
Обичам го и искам , мечтая си той да е 
отново здрав.   
Гръбначният стълб ми прилича на 
стоножка, за която знам, че е отровна. 
Но дали тази отрова не може да създа-
де лекарство, което да излекува хора-
та, които ползват помощни средства, 
а те милите са толкова много. Всички 

експериментират какво ли не – за да 
се чувстват отново подвижни. 
Знам, че българската минерална вода 
е свръх лековита. Ако използвам ней-
ни частички в своето „лекарство за 
подвижност“, сигурно ще се надгради 
ефектът от частичка на стоножка. 
А кое цвете прилича на гръбначен 
стълб? Зрънцата на мъничкия боси-
лек! Ще добавя и тях!!!
Кое ли животно ходи изправено като 
нас? Маймунката!? Дали да не пого-
воря с нея за това кое дава толкова 
пъргавина и устойчивост на снагата 
ѝ. Дарвин казва, че произхождаме от 
тях. Дали ще ми нашепнат разковниче 
за моето лекарство? 
Преди това обаче трябва да науча ези-
ка на животните, като д-р Дулитъл. 
Сигурно имат свой език, ако хората 
някога го узнаем, сигурна съм, че ще 
ни е от полза. 
Доста се замечтах и осъзнах, че много 
имам да уча. Но когато човек следва 
мечтите си, те се превръщат в реал-
ност. 
Ще ми се моето детство и тийнейджър-
ство да минат спокойно и осъзнато, че 
ако не изгубиш разумното си поведе-
ние през тези прекрасни, но изпитва-
щи години, ще постигнеш мечтите си. 
Дотогава обаче трябва да се запозная 
с науката – химия, физика, биология, 
защото природните науки са в основа-
та на развитието на живота около нас. 
Като добавим прекрасната и вълнува-
ща математика – ето, успешната лич-
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ност е готова. 
Независимо колко добър си обаче в 
науките, много по-важно е да си до-
бър и здрав човек. Да търсиш своето 
щастие, дарявайки щастие на други-
те хора. Важно е да сме комуникатив-
ни личности и да не позволяваме на 
предизвикателствата да ни откажат, а 
напротив – да ни вдъхновяват да след-
ваме мечтите си. 
Важно е да се уповаваме и на Божие-
то присъствие, защото дори Айнщайн 
казва, че той – Бог, съществува. Него-
вите заповеди ни правят добри хора. 
Хора, които не вредят на себе си и 
околните, а са смирени, очаквайки до-
брото и не губейки надежда. 
Никога не бива да се отчайваме, а да 
учим законите на света около нас, за-
щото той ни подсказва всеки ден, че 
вечност не съществува и трябва да се 

доверяваме на природните сили – те 
ни закрилят или ни изпитват, но ви-
наги ни дават урок, от който да се по-
учим. 
Мечтая като млад учен да открия асо-
циациите на доброто по света – отра-
зено в цветето, човека, животинчето. 
Надявам се да ги открия! Надявам се 
чрез елементарните неща да обясня 
сложните, за да можем всички ние да 
се съобразяваме с техните сили, за да 
живеем по-смислен живот. 
Искам светът ни да е божественият 
рай, в който да няма болести, балис-
тични ракети, атентати, стихии. Всич-
ки да сме здрави, добри и вярващи в 
смирението, справяйки се с препят-
ствията на житейския си път!
Дано светът да позволи на всички деца 
да сбъднат мечтите си, защото децата 
нямаме лоши мечти! 
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Историята – тя е създадена, 
за да вдъхновява с успехи-
те от миналото и да поучава 
чрез крилатите фрази, съх-

ранили мъдростта на вековете. Чрез 
историята си обясняваме настоящото 
и можем да чертаем бъдещето, избяг-
вайки дефектите на политическите и 
обществените конструкции отпреди 

векове. Затова ненапразно всяка нау-
ка има своя история, която да обясня-
ва подхода на предците към отделни-
те дейности. 
Още от началното училище исках 
да бъда силна ученичка по История. 
Помня, че никак не ми вървеше. Бях 
по-скоро добра по природните науки, 
не по науката, изучаваща миналото. 

Как се виждам в света на науката и 
технологиите (ЕСЕ)
   Колони с дъх на Рим
Автор: Мая Джамбазова, 28 год., Варна
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И желанието ми като че се сбъдна. В 
прогимназията имах чудесна учител-
ка по История. Помня и до днес висо-
ките изисквания, които поставяше 
пред нас, учениците и как ние се ста-
раехме да изпълняваме всичко, което 
поиска от нас, за да не я разочароваме. 
Именно Ангелина Узунова ме запали 
по историята. 
Тогава се насочих към кандидатства-
не в Хуманитарната гимназия във Ва-
рна, за специалност с профил История 
и цивилизация. Една слаба оценка 
по Математика ме лиши от шанса да 
извървя отрано пътя на историята 
като млад специалист. Много добра-

та бележка по Литература на канди-
дат-гимназистките изпити не успя да 
компенсира малките ми познания по 
точни науки и останах за още една го-
дина възпитаник на Узунова. 
За щастие учителката ми по История 
в гимназията се оказа с още по-силна 
подготовка и от нея. И така аз замеч-
тах за кариерата на историк, който 
преди да се занимава професионално 
с миналото на света и България, да 
премине през търновската алма-ма-
тер – ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".
Защо там?
 – Защото и Ангелина Узунова и Кра-
симира Божкова, която водеше Исто-
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рията в VII СОУ във Варна и ми препо-
даваше, бяха от търновката школа. 
Следвайки техния пример, подадох 
документи за кандидатстудентската 
сесия единствено за ВТУ. 
Приеха ме! Това беше една от най-го-
лемите радости в живота ми. И въпре-
ки това като студентка първи курс още 
нямах идеята да се занимавам с науч-
на работа. Знаех, че искам да уча Исто-
рия и да се ровя в документи, книги, 
артефакти, но не се виждах като учен, 
а по-скоро като любител и изследова-
тел на частна практика.
Истински тласък в кариерата ми на 
млад изследовател даде Клубът по 
археология към ВТУ. Там, под ръко-
водството на проф. Казимир Попкон-
стантинов и тогава титулуваните с 
титлите доцент и доктор Росина Кос-
това и Олег Александров, навлязох в 
света на науката. И тримата се стара-
еха да организират различни открити 
лекции за членовете на клуба, конфе-
ренции, на които да се изявяваме. 
Първата ми научна статия дойде през 
2009 г. и привлече вниманието на на-
учната общественост, тъй като из-
следва преизползването на римски, 
византийски и български постройки 
от османските турци. 
Последваха още статии на тема ис-
тория и археология. И така до към 
15 разработки за различни издания, 
включително сборници на АЕК "Етър" 
и студентските Мартенски четения, 
които се провеждат всяка година в 

университета на Света гора в Търно-
во. 
През повратната 2009 г. изкарах и 
един археологически сезон на раз-
копки в античния град Никополис ад 
Иструм, намиращ се до съвременното 
търновско село Никюп. Освен песните 
и танците с колеги досред нощ, вкус-
ната домашна храна и вещината, с коя-
то ръководителите на проекта ни за-
познаваха с особеностите на римската 
археология, престоят ми в Никюп бе 
белязан и от докосването до римски 
артефакти. Десетки късчета антично 
минало преминаваха през ръцете ми, 
за да се наслоят в ума ми и да пожелая 
да се свържа с изследването на древен 
Рим. Тогава вдъхнах от аромата на ста-
рите колони, поддържали покривите 
на вечността със своята твърд, аромат 
на Рим, на цезари, претори и стратези. 
И така, десетки курсови работи. Две 
дипломни работи, държавни изпити и 
завършена магистратура по Европей-
ската цивилизация: Антично и евро-
пейско културно наследство. Послед-
ваха още много сезони на разкопки на 
различни обекти. 
След като завърших се отдадох на 
кариера в медиите, но не изоставих 
страстта към науката и преподаване-
то на история. И днес съм учител по 
История и автор на популярни, науч-
нопопулярни и научни статии на сво-
бодна практика. 
Заниманията с история ми носят ус-
покоение и дозата щастие, от която 
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всеки има нужда за да функционира 
правилно. Защото както казва Орхан 
Памук: "Не взимайте всичко чак тол-
кова на сериозно. Не е ли животът кра-
сив. Обърнете внимание на подробно-
стите, най-важното нещо в живота е 
щастието, възможността да оцелеем 
в това нетолерантно общество, което 
сами си създадохме." А именно исто-
рията крие красотата на живота. 
Историята на всяка наука ни показва 
пъстротата на битието и правилния 
подход към различните човешки дей-
ности. 
Как виждам себе си в науката? 
Като човек, който приближава дебри-
те на музата Клио до обикновените 
хора и прави възможна връзката меж-
ду миналото и настоящето. Защото 
нали смисълът да познаваме минало-
то е да си обясним процесите на днеш-
ния ден. На това уча и учениците си. 
Че за да разбираме своя собствен жи-
вот, трябва да познаваме живота на 
предците си. Защото нищо не започва 
от днес. 
Същността на историята може да се 
обясни и с един цитат от Цицерон, а 
именно: "Даден ни е кратък живот, но 
споменът за добре изживения живот 
е вечен." Изглежда хората от предход-
ните периоди са изживели живота си 
добре, щом споменът за тях е положи-
телен и крие очарование.
И така, мечтая историята да е достъп-
на в изказа на учените до обикнове-
ния читател и слушател и да го заин-

тригува със своя пъстър свят населен 
с хора. А себе си виждам като посред-
ник между историческата наука и 
обикновения, непросветен за особе-
ностите на историята човек. 
Това посредничество би могло да се 
осъществява чрез преводи на статии 
от чуждестранни сайтове за наши из-
дания. Всъщност това е едно от не-
щата, които правя и до днес. И още 
– с писането на авторски текстове за 
история и най-вече чрез преподаване 
на История, за да се запленят от нея 
все повече млади хора и да поискат 
да свържат пътя си с науката за мина-
лото, било то като екскурзоводи, му-
зейни работници, научни работници, 
етнографи или учители. А дори и да 
им бъде хоби, пак не биха си изгуби-
ли времето, ако поне за час или два на 
ден се ровят във вече отминали съби-
тия и научават за тях достатъчно, за 
да си изградят свое собствено мнение 
и да не могат да бъдат манипулирани, 
защото вече имат своя позиция. 
Когато влязох в университета, за да 
изучавам Български език и история, 
имах възможността да наблюдавам 
разцвет на интереса към миналото на 
България. Читателите изпълваха кни-
жарниците, купуваха книги за Бъл-
гарското средновековие, за управле-
нието на царете ни чак до ново време, 
когато Кобургите свързват своя път с 
този на страната ни. Специалностите 
с история бяха пълни със студенти, 
пожелали да научат повече за минало-
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то, за да си обяснят настоящето и да 
имат визия за бъдещето. 
Постепенно интересът затихна, за да 
се възроди отново под друга форма. 
Днес има интерес към биографиите 
на известни личности и отново кни-
жарниците се пълнят, за да се разку-
пят мемоарите на известните. А чрез 
опита на великите, малкият човек по-
лучава напътствия за собствения си 
живот. Вижда примера, който да след-
ва или отхвърли. 
Линкълн е казал: "В крайна сметка не 
е важен броят на годините във вашия 
живот, а животът във вашите години." 
Историята има памет за най-същест-
веното от човешкия живот и хроно-
графира живота в годините на всяка 
личност, имаща отношение към про-
цесите във всяка отделна епоха. Зато-
ва може да се каже, че историята въз-
хвалява живота, като го изучава. 
През Възраждането българската на-
ция се е оформила чрез интереса към 
историческото минало. Днес тя се 
консолидира, благодарение на същия 
този интерес. А може би това е знак, че 
е настъпил моментът за ново Възраж-
дане, за Ренесанс на изконно българ-
ски ценности. 
Науката история намира отглас в бъл-
гарското общество и аз искам да бъда 
част от процесите по нейното популя-
ризиране и осмисляне. 
След 10 години?
 – Може би в някой изследователски 
център. 

Дали в България?
 – Рано е да се каже. 
И така, Клио вдъхновява и ще продъл-
жи да вдъхновява стотиците свои жре-
ци, за да бъде онова, което преживя-
ваме по-ясно, по-добре дефинирано и 
асимилирано. А мен отдавна ме е пле-
нила със своя чар и аз съм вплетена, 
потопена в страстта да размишлявам 
върху красотата, обаянието и полити-
ката на цивилизациите от предходни 
епохи. 
Както казва Коко Шанел: "Ако си роден 
без крила, не им пречи да израснат!"
Е, моите растат със силата на Клио и 
се надявам да са достатъчно издръж-
ливи за полет през настоящето, нато-
варен с отговорността да обясни ми-
налото. 
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Науката – една малка дума, 
която дава отговор на тол-
кова много въпроси. Наука-
та – съвкупност от факти, 

открития и предположения.
В нашия сложно разбираем свят все-
ки ден ние научаваме нови неща как-
то за заобикалящия ни свят, така и 
за самите нас. Всичко, което ни зао-
бикаля, е създадено благодарение на 
множество опити и изследвания от 
хора, които разбират заобикалящия 

ни свят толкова добре, че да го проме-
нят. Защо падна ябълка на главата ми? 
Как да излекувам тази болка? Земята 
плоска ли е? Отговорът е в едно дълго 
изследване, проведено от един добре 
квалифициран и ентусиазиран учен.
Нека си представим какъв би бил 
днешният свят без наука? Това есе 
нямаше да съществува, нямаше да се 
храним така разнообразно и вероят-
но още много неща... Да помислим за 
всички години съществуване на чове-

Как се виждам в света на науката и 
технологиите (ЕСЕ)
Автор: Велина Еленска, 11 г.
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чеството колко много открития е има-
ло. Науката не е променила начина ни 
на живот, тя го е създала. Къде щяхме 
да сме без науката? В някоя пещера 
без никакви телефони, телевизия и 
интернет.
Нека сега си представим науката след 
десет години. Лек за рак и решение на 
световния глад. Според експерти нау-
ката върви с гигантски крачки напред 
и нищо не е изключено.
Науката е важна за мен, защото тя е 
основата на всички наши познания за 
света около нас и всички наши откри-
тия от самото ни раждане до края на 
нашия живот.
Растенията също са полезни на наука-
та. Човекът се стреми да бъде домини-
ращ вид на Земята, да определя пра-
вилата в света, който е „завладял”, но 
едва ли някой би могъл да заповядва 
на природата.
Според мен растенията имат прило-
жимост в науката и помагат на начина 
ни на живот.
За мен науката няма граници и ако аз 
бях учен бих се занимавала в сферата 
на биониката. Биониката е сравни-
телно нова наука за границата между 
биологията и техниката. Задачата на 
биониката е да заимства от природата 
идеи и принципи създадени в процеса 
на еволюцията и да ги прилага в тех-
никата.
Има на какво да се поучим от природа-
та. До днес човешката мисъл не може 
да създаде такива миниатюрни ком-

пактни, високочуствителни уреди ка-
квито е конструирала природата.
Науката ни дава сила и кураж за поко-
ряване на нови върхове!
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Вишня Стоянова и 
съм на 35 години. През 2005 
г. завърших бакалавърска 
степен в специалност „Мо-

лекулярна биология” в Биологически 
факултет на Софийски Университет 
„Св. Климент Охридски”. През 2007 г. 
завърших магистърска програма по 
„Биохимия” в катедра Биохимия на 
БФ. В началото на 2012 г. защитих ди-
сертационен труд в областта на моле-
кулярната имунология за присъжда-
не на научна и образователна степен 
„доктор”. За период от около 2 години 
работих като микробиолог в микроби-
ологична лаборатория към отдел „Ка-
чествен контрол” в „Софарма” АД. От 
ноември 2013 година имам огромното 
удоволствие да бъда главен асистент 
по биохимия в Медицински факултет 
на СУ „Св. Климент Охридски”.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Както споменах преди това, в момен-
та съм главен асистент в Медицин-

ския факултет на СУ „Св. Климент Ох-
ридски”, като основната цел на нашия 
факултет е да осигури едно по-добро 
и качествено образование на студен-

Интервю с Вишня Стоянова, 
Медицински факултет на СУ 
Интервюто взе: Гинка Николова 
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тите от специалностите „Медицина”, 
„Медицинска сестра” и „Медицинска 
рехабилитация и ерготерапия”. Въз-
становяването на Медицинския фа-
култет през 2003 г. в рамките на СУ 
„Св. Климент Охридски” дава възмож-
ност на по-голям брой студенти да 
бъдат приети и да се обучават в слож-
ната наука медицина. За подготовка-
та на студентите в предклиничните 
дисциплини Медицинският факултет 
използва лаборатории и семинарни 
зали в Университетска болница „Ло-

зенец”, също учебни и научни лабора-
тории в Биологическия и Физическия 
факултети, както и във факултета по 
Химия и Фармация на СУ. За подготов-
ка в клиничните дисциплини се из-
ползват базите на УБ „Лозенец”, ВМА, 
УМБАЛ „Софиямед” и „Сити Клиник”. 
С ръка на сърцето признавам, че да 
бъдеш преподавател е изключител-
но сложна задача, но аз обичам рабо-
тата си и я възприемам като мисията 
на живота ми. По време на докторан-
турата ми в катедра Биохимия на БФ, 
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провеждах упражнения по молеку-
лярна имунология и оттогава датира 
моята страст към преподаването. Сега 
се опитвам с още по-голям ентусиа-
зъм да влизам в занятия, за да предам 
своя опит и знания на нашите студен-
ти. По-голямата част от студентите ни 
са много добре подготвени, умни, лю-
бознателни, забавни, целеустремени 
и мотивирани. Някои от тях започват 
още в началото да работят като сани-
тари в УБ „Лозенец” и им се дава въз-
можност да напреднат в чисто прак-
тически план, да придобият повече 

опит и увереност и да специализират 
в България. 
Целта на СУ и на всички преподавате-
ли е поемането на важната отговор-
ност по качественото образование и 
възпитание на бъдещите поколения 
от специалисти във всички сфери на 
живота и да оставят трайна диря в 
съзнанието и уменията на всеки един 
възпитаник на Университета, незави-
симо къде по света се намира.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
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Аз съм от град Радомир и винаги съм 
била в пряка връзка с природата и с 
нейните чудеса, тъй като съм израсна-
ла в къща с постоянна грижа за цветни 
лехи, зеленчукова градина и различни 
домашни животни. Въпреки че сега 
живея и работя в град София, през по-
чивните дни се прибирам в моя роден 
дом в кв. Върба на град Радомир, къде-
то цари спокойствие, има зеленина и 
цветя. Но по-конкретно, интересът ми 
към биологията и към науката се заси-
ли в гимназията с помощта на моята 
учителка, за което съм ѝ благодарна. 
Най-силната магия за мен беше имен-
но материалът с биохимична насоче-
ност от 9-ти клас, където се разкрива 
на молекулно ниво как е изградена и 
функционира клетката, протичането 
на процесите, генериращи енергия, 
как цялата тази йерархия е строго ре-
гулирана от нервната и ендокринна 
системи. Тези взаимовръзки между 
молекулярната биология, биохими-
ята, клетъчната биология, физиоло-
гията и всичките подразделения на 
биологията са наистина „божествени” 
и интригуващи, което повлия за мое-
то решение да продължа в лоното на 
молекулярната биология в БФ на СУ. 
С полезни съвети и много познания в 
науката ме въведоха проф. Светла Пе-
трова и доц. Иванка Цачева от катедра 
Биохимия на БФ, които са ръководите-
ли на дипломната ми работа и на ди-
сертацията ми.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд „Научни изслед-
вания”, как се казва той и какви 
ползи ще има за науката и живота 
на обикновения човек?
В края на 2016 г. от Фонд „Научни из-
следвания” беше одобрен проектът на 
нашия екип на тема „Разработване на 
съвременни методи за ранна и бърза 
диагностика на Неонатален респи-
раторен дистрес синдром при риско-
ви новородени деца“ с ръководител 
доц. Албена Йорданова. Аз съм член 
на изследователския екип и целта на 
проекта е да се търсят по-бързи, не-
инвазивни и ефективни биохимични 

https://nauka.bg/intervyu-s-dots-ivanka-tsacheva-s-nauka-se/
https://nauka.bg/intervyu-s-albena-jordanova-kdeto-i-da/
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и биофизични методи за оценка на бе-
лодробната зрялост при рискови но-
вородени деца след in vitro оплождане, 
многоплодна бременност с използва-
нето на клинични проби от гастрални 
аспирати. Неонаталният респирато-
рен дистрес синдром протича с тежки 
респираторни дисфункции, водещи до 
висока смъртност сред новородените. 
По тази причина бързото му диагно-
стициране веднага след раждането 
е от важно значение за прилагане на 
адекватна животоспасяваща екзоген-
на сърфактантна терапия. С помощта 
на усилията на целия екип на проекта 
и от получените резултати, се надя-
ваме да дадем повече информация по 
този актуален проблем и съответните 
методи да имат приложение в кли-
ничната практика за диагностика на 
НРДС.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната, публикувана в списа-
ние Colloids and Surfaces, научно-из-
следователска статия е „Application 
of axisymmetric drop shape analysis and 
brewster anglemicroscopy for assessment 
of clinical samples from prematurely born 
infants with NRDS”. Тази статия е резул-
тат от дългогодишната работа на це-
лия екип под ръководството на доц. 
Йорданова и има допирни точки с те-
кущия ни научен проект.
Другата, публикувана в списание 

Lupus, статия с обзорен характер е 
„Autoantibodies against complement 
components in systemic lupus 
erythematosus – role in the pathogenesis 
and clinical manifestations”. Тя е в съ-
авторство с д-р Мария Христова – 
нефролог в Университетска болница 
Александровска. В тази статия бяха 
съчетани нейният опит в диагности-
ката и лечението на пациенти с раз-
лични нефрологични заболявания и 
обобщение на моята изследователска 
работа върху ролята на анти-C1q ан-
тителата при пациенти с клинично 
доказан лупусен нефрит. Това направ-
ление е изключително интересно, тъй 
като все още има много въпросител-
ни по отношение на патогенезата на 
автоимунните заболявания и в част-
ност на системния лупус еритематоз-
ус. Това заболяване се характеризира 
с над 100 различни вида автоанти-
тела, атакуващи и увреждащи много 
тъкани и системи в организма, като 
най-фаталното е увреждането на бъ-
бреците. Друг сериозен проблем пред 
изследователите, е намирането на 
ефективен начин за лечение на авто-
имунните заболявания, които за сега 
се лекуват симптоматично със стеро-
идни и нестероидни противовъзпали-
телни средства. 

Как оценявате работата на екипа 
си?
Целият екип на доц. Албена Йорда-
нова е от много добри учени и про-

https://nauka.bg/video-albena-iordanova-v-naukata-reshava-problemi-vol-3-parvata-glatka-vazduh/
https://nauka.bg/video-albena-iordanova-v-naukata-reshava-problemi-vol-3-parvata-glatka-vazduh/
https://nauka.bg/video-albena-iordanova-v-naukata-reshava-problemi-vol-3-parvata-glatka-vazduh/
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фесионалисти, работи се спокойно в 
една приятелска атмосфера, за което 
благодаря на всички. Искам да изкажа 
сърдечна благодарност към доц. Йор-
данова, тъй като тя е един от първите 
мои приятели в началото на следване-
то ми в БФ и продължава да ми помага 
и подкрепя и до днес.
По отношение на преподавателската 
работа, всички полагаме усилия да бъ-
дем максимално полезни на студенти-
те, да им разкрием сложната картина 
на биохимичните процеси и тяхната 
регулация, както и да създадем трай-
но доверие, уважение и приятелство с 
тях.

Как според Вас добрите научни раз-
работки може да стигнат до практи-
ческа реализация? 
Според мен на първо място дадената 
научна група трябва добре да анали-
зира и насочи изследователската си 
работа, за да могат получените резул-
тати да имат и практическо приложе-
ние. Другият ключов фактор е финан-
сирането, за да могат да се проведат 
по-голям набор от изследвания, да се 
тестват различни методики, по-го-
лям брой проби да се обработват, да 
се оптимизират процедурите, да има 
повторяемост и статистическа дос-
товерност на резултатите и отново 
дългогодишен труд на екипа с ясна 
концепция. Важен елемент е да има 
директно сътрудничество между из-
следователските екипи и специализи-

раните сектори на фармацевтичната 
индустрия, хранително-вкусова про-
мишленост, бизнес предприятията, 
които да осигуряват допълнително 
финансиране за съответните изслед-
вания и получените крайни продукти 
да имат практическо приложение. Ми-
сля, че този проблем би се разрешил 
чрез обединяването на усилията на 
различните сектори на науката, адми-
нистрацията с ясни законови рамки, 
бизнеса и с по-далновидна държавна 
политика.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
В момента цялостната ситуация във 
ВУЗ-овете и в научните институти е 
доста критична, бих казала сведена 
почти до минимум във връзка с на-
учните разработки. Все още има не 
малко на брой силни научно-изследо-
вателски институти и екипи на БАН, 
които имат редовно финансирани 
научни проекти, постоянни чуждес-
транни сътрудничества, публикуване 
на научни статии в реномирани чуж-
дестранни списания, както и патенти, 
което може да ни радва. 
За да има бъдеще науката в България, 
са необходими: редовно и адекватно 
финансиране, в зависимост от специ-
фиката на даденото научно изслед-
ване; високо квалифицирани специа-
листи от различни области и тяхната 
колаборация; отлично оборудвани на-
учни лаборатории; да има финансова 
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подкрепа за публикуването и разпрос-
транението на съответните получени 
резултати на международни форуми; 
да има по-голяма възможност за об-
мен и обучение на младите учени в 
университети и институти в страната 
и чужбина. 
Тъжната истина е, че ние подготвя-
ме добри студенти, които не остават 
у нас, а продължават обучението си 
в чужбина, където всички горе спо-
менати неща са им осигурени. Когато 
си идват през лятото в България и се 
видим с тях, всички са много довол-
ни, оценени са техните знания по дос-
тойнство и се забелязва един блясък в 
очите им за израстване и покоряване 
на нови върхове в науката.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
По-голяма част от студентите по меди-
цина имат афинитет към лекарската 
практика, но има и друга част с жела-
ние и за научна работа, които посе-
щават различни научни лаборатории. 
По-голям е броят на студентите от БФ, 
които започват с кръжочна работа в 
дадена лаборатория, след това изгот-
вят дипломните си работи, а една част 
продължават и с дисертации. Благо-
дарение на програмата „Студентски 
практики”, финансирана съвместно 
от МОН и Европейския съюз, много 
студенти от различни специалности 
имат шанса да се обучават и да при-

добият практически умения в различ-
ни научни и клинични лаборатории, 
в болнични отделения. Целта на този 
проект е да се провокира интересът 
на младите хора към науката и да се 
ориентират с какво биха искали да се 
занимават след завършването им. 
Аз също преподавам биохимия на уче-
ниците с профил биология от НПМГ 
„Акад. Л. Чакалов” и голям процент 
от тях имат интерес към научните из-
следвания в областта на молекуляр-
ната генетика, ботаниката, зоология-
та, физиологията, нутригеномиката, 
невробиологията и т.н. Опитвам се да 
им покажа, че човек има ли желание и 
най-вече търпение, би постигнал удо-
влетворение от работата си.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Науката е за хора с много силен харак-
тер и с непреодолим дух и желание за 
търсенето на незримото и необятно-
то понякога. Бих казала на младите 
хора да опитат, да се впуснат в това 
приключение независимо къде – тук 
или в чужбина, да усетят и сладките, и 
горчивите страни на научната работа. 
Друг важен съвет е да бъдат въоръже-
ни с търпение, защото не винаги се по-
лучават очакваните от нас резултати. 
Постоянно има препятствия и научни 
загадки, които трябва да бъдат раз-
решени, но когато всичко се получи 
накрая, човек се чувства най-значим, 
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удовлетворен и щастлив. Пожелавам 
на всички млади изследователи да 
имат повече такива щастливи крайни 
фази от плодотворната им научна ра-
бота.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Ясен е фактът със заплащането в науч-
ната и преподавателската сфери, зато-
ва според мен на първо място трябва 
да се подобри значително финансово-
то възнаграждение на всички учени и 
преподаватели. Държавната полити-
ка трябва да се насочи към отпускане 
на повече средства за наука, образова-
ние, здравеопазване, законово издър-
жано да се подпомогне внедряването 
на научните резултати в практиката, 
да се подобри начинът и продължи-
телността ни на живот. Хората трябва 
да бъдат финансово удовлетворени и 
мотивирани да работят необезпокоя-
вани с добра материална база, със спо-
койно съзнание, в резултат на което те 
ще бъдат с по-голяма продуктивност 
на нови идеи и концепции за изслед-
ване и разрешаване на даден актуален 
проблем. При тези осигурени фактори 
и условия на работа, добрите резул-
тати ще бъдат по-бързо постигнати и 
ще има безспорен напредък не само в 
научните среди, но и във всички сфе-
ри на живота.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Обичам да съм на открито, особено 
през летните месеци и да се грижа за 
шарените цветни лехи в родната ми 
къща. С моите колеги и приятели чес-
то посещаваме различни интересни 
постановки в столичните театри и в 
Софийската опера и балет. В свобод-
ното време също предпочитам да се 
разтоварвам с някоя хубава книга. Пъ-
туванията в страната и чужбина също 
ми носят голямо щастие и отключват 
приключенския ми дух. Миналата го-
дина пътувах с мои приятели и коле-
ги до Рим, Флоренция, Пиза, Париж, 
Стара Загора, Варна, Смолян и нався-
къде беше великолепно. Тази година 
за първи път посетих вълшебния и 
космополитен Истанбул с концентри-
рана толкова много история и забеле-
жителности. От всяко пътуване съм 
заредена с много силни, положителни 
емоции, обогатена от културата и тра-
дициите на различните градове в чуж-
бина, но винаги се завръщам у дома с 
копнеж, усмивка на лицето и обич. 
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Паричното обращение в бъл-
гарските земи през осман-
ската епоха все още е срав-
нително слабо изследвано. 

Именно то е предмет на настоящото 
кратко съобщение, съдържащо ново-
издирена и непубликувана информа-
ция.
Около 1990 г. сред жителите на с. Гар-
ван (общ. Ситово, обл. Силистра) се 

разнася слух, че в местност, намираща 
се западно от селото, са открити голе-
ми сребърни монети. Скоро след това 
на мястото отива човек, който откри-
ва около 60 сребърни монети. Като 
към тях се добави и фактът, че наход-
ката е открита първо от жители на се-
лото, общият брой на монетите става 
повече от 60.
Според предоставената ми информа-

Колективна монетна находка от с. 
Гарван, Силистренско
Автор: Калоян Димов

Сребърна монета на Селим III
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ция всички монети са били сребър-
ни, с голям диаметър и голямо тегло, 
като всички са били непробити, т. е. 
не са използвани като съставни еле-
менти на накити. Били са от два типа 
– австрийски монети на владетелката 
Мария Терезия (1740–1780 г.) и неоп-
ределени османски монети.
Относно определението на монетите, 
мога да предположа, че австрийски-
те монети на Мария Терезия са били 
талери, а османските са били екзем-
пляри с голям паричен номинал и са 
били част от монетната продукция на 
някой от владетелите на Османската 
империя от втората половина на XVIII 

и началото на XIX век. Тук трябва да 
отбележа, че едни от най-разпростра-
нените османски монети от този пе-
риод, които се срещат в колективни 
монетни находки са тези на Селим III 
(1789–1807 г.) и според предоставе-
ната ми информация съм склонен да 
приема, че османските монети, откри-
ти в находката от с. Гарван, са отсече-
ни при неговото управление.
Голямото количество на монетите, от-
крити в находката от с. Гарван, а също 
и техният голям номинал, респектив-
но голямата им покупателна стойност 
във времето на тяхното циркулиране, 
показват, че находката не е изгубена 

Съвременна реплика на монета на Мария Терезия (от аукцион на Savoca Coins)
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случайно, а по-скоро е нарочно заро-
вена, т. е. трезорирана в земята при 
някаква опасност или заплаха за тех-
ния собственик. 
Тъй като, за разлика от сигурно оп-
ределените монети на Мария Тере-
зия (1740–1780 г.), османските моне-
ти са отнесени условно към Селим III 
(1789–1807 г.) и е възможно те да са 
принадлежали към продукцията на 
някой друг османски владетел, то вре-
мето на укриване на находката следва 
да се отнесе към по-широк период от 
време, който попада в рамките от вто-

рата половина на XVIII до първата по-
ловина на XIX век. 
Въпреки че тази находка е разпръс-
ната и единствената запазена инфор-
мация за нея е тази в настоящото съ-
общение, тя остава важен източник и 
свидетел за паричната циркулация в 
Османската империя и в частност в зе-
мите на днешна Североизточна Бъл-
гария.
 

https://nauka.bg/4-konkursa-refresh/
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Малко софиянци знаят за 
това място. Днес то е неза-
бележимо и безлично, по-
тънало сред висока трева 

и бурени, забравено досами прашен 
паркинг и току под балконите на една 
жилищна кооперация. А някога е било 
свято място, към което са се стичали 
поклонници не само да измолят про-
шение от Бога, но и да се лекуват с 
живителната вода от аязмото, която 

тук щедро е бликала. От аязмото вече 
няма и следа. Може би водата все още 
се процежда някъде сред буреняка, 
кой знае. А от внушителния някога 
храм, изграден върху възвишението, 
личат нищожни останки, защото и 
онова, което е стояло тук чак до 90-
те години на XX век, е било изровено 
от строителните машини и погребано 
под основите на близкия блок. 
Това мистично и специално място се 

Забравената светиня в София, 
където е била погребана Света 
Елена
Автор: Елена Страхилова
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намира в кв. Лозенец, в самия край на 
ул. Димитър Хаджикоцев. Единствено-
то, което е счела за нужно да направи 
Столична община за него, е да огради 

част от терена с ограда (вече съборена 
частично) и да сложи не твърде коре-
ктна табела, информираща случайни-
те минувачи, че това е фамилна гроб-
ница от края на IV и началото на V век.
В действителност, тук, на този хълм, 
познат на старите софиянци под име-
то Кръста, е имало огромен светили-
щен комплекс разгърнат на площ от 
3000 кв.м., от който античният мавзо-
лей (гробница) в подножието му е бил 
само една малка част. Сред руините на 

мавзолея стоят все още здраво вкопа-
ни три каменни саркофага. 
Цялата местност, наречена Славище, е 
попадала извън очертанията на стара 

София. През изтеклите столетия се е 
пазил споменът, че на това място се е 
провел Сердикийският събор, свикан 
в 342 г. За това споменава в пътеписа 
си французинът Луи Жедоен, посетил 
българските земи през първата поло-
вина на XVII в. Между София и Витоша. 
Той пише, че има “малък параклис, за-
пазен като местна Мека, където няко-
га е заседавал прочутият Сердикийски 
събор”. (Стефан Пейчев, “Обществена-
та атмосфера в града в българските 
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земи през погледа на западноеропей-
ски и османки пътешественици от XVI 
и XVII в.”).
Пак през XVII век и тогавашният ка-
толически епископ на София – Петър 
Богдан Бакшев, в своята “История 
на София” пише, че тук в древността 
бил разположен един манастир из-
вън София, в който “поради големите 
удобства и добрия въздух се състоял 
Сердикийският събор”.
Не само преданията сред местните 
хора говорят за това и не само запад-

ноевропейските пътешественици са 
били наясно с този факт. За чудодей-
ното място разказва и Евлия Челеби, 
османски пътешественик, поет и исто-
рик, който специално посетил хълма 
през XVII век при преминаването си 
през София. Силно впечатлен, той от-
белязал в записките си, че това място, 
наречено от турците Кору-баглар, опа-
сано от лозята и вишневите градини 
на софиянци, е било на голяма почит 
сред турските първенци, които идва-
ли през лятото с цялото си домочадие 
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и стояли по една седмица, за да се на-
слаждават на церителните свойства 
на водата от аязмото. “Ако пролетно 
време човек влезе в тези лозя, мозъ-
кът му се упоява от чудесните мириз-
ми на разноцветните им цветя”, споде-
ля Евлия Челеби и посочва нататък, 

че “Тукашната вода е лековита против 
седемдесет болести и всички болни от 
разни краища... идват да правят бани 
тук, като се мажат и с калта ѝ.” 
Но освен чисто природните дадености 
и лековития състав на водата, хълмът 
Кръста е известен и с друго. Той е бил 
обект на научен интерес от български 

учени като проф. Богдан Филов, д-р 
Иван Велков и сина му проф. Велизар 
Велков, археолозите Снежана Горяно-
ва и Методи Даскалов, архитект Дафи-
на Василева. Ето какво пише за него 
проф. Богдан Филов през 1913 г.: “По 
предание той (Сердикийският събор, 

бел. авт.) се състоял даже не в самия 
град, но в една голяма църква извън 
града, развалините на която са се виж-
дали чак до XVII век.” Мнението, че е 
възможно точно в тази базилика да се 
е провел прочутият събор, се застъп-
ва и от други изследователи (Снежана 
Горянова и Методи Даскалов напри-
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мер, публикуват статия през м. юли 
2009 г. в годишника “Ниш и Византия”, 
свързана с тази тема).
Както е известно, император Кон-
стантин Велики обичал да прекарва 
времето си в Сердика и обявил недву-
смислено “Сердика е моят Рим”. През 
343 г. до 344 г. по време на управле-
нието на неговите синове, Констанс и 
Констанций II, тук се провел Вторият 
църковен вселенски събор, известен 
като Сердикийския събор. Доц. д-р Ве-
селина Вачкова в няколко свои научни 
разработки застъпва мнението, че за-
седанията на събора не са се провеж-
дали на хълма Кръста, но е възможно 
тук да е станало самото тържествено 
откриване. 
Доц. Вачкова обаче оповести и дру-
го важно и любопитно сведение – 
именно в мавзолея към храмовия 
комплекс под хълма Кръста е поже-
лала да бъде погребана майката на 
император Константин – света Елена 
и нейните мощи са лежали тук поне 
до края на IV век преди да бъдат пре-
местени (вж “Лозенския свещен хълм”, 
http://sofiamuseum.bg/wp-content/
uploads/2012/06/Lozenec.VV_.21.pdf). 
Тези данни тя изнесе в Първия вирту-
ален музей “Сердика-Средец-София” 
(http://sofiamuseum.bg/). Мястото не 
е избрано от императрица Елена слу-
чайно, защото както пише доц. Вачкова 
в “Одисеята на Лозенския и други уни-
кални софийски свещени квартали” 

(http://sofiamuseum.bg/wp-content/
uploads/2012/06/Lozenec.VV_.11.pdf), 
тук именно синът ѝ Св. Константин е 
получил видението на Светия кръст. 
За съжаление мястото е било ограбено 
от иманяри още преди векове. Въпре-
ки че са успели да изнесат по-ценно-
то, при проучванията в наше време са 
намерени над 2600 находки – монети, 
стъклени съдове и др. Тъжното е, че 
въпреки усилията на редица родолю-
бци, мястото не бе опазено и се позво-
ли строеж направо върху комплекса. В 
продължение на години Надежда Ма-
долева се опитваше да запази ценните 
останки като за целта дори създаде и 
фондация “Св. Патриарх Евтимий”, но 
безрезултатно. Единственият ефект 
бе, че през 2001 г. обектът бе обявен 
за археологически паметник на кул-
турата с предварителна категория от 
“национално значение”. Но останките, 
доколкото ги има все още, продължа-
ват да се рушат.
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Турското иго и националният 
гнет имат вековни и тежки, 
негативни последици върху 
почти всички сфери от жи-

вота на българите, но най-фатално 
се отразяват върху съзнанието ни за 

историчност и държавна традиция. 
Поради обстоятелството, че България 
се намирала в сърцето на отоманска 
Турция, нашите комити и поборници 
са били зорко наблюдавани, а плахите 
им опити своевременно неутрализи-

Герои от два свята
Автор: Красимир Григоров, зав. отдел „Възраждане”, РИМ – Враца

Паметник на Капитан Петко Войвода – площад „Гарибалди”, Рим. Открит през 
2004 г. Бюстът е дело на проф. Валентин Старчев. Снимка: Красимир Григоров
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рани. Така революционната енергия 
се преливала в чуждите освободител-
ни движения.
Войните на европейските държави 
срещу Турция подпомагали револю-
ционния процес в страната. Револю-
ционните вълнения сред покорените 
народи в империята се разгарят. Раз-
движва се българската емиграция във 
Влашко и Молдова. Като продълже-
ние на революционната дейност във 
вътрешността, българите се включват 
последователно в Браилските бунто-
ве /1841- 1843 г./, четата на Г.С.Раков-
ски /1854 г./, Димитракиевата буна 
/1856 г./, въстанието на капитан Дядо 
Никола /1856г/. Мнозина от тях взе-
мат дейно участие в румънското осво-
бодително движение, в Гръцкото въс-
тание 1821 г., в Унгарската революция 
1848 г. и в Гарибалдийското движение.
В съвестта на Европа в ония години 
е имало едно име: Гарибалди, кос-
мополитна личност, възприел света 
като своя родина, а Апенинският по-
луостров се превърнал в притегател-
на сила. За мнозина срещата между 
Мацини и Теофан Райнов в Лондон /
доверени лица на Гарибалди и Иван 
Касабов/ остава в сянка. Тъкмо тази 
взгляда обаче предопределя мащаби-
те на бъдещето сътрудничество. Да 
не забравяме и факта, че Апенините 
се оказали второ отечество за близо 5 
млн. българи от VІІ до ХІV в. Историче-
ската ни наука все още не е установила 

точния брой на нашенците, участвали 
в отрядите на гарибалдийците.
В голямата си степен, това са револю-
ционери, хъшове, хайдути, войводи, 
„луди глави”, отмъстили си за лични 
злощастия, реално продължение на 
идеала на нашите възрожденски по-
борници за свобода, дораснали до на-
ционалното самосъзнание за участие 
във въоръжените формирования на 
Гарибалди. С най-голям принос сред 
тях се откроява Стефан Дуньов, на-
значен лично от Джузепе Гарибалди 
за командир на полк. Той служи само-
отвержено заедно със своя брат и още 
редица други българи. Любопитен е 
фактът, че в битката при Волтурно, 
полкът му се хвърля в атака и печели 
сражението с песен от операта „Наву-
ходоносор” от Верди. След победата 
полкът приема неговото име, а той 
е отличен с най-високите ордени на 
страната – „Свети Лазар” и „Свети Ма-
уриц” и му е присъдено военното зва-
ние полковник. Получава и нарочно 
послание лично от главнокомандва-
щия: „Полковник Дуньов, за хора като 
Вас не стигат похвали и от моя стра-
на желая за доброто на Вашата и мо-
ята родина да бъде запазен за нашата 
привързаност и нашата благодарност 
скъпият Ви живот. С истинска обич, 
Ваш Джузепе Гарибалди”.
Близък сподвижник на легендарния 
Гарибалди е и не по-малко прочулия 
се с подвизите си Капитан Петко Вой-
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вода, борил се редом с него за осво-
бождението и за обединението на 
Европа. В началото на 1866 г., той по-
сещава Италия, за да се срещне с Джу-
зепе Гарибалди и отсяда в неговия 
дом. Така се ражда прочутата гари-
балдийска дружина, съставена от 220 
италианци и 67 българи, която участ-
ва в Критското въстание. Важен се 
оказва и приносът на българския ху-
дожник Димитър Добрович. От чираче 
абаджия през емиграция в Цариград, 
сподвижник на Раковски, Сава Добро-
плодни и Гаврил Кръстевич, след мно-
го авантюри, прекосявайки Атина, 
той се отзовал на Ботуша. Прочул се 
с участието си на Римските барикади 
1849 г. и по време на Сицилианския 
поход като придружаващ на Джузепе 
Гарибалди, заедно с Коста Ефтимов 
/с прозвището Наполеона заради фи-
зическата си прилика с него/. Послед-
ният участва на по-късен етап и в ос-
вобождението на остров Крит. Загива 
като герой в четата Хаджи Димитър и 
Стефан Караджа. Един малко познат 
българин от Охрид, известен още като 
Георги Илиев Капчев, пък успява да 
спаси от сигурна смърт съпругата на 
легендарния Гарибалди, която е бра-
зилка по своя произход. През 1849 г., 
той грабнал жената на пълководеца 
и я измъкнал под дъжда от куршуми 
настрани от полесражението – нещо, с 
което завинаги спечелило сърцето на 
Гарибалди за България.

В най-трудните сражения на гари-
балдийци, дейно участие вземат и 
Димитър Николов от Велес, Иван Ха-
джидимитров от Стара Загора, Нено 
Маринов и Гюро Начев от Кочмаларе. 
Последният си спечелил прозвището 
Върли Гюро Булгаро, псевдоним, кой-
то той носи още от времето, когато 
участва последователно в четите на 
Илю войвода и Първан Велюв. Воен-
ните му подвизи са подобаващо оце-
нени с три възпоменателни медали 
през периода от 1859-1866 г. Посветил 
се докрай на революционната кауза, 
той се включва активно и в състава на 
Ботевата чета, с която е ранен в бит-
ката при Милин камък на 18 май 1876 
г. Възнаградени подобаващо за своя 
героизъм, мнозина от българите га-
рибалдийци получават обществената 
признателност и в България /градо-
вете Стара Загора, Пловдив, В.Търно-
во и редица др./, където към личните 
имена се прибавяла приставката ”Га-
рибалдови” в различните ѝ нюанси. 
Между имената на тези поборници 
се открояват имената още на Дими-
тър Косовац, Димитър Общи и Дана-
ил Попов, Райчо Гръблев, Тома Нико-
лов, Георги Копчев, Георги Чохаджиев, 
Пенко Бакърджията, Грозьо Станев и 
Георг Силаги. Историческата истина 
повелява да възкресим имената и на 
италианските бойци, взели участие в 
паметните боеве за Освобождението 
на България. Франческо Рива, окичил 
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гърдите си с Георгиевски кръст за хра-
брост след паметните боеве на Шипка, 
Декарени Ларенсо от състава на Пър-
ва Опълченска дружина, втора рота, 
Алфонсо Иноченца и Леоне Кандоре 
остават да живеят впоследствие трай-
но в България и са приети като почет-
ни граждани на Шипка. Паметни ще 
останат в съзнанието и подвизите на 
Никола Мора от Чериньола, който се 
бори за защита на бедните и онеправ-
даните, признавайки, че самият той 

лично се е вдъхновявал от хайдутите 
в България! На практика всичко това 
окуражава и подпомага и българското 
националноосвободително движение. 
Много от гарибалдийците се включ-
ват веднага след това и в нашето рево-
люционно движение. По този начин те 
съдействат за интернационализира-
нето на борбата на българския народ 
за свобода и независимост в Европа.

https://nauka.bg/category/nauka-50/audio/
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Казват, че европейците са по-
бедили индианците, защото 
са били по-добре въоръже-
ни и по-многобройни. Това в 

началото изобщо не е било вярно, а 
и впоследствие не е било решаващи-
ят фактор за поражението. Победила 
е вярата. Важни са не толкова раз-
личията в религиозните традиции и 
догмите, а силата на вярата. Едните 
вярват, че ще победят, а другите, че ще 
загубят. И става точно така.
Като за начало ще проследим завладя-
ването на империята на ацтеките от 
Ернандо Кортес в религиозен аспект, 
който е основен в действителност. Им-
перията Колва Мешика всъщност била 
не много здрав Троен съюз (Мексико 
със столица Теночтитлан, Аколвакан 
с Тетскоко и владението на тепане-
ките с Тлакопан), който управлявал 
множество градове – държави (само в 
Мексиканската котловина е имало от 
40 до 60 такива единици). Тази циви-
лизация е срината в състоянието и на 
мощен подем, след Завоевание, про-
дължило едва няколко месеца. Основ-

ната вина за това е на Кортес, но той 
не е главната причина, заслугата из-
общо не е негова. Тази империя била 
обречена за индианците още преди да 
се появи Кортес, още преди дори изоб-
що да се е бил родил. Той всъщност се 
оказал човекът, появил се в точното 
време на точното място.
При ацтеките религията имала ос-
новна роля. Мексиканският учен д-р 
Алфонсо Касо подчертава, че „зна-
чението на религията било толкова 
голямо, че без да преувеличаваме, 
можем да кажем, че цялото съществу-
вание на ацтеките се въртяло около 
нея”.1 Съществувало огромно количе-
ство богове и религиозни обреди за 
тяхното възвеличаване. Първо за об-
редите. Върху тях се гради историята 
на индианците от Нова Испания, ри-
туалите определят самата природа на 
индианските народи. Всекидневни-
те или особените обреди са връзката 
между хората, те ги привързват към 
потайната власт на боговете. За тези 
1   A. Caso. The Religion of the Az-
tecs. Mexiko, 1936

Вяра и смърт (или защо бяха 
победени ацтеките)
Автор: Венцеслав Вутов
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магически народи боговете са всич-
ко. Сравнен с боговете, реалният свят 
не значи нищо. Религията на старите 
мексиканци, по времето когато с нея 
се срещат испанците, е преди всичко 
страдание и точно това смущава и въз-
мущава евангелизаторите. Този на-
род, успял да победи и държи под иго 
околните народи и съумял да създаде 
една от най-големите цивилизации в 
Централна Америка, е и сред народи-
те най-дълбоко предани на боговете 
си, изцяло обърнати към свръхестест-
веното. Всяко нещо в живота, всяка 
мисъл е насочена единствено към бо-
говете. Вярата на ацтеките е силна и 
страстна, въпреки мрачната картина, 
рисувана от първите летописци. Това 
е вяра, която се изразява всеки миг и 
всеки ден като в празник. Тази вяра 
е по-силна от инстинкта за самосъх-
ранение или от собственическия ин-
стинкт. Свръхестествените сили са 
тези, които държат властта и съдби-
ните на американоиндианския свят. 
Боговете и преданията стоят зад вся-
ко събитие. Над Мексико царуват ре-
лигиозно усърдие и мистично велико-
лепие, непознати на Западна Европа. 
Надвиснала е сянката на предопреде-
лението – също както над цивилиза-
циите на маите или толтеките. Инди-
анските богове не са недосегаеми. Не 
са безразлични. Те са много близки, 
свързани са със земята и с живите съ-
щества чрез кръвен договор. Те се хра-

нят с приношенията, с дима, с телата 
и сърцата на жертвите. Сред много-
бройните божества имало две по-зна-
чителни от останалите. Тескатлипока 
(Димящото огледало) бил царят на 
боговете и ацтеките го свързвали с 
нощното небе. Той имал и друг образ, 
когато мислели за него като за Уици-
лопочтли (Колибрито от ляво). В този 
свой образ той бил богът на войната, 
бог много по-ужасен отколкото рим-
ския Марс, който изисквал хекатомби 
от човешки жертви, за да продължи 
да дарява победа. Този бог в двете си 
изяви бил главният покровител на 
мексиканското племе. Той бдял над 
него от самото му зараждане и го пре-
върнал във велика нация. Ацтекският 
разцвет и бъдеще били неразривно 
свързани с него. Вторият по значе-
ние бог бил Кетцалкоатъл (Пернатата 
Змия) – великият пророк, обявил се 
срещу човешките жертви. Поверието 
казвало, че в далечното минало той 
слязъл от небето и вземайки човешки 
образ на крал проповедник, се обявил 
против големия племенен бог. Ала Те-
скатлипока успял да го пропъди. То-
гава Кетцалкоятъл се качил на един 
вълшебен сал някъде край брега на 
Табаско и отпътувал на изток към не-
известна страна. Но преди да си оти-
де, изрекъл предсказанието: “Ще се 
върна през годината Една Тръстика и 
ще възстановя царуването си. Тогава 
ще настане време за големи изпита-
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ния за народа.”2 Тези думи се тълкува-
ли в смисъл, че когато се завърне ще 
унищожи бога закрилник на ацтеките 
и ще ги накаже, затова, че са позво-
лили да бъде изпъден. Монтесума II 
и неговите съветници не знаели как 
точно ще се завърне Кетцалкоатъл, 
но предполагали, че щом като е поте-
глил с вълшебния си сал от някакво 
място в Мексиканския залив на изток, 
той ще се върне пак по същия начин и 
ще пристигне с някаква странна лод-
ка от източна посока. Преданието оп-
исвало много ясно външния му вид. 
Имал бяла кожа и голяма черна бра-
да, външност съвсем необикновена 
за този край. Легендата за Пернатата 
змия е несъмнено сред най-старите в 
централна Америка (още от времето 
на древните толтеки), свързана ед-
новременно с древните животински 
култове и с откриването на цикъла на 
Венера от 510 дни. Тя съдържа в себе 
си натрапчивата идея на индианските 
народи за края на света и мъчително 
очакване на завръщането: завръщане 
на облечените в бяло мъже, на госпо-
дарите на земята, предсказани от про-
роците на маите Ах Кин Чел, Шупан 
Науат или Чилам Балам; завръщане 
на Кетцалкоатъл за Монтесума и ац-
теките, от което ще се възползва така 
добре Ернандо Кортес. Именно тази 
вяра в неизбежната и близка разруха 

2   М.Колис. Кортес и Монтесума. 
София, 1968г.

предизвиква поражението на тузем-
ните народности – и в Мексико, и в по-
вечето други цивилизации от Новия 
свят. Конквистадорите разбират вед-
нага каква полза могат да извлекат от 
тревожното очакване за цикличното 
завръщане на времето. Но и за самите 
тях има нещо смущаващо в това вяр-
ване. Именно то ще ги убеди – както 
става с Мотолиня или с отец Акоста, 
че са истински носители на една бо-
жествена мисия – отвъд насилието и 
несправедливостта. Вярата в неиз-
бежното унищожение, съмнението, 
изпитвано от индианците от Мексико 
– преданието за завръщането на вои-
на шаман Кетцалкоатъл, очакването 
на Ууц Катун, векът на промяната за 
маите – всичко това намира потвърж-
дение в миленаристките идеи на пър-
вите европейски нашественици и в 
увереността, че един божествен про-
ект ще бъде изпълнен.
Годината, наречена Една Тръстика 
настъпвала през неравни интервали. 
Годината 1363 била Една Тръстика; 
такава била и 1467 година. Кетцалко-
атъл не се появил през нито една от 
тях. Монтесума ІІ бил почти уверен, че 
Кетцалкоатъл ще се върне на следва-
щата година Една Тръстика (1519г.), 
защото, според неизвестен ацтек, ци-
тиран в дванадесета, последна книга 
на „Всеобща история на събитията в 
Нова Испания” от Бернардино де Саа-
гун, са се случили седем на пръв поглед 
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необясними природни явления (из-
вестно време нощното небе се озаря-
вало от северно сияние – необичайно 
за тези географски ширини и неразби-
раемо за ацтеките; вулканична дей-
ност развълнувала водите на езерото 
и те залели улиците на града; появила 
се комета; станало земетресение; ня-
какъв дух с женски глас проплаквал 
нощем по улиците, че ще настъпи раз-
руха; сестрата на Монтесума ІІ, Папан-
ции, след като прекарала 4 дни в дъл-
боко безсъзнание – състояние, което 
сметнали за смърт, се събудила в гро-
ба си и когато я отвели в двореца, раз-
казала, че видяла непознати същества 
да нахлуват в страната и да я разруша-
ват; самият император Монтесума ІІ 
имал видение за завръщането на Ке-
тцалкоатъл), които според вярвани-
ята на мешика предвещавали удиви-
телни събития, а впоследствие били 
свързвани със странните пришълци 
и още повече потвърждавали свръх-
естествения им произход. И наистина, 
в годината Една Тръстика странните 
гости дошли. А което е още по-необик-
новено, Кортес се появил в самия ден 
на същата тази година, в която бил оч-
акван (в действителност Кортес акос-
тирал един ден по-рано). Според ма-
гическо-астрологичните изчисления 
излизало, че Кетцалкоатъл ще слезе 
на брега на собствения си имен ден – 
Деветия ден на Вятъра. Кортес, който 
стигнал до Сан Хуан де Улуа на Вели-

ки четвъртък (21 април) 1519 година, 
слязъл на брега на другия ден, който 
бил Деветият ден на Вятъра. Външ-
ният му вид (бяла кожа, черна брада) 
също бил очакваният. Нещо повече – 
той носел шапка, подобна на онази, с 
която ходел Кетцалкоатъл и бил об-
лечен с черен костюм, защото било 
Велики петък: още едно съвпадение, 
тъй като според картините в магиче-
ските книги дрехите на Кетцалкоатъл 
били черни.
Предсказанието било астрологическо 
изчисление, преведено на митоло-
гичен език. В своята астрологическа 
форма то гласяло само, че на 22 април 
през годината 1519 от изток ще се по-
яви едно същество, което ще разруши 
старите институции и ще завладее 
страната. В митологичната си форма 
съществото се превръща в Кетцалко-
атъл. Астрологическото предсказание 
се оказало вярно. Съществото Кортес 
пристигнало през същата година, на 
същия този ден, със същите намере-
ния и седмици наред го виждали да 
привежда в изпълнение тези свои на-
мерения. Митологичната страна на 
предсказанието било обяснението на 
тези факти по начин, който съвпадал 
с мексиканския начин на мислене. Да 
приеме астрологическото предсказа-
ние, а пък да отхвърли неговото мито-
логично тълкувание, би означавало за 
Монтесума ІІ да пренебрегне науката 
– такава, каквато я разбирали в него-
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вия свят. Повярвал веднъж в истина-
та на астрологическото предсказание 
от очевидния факт на появяването на 
Кортес в определеното време, той не 
би могъл да не отъждестви испанеца 
с Кетцалкоатъл. Невъзможно било да 
отрече, че Кортес е Кетцалкоатъл, как-
то не можел да отрече факта, че Кортес 
е пристигнал. Или – да си послужим с 
обратното сравнение: не би могъл да 
приеме появата на Кортес като нещо 
реално обяснимо, така както един 
днешен астроном не би изтълкувал 
слънчевото затъмнение, което отдав-
на е предрекъл, като нещо свръхес-
тествено. Испанците били допуснати в 
империята на ацтеките само благода-
рение на факта, че Кортес се смятал за 
астролого-магическа сила. И всеки ход 
в драмата е подчинен на влиянието на 
тази измислица. Дотогава, докато вяр-
вали, че е божество, а не предводител 
на завоевателна войска от някаква 
непозната задморска страна, Кортес 
бил в безопасност и облагите, които 
се надявал да получи, щели да зави-
сят само от това, доколко успешно ще 
използва тази щастлива възможност. 
Но от мига, в който астромагическата 
му самоличност събудила подозрение, 
щял да се намери в опасност; ако пък 
съмнението обхванело всички, щял да 
изпадне в положението на най-обик-
новен нашественик. Индианците оба-
че сами намирали доказателства за 
божествения произход на Кортес. Та-

кива били следните факти:
- отказът на Кортес да изяде Китлал-
питок (Кореместия) и ястията, на-
пръскани с човешка кръв, предложе-
ни му от пратениците на Монтесума ІІ 
(Кетцалкоатъл бил срещу жертвопри-
ношенията на хора).
- Ацтекският „управник” Теутлила 
бил поразен най-много от позлатения 
шлем на Кортес, който му напомнял 
шлема на бог Кетцалкоатъл. Испан-
ският конквистадор предложил на Те-
утлила да вземе шлема и да го покаже 
на своя владетел, като при това го по-
молил на връщане да го напълни със 
златен прах от земята на мешика, за-
щото всички испанци уж били болни 
от тежка болест, лекувана единствено 
със златен прах. Очевидно в този слу-
чай Кортес бил изключително искрен. 
Когато Монтесума ІІ вижда шлема, 
„решава твърдо, казва Бернал Диас, че 
ние сме онези, които според предани-
ята на техните деди трябва да царуват 
над тази земя” (стр.87).3
- Тлашкалите си послужили с ма-
гико-астрологически способи, за да 
проверят божествеността на Кортес, 
като го нападнали от четирите посо-
ки. Това, че останал неуязвим при тия 
нападения, доказвало, че силата му е 
от свръхестествен характер. Кортес 
отдавал успеха си на божествена по-

3   Диас дел Кастильо, Бернал. 
Истинската история за завоюването на Нова 
Испания.
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мощ, а тлашкалите го обяснявали с 
божествеността на самия Кортес. В 
оригинални текстове съществуват 
сведения, че са опитвали и други ма-
гии, за да го спрат и да изпитат сила-
та му. Препречвали на пътя му конци 
с нанизани на тях хартийки, изписани 
с окултни формули. Това също не го 
спряло, следователно – наистина бил 
божество. Той не се страхувал от маги-
ята, по-силен бил от нея, а това било 
доказателство за божествеността му, 
по-убедително от всичко, което сам би 
могъл да измисли.
- Преди заминаването за непознатия 
континент (Америка) Кортес това-
ри на корабите си сандъци с cuentas 
verdes, тоест броеници от зелени стък-
лени топчета, тъй като е чул от тези, 
успели да посетят преди него Мезоа-
мерика, че индианците придават ма-
гическа стойност на зеления цвят на 
нефрита, изключителен скъпоценен 
камък, който символизира цвета на 
центъра на Земята. За маите тези „зе-
лени камъни” са знаците „kan” на мо-
литвата и съдбата, а за ацтеките това 
са накитите „чалчилуитъл” на бого-
вете. Като подаряват „скъпоценните 
камъни”, Кортес и хората му изпълня-
ват в очите на индианците – ролята 
на богове, пристигнали да предадат 
на хората тайнственото и мъчително 
съобщение за собствената им съдба. 
А в замяна на стъклените мъниста, 
чужденците получават онова, което 

търсят, откакто са стъпили на аме-
риканска земя: злато. Така още вед-
нъж „нуждите” на конквистадорите 
придобиват символичен характер: за 
индианците златото принадлежи на 
боговете, то е божествено съкровище 
– маите го наричат „takin”, екскремент 
на слънцето. Не го използват наистина 
за разменна монета – защото златото 
е отредено на храмовете и „идолите”, 
понякога и за изработка на талисмани 
и свещени накити. То краси царското 
облекло, от него са изработени отли-
чителните знаци на военачалниците 
– защото олицетворява божествената 
власт. След като го искат за себе си, 
испанците доказват, че са теулес (бо-
гове). Като търсят злато навсякъде 
по пътя си, испанските авантюристи 
хвърлят индианците в най-дълбоко 
отчаяние. Тези чужденци, дошли „от-
там, където изгрява слънцето”4, носят 
със себе си проклятието, неудържи-
мата лудост на златото. Отначало уж 
се задоволяват с даровете, поднесе-
ни им от вождовете и пратениците от 
Мексико. Но много бързо жаждата за 
злато става неутолима. Заради този 
метал чужденците убиват, рушат, и 
изтезават всеки, който им се опре. Без 
да го знаят, с великолепните дарове 
на Монтесума и изобщо със златото, 
което дават на испанците – за да уми-
лостивят страшните пратеници на От-

4   Ж. М. Г.Льо Клезио. 
Мексиканската мечта. София, 2001г.
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въдния свят, мексиканците снабдяват 
поробителите си с пари за собствено-
то си изтребление, защото златните 
обръчи, накитите от Акцайякацин, 
скъпоценните съкровища на богове-
те, претопени на пръчки и изпратени 
в Испания, ще послужат за организи-
рането и финансирането на нови екс-
педиции към Новия свят. Златото е 
самата душа на Завоеванието, истин-
ският му Господ, както казва Лас Ка-
сас, изворът на мечтата. Именно при 
тази среща между двете мечти – една-
та на магията и втората на златото – 
се вижда най-добре къде е истината и 
къде – лъжата. Вождовете на маите и 
на тотонаките, после Какамацин, ца-
рят на Тескоко5, и Монтесума ІІ, им-
ператорът на Мексико, дават на чуж-
денците онова, което им е най-скъпо 
и свещено: златото, нефрита, тюрко-
азите. Дават им също тъкани, храна, 
роби. Дават им дори най-хубавите си и 
най-благородни жени, собствените си 
дъщери. И в замяна получават „зеле-
ни камъни”, тоест стъклени дрънкул-
ки, и margaritas (стъклени мъниста). 
Когато Кортес се среща за първи път с 
Монтесума ІІ близо до град Теночтит-
лан, той му окачва на врата броеница 
от тези прословути margaritas. Самият 
Монтесума ІІ окачва на врата на Кор-
тес скъпоценна огърлица от скулпти-
рани от злато скариди, „изключител-

5   Солено езеро и едноименната 
столица на чичимеките

но прекрасни”, по думите на Бернал 
Диас. През призмата на индианската 
митология испанската алчност при-
добива смисъл на божественост.
Индианското религиозно светоусеща-
не предопределя още някои обстоя-
телства, които подпомагат както пря-
ко, така и косвено Кортес по пътя му 
към унищожаването на Теночтитлан и 
неговото население:
- Първата голяма битка, която Кор-
тес спечелил, се състояла в днешния 
мексикански щат Табаско. Испанците 
победили местното население – пле-
мето чонтали, говорещо на един от 
диалектите на езика майа, защото 
притежавали коне, които индианци-
те смятали, че са свръхестествени съ-
щества (бъркали ги с фантастичните 
елени от легендите си) и дори че ко-
нят и ездачът са едно животно, чудо-
вищно божество, връхлетяло да ги 
унищожи. Чонталите устояли на топа, 
също тъй невиждано оръжие, макар 
димът и пламъците да ги уплашили, 
но изпаднали в паника, когато виде-
ли за първи път облечени в доспехи 
кавалеристи да препускат срещу тях, 
насочили напред дълги копия (инди-
анците смятали конете за неуязви-
ми, докато не успели да убият един в 
битката при Тлашкала). Това пораже-
ние, което Кортес нанася на войските 
на Табаско имало две важни и симво-
лични последици по отношението на 
Завоеванието. Първата била, че ис-
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панците си спечелили име на непобе-
дими войни, на „богове” (в началото 
те трябвало да погребват тайно уби-
тите си, за да не опровергаят легенда-
та за безсмъртието си), което в крайна 
сметка довело до разгрома на Монте-
сума ІІ. Втората била, че сред подаръ-
ците, поднесени от победените воини 
на испанския капитан в знак на мир, 
имало един, който щял да се превърне 
в основен разрушителен инструмент: 
млада индианка. Част от подаръците 
според местния обичай били двадесет 
жени. Испанците изобщо не подози-
рали, че една от тях на име Малинче 
(Малинцин), която те прекръстили на 
Марина, неколкократно ще спаси жи-
вота им и ще изиграе неоценима роля 
в унищожителния им поход. Марина 
владеела науатъл, официалния език 
на ацтекската конфедерация, а в Та-
баско научила езика чонтали и някои 
други наречия на езика майа. Изклю-
чителната езикова дарба спомогнала 
по-късно лесно да овладее и испански. 
Тя станала незаменима във всички 
по-деликатни преговори – благодаре-
ние на нея Кортес можел да използва 
най-опасното си и ефикасно оръжие: 
словото. Ако се запитаме, защо все 
пак Марина е помагала така усърдно 
на испанците, отново ще се сблъска-
ме с индианските вярвания. Малинче 
е изопачаване на мексиканските думи 
„malinalice”, тоест „стръкче покаяние”. 
„Тревата на покаянието” и днес е един 

от най-важните окултни символи на 
мексиканците, олицетворяващ изку-
плението на греховете и пречистване-
то на душите. В Мексико името на чо-
века имало астрологическо значение 
– то показвало какво ще го сполети. С 
името на Марина – Стръкче Покаяние 
– се кръщавало всяко момиченце, ро-
дено на определена дата. Смятало се, 
че съдбата на родените на тази дата е 
свързана с раздори, войни и с отхвър-
лянето на отдавна установени неща. 
Вярването, че Марина ще бъде заме-
сена в неприятности от подобен род, 
сигурно е и причината, поради която 
майка ѝ поискала да се отърве от нея. 
От мексиканска гледна точка тя била 
„кутсуз” човек, с когото е опасно да об-
щуваш. От нейна гледна точка обаче 
конфликтите били благоприятни за 
нея, защото само в подобни положе-
ния, докато е астрологически свърза-
на с тях, тя щяла да бъде в своя разцвет 
и по този начин да осъществи вътреш-
ните си заложби. И тъй като знаела за 
предопределената ѝ съдба, Кортес за 
нея бил олицетворение на борбата, 
която щяла да я отведе до щастието. 
Следователно тя имала дълбоки лич-
ни причини да го поддържа предано.
- Докато тайнствените богове разру-
шители напредвали към неговия град, 
Монтесума ІІ се мъчел напразно да ги 
отклони, да спре съдбата. Поставял им 
множество засади и магически клоп-
ки, изпращал им посланици с дарове. 
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Великолепните подаръци, изпратени 
от императора на ацтеките, не само 
не вдъхнали страх на испанците, а ги 
предизвикали да продължат напред. 
Магията не ги вълнувала: когато на-
пълно отчаяният Монтесума ІІ изпра-
тил при Кортес делегация да го спре, 
той избрал за свой пълномощник 
принц Кинталбор (името е достигна-
ло до нас в испанско произношение), 
защото, според Бернал Диас, „в ли-
цето, фигурата, стойката много при-
личаше на капитан Кортес” (стр.88)6. 
Същият този Кинталбор по-късно се 
разболял. Неговата болест, ако е била 
предизвикана нарочно, сигурно е има-
ла за цел да предизвика заболяването 
и на Кортес и да го принуди да се вър-
не обратно. Идеята да се изпрати при 
испанския капитан негов двойник е 
магическа и показва добре в каква 
плоскост се развивали нещата за ацте-
ките и какво изключително внимание 
отделял на събитията мексиканският 
император. Всеки ден му съобщавали 
за ново поражение на неговите васали. 
Въпреки подаръците, въпреки жерт-
воприношенията на бога на войната 
Уицилопочтли, въпреки магията и за-
садите, групата на конквистадорите 
неумолимо затягала примката си око-
ло Теночтитлан, като същевременно 
се сгъстявали редиците на смъртните 

6   Диас дел Кастильо, Бернал. 
Истинската история за завоюването на Нова 
Испания.

врагове на мешика7. След превземане-
то на Чолула, Монтесума ІІ се надявал, 
че Кортес ще избере по-лекия път към 
столицата на ацтеките и му поставил 
последния капан. Но като опитен вой-
ник Кортес го избегнал – слязъл към 
Теночтитлан по пътя през планината, 
между високите вулкани, стражи на 
града.
- Маите, тотонаките, ацтеките са дъл-
боко религиозни народи, напълно 
покорни на волята на боговете и на 
господството на жреците царе. Това са 
народи в състояние на някаква риту-
ална война, съставена както от магия, 
така и от стратегия. За тях изходът 
от една битка, предопределен според 
тайнствените споразумения с небес-
ните сили, няма за цел придобиването 
на земя или богатства, а тържество-
то на боговете, които получават като 
приношение сърцето и кръвта на по-
бедените.
Тази обзетост от мисълта за смъртта 
при народите от Средна Америка дос-
тига висок градус и точно затова те са 
обявени от пристигналите от Испания 
конквистадори за обладани от злото 
и отчаянието. По същата причина те 
са докарани лесно и до края си. Маи, 
толтеки, тараски, ацтеки живеят в 
песимистично очакване на катастро-
фа. Пророчествата на Чилам Балам, 
виденията на жреците, преданията и 

7   „Народът на Столетниковия 
Заек”
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митовете – навсякъде се говори за не-
посредствената близост на смъртта. 
Индианските народи са осмисляли 
големите философски теми с острота, 
непозната за никоя друга цивилиза-
ция от Стария свят. Тъй като за инди-
анците това са били не само философ-
ски идеи, но и религия, осмисляща 
всеки миг от съществуването им. Ос-
тавили се изцяло на милостта на бо-
говете, смъртните човеци живеели в 
мрачно усърдие за набавяне на човеш-
ки сърца. Войната била единственият 
начин за събирането на сърца. По тази 
причина мешика постоянно воювали с 
независимите държави около техните 
граници. При тези войни главната цел 
на пълководците била да не се убива 
неприятелят. Тактиката била насочена 
единствено към залавянето на плен-
ници и битката преставала, щом се 
съберяло необходимото количество. 
Залавянето на пленници се смятало 
за най-голямата заслуга на войника 
към неговото отечество и той автома-
тично бил награждаван с повишение 
и ордени според количеството, което 
е заловил и довел. Тази тяхна грижа 
към пленниците давала огромни пре-
димства на противната страна, която 
не била обременена с подобно задъл-
жение. Кортес ще дължи успешното 
си измъкване от битките в случаите, 
когато неприятелят го надвишава, 
както и крайната си победа, в голя-
ма степен на тази военна грешка на 

своите противници. Типичен пример 
били събитията последвали пораже-
нието на Кортес по време на така на-
речената от Бернал Диас „noche triste” 
– „печална нощ” (бягството на испан-
ците от Теночтитлан). Скоро след за-
зоряване преследвачите (индианци-
те) настигнали конквистадорите. Но 
това не били главните им сили. Ацте-
ките не се опитали да доведат докрай 
победата на насипния път с помощта 
на всичките си войски, защото били 
заети да принасят пред олтара на Уи-
цилопочтли испанците, заловени в 
боя. Ритуалът на едно подобно голямо 
жертвоприношение изисквал времен-
но прекратяване на сраженията и пре-
следването трябвало да се отложи. На 
войниците и през ум не им е минава-
ло, че религията пречи на стратегията 
– религиозната причина за отлагането 
на преследването приемали и за воен-
на. Трябвало е да присъстват войни-
ците, отличили се със залавянето на 
най-много пленници, имало е танци 
и гощавки с трупове и естествено за 
това са били нужни поне няколко дни. 
Ако магическото свещенослужение се 
извършело както му е редът, Уицило-
почтли, освежен и задоволен, щял да 
ги дари с победа. Но пренебрегнел ли 
се ритуалът, и най-големите военни 
хитрости, и най-голямата смелост в 
боя щели да бъдат безполезни. Сму-
тени от мита за завръщането на пред-
ците им и на божествената Перната 
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змия (Кетцалкоатъл или Кукулкан), 
индианците са заслепени и неспособ-
ни да доловят истинските намерения 
на онези, които вече са нарекли teules 
– богове.8 И когато осъзнават, че бра-
датите мъже, дошли „оттам, където 
изгрява слънцето”, им устройват не-
запомнена касапница, от която никой 
няма да се отърве читав, вече е мно-
го късно. Испанецът се е възползвал 
от колебанието им, за да проникне до 
самото сърце на империята, да посее 
раздор и да спечели земи и роби.
- Според старите мешики не е има-
ло разделение между хора и богове. 
С всичките си несъвършенства и не-
справедливост земният свят е нещо 
като моментна снимка на вечността. 
Самата организация на обществото 
подражава на свръхестествения ред. 
Мексиканските царе са представители 
на боговете на земята. Царската власт 
е получена от тях и затова има божест-
вен характер. Мексиканските царе са 
смятани за нещо повече от останали-
те хора. Те са почитани приживе като 
идоли, а след смъртта им са обожест-
вявани. С тази свръхестествена власт 
трябва да мерят сили испанците по 
време на Завоеванието. Те съумяват 
да извлекат полза от това вярване: 
срамното оковаване във вериги, мъ-
ченията, умъртвяването на мекси-
канските първенци всява сред народа 

8   от думата teotl – бог на езика 
науатъл

ужас и чувство за оскверняване, което 
съответно придава свръхестествена 
сила на чужденците конквистадори. 
Благодарение на това обстоятелство 
испанците печелят с по-малко от 400 
души една невъзможна победа срещу 
армия от над 100 000 души в равнина-
та на Отумба. Когато Хуан де Саламан-
ка успява да убие ацтекския военачал-
ник Сиуака (Жената Змия), тогава и 
битката е спечелена. Кортес отлично 
знаел, че когато загубели предводите-
ля си, символа на тяхната мощ, ацте-
ките смятали, че са загубили всичко. 
В древните битки смъртта на водача е 
била такъв морален удар за войските 
му, че те се обезоръжавали и прекъс-
вали боя. В битката при Отумба смър-
тта на Жената Змия била далеч повече 
от морален удар. Тя означавала, че има 
грешка в магическо-религиозните из-
числения, в резултат на които бил за-
почнат този бой. Ацтеките не знаели 
къде се крие грешката. Да се намери 
това било много по-трудно, отколкото 
да се намери неточността в цяла стра-
ница съвременни математически из-
числения, защото съществувал един 
неизвестен елемент, а именно маги-
ческите контрамерки, които по всяка 
вероятност бил взел Кортес-Кетцал-
коатъл. Самият Кортес отдава победа-
та си на Божията помощ: „Господ Бог 
благоволи да ни дари с голямата си 
сила и милост, защото въпреки наша-
та немощ ние сразихме тяхната горде-
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ливост.”9 Бернал Диас е също тъй ка-
тегоричен: „Бог Иисус Христос и Света 
Богородица ни дариха със смелост, а 
и Светиите, изглежда, ни помогнаха 
доста.”10 Индианците, чиято религи-
озна система била далеч по-сложна 
и по-механична, не си помислили, че 
Кортес е бил спасен с помощта на бо-
говете, а че се е спасил, защото сам 
той, като божествено превъплъще-
ние, владеел магически тайни, които 
съумял да приложи в неясното косми-
ческо взаимодействие на сили, какво-
то представлявала вселената, и то да 
ги приложи по такъв начин, че да про-
тиводейства на магическите мерки, 
взети от тях.
- Последният владетел на Теночтит-
лан Куатемок бил смел човек, но твър-
де боязлив пълководец. Не се постарал 
да нападне Текскоко, когато Кортес с 
по-голяма част от войските си обика-
лял бреговете на езерото. Нито вед-
нъж не атакувал с цялата си армия и 
не връхлетял върху испанците в ни-
коя решаваща битка. Разполагал с въ-
трешни линии и можел да нападне, 
където поиска; а и армията му била 
далеч по-многобройна чак до момен-
та, в който Кортес освободил васални-
те градове и присъединил войските 
им към своите. Битката при Отумба 
го била убедила, че където и да запо-

9   Колис, Морис. Кортес и 
Монтесума. София, 1968г., стр.186
10   Пак там, стр.186

чне сражение, колкото и да са много-
бройни войските му, и – най-важното 
– колкото и благоприятни да са по-
личбите, ще претърпи поражение по 
причини, срещу които просто не зна-
ел как да противодейства. И затова не 
предприел нито един стратегически 
контраудар, а хвърлил усилията си в 
тактическа отбрана. Монтесуна ІІ за-
гинал, защото не се противопоставил 
на съдбата (такава, каквато била спо-
ред него). Каутемок и се противопос-
тавил с всички сили, но не бил убеден, 
че е възможно да се опълчиш срещу 
съдбата. Неуспешният опит на Кортес 
да превземе град Теночтитлан на 30 
юни обнадеждил ацтеките и обезсър-
чил местните съюзни войски. Тъкмо 
по това време дошла вест от Уицило-
почтли чрез жреците-медиуми. В със-
тояние на транс те съобщили, че до 
осем дни испанците ще бъдат сразени. 
Това откровение се потвърждавало от 
заключенията, извадени посредством 
усложнената система от взаимоотно-
шения, която обуславяла ацтекските 
поличби. Куатемок сметнал, че има 
съвсем сериозни основания да повяр-
ва на предсказанието. Изследователи-
те на мексиканските окултни науки са 
се опитали да определят причините 
за тези негови основания и техните 
предположения заслужават да се от-
бележат, защото помагат да се изясни 
странното естество на индианския 
начин на мислене. Сред многоброй-
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ните си преображения, Кетцалкоатъл 
се явявал и във вид на планетата Ве-
нера. На всеки 584 дни Венера пре-
сича пътя на Слънцето и тогава, като 
звезда Вечерница, се скривала вед-
нага след залез. Този период на неви-
димост трае осем дни. Смятало се, че 
Венера-Кетцалкоатъл изгубва небес-
ните си сили по време на тези осем 
дни. Поглъщала го земята, а както си 
го представяли ацтеките – намирал се 
в ноктите на смъртта. Понеже тогава 
бил съвсем безпомощен, този бил мо-
ментът да го нападнат. Пресметнали, 
че Венера пресича пътя на Слънцето 
през юли-август 1521 година. Няма 
съмнение, че оракулът, предрекъл 
предстоящото унищожение на Кортес, 
се е обосновавал на този астрономиче-
ски факт. Обикновено само преди тези 
осем дни на безсилие пред олтара на 
Кетцалкоатъл се принасяли жертви, 
защото се смятало, че са му нужни чо-
вешки сърца, за да го подкрепят. Ин-
тересно е да се отбележи, че ако се 
върнем назад с 584 дни от август 1521 
година, стигаме до декември 1519, 
месеца, който Господарят Царевичен 
Кочан бе определил като подходящ за 
въстанието, предотвратено от Кортес.
Щом помощните войски научили за 
думите на оракулите, те също повяр-
вали на тях. До този момент съюзни-
ците на испанския конквистадор се 
доверявали на старото предсказание, 
че Уицилопочтли ще отстъпи пред Ке-

тцалкоатъл. Но жреците разклатили 
тази вяра и почти всички индианци 
напуснали Кортес. Помощната армия 
от 100 000 души изведнъж намаляла 
само на няколкостотин. Когато осем-
те дни изтекли, а испанците все още 
не били прогонени, съюзниците за-
почнали да се завръщат. Очевидно 
древното предсказание си оставало 
в сила за индианците. Уицилопочтли 
не успял да вземе надмощие дори и 
в периода, когато Кетцалкоатъл бил 
в неблагоприятна фаза. А вече, като 
звезда Вечерница, той отново бил в 
пълно владение на силите си. Кор-
тес пак овладял съюзниците си. Те му 
изпратили дори повече войници, от-
колкото преди. Куатемок отново бил 
поканен да се предаде, като Кортес 
обещавал не само да пощади живота 
му, но и да го остави васален управи-
тел. Ацтекският император не се съм-
нявал в свръхестествените качества 
на своите нападатели. Той използвал 
всички магически средства, които 
познавал, и особено жертвоприноше-
нието, но явно испанците притежа-
вали още по-мощни противодейства-
щи средства, срещу които не можело 
да се стори нищо, тъй като никой от 
индианците не знаел в какво точно 
се проявявали те. Членовете на съве-
та на ацтеките се противопоставяли 
на предложението на Кортес. Защото 
постепенно се убеждавали, че каквото 
и да предприемат, гибелта им е неиз-
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бежна. Били осъдени. В такъв случай 
предпочитали да загинат в сражение. 
Куатемок се съгласил с тях.
На фаталистичната вяра на индианци-
те се противопоставя християнската 
вяра на конквистадорите, която в слу-
чая се оказва по-ефективно оръжие за 
унищожение. И Кортес, и Монтесума 
ІІ, всеки от своя страна били задвиж-
вали от предсказанието. За испанеца 
обаче предсказанието било гаранция 
за успех, тъй като било внушено от 
Господ (според него). А тъй като Кор-
тес вярвал, че сам той е оръдието на 
този божествен план, тази увереност, 
плод на личните му амбиции, оформе-
ни от религиозните представи на не-
говото време, го окуражила да пред-
приеме рискове, каквито нормалното 
благоразумие не би позволило на ни-
кого. Той – водачът на шепа испанци 
в чужда непозната земя, обкръжен от 
враждебно настроени индианци, от-
делен от най-близкото испанско се-
лище с огромни морски пространства 
– взел решение да унищожи всички 
свои кораби, единствената връзка на 
конквистадорите с далечната роди-
на. Сега всички вече имали пред себе 
си две възможности – или да победят 
хилядократно по-силната ацтекска 
империя, или да умрат. Само коман-
дир с мистична увереност в победата 
си (или луд) би могъл да постъпи по 
този начин. Вярата в тяхната мисия 
е характерна за великите личности 

(независимо дали играят положител-
на или отрицателна роля). Кортес е 
вярвал, че е предопределен да покори 
Мексико. Той самият сигурно трудно 
би могъл да обясни защо вярва, че е 
избран за тази цел. Но изглежда нико-
га не се е съмнявал, че е така. В това 
била и неговата сила. В това била и 
силата на неговите войници. Вдъхно-
вени от неговата увереност, те били 
уверени като него. Подобно на всички 
значителни битки, водени от Кортес, 
и тази с дошлия от Куба да го залови 
Нарваес можела да завърши само или 
с пълна победа, или с пълен провал. 
Все още непризнат от Карлос, обявен 
за предател от Веласкес, приятелство-
то му с тотонаките поставено на из-
питание, съюзниците му тлашкали, 
отказващи да пратят подкрепление, а 
ацтеките в тила му подканвани свише 
да го унищожат, той просто нямал към 
кого да се обърне за помощ. Но вътре 
в себе си намерил нужната увереност. 
За Кортес вярата е символ на испан-
ската сила, която може и ще завладее 
новите земи. Като добър военачалник 
Кортес го знаел добре и засягал на-
родностите, които искал да покори в 
най-съкровените им и жизненоважни 
функции: нареждал да изхвърлят идо-
лите от храмовете и ги заменял със 
символите на християнската вяра. Из-
оставени от боговете на дедите си, ин-
дианците изпадали в отчаяние – така 
те били победени предварително.
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При опитите на Кортес да покръсти 
индианците и да убеди Монтесума ІІ 
да приеме християнството се сблъск-
ваме с един парадокс, който доказва, 
че испанският завоевател не е съумял 
да проникне в същността на неща-
та – такива, каквито ги разбирал ац-
текският император. Ако Монтесума 
ІІ беше повярвал в християнството, 
щеше да престане да вярва в Кетцал-
коатъл. Нахлуването на Кортес щеше 
да му се разкрие в истинската си свет-
лина. Щеше да го види такъв, какъвто 
е бил в действителност – нашестве-
ник, чиято цел е да събори законно-
то управление и да завладее импери-
ята на ацтеките. Дълг на Монтесума 
ІІ като християнски монарх щеше да 
бъде да се опълчи срещу Кортес, да 
го изгони или да го плени или убие. 
Нищо в християнската религия – как-
то се е тълкувала по онова време в Ев-
ропа – не би позволило на Кортес или 
на Карлос V да останат в Мексико, ако 
неговият монарх е бил католик. Пара-
доксът следователно се крие в това, 
че Кортес правел всичко по силите си, 
за да разруши заблудата, която била 
единствената му гаранция за сигур-
ност. Но така или иначе, не успял да 
я разруши. След като веднъж влязъл 
в индианската астро-магическа пред-
става за света и след като му било на-
мерено обяснение от тяхна гледна точ-
ка, за него било толкова невъзможно 
да им се представи в друга светлина, 

колкото и на Монтесума ІІ да обясни, 
че съвсем не е човек, заблуден от са-
мия Дявол.
В началото след падането на Теноч-
титлан мешика и другите племена 
в страната лесно приели християн-
ството.Те не били променили първо-
началното си убеждение, че Кортес е 
Кетцалкоатъл. Следователно христи-
янството било религия, проповядва-
на от един техен бог. Магическите им 
книги предсказвали, че то ще се нало-
жи и че другите божества ще си отидат. 
Кортес си оставал превъплътен бог, 
загадъчно, неразбираемо същество. 
Новата църква била изява на негово-
то учение. А това, че сега испанският 
конквистадор бил един от чиновни-
ците на Карлос V, за тях било твърде 
неразбираемо. Но те от опит знаели, 
че действията на този бог са най-нео-
чаквани и все пак в края на краищата 
са насочени към осъществяването на 
едно предсказание. Някои индианци 
– първенците, жреците – които след 
като отминава първоначалната изне-
нада се опитват да разсеят заблудата 
у съплеменниците си и да изобличат 
измамата, ще бъдат обявени за ма-
гьосници и съответно екзекутирани 
като предатели. Рядко наистина се на-
мират съвременници за Завоеванието 
на Мексико, които да разобличат зло-
употребата с индианското предание 
за боговете, завърнали се в старите 
си владения. Саагун, Мендиета и дори 
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Лас Касас ще изпитат последиците 
от морализаторското си поведение и 
произведенията им ще изпаднат в не-
милост чак до наше време. Колкото до 
големите текстове с туземен произ-
ход, осъждащи лъжите и несправед-
ливостите на испанските конквиста-
дори, в по-голямата си част те няма 
да бъдат издадени чак до края на XIX 
век. Завземането на Новия свят може 
да намери опора само в тишината, заг-
лушила местната мисъл.
Собствената му религиозна вяра по-
губва индианския свят, след като 
сключва невидим съюз с християнска-
та вяра (ацтеките не искат да бъдат 
победени, но вярват, че ще изгубят, за-
щото така е предопределено). Но всич-
ките досега изброени митове, религи-
озни представи, обстоятелства, факти 
всъщност не са напълно достатъчни и 
не изчерпват факторите и причините 
довели до унищожаването на импе-
рията на „Народа на Столетниковия 
заек” (мешика). Затова ще разгледаме 
и останалите детерминанти, довели 
до победата на Кортес:
- Поради факта, че владетели на Тек-
скоко редовно се женели за дъщери 
на владетели на Теночтитлан, техните 
внуци ставали претенденти за трона 
в Аколвакан и Теночтитлан помагал 
за издигането им до управляващи. 
Докато в Текскоко управлявал Несау-
алпили, всичко било наред. Но преди 
смъртта си, той не посочил за свой 

наследник нито един от синовете си, 
както бил обичаят. И когато през 1515 
г. той умрял се появили огромно чис-
ло претенденти за трона. Текскокска-
та аристокрация искала за свой вла-
детел Иштлишочитъл, но ацтеките от 
Теночтитлан възкачили на трона друг 
син на Несауалпили – предания им Ка-
кама, който освен това бил и племен-
ник на Монтесума ІІ. Привидно всичко 
било наред, но Иштлишочитъл и под-
държащата го аристокрация само ча-
кали подходящ момент за изгонване-
то на ацтекската марионетка Какама. 
Но все още царял старият ред. Ацте-
ките владеели не само конфедераци-
ята, но и експлоатирали жестоко още 
десетки подчинени племена из цяло-
то Мексико. И понеже, както е извест-
но, държавата, почиваща на експлоа-
тация, е слаба държава, ацтеките не 
били подкрепени от своите „подани-
ци” в съдбоносната битка с испански-
те завоеватели и това решило отчасти 
нейния изход. 
- В ацтекските владения съществува-
ли големи и силни във военно отно-
шение градове-държави и съюзни-
ци, които ацтеките не можели или 
не искали да подчинят, защото цена-
та, която трябвало да платят за това, 
била неоправдано висока. Това били 
държавите Вешотцинко, Чолулан, 
Тлашкалан, Тлиливкитепек и по-ит-
далечената Метститлан, миштекското 
владение Тототепек на тихоокеанско-
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то крайбрежие, Йопитсинко – страна-
та на войнствените йопи в днешно Гу-
ереро, както и редица други по-малки 
и с не дотам ясен статут. Всички, които 
срещали испанците по завоевателния 
си път, се чувствали не като част от 
ацтекската империя, а като покорени 
и желаели да отхвърлят това робство, 
което се оказало идеална предпостав-
ка за испанците да пречупят тази им-
перия.
- Преди да стигне до континенталната 
част на Мезоамерика, Кортес спрял на 
остров Косумел (източно от бреговете 
на Юкатан), населен от индианци, го-
ворещи езика на майа, където най-не-
очаквано се сдобил с ценен преводач 
(познаващ много добре няколко на-
речия на езика майа) – Херонимо де 
Агилар, католически свещеник, който 
няколко години по-рано след корабо-
крушение се спасил на Юкатан.
- Освен европейското си оръжие и 
стратегия, Ернандо Кортес използвал 
и най-опасния си нападателен инстру-
мент: словото. Обигран в различни 
дворцови интриги, той знаел, че един-
ственият му шанс да победи е в хи-
тростта. В края на краищата отправи-
лите се към опасността испанци били 
само шепа хора с оскъдни боеприпаси, 
съвсем самотни на непознатия кон-
тинент. Когато Кортес напуснал Ха-
вана на 10.02.1519г. екипажът му се 
състоял от 11 кораба, най-големият 
от които сто тонен, 508 мечоносци, 

100 моряка, 32 стрелци с арбалети, 13 
мускетари и носел със себе си 10 пи-
ринчени топа, 4 малки топа, 16 коня 
и запаси от барут, гюллета, стрели за 
арбалети, резервни части и няколко 
кучета. А индианците били стотици 
хиляди, ако не и милиони, стопани на 
земите и водите, уверени в силата си. 
При нормални условия неравенството 
в силите било такова, че на тази нова 
земя конквистадорите не би трябвало 
да оцелеят повече от няколко часа. Тук 
проличали способностите на капитан 
Кортес. Той знаел, че трябва да разде-
ля. Като съвременник на Макиавели, 
Кортес напипал бързо слабото място 
на неприятеля си, ацтекския гигант: 
за да погълне повече владения, импе-
рията е станала неустойчива. Почти 
всеки народ враждувал със съседа си и 
особено с Мексико – Теночтитлан. Без 
всякакво затруднение Кортес насъс-
кал народите един подир друг срещу 
тирана Монтесума ІІ, като им обещал 
помощта си и дял от крайната плячка. 
По същия начин постъпил и със собст-
вените си войници. Щом пристигнал 
в големия град на тотонаките Семпо-
ала, първата работа на Кортес била 
да затвори пратениците на Монтесу-
ма ІІ, които били дошли за пленници 
и за златния данък. После освободил 
тайно двама, за да убеди ацтекския 
владетел, че е негов съюзник. Подир 
което обвинил публично тотонаките, 
че били оставили двамата затворни-
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ци да избягат и закарал – за „по-сигур-
но” – останалите трима на кораба си. 
Следващата му стъпка била да запла-
ши тотонаките, че ще си отиде, и те, 
уплашени от отмъщението на ацте-
ките, го молели да остане и съответно 
обявили, че са готови да се подчинят 
на властта на испанския крал (когото 
мислели за някакво висше божество). 
Като човек запознат с правото, Кортес 
ги накарал да дадат клетва за вярност 
пред прошенописеца Диего де Годой. И 
накрая, когато Монтесума ІІ изпратил 
посланиците си, испанският конквис-
тадор им предал тримата заложници с 
думите, че ги е спасил от тотонаките. 
Приятелските му чувства били въз-
наградени, както всеки път, с велико-
лепни дарове. Трудно е да се постиг-
не такъв голям успех в изкуството на 
политическата интрига. В Семпоала 
конквистадорите си отпочинали, по-
пълнили своите запаси и се сдобили с 
около хиляда носачи, които мъкнели 
испанските оръдия на гърбовете си.
- Съюзът с тлашкала, които дълбоко 
ненавиждали ацтеките, имал изклю-
чително голямо значение за испанци-
те. Те си отпочинали в столицата им, 
получили богати запаси от храни и 
успели без повече загуби да преминат 
през тяхната земя. Освен това към тях 
се присъединили няколко хиляди от-
лично обучени бойци, които познава-
ли до съвършенство военната такти-
ка на ацтеките.

- След събитията в Чолула, по съвета 
на текскокския владетел Какама, Мон-
тесума ІІ решил официално да покани 
нашествениците в Теночтитлан.
- При обсадата на Теночтитлан Кор-
тес пресметнал, че само да иска, може 
да набере помощна армия от 100 000 
души – и наистина след присъединя-
ването към него на езерните градо-
ве помощните войски нараснали на 
100 000 души.
- Завладяването на Теночтитлан ста-
нало възможно и благодарение на 
най-страшния съюзник на испанците: 
едрата шарка (към която индианците 
нямали естествен имунитет). Зара-
зата донесъл един негър от армията 
на Нарваес. Епидемията взела стра-
хотни размери. Измрели хиляди ац-
теки, включително и приемникът на 
Монтесума ІІ – Ситлауак. Безмилост-
ната болест, смъртта на императора 
и злокобният характер на това бед-
ствие също обясняват защо ацтеките 
не преследвали Кортес така, както би 
трябвало да се очаква.
- Кристобал де Олеа спасил живота на 
Кортес два пъти: първият път в Шочи-
милко, когато ацтеките го издърпали 
от коня му „Ел Ромо”, и повторно го 
спасил в града (Теночтитлан) с цената 
на собствения си живот.
- Изключително полезни се оказали 
и тринадесетте бригантини, използ-
вани при обсадата на Теночтитлан 
(пренесени от индианците на части и 



ИСТОРИЯ | БРОЙ 111 

83Българска наука

www.nauka.bg/night

28 септември
2018 г.

www.nauka.bg/night

ЮЛИ/АВГУСТ 2018 

сглобени на място). С една от тях бил 
пленен и последният ацтекски импе-
ратор, с което боят за града завършил.
- Стотиците хвърчащи и светещи Ку-
куйос (Cucujos)11 били сметнати от 
войниците на Нарваес за факлите на 
огромна войска от мускетари и това 
съвсем ги убедило, че трябва да се 
предадат.
Желанието да се открие нова земя и 
да се спечели богатство не било един-
ственият мотив за завладяването на 
Америка. Всички, от краля до обикно-
вения войник, били убедени в свеще-
ното си призвание да спечелят инди-
анците за християнството. Противно 
на наивните представи на някои ка-
бинетни учени за тази цел в никакъв 
случай не била достатъчна прослову-
тата кратка реч, рекеримиенто (на-
писана от юристи подкана за мирно 
подчинение и приемане на христи-
янството), на неразбираемия за ин-
дианците испански език, която се че-
тяла преди всяко сражение. Според 
Бернардино де Саагун за срутването 
на индианските империи е виновна 
черната магия: „Дедите ви са страда-
ли от продължителни войни, глад, ма-
сови кланета и за да ги прекъсне, Бог 
изпрати срещу тях своите служители 
християни, които ги поразиха – тях и 
всичките им богове12.” Положението 
11   така наречените огнени мухи, 
известни в науката под име Pyrophorus (или 
огненосци) – от тях има повече от 100 вида
12   De Sahagun, Bernardino. Histo-

при примитивните индиански племе-
на без държавна структура изобщо не 
е същото, но това не пречи на тяхното 
привличане към християнската вяра, 
което се състои в избиването им. За 
испанските конквистадори варвар-
ските народности живеят отсам чо-
вешкото, като пренебрегват законите 
и вътрешния глас на съвестта. Според 
тях индианците не са съвсем човеци, 
което оправдава войната „с огън и 
кръв”, робството, грабежа на индиан-
ска земя. И монасите не са лишени от 
същия предразсъдък. За монаха Дие-
го Муньос „по природа индианците 
са чудовища, защото обичаите им са 
напълно различни от тези на хората, 
а интелигентността им е като на жи-
вотните”. И още: „Те нямат нито царе, 
нито господари (...), нито закони, нито 
някаква религия.”13 (Едни от корен-
ните американци трябва да умрат, 
защото имат дяволска религия, а дру-
гите, защото нямат такава – колко са 
„мъдри” християнските мисионери.) 
За отец Перес де Рибас варварите са 
„глупави животни”,14 които с голотата 
и жестокостта си напомнят на човека 
след грехопадението. А според йезу-
итите всички индианци от племето се-
ria General de Las Cosas de Nueva España, изд. 
Porrua, Mexico, 1975, стр. 59
13   Fray Diego Muños. Description. 
Mexico, 1965, стр. 28
14   Andres Peres de Ribas. Historia 
de los Triunfos de Nuestra Santa Fe, Mexico, 
1944,I,стр.126sq.
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рии трябва да бъдат унищожени: „До-
като цялата им раса не бъде затрита, 
пишат йезуитите през 1753г., няма да 
дочакаме спокойствие и траен мир.”15. 
„Свещената война”, (наречена е така 
от Филип Уейн Поуел16), вдигнала вар-
варите срещу испанците, е израз на 
отчаян бунт срещу смъртната заплаха, 
която благодарение на конквистадо-
рите надвисва през XVII век над чер-
гарските общности от Севера и Севе-
розапада на Мезоамерика. Бунт срещу 
притежаването и отнемането на зе-
мята за тараумара, майо, йаки, серии, 
срещу робството и каторжния труд 
за чичимеките от рудните райони. Но 
още повече бунт срещу унищожава-
нето на религията и традиционните 
стойности. Ролята на „магьосника” се 
обяснява от пълното съответствие 
между войната и религията – една от 
философските основи на индиански-
те култури от мексиканския запад, на 
която военните празници на старите 
пурепечи са най-завършен израз. Ре-
лигиозната вяра поддържа борбата на 
варварските народи срещу християн-
ския нашественик. Става дума точно 
за свещена война – и от едната страна, 
и от другата. За испанските конквис-
тадори индианците са „неверници” 
и „езичници”. Войната, започната от 
15   Cartas Anuas, in Ernesto Burrus, 
Misiones Norteñas Mexicanas de la Compañia de 
Jesus, Mexico, 1963, стр.35
16   Philip Wayne Powell, La Guerra 
Chichimeca, Мексико, 1971, стр. 57

войниците на испанския крал, е спра-
ведлива, защото става дума преди 
всичко „да се подчинят на Светата ка-
толическа вяра и в служба на Ваше Ве-
личество твърде варварските и жес-
токи люде, каквито са чичимеките17”. 
За варварите от Централна Америка 
испанският завоевател е абсолютен 
враг – не толкова, защото е от друга 
раса, а защото въвежда пълна коло-
низация и изповядва религиозна иде-
ология, различаваща се радикално от 
тази на индианците. Отказът от хрис-
тиянството, мотивиращ варварските 
въстания, е преди всичко жестоко и 
отчаяно утвърждаване на индианска-
та идентичност. Чрез нравите и вяр-
ванията си, чрез схващанията си за 
света варварите се противопоставят 
на християнската цивилизация. По-
вечето индиански оплаквания срещу 
испанските монаси се основават на 
езическата традиция: полигамия, го-
лота, изгаряне на мъртвите, рисунки 
и татуировки по тялото, дълга коса, 
украшения, пиянски празници, об-
редни танци и използване на халю-
циногенни наркотици. Но разривът 
с мисионерите се дължи най-вече на 
коренното противопоставяне меж-
ду религиозните схващания на ин-
дианците и тези на испанските кон-
квистадори. Политеизмът, кървавите 

17   Cartas de Franciskanos de la 
Provincia de Santiago de Jalisco (1585), in Diego 
Muños, цит. съч. стр. 100
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жертвоприношения и зооморфните 
култове образуват самата сърцевина 
на индианската религиозност. Онези 
от местното население, които приба-
вят отначало новите християнски бо-
жества в праотеческия си пантеон, не 
могат да приемат отстраняването на 
собствените им богове – знак за во-
енно поражение, каквото всъщност 
не са претърпели. И тогава отказът 
от новите богове е брутален като по-
литически бунт. Самата доктрина на 
християнството, идеята му за обичта 
към ближния, култът му към мира и 
публичното изповядване на любовта 
са напълно чужди за философските 
предпоставки на варварските народи, 
чиито ценности са войната, кървави-
те жертвоприношения и мистичното 
сливане със силите на отвъдното. Пос-
ланието за любов и справедливост на 
първите мисионери, в което намират 
израз схващанията на ренесансовия 
морал, може да срещне само неразби-
ране, а след това с течение на време-
то и недоверие, доколкото на думите 
противоречи бруталността на кон-
квистадорите – войници, грабители и 
поробители. „Разказът от Мичоакан” 
пресъздава добре това неразбиране, 
а сетне и огорчение: „И какво, трябва 
значи да живеем според тези неща, 
дето испанците ги измислиха, за да 
ни пакостят? Защото господарите им, 
които сега са наши, донесоха със себе 
си затвори, тъмници и изтезания със 

свирепи кучета, които разкъсват на-
мазаните с мазнина жертви”18 – про-
викват се съветниците на последния 
мичоакански цар.
Това, което прави новата религия 
чужда на варварските народности от 
Мезоамерика – и то много повече от 
противоречията и неразбирателства-
та – е силно клерикалният ѝ характер. 
За индианците – номади от непло-
дородната зона, както и за маите от 
Юкатан и цендалите от Чиапас, рели-
гията е преди всичко откровение. Тя 
не съдържа в себе си нито догма, нито 
доктрина и не е истински подчинена 
на никакво духовенство. Неразделима 
смесица от предания, обичаи и шаман-
ски обреди, тя се упражнява в племен-
ните и семейни култове, като общува 
със света на мъртвите чрез танци и 
видения. Това е преди всичко рели-
гия на екстаза, както я описва Мирча 
Елиаде. Синкретична религия, тя поз-
волява на човека, какъвто и да е той, 
да достигне свръхестественото. Нещо 
повече, тя никога не е отделно от ре-
алния свят, защото изразява иден-
тичността на рода, на племето, чак до 
най-простите действия от всекиднев-
ния живот. Оттук и дълбокият разрив, 
който ще раздели още от първите им 
срещи християнските мисионери и 
местните духовни водачи. В опитите 
си да заместят индианските управни-

18   Разказ от Мичоакан, Париж, 
1984, стр. 238
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ци и военни главатари и да налагат 
чужд морал, религиозните власти мо-
гат да предизвикат само презрение и 
омраза. За разлика от теокрацията в 
Централна Америка, при чергарите 
от Севера и Северозапада религията 
не е власт, упражнявана от духовните 
лица, а свръхестествена сила, свърза-
на с прастарите предания, към която 
човек се приобщава с цялото си съще-
ство в страстен порив.
Описанието на религиозните ритуали 
на коренните американци от Мезо-
америка от испанската историческа 
хроника било кърваво и зловещо. Но 
при него обикновено се игнорират 
два съществени момента. Първият е, 
че като обявяват индианците за чудо-
вища, без всякакви морални задръж-
ки, испанците можели да ги избиват. 
Вторият е, че кървавите ритуали са 
били привилегия на жреците – те си 
били присвоили приоритета да уби-
ват хора. Обичаят да се жертва човеш-
ки живот се появил за първи път у тол-
теките. Те наложили тази традиция в 
религиозните обреди за цяла Мезоа-
мерика. Преди тях и маите и остана-
лите народи жертвали скъпоценни 
предмети. Толтеките донесли със себе 
си върховния култ към Чак Моол, Бога 
на дъжда и бурите, и въвели практи-
ката на човешкото жертвоприноше-
ние. Засищали глада на бога с кръвта 
на млади девици, като ги хвърляли в 
свещените кладенци. Един много под-

робен магически ритуал, който обгръ-
щал акта на убийството на жертвата, 
бил съставен на основата на астроно-
мията и астрологията. Религията се 
превърнала в такъв оплетен възел от 
обреди и контраобреди, че дори инди-
анците я разбирали трудно и сами не 
знаели как да постъпват в моменти на 
опасност. Ацтекските владетели били 
заобиколени с цяла свита от астроло-
зи, гадатели, магьосници и ясновид-
ци и се опитвали с всички средства на 
пророкуването – разчитане на знаци 
и символи, наблюдаване на знамения-
та, пресмятането на числата – да про-
никнат в бъдещето и да попречат на 
окултните заплахи. Заплашващите хо-
рата беди нямали край. Човечеството 
можело да загине не само, когато бого-
вете се разсърдят на самото него, но и 
когато те се сърдят един на друг. „Нау-
ката” казвала, че небесни войни са ста-
вали и могат отново да станат на ня-
кои от злокобните дати, отбелязани в 
календара. В резултат на всичко това, 
ацтеките и техните свещенослужите-
ли живеели в голямо напрежение. Тео-
лозите и учените били достигнали до 
ужасяващи заключения и не виждали 
никакъв друг начин да посрещнат въ-
ображаемите опасности, освен като 
хранят невидимите сили с все повече 
човешки сърца и използват магията, 
за да отблъснат тяхната злоба. Ацте-
ките тръгват по този път, който ние 
днес бихме нарекли мистически импе-
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риализъм. Убедени, че за избягването 
на окончателния катаклизъм (края 
на света) трябва да се укрепва Слън-
цето, те се натоварват с мисията да му 
доставят жизнена енергия, заключена 
в скъпоценната течност, благодаре-
ние на която хората живеят. Жертво-
приношенията и „цъфтящата война”, 
която е била основното средство за 
получаване на жертвите, необходими 
за поддържането на живота на Слън-
цето, се превръщат в тяхно основно 
занятие, стожер на техния личен, об-
ществен, военен и национален живот. 
Високото културно равнище на ацте-
ките (особено в сравнение с испанци-
те по онова време) е в противоречие 
с кървавите жертвоприношения само 
на пръв поглед. Защото тази нечовеш-
ка жестокост не е нещо типично за 
ацтеките, а е в резултат на религиоз-
ни нововъведения (въпрос на вяра), 
за които основна отговорност и вина 
носи една ацтекска личност: Тлакае-
лел19, съветник на владетелите на ац-
теките Итскоатъл, Монтесума І, Ашай-
акатъл. След като мешика победили 
тепанеките, те изгорили кодексите и 
книгите им, както и своите собствени, 
защото в тях не се отдавало никакво 
значение на народа на ацтеките. Те 
имали идеята да създадат нова версия 
на историята – този нов вариант се е 
19   Природен брат на Монтесума 
І Илвикамина, заемал създаденият от 
Итскоатъл втори по важност пост в държавата 
- сивакоатъл

съхранил в известните днес докумен-
ти с ацтекски произход, където особе-
но ярко изпъква мистико-военният 
характер на „народа на Слънцето” (то-
ест народа на Уицилопочтли), мисията 
на който е да подчини всички народи 
на земята, за да има пленници, с чиято 
кръв да се съхрани животът на свети-
лото, което прави деня. Новата версия 
за историята на мешика е била сред-
ство да се култивират в народа идеите 
на Тлакаелел, благодарение на когото 
Уицилочали престанал да бъде бог по-
кровител на едно бедно и преследва-
но племе и значението му започнало 
все повече и повече да нараства.
Сам Тлакаелел е одобрил, а може би е 
и въвел идеята, че е необходимо да се 
поддържа животът на Слънцето (Уи-
цилопочтли) чрез скъпоценната влага 
на жертвоприношенията. В разговор с 
император Монтесума І по случай пос-
вещаването на главния храм на Теноч-
титлан на Уицилопочттли, Тлакаелел 
се е изразил така: „Нека бъдат пожерт-
вани тези деца на Слънцето, защото 
няма да липсват мъже за откриването 
на храма, когато той бъде напълно по-
строен. Според мен това, което трябва 
да се направи сега и което ще трябва 
да бъде направено по-късно, по-добре 
е да се направи, защото нашият бог не 
трябва да чака времето, когато пора-
ди оскърбление ще се предостави слу-
чай за война. Трябва да се намери удо-
бен начин и пазар, на който нашият 
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бог би могъл да идва да купува жерт-
ви и хора, за да ги яде; колко би било 
хубаво, ако той би могъл да намери 
на входа, когато му се прииска да яде, 
своите топли питки и нашите хора 
да идват на тези пазари да купуват с 
кръвта си, с главата си, със сърцето си, 
с живота си скъпоценните изумруди 
и рубини, пера, широки и блестящи, 
дълги и добре поставени, за да служат 
с тях на възхитителния Уицилопочт-
ли... Би било много правилно, ако на-
шият пазар или панаир се разположи 
в тези места, градове, които споменах, 
а именно Тласкала, Хуехотцинко, Чо-
лула, Атлиско, Тлилиукитепек и Те-
коак, чийто народ ще бъде за нашия 
бог топъл, току-що изваден от пещта 
мек и вкусен хляб... В тази война ние 
не трябва да ги унищожим, те трябва 
да останат, та когато богът поиска, ко-
гато ние пожелаем това и когато той 
сам пожелае да похапне и да се насла-
ди, ние да отиваме там като хора, кои-
то отиват на пазар да си купят нещо за 
ядене...”20

Такъв бил според Тлакаелел произ-
ходът на „цъфтящите войни”, органи-
зирани с цел да се получат жертви за 
бога Уицилопочтли. Един от достовер-
ните факти от историята на ацтеките 
е, че 20 000 пленници са били прене-
сени в жертва по случай освещаването 
на храма на Колибрито от Ляво по вре-

20   Durán, Fray Diego. Historia de los 
Indios de Nuova España.T.I, p. 241-242.

мето на Благородния Воден Опосум – 
предшественикът на Монтесума ІІ. Не 
всички били убити в този храм. Това 
не било възможно. Двадесетте хиля-
ди вероятно са били разпределени 
между двата храма на Уицилопочтли 
в Теночтитлан. В продължение на два-
десет дни дълги редици от пленници 
чакали под пирамидите да им изтръг-
нат сърцата. Жреците секли до пълно 
изтощение. Станали големи народни 
гощавки с човешки крака и ръце. 
Наследили една религия на страха от 
по-ранните цивилизации, ацтеките 
вместо да се откажат от нея, я услож-
нявали и все повече се страхували от 
нея. Сякаш съвсем забравили какво е 
смях и състрадание. Нагърбили се с 
тежката отговорност да поддържат 
космическия кръговрат. Управлява-
щата каста се била посветила на тази 
свръхчовешка задача и заливала ол-
тарите с кръв в стремежа си да я из-
пълнява както трябва. В световната 
история едва ли има друг народ, така 
обсебен от кръвта. Според религиоз-
ните представи на мешика човешка-
та кръв била „храна на боговете” и те 
смятали за свое най-висше задълже-
ние да предоставят на боговете тях-
ната „храна” (често в ацтекските ко-
декси знакът „кръв” бивал заместван 
от знака „скъпоценен камък” или от 
знака „цвете”). Свещената кръв при-
тежаваща такава магическа мощ, мо-
жела да бъде дарявана на боговете по 
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капки (например учениците в калме-
как раздирали ушите си до кръв по 
време на богослужение), но най-ефи-
касна от гледище на ацтекските ре-
лигиозни представи била човешката 
жертва – ритуалното отнемане на чо-
вешки живот. Ацтеките са пристрас-
тени, обладани от кръвта, сякаш им е 
направена някаква магия – и без съм-
нение за Бердардино де Саагун, как-
то и за повечето испански летопис-
ци, тази натрапчивост свидетелства 
за злокобно урочасване от страна на 
Дявола, тоест за сключен договор със 
Сатаната. Никой друг народ (от тия, 
за които се знае) не е показал такава 
склонност към кървави жертвопри-
ношения на хора – драни, с изтръгна-
ти сърца, сечени на парчета, горени в 
огън. Този цивилизован народ, с кул-
тура в много отношения по-висока от 
равнището на испанската, с развито 
изкуство, философия, поезия, успява 
да прояви през ритуалните празници 
нечувана жестокост. И славата на тази 
жестокост остава прикачена към него 
дълго след като цивилизацията му е 
изчезнала, като деградираща марка, 
като белег за морална изостаналост. И 
все пак жестокостта на индианците не 
е била самоцелна. Тя е била свещена, 
мистична, предназначена за умилос-
тивяване на боговете. Според думите 
на Диего де Ланда (Historia de las cosas 
de Yucatan) маите се ужасявали от вся-
ко проливане на кръв, което не е жерт-

воприношение: „Защото те смятат за 
отвратително всяко кръвопролитие 
извън техните жертвоприношения 
и затова всеки път, когато отиват на 
лов, призовават демона и му принасят 
благовоние, и мажат лицата си с кръв-
та на дивеча, който са убили.”
От самото си раждане мъжката ро-
жба е предопределена за това кърва-
во кръщение, което я свързва за цял 
живот с неутолимото желание на бо-
говете. В този жесток и магичен свят 
човекът е обикновен снабдител на бо-
говете и ритуалното човекоядство е 
земният символ на този небесен апе-
тит. Често последният акт от човешко-
то жертвоприношение е подялбата на 
краката и ръцете на жертвата между 
първенците и жреците. Понякога об-
редното действие преминава чисто 
символично, като напомня за хрис-
тиянската литургия, например при 
причастяването с тялото на бог Уици-
лопочтли – под формата на царевичен 
сладкиш. Кръвта и кървавите прино-
шения са изкупителен символ, връзка 
между човека и небесния му господар. 
В цивилизациите от Средна Америка 
има смесица от религиозно усърдие и 
отвращение към кървавите култове. 
При маите от Юкатан, при тараските 
от Мичоакан, жреците жертвоприно-
сители са злокобни на вид, боядисани 
или облечени в черно, с коси, оплеска-
ни с кръвта на убитите. Те смърдят не-
поносимо, както показва прозвището 
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на един от тях в книгите на „Чилам Ба-
лам21”: Ах Теппансис (Голямата Воня). 
При ацтеките жреците на няколко Тла-
лока вдъхват страх у всички, особено 
на празника на месец ецалкуалистли, 
по време на който изпадат в някакъв 
кръвожаден бяс, напомнящ за вакхи-
ческото обсебване. Кръвта е символът 
на това мистично опиянение, което 
позволява да се срещнат хората и бо-
говете. За индианеца религиозният 
акт е свързан преди всичко с проли-
ване на кръв: „Когато убият някой роб 
или пленник, пише Саагун, неговият 
собственик събира кръвта в едно гър-
не, където потапя лист от бяла хартия, 
после отива при всичките дяволски 
статуи и ги цапа по устните с окърва-
вената хартия. Други потапят тояжка 
в кръвта и докосват устата на статуя-
та с малко от тази кръв” (стр.166).22

Човешките приношения вдъхват ужас 
на испанските конквистадори, вижда-
щи в тях само демонична поквара. За 
тях пролятата кръв не оросява нито 
земята, нито небето, а се пролива в 
името на испанския крал и за завла-
дяване на земните блага, като злато 
и роби. Зараждащият се през XVI век 

21   Буквално „Магьосникът Ягуар” 
– осемнайсет ръкописа от Юкатан, съдържащи 
исторически факти, предания и др., наречени 
„Книга на Чилам Балам”. тоест „Гадателска 
книга”.
22   Bernardino de Sahagun. Historia 
General de Las Cosas de Nueva España. изд. Por-
rua, Mexico. 1975.

европейски хуманизъм не би могъл да 
признае нито магическата доброде-
тел на този обред, нито космическата 
му жестокост.
Всеки бог е получавал на свой ред дял 
от пиршеството. Празник на слънцето, 
на луната, на Тлалок или змията Миш-
коатъл (облачната змия на чичимеки-
те), на цветята23, на боговете Уицило-
почтли, Тескатлипока, Тетео Имман, 
Шипе Тотек (жертвите се одират, след 
като им се извадят сърцата, а кожите 
им в продължение на двадесет дни се 
носят от танцьори – докато се разло-
жат върху тях) – всички тези празни-
ци са кървави, изпълнени със свеще-
ния ужас, който е в самата основа на 
религиите в Централна Америка. По 
време на празника през втория месец 
шокотъл уеци (падащият плод, което 
ще рече август) пленниците предназ-
начени за жертвоприношение един по 
един се хвърлят в пламъците на кла-
дата. Но ужасното мъчение не свърш-
ва с това, защото жертвата „в агони-
ята си е измъкната с куки от огъня и 
сатрапите, наречени какакуитлин, я 
полагат върху жертвения камък, на-
речен течкатъл, след което разрязват 
гръдта ѝ – от едното зърно до другото 
или малко по-долу – и изтръгват сър-
цето ѝ, за да го хвърлят в краката на 
статуята на Шиутекутли, бога на огъ-

23   По-точно на Цветето и неговата 
богиня Шочикецал
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ня” (стр.130).24 Мотолиня разказва как 
на празника на огъня в деня искали да 
жертвопринасят и одират две пленени 
жени и жреците, маскирани и облекли 
кожите им, слизат по стъпалата на пи-
рамидата, а в същото време народът 
почва да вика, че боговете присти-
гат. В тези свирепи празници убитите 
жертви не са обикновени мъртъвци. 
Облечени с инсигниите и одеждите на 
боговете, те са техни „образи”, почи-
тани и уважавани, преди да ги преда-
дат на заколение. През седмия месец 
текуилуитонтли жертвопринасят „об-
раза” на Уигитосиуатъл, богинята на 
солта. През осмия – уей текуилуитъл, 
умира „образът” на майката дева Ши-
лонен, богиня на младата царевица. 
През единайстия месец очпанистли 
настъпва време за магически, раз-
търсващ обред на празника на Тетео 
Иннан – Майката на боговете, нарече-
на Тоси (тяхната прародителка). Осем 
дни танцуват за нея в пълно мълча-
ние, без песнопения и музика, без да 
се помръдват краката, само ръцете се 
вдигат и спущат25”. После се появява 
„образът” на Тоси, воден в храма, къ-
дето тя трябва да умре. Докато върви, 
никой не се обажда или покашля. На-
края жреците – жертвоприносители я 
обезглавяват и одират кожата ѝ. Един 
от тях, представящ бог Синтеотъл, син 
24   Bernardino de Sahagun. Historia 
General de Las Cosas de Nueva España. изд. Por-
rua, Mexico, 1975.
25   Пак там

на Тоси, нахлузва на лицето си кожата 
от бедрото на жертвата, друг „обли-
ча” останалото от кожата ѝ и на свой 
ред се превръща в „образ” на богиня-
та. През третия месец тепеилуитъл по 
време на празниците, посветени на 
най-високите мексикански планини, 
убиват – в името на божествата – един 
мъж и четири жени. Мъжът е Милна-
уатъл – „Образът на змията”. Жени-
те са Тепешоч – „Планинското цвете”, 
Матлалкуе – „Онази със синята пола” 
(име на богинята на дъжда на тлаш-
кала), Шочитекатъл – „Сред цветята”, 
и Майауел – „Образът на столетника”, 
богинята на пулке26. Телата им били 
изяждани от жреците. През седемнай-
сетия месец тититъл бил празникът 
на богинята Илламатекутли, нарича-
на и Тона, „Нашата майка” – остаряла 
форма на богинята Сиуакоатъл („Же-
ната – Змия”), която по-късно ще бъде 
почитана под името Тонанцин, „Чудо-
дейната дева на Гваделупа”. При този 
култ жертвопринасят една жена и 
жрецът танцува с главата на жертвата 
в дясната си ръка. Хората, които пред-
ставляват „образите” на отделните 
богове водят обикновено цяла година 
разкошен, но строго охраняван живот 
в подготовка за празника, в чиято кул-
минация биват принасяни в жертва на 
представяното от тях божество.

26   „откли” на науатълски – 
алкохолно питие от ферментиралия сок на 
столетник (агаве) и магей
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Отношенията между екзекутор и 
жертва в Стария и Новия свят значи-
телно се различавали. Докато Инкви-
зицията смятала, че праща своите 
жертви в Ада, като предвидливо им 
го съобщава, при ацтеките жертво-
приношенията били поставени на 
различна плоскост. Когато принасял 
в жертва своя пленник, ацтекският 
воин изричал ритуалната фраза: „Този 
е драгоценният ми син”, а пленни-
кът отговарял: „Този е обичният ми 
баща”.27 Войнът и неговият пленник 
постигали мистично единение; те се 
възприемали взаимно като сродени 
от върховно предопределение. Плен-
никът вярвал, че да умре чрез жертво-
приношение било рядко благодеяние 
към него. Смирението и благодарност-
та към онзи, който му оказвал подоб-
на чест, било въпрос на възпитание, 
лично достойнство и морал. Ако по 
някакъв повод жертвоприношението 
бивало осуетено, въпрос на достойн-
ство за пленника било да направи 
всичко възможно то да се осъществи. 
Подобно поведение и начин на мисле-
не е необяснимо и неразбираемо за 
съвременния човек и морал, но то е 
дълбоко свързано с философията на 
предопределението у древните ац-
теки. Ако простосмъртният откажел 
да се подчини и избегнел съдбата си, 

27   Мартинес, Бистра. Ацтеките. 
Митове, летоброене, предсказания. Изд. 
Аратрон, София, 2000.

той би променил предопределение-
то и своята лична мисия по време на 
земния си живот. Според схващанията 
на ацтеките нямало по-тежък грях от 
този.
Понякога в храмовете идвали и „до-
броволци”, които предлагали живота 
си, за да си осигурят „прекрасно зад-
гробно съществуване”. Хората, които 
жреците избирали за жертви (особено 
на някои от основните богове), били 
на голяма почит. Година преди жерт-
воприношението измежду пленни-
ците се подбирали най-красивите и 
най-знатните мъже. През цялата годи-
на осем жреци обучавали избраника 
на изискани маниери. Той се движел в 
тяхната компания, свирел на флейта и 
хората учтиво го поздравявали. Месец 
преди ритуала му били избирани чети-
ри прекрасни девойки за съпруги. Така 
идвал денят на смъртта. Обреченият 
тържествено бил съпроводен в храма, 
където се сбогувал с жените си и „учи-
телите”, които цяла година се гриже-
ли за него, го повеждали по широкото 
стълбище. На всяко стъпало чупел по 
една свещена флейта, докато накрая 
стигал до върха. Там върховният жрец 
го повалял и изваждал сърцето му. Но 
такава възвишена смърт имали само 
най-знатните пленници – останалите 
били жертвани с дузина в по-незна-
чителни, локални ритуали и обреди. 
Понякога жертвите били убивани 
по начин, който испанците по-късно 
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нарекли „гладиаторио”. Пленникът 
бивал привързан към тежък камък, 
но имал достатъчно възможности за 
движение. Жреците му донасяли дър-
вено оръжие и той трябвало да се бие 
срещу няколко добре въоръжени и ес-
тествено много по-подвижни ацтек-
ски войни. Ако успеел да ги победи, му 
подарявали свободата.
Ацтеките рядко принасяли в жертва 
жени и деца. Жените – в чест на бо-
гинята на земята (за да забравят жес-
токата си участ, няколко часа преди 
ритуала те танцували без прекъсване, 
докато изпадали в нещо подобно на 
транс), а малки деца се принасяли в 
жертва на бога на плодородието и дъ-
жда Тлалок при суша.
Южноамериканската церемония, при 
която се принасяли в жертва деца, се 
наричала Капа коче – били избирани 
деца от различни племена, понеже 
всяко племе произлизало от различ-
но съзвездие, които чрез ритуалната 
си смърт изпълнявали символичната 
роля на пратеници до боговете. Ера-
та на петото слънце според звездите 
и древните митове щяла да продъл-
жи само 100 години. Затова инките 
се опитвали да променят нещата. Те 
вярвали във връзката между земята и 
небето и смятали, че земята може да 
повлияе на небето. Чрез човешките 
жертви инките се опитвали да убедят 
Виракоча да промени положението на 
звездите и по този начин и предопре-

делението, за да не се сбъдне проро-
чеството.
Така всеки ден от индианския свят се 
пролива кръв – тя тече не за завладя-
ване на земните блага или утолява-
не на алчността на някой покварен 
крал, а за мистериозното удоволствие 
на боговете, които са създали света и 
поддържат живота в него. Човешката 
кръв тече, за да не се наруши космиче-
ското равновесие, за да изгрява всеки 
ден слънцето, за да ги има огънят, во-
дата, царевицата. Кръв тече неспирно 
от ритуалните рани, от поколение на 
поколение, за да предпази живите от 
злото и за да се изпълни непонятната 
съдба. 
Това не е изключение. Множество ре-
лигии, използвайки суеверието и не-
вежеството на хората, си позволяват 
да убиват безжалостно, без при това 
да поемат никаква отговорност за 
своите действия.

Заключение
За да стане по-ясно значението на на-
гласата при сблъсъка на испанците с 
ацтеките, може да се направи една съ-
временна аналогия с Дванадесетото 
издание на Суперкупата (по американ-
ски футбол) между отборите на „Ден-
вър Бронкъс” и „Уошингтън Редскинс”. 
Имало едва доловима, но много съ-
ществена разлика между нагласата на 
двата тима и техните очаквания. Ку-
отърбекът на „Уошингтън Редскинс” 
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разказва каква е била нагласата на 
неговия отбор – да направи каквото 
може и да даде най-доброто от себе 
си. Съиграчите му знаели, че против-
никът е чудесен екип и че в него иг-
рае един от най-добрите защитници 
на всички времена. Затова те решили 
просто да излязат на терена, да дадат 
най-доброто от себе си и да видят как-
во ще стане. От своя страна играчите 
на „Денвър” имали много силна мо-
тивация. Те били играли на финалите 
за Суперкупата предишната година, 
но загубили срещата. Чувствали се 
ужасно, особено когато се прибрали в 
родния си град и трябвало да застанат 
очи в очи с феновете си. Затова всички 
били решени да победят. Те си повта-
ряли непрекъснато, че не искат да се 
върнат отново със загуба. Футболи-
стите постоянно припомняли както на 
себе си, така и на огромната зрителска 
публика от цял свят за това колко не-
приятна е била тяхната загуба. Едини-
ят отбор мисли за това да играе най-
добре, докато другият – за това да не 
се прибере като победен. Получила се 
една от най-големите изненади в ис-
торията на Суперкупата – „Уошингтън 
Редскинс” победили, а „Денвър Брон-
къс” загубили. Играчите, които има-
ли нагласата да дадат най-доброто от 
себе си, изиграли най-силния си мач 
за годината, докато тези, които ми-
слели да не се завърнат победени, се 
завърнали като такива. Разбира се те 

през цялото време са си повтаряли, че 
не искат да се приберат като победе-
ни, но единствената мисловна карти-
на, която се създава при тези думи, е 
за... завръщане като победени, което 
се случило в действителност. Твърде 
често разликата между победата и за-
губата е въпрос на нагласа. Какво ли 
би се случило, ако в „Денвър Бронкъс” 
са си мислели, че ще се завърнат като 
победители!
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на завоюването на Нова Испания”) – 
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бълг. превод ЛИК, София, 2000
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летоброене, предсказания. Изд. Ара-
трон. София, 2000.
Прем, Ханс. Ацтеките. Изд. „ЛИК”, Со-
фия, 2001
Леон – Портиля, Мигел. Философията 
Нахуатл. Изд. „ЛИК”, София, 1998.
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С непретенциозен софтуер може да се 
скрие всеки файл (включително .exe) в 
обикновено изображение във формат 
JPEG

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 

Понятието информация е тол-
кова разпространено като 
смисъл и употреба и може да 
бъде дефинирано по различ-

ни начини. В най-тесен и конкретен 
смисъл информацията представлява 
съвкупност от символи, притежаващи 
определен смисъл. В широк контекст 
информацията може да бъде предста-
вена като знание, идеи и т.н.
Гарантирането на тайната, целостта 
и наличността на информацията не е 
загубила своята актуалност от древ-
ността. С откриването на всеки нов 
способ за предаване на информация 
още от древни времена се раждали и 
нови идеи за скриване на секретни съ-
общения. Един от ефективните подхо-
ди за защитата на важна информация 
е скриването на съществуването ѝ. 
За най-ефективно постигане на това 

са се оформили две основни направ-
ления. Методите на първото направ-
ление са скривали съдържанието на 
съобщенията чрез използване на ши-
фри и дават началото на класическата 
криптография. Второто направление 
е скривало самото съществуване на 
такава информация при нейното съх-
раняване или предаване, чрез много 
техники и средства.

СТЕГАНОГРАФИЯ
Знанията и техническите умения през 
вековете за скриване на наличието 
на тайни съобщения, се обособили в 
научно-приложна област, наречена 
днес стеганография. Терминът «сте-
ганография» произлиза от две гръцки 
думи – steganos (тайно) и graphy (пис-
мено) и може да се преведе на българ-
ски език като „тайнопис”. Техниките за 
скриване на информация са наречени 
стеганографски методи. Стеганограф-
ска система или стегосистема е съв-
купност от средства и методи, които 
се използват за формиране на скрит 
канал за предаване на информация.

Скриване на информация от 
произволен тип в цифрови 
изображения
Автор: инж. Христо Трифонов Терзиев
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Стеганографията като подход за за-
щита на информацията се използва за 
скриването ѝ в обект контейнер, като 
по този начин съществуването на са-
мата комуникация е неоткриваемо за 
разлика от криптографията, където 
съществуването на тайна комуника-
ция е известно, но е неразгадаемо. 
Тоест за разлика от криптографията, 
която крие съдържанието на тайно 
послание, стеганографията крие са-
мото съществуване.
Докато криптографията опира до ста-
билни познания по математика, стега-
нографията изисква не само матема-
тически познания, но и голяма степен 
въображение, нестандартни идеи и 
много оригиналност за скриването на 
информация в друга. Един такъв под-
ход за скриване на данни е методът 
RARJPEG.

RARJPEG
При компютърната стеганография 
информацията се скрива в графически 
или текстови файлове (т.нар. „контей-
нери“), чрез използването на специ-
ално програмно обезпечение. Модер-
ни реализации на стеганографските 
техники най-често използват като 
контейнер цифрови изображения, 
тъй като те имат предимството, че са 
широко разпространени в глобалната 
мрежа Интернет. Дигиталните изобра-
жения могат да бъдат променени, без 
да се нарушат функциите им, за раз-

лика от други видове данни, чието съ-
държание трябва да бъде подредено 
по точно определен начин, за да функ-
ционират нормално. Факт е, че човек 
не е способен да различи минимални 
разлики в цвета на едно изображение, 
което позволява манипулирането на 
информация в тези файлове. Възмож-
ни са различни начини да се скрие ин-
формация в една цифрова снимка – тя 
може да бъде скрита в хедърите и фу-
търите на изображенията или просто 
секретните комуникационни данни 
да се прикачат към файла контейнер.
Подходът за скриване на данни чрез 
метода RARJPEG се основава на свърз-
ване на файл с изображение, така че 
той се състои от секция JPEG формат, 
последвана от секция RAR архив. Раз-
ширението на получения файл е JPEG 
и тази последователност от символи 
ориентира операционната система да 
разбере какъв вид данни се съдържа 
във файла и да стартира програмата, 
за която е предназначен този файл. 
Софтуерът за преглеждане на изобра-
жения ще прочете JPEG формата до 
границата записана в заглавната част 
на JPEG файла, докато инструментът 
за архивиране на RAR ще пренебрегне 
всичко преди RAR маркера за данни, 
който обозначава началото на архива, 
тъй като това може да бъде самора-
зархивиращ се архив SFX. Поради тези 
фактори е възможно изображението 
и архивът да се свържат в един файл, 
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който ще придобие функционал-
ността и на двата файлови формата. 
Следователно, ако такъв файл е отво-
рен с програма за преглеждане на изо-
бражения, тя ще покаже изображение-
то, но ако бъде отворен с архиватор 
RAR, той ще покаже съдържанието на 
RAR архива.

С метода RARJPEG можете да скриете 
почти всеки файл (включително .exe) 
в нормално цифрово изображение. 
При него като статични контейнери в 
стеганографската система се използ-
ват цифрови фотографии – най-често 
в графичния формат за компресира-
не JPEG (като най-разпространеният 
и популярен формат), но също и PNG, 
GIF и т.н.
Скритото съобщение в зависимост 
от алгоритъма на компресиране е ар-
хив RAR (ZIP, 7Z и множество други), в 
който се съдържат един или няколко 
файла от произволен тип с конфиден-
циална информация.
Контейнерът с вграденото съобще-

ние, наречен още стегофайл при ме-
тода RARJPEG е сумарен файл, който 
се възприема като JPEG формат, което 
позволява лесно разпространение в 
интернет и значително намалява ве-
роятността от откриване на предава-
ната поверителна информация. 

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

На Фиг. 1, лявата снимка е незапълнен 
носещ файл – контейнер, представля-
ващ графично неподвижно изображе-
ние във формат JPEG, а дясната снимка 
е полученият стегофайл след вграж-
дане на скритото съобщение, което е 
RAR архив, в който се съдържат два 
файла „скрито съобщение 1.png“ и 
„скрито съобщение 2.docx“ (конфи-
денциалната информация е ограниче-
на до два файла) – Фиг. 2



ТЕХНОЛОГИИ

28 септември
2018 г.

www.nauka.bg/night

98Българска наукаЮЛИ/АВГУСТ 2018

Фиг. 2 (горе)
С помощта на компютърния софтуер 
WinRar се архивират двата файла със 
скрита информация. Създаден е ар-
хив „скрити съобщения“ в RAR файлов 
формат (Фиг 3.).

Фиг. 3 (долу)
Контейнерът и скритите съобщения 
могат да се разгледат като логически 
понятия за потребителите, а физиче-
ски това са бинарни файлове – ком-
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пютърни файлове, които съдържат 
информация, предназначена за ком-

пютърна обработка. 
За да се обединят двата файла – „кон-
тейнер.jpeg“ и „скрити съобщения.
rar“ се използва всеки шестнадесети-
чен редактор. С безплатната версия 
на програмата Free Hex Editor Neo се 
отварят двата файла. В прозореца на 
програмата могат да се отделят три 
зони, обозначени във Фиг. 4 с 1, 2 и 3. 
В първа зона се показва отместването 
от началото на файла, т.е. номерът на 
поредния байт в него. Във втора зона 
с шестнадесетични числа се визуали-
зира съдържанието на всеки един от 
байтовете, а в трета – съответстващи-

ят символ от ASCII таблицата. 

Фиг. 4
Копира се съдържанието на всеки 
един от байтовете от зона 2 на файл 
„скрити съобщения.rar“ и се добавя в 
същата втора зона с шестнадесетични 
числа на файл „контейнер.jpeg“ точно 
след последния знак – информацията 
в червено на дясната снимка на Фиг. 5.
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Фиг 5.
Полученият файл се записва със също-
то изходно разширение на контейне-
ра JPEG. Резултатът е графичен файл, 
който е напълно функциониращ. 
Може да бъде визуализиран със соф-
туер за преглеждане на изображения, 
може да бъде копиран, изпратен по 
пощата или записан на диск. Тъй като 
браузърите също могат да възпроиз-
веждат стандартни интернет форма-
ти на изображения, стегофайлът ще се 
възприема като графичен файл. Едва 
ли някой ще предположи, че в допъл-
нение към графичната информация 
на този невинно изглеждащ файл, са 
скрити други два файла – графичен и 
текстов с конфиденциална информа-
ция.
Ако променим разширението на по-
лучения графичен файл на .rar или го 
отворим с архиватора WinRAR, ще по-
лучим достъп до архива.

ПРИЛОЖЕНИЕ
RARJPEG е оригинален метод за споде-
ляне на файлове от произволен тип с 
конфиденциални данни за тези, кои-
то не търсят лесни начини, избирай-
ки от огромното количество свободно 
разпространявани и платени софтуер-
ни продукти в Интернет, използващи 
стегометоди с различни контейнери. 
Методът може да се използва както за 
скрито съхраняване на информация, 
така и за скрито предаване. Възмож-
но е публикуване на няколко снимки 
в един файл.
Единственото условие е, както при 
всички стегометоди, размерът на сте-
гофайла да не предизвиква съмнение 
за страничните наблюдатели, които 
подслушват съответната комуника-
ция и следят за скрито тайно посла-
ние. 
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Уеб приложенията са изклю-
чително удобни и лесни за из-
ползване. Ежедневно те се из-
ползват за работа, забавление 

и обучение. Въпреки че сигурността 
и защитите им се подобряват посто-
янно, хакерите имат много методи за 

атаки, като непрекъснато се появяват 
и нови такива. За да се защити едно 
приложение, разработчикът постоян-
но трябва да следи тенденциите в раз-
витието на атаките и да надгражда с 
допълнителни защити продукта си.
Чрез създаден поток от входни данни 

Заплахи към уеб приложения – 
SQL-Injection
Автор: Цветелина Николова
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(user input) и при наличие на техноло-
гични пропуски, хакер може да добави 
съдържание на сървъра, включващо 
зловреден код, извикване на коман-
ди за операционната система или по-
средством SQL заявки да модифицира 
информация, съхранена в базата дан-
ни (SQL-Injection).
SQL инжектирането се основава на 
грешка на програмиста, при която не 
се валидира информацията, подаде-
на към базата данни. Понякога не се 
филтрира и върнатият резултат, при 
което се разкриват ценни данни и пъ-
тища.
За да се ограничат и дори напълно 
избегнат подобен тип атаки, данни-
те, подавани от потребителя, винаги 
трябва да бъдат валидирани от при-
ложението, преди да бъдат използва-
ни в SQL конструкции. 
Първата стъпка при защита от SQL 
инжекции е валидацията на входни-
те данни. Валидацията представлява 
проверка дали входните данни, въ-

веждани от потребителя, отговарят 
на очакваните данни от приложение-
то. Пример за валидация е проверка 
дали потребителското име съдържа 
само символи от A до Z и цифри от 0 
до 9, ако само тези символи са заложе-
ни като валидни в приложението при 
въвеждане на потребителско име. 
Втората стъпка при защитата от SQL 
инжекции са така наречените готови 
конструкции (prepared statements). 
Използването им предотвратява въз-
можността от атакуване с SQL ин-
жекции. Това е така, защото заявки-
те предварително се обработват от 
MySQL сървъра без да бъдат подавани 
потребителските данни и злонамере-
ният потребител няма възможност да 
манипулира SQL конструкцията.
Наличие на уязвимост може лесно да 
се провери с прост тест чрез въвежда-
не на знаци, които не могат да се фил-
трират правилно:
Примерна страница:
 www.stranica.com/news.php?id=3
Ръчно се добавя знак ' след id=3: www.
stranica.com/news.php?id=3'
Ако сайтът е уязвим на подобен вид 
атака, ще излезе съобщение с подобна 
информация:
Error : You have an error in your 
SQL syntax. Check the manual that 
corresponds to your MySQL server 
version for the right syntax to use near 
'\'' at line 
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Резюме. 

Шумно рекламираната кам-
пания за кулинарно-ви-
нена карта «Сподели Бъл-
гария» има две основни 

цели: да се популяризира България 
в глобалната мрежа и да се превърне 
в туристическа дестинация за чети-
ри сезона, основна цел в дейността 
на Министерството на туризма; да се 
допринесе за развитието на винения 
и кулинарния сектор, основна цел 
пред Министерството на земеделие-
то, храните и горите. Това кореспон-
дира с част от Закона за културното 
наследство, обхващащо еноложките и 
кулинарни традиции в страната. Про-
ектът създава парадоксална ситуация 
с интерпретирането на културното 
наследство на Източните Родопи. Това 
създава зони на конфликт, което по-
ражда напрежение сред някои местни 
общности. Какви на практика са мест-
ните кулинарни и еноложки традиции 
и защо се получава тази огромна про-
паст между бюрократичното желание 

за показност на национално ниво и ре-
алностите в културното наследство на 
анализираната територия? Изнесени 
са данни от проведени теренни про-
учвания и е направен опит за интер-
претиране на проблемната ситуация 
от гледна точка на социологическата 
метафора за образа на «чужденеца». 

Ключови думи: територия и култур-
но наследство, парадоксална интер-
претация, зони на конфликт, образа 
на «чужденеца».

Как се заражда напрежението в 
обществото – предистория на про-
блемната ситуация
През есента на 2017 г. публично е опо-
вестена идеята за създаване на вине-
но-кулинарна карта на страната под 
името «Сподели България». Зад про-
екта стоят две държавни институ-
ции – Министерството на туризма и 
Министерството на земеделието, хра-
ните и горите. Веднага след като бе 
представен първоначалният вариант, 

Как се "споделят" кулинарните 
традиции на Източните Родопи в 
проекта "Сподели България"
Автор: Гавраил Гавраилов
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се появиха различни реакции на мест-
но и национално ниво. Нашият изсле-
дователски интерес бе привлечен от 
парадоксалната ситуация на Ивай-
ловградската покрайнина. Според 
проекта за винено-кулинарна карта, 
тази територия попада едновременно 
в два региона – Сакар и Източни Родо-
пи. Любопитно е да разберем на какво 
се дължи това, което породи желание 
и необходимост да анализираме реак-
циите на заинтересовани местни общ-
ности, които остро възразиха срещу 
някои предложения в проекта. 
През пролетта на 2018 г. стартираха 
публични дискусии на кръгли маси из 
страната, където много от конфликт-
ните моменти в проекта бяха диску-
тирани и подложени на обсъждане. 
Междувременно стана ясно, че под 
името «Share Bulgaria“ вече съществу-
ва гражданска инициатива за популя-
ризиране на природните красоти на 
страната в интернет пространството. 
Решихме да разгледаме ситуацията 
от гледна точка на интерпретиране 
на културното наследство в региона 
на Ивайловград като направихме те-
ренни проучвания и интервюта за 
местните кулинарни традиции през 
пролетта на 2018 г., както и анализ на 
медийни публикации на заинтересо-
вани страни в периода на публичните 
обсъждания на проекта. 

„Сподели България“ – добри наме-
рения с лошо изпълнение на ръба 
на закона. 
Проекта «Сподели България» има две 
основни цели – да популяризира Бъл-
гария в глобалната мрежа като турис-
тическа дестинация за четири сезона 
и да допринесе за развитието на ви-
нения и кулинарния сектор. Така за-
ложените цели кореспондират с част 
от Закона за културното наследство, 
обхващащо еноложките и кулинарни 
традиции. Идеята на проекта е да се 
изградят 12 винено-кулинарни марш-
рута из страната, които да комбини-
рат в обща туристическа карта мест-
ните традиции в производството на 
вино и храни. 
Закона за културното наследство де-
финира какво обхваща това поле и как 
се работи с него. Член 2, т.(1) от закона 
гласи: «Културното наследство обхва-
ща нематериалното и материалното 
недвижимо и движимо наследство 
като съвкупност от културни ценнос-
ти, които са носители на историче-
ска памет, национална идентичност и 
имат научна или културна стойност.». 
В член 6 са изброени всички аспекти 
на културното наследство сред които 
са и «кулинарни и еноложки тради-
ции» (т.17). По отношение на научната 
стойност и значението на този подход 
в работата с културното наследство са 
дефинирани няколко текста в закона. 
Сред тях са Чл. 7. (1): «Културна цен-
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ност е нематериално или материално 
свидетелство за човешко присъствие 
и дейност, природна даденост или фе-
номен, което е от значение за индиви-
да, общността или обществото и има 
научна или културна стойност.», и Чл. 
47.: «Според научната и културната 
област, към която се отнасят, недви-
жимите културни ценности са: (т.6.) 
културен ландшафт: съвкупността от 
пространствено обособени устойчи-
ви културни напластявания, резул-
тат от взаимодействие на човека и 
природната среда, характеризиращи 
културната идентичност на дадена 
територия; (т.9.) културен маршрут: 
съвкупност от историческо трасе на 
традиционен път с включените към 
него обекти на недвижимото култур-
но наследство и ландшафти. [1]
При така зададените параметри, как-
во представлява културното наслед-
ство, е добре да анализираме подхода 
в работата на двете министерства при 
проекта «Сподели България». Наша-
та хипотеза е, че в този случай е из-
ползван метода „desk survey“, който 
включва набиране на информация 
от разстояние от вече съществуващи 
източници, обикновено в интернет, и 
до голяма степен изключва теренна 
работа. Тези предположения се по-
твърдиха от нашата работа на терен 
в региона на Ивайловград, когато пи-
тахме компетентни хора от местните 
общности за местните кулинарни тра-

диции.  
За да стане по-ясно, че има несъвмес-
тимост между изискванията на Зако-
на за културното наследство и подхо-
да на работа на двете заинтересовани 
министерства, нека цитираме още ня-
колко текста от самия закон. В Чл. 3. 
(1) ясно се посочва, че «този закон има 
за цел да създаде условия за опазване 
и закрила на културното наследство, 
устойчиво развитие на политиката 
по опазването му и да гарантира ра-
вен достъп на гражданите до култур-
ните ценности при спазване на след-
ните принципи: децентрализация на 
управлението и финансирането на 
дейностите по опазване на културно-
то наследство, публичност и прозрач-
ност при управлението на дейностите 
по опазване на културното наслед-
ство.» По-нататък в закона е посоче-
на и технологията за спазване на тези 
принципи – в Чл. 55. : «Идентифици-
рането на обектите на недвижимото 
културно наследство е системен про-
цес на издирване, изучаване и предва-
рителна оценка на изследвания обект 
като недвижима културна ценност.» 
и в Чл. 56: „Идентифицирането на 
обектите на недвижимото културно 
наследство включва: издирване – ло-
кализиране и установяване на основ-
ната видова принадлежност на обекта 
чрез обхождане и оглед на място или 
изследване на архивни и материални 
свидетелства; изучаване – интердис-
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циплинарен научно-изследователски 
процес, обхващащ проучване на място, 
разкриване на научната и културната 
характеристика на обекта и докумен-
тиране». [1]
След нужното за всяко едно проуч-
ване уточняване на съществуващата 
правна рамка, следваме нашата изсле-
дователска цел да проследим на как-
во се дължи парадоксалната ситуация 
в интерпретирането на кулинарно-
то и еноложко наследство на «Ивай-
ловградската покрайнина» – понятие, 
използвано в етнографския сборник 
«Ивайловград и покрайнината му 
през Възраждането», който ние полз-
ваме като отправна точка за нашите 
наблюдения. [2]

Отношението «държава – обще-
ство» и тлеещите зони на конфликт.
Един от най-мащабните опити за съз-
даване на модел за обяснение на кул-
турните различия по света се базира 
на анализа на пет параметъра. Един 
от тях е измерването на дистанцията 
«хора-власт». Благодарение на създа-
дения от Хеерт Хофстеде «софтуер на 
ума», ние успяваме да разберем значе-
нието му за оцеляването в междуку-
лтурното сътрудничество. България 
е типичен пример за балканско об-
щество, в което голямата дистанция 
между хората и властта се комбинира 
с високи нива на мъжественост (един 
от другите параметри в модела на 

Хофстеде). [3] 
На национални ниво тези параметри 
може да изглеждат устойчиви, но в 
регионален контекст има някои раз-
личия. Усещането за доверие и сигур-
ност в едно общество се гради върху 
някои базови ценности. В Родопите 
това са стремежа към добро образова-
ние и общностния дух, в комбинация с 
изключително високи нива на сигур-
ност. В отделните части на планината 
има много ниски нива на престъпност 
на фона на средните за страната пока-
затели. [4]
Подобни различия е добре да се ос-
мислят, когато се работи по оста 
«власт-общество». Може би оттам идва 
и първата зона на конфликт поради 
неразбирането на местните специфи-
ки. А защо се получават тези парадо-
ксални интерпретации в културното 
наследство на една и съща територия 
е любопитно да анализираме.
Територията на България е разделе-
на на пет лозаро-винарски региона. 
Ивайловградската покрайнина се на-
мира в регион Тракийска низина, в не-
говия най-източен край. В последните 
години гражданственост добива по-
нятието «регион Сакар», заради уни-
калността на тероара около и покрай 
долината на река Марица в нейно-
то долно течение на територията на 
страната, граничеща на север с ниска-
та планина Сакар. В тази територия 
попадат различни винарски селища 
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от община Харманли на запад (Кола-
рово), до община Свиленград на изток 
(Левка, Мезек). Община Ивайловград 
е с голяма територия, но подходящи-
те площи за отглеждане на лозя се 
намират в нейните най-източни час-
ти в съседство с границата с Гърция. 
Тези масиви са отдалечени от 30 до 60 
км по права линия от зоната, извест-
на като «регион Сакар». Хипотезата е, 
че от Министерството на земеделие-
то, храните и водите са приели Ивай-
ловградската покрайнина като част 
от «регион Сакар» и от Министерство-
то на туризма са приели безкритично 
това. 
В последните години са правени ня-
колко опита за създаване на кули-
нарна карта на страната в интерес на 
туризма. Със сегашния проект, който 
комбинира кулинарните с еноложки-
те традиции, това е поредната стъп-
ка в тази посока. Хипотезата ни е, 
че Ивайловградската покрайнина е 
предложена като част от Източни Ро-
допи от страна на Министерството на 
туризма. Така се получава тази пара-
доксална ситуация една и съща тери-
тория да попада едновременно в два 
региона. Този парадокс до голяма сте-
пен подкрепя и хипотезата ни, че не са 
правени теренни проучвания, които 
да засвидетелстват факти към про-
ектното предложение, а е използван 
метода от дистанция «desk survey“.
Така или иначе проекта «Сподели 

България» е вече факт и тази парадо-
ксалност е налице. За нас е интересно 
да проследим какви са реакциите на 
местните общности към него и защо. 
Според проекта в маршрут 6 (регион 
Сакар), са дадени следните предло-
жения: «Димитровград, Ивайловград, 
Свиленград . Червено вино – Мерло, 
Храни – Сусамов тахан и тахан халва от 
Ивайловград и Харманли, катък, сач с 
различни видове месо, кавърма в гли-
нен съд, домашна луканка от три вида 
месо, скара. «(стр. 23-26). В маршрут 
12 (регион Източни Родопи) четем 
следното: «Хасково, Кърджали, Ивай-
ловград, Вино – Каберне фран, Мерло, 
Тамянка и Кехлибар, Храни – Родопско 
чеверме, пататник, клин – родопска 
баница със сварен ориз, родопски сач с 
три вида месо, родопска пастърва, ти-
кълник, смидаль, зелник – баница със 
зеле, тракийски сарми, салата от сми-
лянски боб, къпана баница, домашно 
кисело мляко.» (стр. 47-50) За съжа-
ление, след като беше публикуван на 
сайта на Министерството на Туризма 
на 20.10.2017 г, след възникналите 
скандали около него, в момента про-
екта е свален и не е наличен публич-
но.[5]
На пръв поглед всичко изглежда ло-
гично, добре представено и подре-
дено. Може би за един незапознат с 
местните специфики турист, но не и 
за работещите на терен специалисти. 
Първата ни реакция на озадачаване 
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относно тази интерпретация беше 
свързана с понятието «зелник – бани-
ца със зеле». През пролетта на 2017 
г. имахме възможност да участваме 
в теренна работа по научен проект в 
селата около Ивайловград, който из-
следва връзката между дивите расте-
ния и местната кулинария през гра-
дините на хората (дворове и бахчи). 
Тогава направихме преки наблюдения 
и интервюта в селата Пелевун, Свира-
чи, Мандрица и Долно Луково, където 
се натъкнахме на много култивирани 
в дворовете на хората диворастящи 
зелени листни растения, които те де-
кларират, че използват в зелниците 
(например конско ребро, мак, кисе-
лец, лобош). Зелника е сезонно ястие, 
което се приготвя през месеците март, 
април, май и юни. В този период спо-
ред традиционната кулинарна прак-
тика няма прясно зеле, но ние реши-
хме да го проверим това отново на 
терен. В началото на месец май 2018 
г. направихме поредица от интервюта 
с респонденти в селата Пелевун, По-
крован, Мандрица и квартал Лъджа на 
Ивайловград. Данните от предишната 
ни година се потвърдиха отново, тра-
дицията на зелника не включва из-
ползването на зеле. Хипотезата за из-
ползването на метода «desk survey“ от 
страна на авторите се препотвърди, 
като дори се игнорира съвсем актуа-
лен литературен източник – нова ку-
линарна брошура от 2017 г. с рецепти 

от района на Ивайловград, издадена 
от читалище «Пробуда-1914» Ивай-
ловград, клон с. Свирачи.[6]
Междувременно се появи остра реак-
ция срещу проекта «Сподели Бълга-
рия» от страна на членове на местния 
инициативен комитет от долината на 
Горна Арда, който стои зад защитената 
словна марка и географски произход 
на «Смилянски фасул». Сертификатът 
за това е получен през 2007 г. от Ми-
нистерството на земеделието, храни-
те и горите. Той има удължен период 
на валидност до 2024 г. Те негодуват 
чрез отворено писмо до министъра на 
туризма относно факта на погрешно 
използване на наименованието «сала-
та от смилянски боб». [7]
Отговорът от страна на Министер-
ството на туризма не закъсня, като 
той е насочен към възможността про-
екта да бъде преосмислен и обогатен. 
«Забележително е, че тези продукти се 
споменават в дестинациите, а това ще 
направи региона още по-популярен. 
Всяко излишно и буквално вторачва-
не на местните общности би помрачи-
ло добрия замисъл и целта на проекта 
– да улови духа и общото за географ-
ските части на България. В този сми-
съл смилянския фасул безспорно е за-
воевание на Смилян, но е и гордост за 
целия Родопски край.»[8] 
Подобна грешка е фрапираща – нару-
шава се словната марка, както и тери-
торията на нейната защита – долина-
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та на Горна Арда, която се намира на 
повече от 80 км от началото на тери-
торията на Източни Родопи (админи-
стративна област Кърджали). Словна-
та марка е издадена чрез документ на 
едно от двете ведомства и подкрепя 
традиционна местна аграрно-кули-
нарна практика, която се експлоати-
ра и чрез стратегията за развитие на 
местната туристическа икономика по 
долината на Горна Арда. Там има му-
зей на смилянския фасул, кулинарен 
празник на фасула и дори общ етикет 
при продажбата на смилянски фасул, 
изработен през 2004 г. от известния 
български художник проф. Серезлиев, 
родом от село Чокманово. Всичко това 
е базирано на изследване на местни-
те символи, направено през 2004 г, 
за което вече сме писали в предишна 
наша публикация. [9]
Естествената реакция на местната 
общност от долината на Горна Арда 
спрямо грубото показване на норма-
тивни документи и съществуващи 
местни традиции, не е единствена. За 
тях словната марка «Смилянски фа-
сул» е резултат от един дълъг и сло-
жен процес на сплотяване на местна 
общност и създаване на кооперативна 
форма на устойчиво използване и раз-
витие на ограничени природни ресур-
си по модела на Елинор Остром. [10]
Малко по-късно възникна протест-
на реакция и около името на проекта 
«Сподели България». В национален 

ефир се появяват публични изявления 
от страна на представители на фонда-
ция «Интерактивна България», които 
стартират инициатива за популяри-
зиране на България в интернет чрез 
отворена платформа за споделяне на 
панорамни снимки под името «Share 
Bulgaria“. Те декларират желание да 
отстояват името на инициативата си, 
което не е било патентовано, именно 
заради философията на свободното 
споделяне на информация. Тяхната 
кампания стартира две години преди 
едноименния идеен проект „Сподели 
България“, който е обект на нашата 
разработка. Министърът на туризма 
заявава, че след като няма запазено 
име в патентното ведомство, то е сво-
бодно за ползване. Но при изписване 
на името в електронните търсачки, 
излиза адреса на сайта sharebulgaria.
net. Тази зона на конфликт все още е 
активна, а в крайна сметка последна 
дума има туристическия пазар, към 
когото са насочени всички тези ини-
циативи. [11]

Правим всичко това заради 
удобството на туристите?
Когато говорим за туризъм, не бива 
да забравяме, че туристите могат да 
опитат от кулинарните предложения 
в проекта «Сподели България» само 
на места за обществено хранене или 
в къщи за гости, където те са наста-
нени. Това са допълнителни ограни-
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чения, които предпоставят невъз-
можността да се намерят на място 
повечето от предложенията от двата 
регионални маршрута, в които по-
пада Ивайловградската покрайнина. 
При направените от нас интервюта с 
респонденти (собственици и готвачи 
в места за обществено хранене и нас-
таняване на туристи), стана ясно че е 
много трудно да се приготвят в стан-
дартно меню повечето от кулинарни-
те предложения според проекта на 
двете министерства.
В региона на Маджарово, който е сред 
туристическите емблеми на регион 
Източни Родопи, но дори не се споме-
нава в проекта, успяхме да осъщест-
вим три интервюта. От тях стана ясно, 
че кулинарните традиции са свързани 
с живота на местните българи, които 
като бежанци от Егейска Тракия се 
заселват в района след 1912-13 г. При 
тях характерни ястия са къпана бани-
ца, клин, долми (сарми), пълнено агне 
на пещ, кисело мляко, саралия. По-
ради общественото столово хранене 
в рудодобивните предприятия в пе-
риода 1950-1998 г., като част от вече 
наложената кулинарна традиция са 
още ястията тас кебап, мусака и ска-
ра (предимно кюфтета и кебабчета). В 
последните години са правени опити 
за налагане в къща за гости в района 
на чужди за местната кулинарна тра-
диция ястия като например телешко 
или заешко в тиква. Но като цяло мест-

ната кулинарна традиция в домашна-
та кухня е трудна за предлагане на ту-
ристи в местата за изхранване, може 
би с едно изключение, което предста-
влява „Центъра за защита на дивите 
птици“, където се предлага домашна 
кухня при предварителна заявка.
В региона на Ивайловград, който е 
най-динамично развиващата се дес-
тинация в периода 2012-2018 г., же-
ланието да се предлага традиционна 
местна храна на туристите е все още 
трудно осъществимо. При направе-
ните от нас пет интервюта се оформи 
следната картина: като цяло няма мес-
та за обществено хранене, където да 
се предлагат традиционни местни яс-
тия. Изключение в тази посока е къща 
за гости с ресторант в село Мандри-
ца, където има няколко автентични 
албански ястия в менюто на обекта. 
Само в една къща за гости в кв. Лъджа 
на Ивайловград се предлагат местни 
специалитети (кашник, долми, сара-
лия), но това е по-скоро изключение, 
отколкото практика. Светъл лъч на-
дежда носят двете таханджийници в 
Ивайловград и Пелевун, където може 
да се дегустира и закупи на място ха-
рактерния само за района сусамов та-
хан от печен сусам от стар местен сорт. 
Друга възможност да се опитат тради-
ционни местни ястия от туристите е 
кулинарния фестивал „Вкусовете на 
Тракия“, който се провежда веднъж 
годишно през септември в Ивайлов-
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град.

Социология на «чужденеца» в Бъл-
гария – отношението на властта 
спрямо хората.
Подобна зона на конфликт може да се 
интерпретира от гледна точка на со-
циологията през метафоричния образ 
на «чужденеца» (по Зимел и Щютц), 
който изненадващо за нас се олице-
творява от фигурата на министъра на 
туризма. От нейната биография става 
ясно, че тя е родена в Крумовград, в 
сърцето на Източни Родопи. Логично 
е тя да носи в себе си известна пред-
става за традиционната кулинария на 
региона. Както стана ясно от нашето 
изследване обаче, когато се използва 
метода «desk survey“ и се налага опит 
за предлагане на културни ценности 
«отвън», риска да се допускат грешки 
е много голям. 
През цялата стопанска история чуж-
денецът се явява като търговец, съот-
ветно търговецът – като чужденец. Но 
като социологическа форма «чужде-
нецът» крие една двойствена роля, ако 
разгледаме неговата позиция спрямо 
понятията «фиксираност“ и „освобо-
деност“. Това съотношение между „фи-
ксираност“ и „освободеност“ задава 
абстрактния характер на отношение-
то към него, което рефлектира в голя-
ма степен и върху отношението към 
плодовете на неговата дейност. От 
тази гледна точка настъпва неизбеж-

но дистанциране между личността 
на „чужденеца“ и целевата група от 
хора на място, която той би искал да 
обслужва с дейността си. Този разрив 
би бил по-малко значим за крайните 
резултати от подобно начинание, ако 
личността на „чужденеца“ произхож-
да от самата целева група или е пре-
минала през процес на „сближаване“ 
на гледните точки в процес на еже-
дневно общуване. Подобен процес на 
социална интеракция би довела до 
постепенно сближаване на гледните 
точки и прогресивно увеличаващо се 
взаимно поле на доверие.[12]
Можем да разсъждаваме по темата 
и от гледна точка на общата теория 
на интерпретацията, която Алфред 
Шютц използва, в опита си да пред-
стави метафоричния образ на «чужде-
неца». Шютц поставя основна задача в 
този смисъл – да се разгледа ситуация-
та на насочване към местната група от 
страна на «чужденеца». Подобно на-
сочване предшества всяко възможно 
социално приспособяване, включва-
що и неговите предпоставки. Или ако 
трябва да се обърнем в контекста на 
ролята на личността на «чужденеца», 
то подобно насочване към групата е 
възможно чрез точното дефинира-
не на социалния проблем на групата 
и създаването на алтернативни въз-
можности за неговото решаване. Това 
може да бъде описано и като валиди-
ране и генериране на идея, която пре-
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минава след това процес на прототи-
пиране до продукт и валидирането му 
сред целевата група. [13]
В този смисъл позицията на министъ-
ра на туризма като «приспособяващ се 
чужденец» към местната група до го-
ляма степен се проваля в усилията си 
да донесе полезност чрез предложе-
ния проект «Сподели България». Този 
провал се корени в избрания метод 
за работа „desk survey“ и погрешния 
подход за налагане на готови реше-
ния „отвън“, които не са валидирани 
през ежедневното общуване. Ако бяха 
спазени процедурите, заложени във 
философията на Закона за културното 
наследство, вероятно много от зони-
те на конфликт при проекта «Сподели 
България» щяха да бъдат потушени в 
зародиш. Така достигаме до морална-
та дилема дали да се работи в полза 
на обществените нужди или за бла-
гото на административно-държавния 
апарат. Подобни дилеми все още съз-
дават усещане на «отчужденост» сред 
местните общности, което подклажда 
латентен заряд и за бъдещи зони на 
конфликт.

Да погледнем в светлото бъдеще – 
съдбата на проекти като «Сподели 
България»
В това наше изследване до голяма 
степен се потвърдиха хипотезите ни, 
че предложенията в проекта за вине-
но-кулинарна карта «Сподели Бъл-

гария» са правени от дистанция и в 
противоречие с местните кулинарни 
традиции, което пък е в пряк сблъсък 
с философията на Закона за културно-
то наследство, регламентиращ правно 
това поле. За съжаление администра-
тивно-бюрократичния подход за на-
лагане на продукти и услуги «отвън» 
е неефективен и много често водещ 
до конфликти с местните общности, 
както видяхме в примера със «сми-
лянския фасул» и хората от долината 
на Горна Арда. Подобен подход води 
и до сблъсък с обществения интерес 
на национално ниво, както видяхме 
от примера с реакцията на фондация 
«Интерактивна България». В крайна 
сметка от една парадоксална ситу-
ация на интерпретиране на регио-
нални културни ценности (случая с 
Ивайловградската покрайнина), дос-
тигнахме до изводи за позициите на 
ключови фигури в държавната адми-
нистрация, които изпадат в ситуаци-
ята на «приспособяващ се чужденец». 
Подобни траектории в лични биогра-
фии на хора от държавната власт но-
сят със себе си латентен заряд за бъ-
дещи зони на конфликт. В предишна 
наша публикация сме показвали опас-
ността от прилагане на проектното 
мислене в една «фоклорна икономи-
ка». Ако това се прави и от позиция на 
силата в отношението «власт-хора», 
тогава «светлото бъдеще» вероятно 
бързо ще угасне. 
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https://trud.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82/
https://trud.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82/
https://trud.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82/
https://trud.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82/
https://trud.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82/
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/filiali/smolian/NID/NNKonferencia%202017/knigka_3.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/filiali/smolian/NID/NNKonferencia%202017/knigka_3.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/filiali/smolian/NID/NNKonferencia%202017/knigka_3.pdf
https://btvnovinite.bg/bulgaria/spodeli-balgarija-darzhaven-proekt-ili-ime-na-nepodozirasht-sajt.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/spodeli-balgarija-darzhaven-proekt-ili-ime-na-nepodozirasht-sajt.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/spodeli-balgarija-darzhaven-proekt-ili-ime-na-nepodozirasht-sajt.html
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ЮЛИ/АВГУСТ 2018 

 REFRESH Фото и Видео – това беше едно от най-популярните състезания през 
предходния период на проекта. Онлайн фотоконкурс и видеоконкурс за млади 
хора, в който участниците ще бъдат предизвикани да намерят науката около 
себе си, да направят снимка или селфи с мобилните си телефони или да засне-
мат 3-минутно видео на научна тема и да ги споделят с нас. По време на Нощта 
на учените ще бъдат наградени най-добрите творби.

REFRESH Touch – наистина труден за провеждане конкурс поради факта, че 
целевата група не е лесно достижима. Решихме да го запазим, тъй като смята-
ме за важно привличането на повече млади хора към науката. Това е конкурс 
за рисунка, насочен към деца и младежи със слухови увреждания за начина, 
по който те се виждат в науката. Рисунките им ще бъдат показани по време на 
Нощта на учените.
 
REFRESH Voices – серия от аудио записи, посветени на научни теми и напра-
вени преди Нощта, които ще бъдат представени по време на събитието и ще 
бъде възможно изтеглянето им – специално за хора с увредено зрение. Целта, 
освен грижата за слабо представени групи, е постепенно да се увеличи обемът 
на аудио библиотеката и да се превърне в ценен ресурс за хора със зрителни 
увреждания и трудности при четенето.

REFRESH Момичета в науката – онлайн конкурс за есе, насочен към момиче-
тата, обявен преди Нощта, за това как те се виждат в науката и технологиите. 
Победителите ще бъдат наградени по време на Нощта на учените.

https://nauka.bg/4-konkursa-refresh/

4 КОНКУРСА ЗА 
НОЩТА НА 
УЧЕНИТЕ 2018 Г.

Конкурсите се организират  
като част от проекта RE-
FRESH (Европейска нощ на 
учените, финансиран от 
Европейската комисия.

https://nauka.bg/4-konkursa-refresh/

