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Заедно променяме България Together for Bulgaria

Заедно променяме България Together for Bulgaria
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Наука
БЪЛГАРСКА

Александър Тодоров 
Професор в Принстън:

 Науката няма граници и единственият начин да си добър е да 
си информиран за последните тенденции

100 лица зад 
българската 
наука

http://pcstore.bg/
https://nauka.bg/
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Онлайн курс на БГ Наука за 
автори

Автори: Петър Теодосиев и Росица Ташкова

Списание  “Българска наука”, брой 101 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

За всички, които искат да се научат 
да пишат за БГ Наука и да се занима-
ват с научна журналистика.

Подготвихме този малък курс, 
който ще ви помогне да разбе-
рете най-важните аспекти от 

това да публикувате качествени тек-
стове на научна тематика.

Ще засегнем няколко важни неща, 
които сме видели, че са най-важни за 
популяризирането на науката.

Ще започнем с преводите и защо са 
важни за вас като автори. След като се 

научите откъде да намирате добри и 
качествени материали и новини, ще 
можете бързо да откривате нужната 
ви информация за по-задълбочени 
проучвания, които може да се наложи 

(Курсът не е ограничен с нача-
лен и краен срок и независимо 
кога се запишете, ще получите 
достъп до всяка една част от 
него. На всеки три дни ще по-
лучавате нова част/модул по 
имейла и задачи, които да из-
пълните.)

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/kurs-na-bgnauka-za-avtori/
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да правите.

Вторият етап е интервю. Тук ще наб-
легнем на това кой е добре да се ин-
тервюира, да се измислят подходящи 
въпроси и няколко вида на представя-
не като краен текст за публикуване.

Третият и най-популярен в списа-
нието е СТАТИЯТА. Писането на на-
учно-популярна статия не е толкова 
трудно, но изисква определени зна-
ния и умения, които ще засегнем в 
този кратък курс.

Накрая ще обясним повече за сним-
ките във вашите текстове, права за 
ползване и сайтове, които може да 
ползвате в намирането на безплатни, 
но красиви изображения. Кога се сла-
га източник и колко изображения е 
добре да слагате във вашите текстове 
и много други полезни трикове.

През годините сме имали различни 
стажантски програми, много добро-
волци и автори, които са писали и пи-
шат по различен начин и за различни 
неща, но винаги се засягат тези три 
вида текстове.

Всеки модул ще бъде подкрепен с мно-
го примери от сайта Наука.бг и списа-
нията „Българска наука“ и „Българска 
наука и медицина“.

Във всеки модул ще имате задачи, кои-
то ще трябва да изпълните и да ни из-
пратите, а ние ще ви върнем отговор 
как сте се справили и какво трябва да 
се подобри.

За да започнете курса, се запишете 
тук:

http://nauka.bg/kurs-na-
bgnauka-za-avtori/

(Курсът не е ограничен с начален и краен 
срок и независимо кога се запишете, ще по-
лучите достъп до всяка една част от него. 
На всеки три дни ще получавате нова част/
модул по имейла и задачи, които да изпъл-
ните.)

ВАЖНО: След попълване на полета-
та ще получите имейл с първи модул. 
Ако не сте го получили, проверете в 
папка СПАМ или раздела за рекламни 
съобщения в gmail.

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/kurs-na-bgnauka-za-avtori/
http://nauka.bg/kurs-na-bgnauka-za-avtori/
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Общо 10 имейла с полезна информация!

Курсът е изготвен от екипа на Българска Наука:

Петър Теодосиев (главен редактор на списание Българска Наука) и Росица 
Ташкова (редактор на nauka.bg и medicina.nauka.bg).

http://pcstore.bg/
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И тъй, на обширните терито-
рии между западната гра-
ница на Китай и устието на 
река Дунав и северно от Кав-

казките планини, Иран, Афганистан, 
Пакистан и Индия, винаги е имало 
големи, ама много големи държави. В 
последните 1500 години в западната 
част на тези обширни земи, такива го-
леми държави са били империята на 
хуните – фиг. 1,  след това хаганатът

Фигура 1. Империята на хуните. С ху-
ните на запад се придвижват и ста-
робългарските племена, като част 
от тях се установяват в северната 
причерноморска зона. Ще забележите, 
че надписите по много от картите в 
тази част на разказа са на руски. Нищо 
чудно няма – я погледнете кой днес е 
огромната северна държава прости-
раща се от Китай та чак да Европа. 
Тенденция за създаване на такава дър-
жава е имало още преди 1500 г. И пър-
вите, които са успели да реализират 
тази тенденция са хуните.

Разкази за социалната 
динамика

Разказ №3: Непознатите българи
Част 2: Културата, писмеността и 
научните знания на волжските 
българи

Списание  “Българска наука”, брой 101 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

Николай К. Витанов, Институт по механика –  БАН
Златинка И. Димитрова, Институт по физика на твърдото тяло – БАН

http://pcstore.bg/
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на небесните тюрки – фиг. 2, който 
се разпаднал на източнотюркски и 
западнотюрски хаганати. След за-
паднотюркския хаганат 
дошли велика България 
на Кубрат – фиг.3 и хазар-
ският хагатнат – фиг. 4. 
След хазарите големите 
сили в района били Вол-
жска България и хаганатът 
на куманите – фиг. 5. След 
това дошли монголите и 
Улус Джучи – фиг.6 – фиг 
8. След Улус Джучи много 
голямата държава в реги-
она била Руската империя 
– фиг. 9, която през 1552 
г. абсорбирала наследни-
ка на Волжска България – 
Казанското ханство. Днес 
много големите държа-
ви в този район са Русия 
и Казахстан. Та регионът имал бурна 
история и процесите на етногенезата 
кипели усилено в него. И част от тези 
процеси били свързани с религиозна-
та динамика. Както вече разбрахме, не 
всички българи покрай Волга и Кама 
са приели исляма. Част от тях не са го 
приели и техните наследници днес 

се наричат чуваши. Дали изповядват 
ислям или не, българите в земите по-
край Волга и Кама са си българи.

Фигура 2. След империята на хуните 
идва следващата огромна държава 
на север – Хаганатът на небесните 
тюрки. Ако се вгледате, в най-запад-
ната част на този хаганат ще на-
мерите надписи – българи и хазари. 
Та българите, аланите и хазарите са 
родствени племена.

http://pcstore.bg/
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 Можем да си зададем въпроса – ами защо част от българските родове по оне-
зи земи са приели исляма? И както си му е редът, да анализираме факторите, 
влияли при това нещо.

Фигура 3. Велика България на хан Кубрат (630 – 650).

Фигура 4. Хазарският хаганат. След 650 г. хазарите, граничещи с българите на 

http://pcstore.bg/
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запад, започват да набират сила и да изтласкват Велика България на Кубрат. 
Немалък дял за това има съюзът им с Византия срещу Халифата. Но..., след 70 
години хазарите са победени от Халифата и им е наложен ислямът като дър-
жавна религия (което не продължава дълго). А Константинопол трябва да го 
спасяват... българите. На север хазарският хаганат стигал до земите на вол-
жските българи, които около 150 години били васали на хаганата.

Фигура 5. Хаганатът на куманите. Волжска България вече е утвърдена държа-
ва на север от този хаганат.

http://pcstore.bg/
https://nauka.bg/6-faktora-koito-podurzat-bgnauka/
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Фигура 7. Разделянето на Монголската империя между синовете на Чингиз хан 
след смъртта му. Този, който ставал хан на хановете (велик хан), получавал 
източната част на империята (империята на великия хан). Другите ханове 
– владетели на другите 3 части, му били подчинени. Улус Джучи (Златната 
орда) е даден на сина на Чингиз хан Джучи. Понеже Джучи умира преди Чингиз 
хан, улусът е даден на сина на Джучи Бату. Бату има брат – Берке, който прие-
ма исляма и го прави официална религия в Улус Джучи.

http://pcstore.bg/
https://nauka.bg/nai-golemi-problem-na-naukata-ne-sa-parite/
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Фигура 8. Улус Джучи. Първа столица – Болгар, намираща се в провинцията улус 
Болгар. Като гледате тоя улус – това си е Руската империя в зародиш.

Фигура 9. Следващата голяма държава в териториите на север станала руска-
та империя. Казанското ханство – наследникът на Волжска България, просъ-
ществувало до 1552 г., когато Казан бил превзет от Иван Грозни.

http://pcstore.bg/
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Фигура 10. Раздробяването на Улус 
Джучи и появата на наследника на 
Волжска България – Казанското хан-
ство. Казанското ханство стояло на 
пътя на Русия към Азия.

Най-напред, в първата част на този 
разказ, разбрахме, че Тенгрианството 
е било доста монотеистична религия, 
в която съществените неща във Все-
лената се определяли от бог Тенгри, а 
другите богове имали спомагателни 
(макар и важни) функции. Тъй че Тен-
грианството не се различавало много 
от монотеистичните религии и този 

факт използвали хазарските хагани, 
за да отклоняват любезно християн-
ските и ислямските мисии, които се 
опитвали да наложат съответната ре-
лигия за официална в Хазария. В 737 г. 
армията на Халифата, водена от Мер-
ван ибн Момамед, разбила хазарската 
армия и на загубилата войната Хаза-
рия бил наложен ислямът за държав-
на религия. Голяма грешка, можем да 
кажем днес. Част от хазарите приели 
исляма, за друга част, обаче, той станал 
религия, която те ненавиждали. Още 
тогава много малка част от васалните 
на хазарския хаганат волжски българи 
може и да са приели исляма. Голяма-

http://pcstore.bg/
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та част от хазарите и огромна част от 
българите по Волга и Кама, обаче, си 
почитали, както и преди, великия бог 
Тенгри. След това в хазарския хаганат 
се потвърдила приказката – двама се 
карат, трети печели. Докато уж офи-
циалната религия ислям и християн-
ството се борели, влиятелни хазарски 
родове приели... юдаизма и не само го 
приели, ами и успели да го наложат 
като официална религия в хаганата. И 
тъй, елитът на хазарския хаганат бил 
съставен от влиятелни родове, изпо-
вядващи юдаизма, частично от мю-
сюлмански родове, много малка част 
християни (предимно богати родове, 
занимаващи се с търговия) и доста ро-
дове, почитащи Тенгри. Тези послед-
ните били считани за главна заплаха 
за официалната юдейска религия на 
Хазария и на тях не се гледало с до-
бро око. И те не гледали с добро око 
на официалната власт и институции. 
Взривоопасната смес в Хазария била 
забъркана и няма какво да се чудим, 
че в един момент се получил взрив, ха-
зарският хаганат се разпаднал и днес 
Хазария я няма.
Какво да правят българите по Волга 
и Кама в тази ситуация е въпросът. Те 
са васали на хазарския хаганат, голя-
мата част почитат Тенгри и има малки 
християнски и мюсюлмански групи 
след 737 г. След някое време в Хаза-
рия става официален юдаизмът и на 
тенгрианците не се гледа с добро око, 
ако са хазари и още повече не се гледа 
с добро око, ако са българи. Ако човек 
и особено елитът на българите тряб-
ва да се спасява, като замени Тенгри-
анството с монотеистична религия, 
въпросът е с коя? Явно няма да е юда-
изъм, защото това води до постепен-

на асимилация, което е и основната 
цел на хазарските хагани по отноше-
ние на васалните българи, още пове-
че, че хазарите като народ са далечни 
роднини на старите българи. Остават 
християнството и ислямът. Могъщата 
Източна Римска империя, обаче, не е 
вече тъй могъща след появата на Ха-
лифата и след 640 г. тя е доста отсла-
бена и под носа ѝ през 681 г. се създа-
ва Дунавската България. Границите 
на тази империя са мно-о-о-ого далеч 
от Волга и Кама – фиг. 10, та да се раз-
чита на помощ от нея срещу хазарите. 
Още повече хазарите претендират да 
правят съюзи с Източната Римска им-
перия (наричана още и Византия) сре-
щу Халифата, така че българите още 
повече не могат да разчитат на помощ 
срещу хазарите.

Фигура 10. Волжска България. След 
приемането на исляма и освобождава-
нето от хазарската доминация тери-
торията на Волжска България започ-
ва да расте и в 13-ти век тя хич не е 
малка държава (щом си позволява да 
разбие армията на Чингиз хан).
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Виж, халифатът е друго нещо – 
фиг. 11.

Фигура 11. В първите 150 години от 
съществуването си Арабският хали-
фат е голяма сила.

Той е доста по-наблизо, никак не оби-
ча хазарите и може да подкрепи бъл-
гарите по Волга и Кама в борбата им 
за независимост. И тъй бавно и поле-
ка ислямът започва да намира мяс-
то сред българския елит. Процесът 
е доста дълъг – към 250 години. Ис-
лямът става официална религия във 
Волжска България през 922 г. при хан 
Алмиш (чието арабско име е Джафар 
ибн Абдаллах) – фиг.12. Даже и тогава 
част от българските родове не прием-
ат исляма и остават тенгрианци. В 922 

г. ибн Фалдан, посланикът на багдат-
ския халиф във Волжска България, 
пише, че около 5000 българи вече са 
приели исляма и че за тях в столицата 
Биляр се строи джамия. Възприемане-
то на исляма сред обикновените хора 
било още по-бавно. Чак в 13-ти век 
погребенията в българските градове 
във Волжска България започват да 
следват мюсюлманските канони. Зна-
чи говорим за един период от около 
500 години, в които ислямът е пускал 
корени във Волжска България.

Фигура 12. Волжските българи прием-
ат исляма през 922 г. Виждате ли но-
сията на жената на хан Алмиш. Да ви 
прилича на нЕкои дрешки от Дунавска-
та България?
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Българската аристокрация във Вол-
жска България използвала новата ре-
лигия, за да се разграничи от хазарския 
хаганат и да си извоюва независимост. 
Това станало още при хан Алмиш, ко-
гато хазарската армия се опитала да 
проведе наказателна операция срещу 
Волжска България заради самоволно-
то обявяване на исляма за държавна 
религия, но била разбита от българ-
ската армия на Алмиш и с васалното 
поведение на Волжска България спря-
мо хазарския хаганат било приклю-
чено. Аристократичната прослойка 
във Волжска България се опитвала да 
налага исляма на съседните племе-
на – къде успешно, къде неуспешно. В 
986 г. българска делегация се опита-
ла да склони и руския княз Владимир 
да приеме исляма. Владимир харесал 
възможността за многоженство, но 
не харесал обрязването, забраната да 
се яде свинско и забраната да се пие. 
Особено не му харесала забраната да 
се пие. Ама никак не му харесала. И се 
опитвал да разпространи християн-
ството във Волжска България. Та той 
се опитвал да разпространява хрис-
тиянството във Волжска България, а 
аристокрацията на Волжска България 
се опитвала да разпространява исля-
ма в Русия. 
И тъй, ислямът се наложил във Вол-
жска България, защото в началото на 
10-ти век християнските земи били 
далече, а християнското влияние било 
слабо (то и в дунавска България не-
щата по това време не вървели много 
добре като си спомним, че преди Си-
меон на престола бил брат му Расате, 
който по едно време решил да разка-
ра християнството като официална 
религия и да се върне към почитане-

то на Тангра). И юдаизмът не се нало-
жил, защото бил официална религия 
на потисниците хазари. И поради пер-
манентната заплаха от насилствено 
налагане на юдаизма, българският 
хан Алмиш се обърнал към Халифата 
за помощ, която включвала и приема-
нето на исляма за официална религия 
във Волжска България. Халифът пра-
тил доста голяма делегация, която 
пристигнала в столицата Биляр на 22 
май 922 г. В делегацията имало много 
съветници, които, както е модерно да 
се казва, предали ноу-хау на Халифата 
в различни области. Въпреки че Хали-
фатът през 10-ти век вече нямал оно-
ва могъщество, което имал 150-200 
години преди това, помощта се оказа-
ла достатъчна и скоро хазарите загу-
били контрола над Волжска България. 
А смяната на почти единствения бог 
Тенгри (бер-Тенгри или единственият 
Тенгри) с единствения Аллах била ба-
вен, но не прекалено болезнен процес 
от гледната точка на това, че тенгри-
анството било почти монотеистична 
религия. Процесът бил болезнен от 
друга гладна точка – още от обявява-
нето си за държавна религия, ислямът 
започнал да се бори с езическите кул-
тове във Волжска България. Тенгри-
анството обаче не се давало лесно. Ис-
лямът проклинал езическите култове 
и обявявал езическите богове за зли 
духове. За второстепенните богове – 
иди-дойди, ама да обявиш Тенгри за 
зъл дух, някак не се възприемало от 
обикновените хора. Та ислямът тряб-
вало да се налага към 200 години, че 
и да се примирява с това, че в съзна-
нието на простия народ Тенгри и Ал-
лах се възприемали като едно и също 
(и като така хората по селата нещели 
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да си рушат храмовете на Тенгри и да 
вдигат джамии на техни места). Хо-
рата изповядвали исляма, но може-
ли да вярват и в езическите култове 
на своите предци (е, не чак в такава 
степен, колкото по времената, когато 
върховен бог бил Тенгри). 
И тъй, докато дошли монголите. В 
началото при монголите битували 
религиозните схващания на уйгури-
те – фиг. 13. А пък повечето уйгурски 
племена били последователи на Буда. 

Фигура 12. В този разказ бяхме концен-
трирани върху западнотюркския хага-
нат – там се намирали българите. В 
източнотюркския хаганат отначало 
имало доминация на уйгурите и поле-
ка започнали да се появяват монголи-
те. На картинката е показана импе-
рията на уйгурите.
 
А пък останалата част били… христи-
яни от несторианския клон на хрис-
тиянството. Даже Чингиз хан имал 
роднини, които били несториански 

християни. Такава била например 
майката на хан Кубилай. Монголите 
– наймани, под предводителството на 
Кушлук хан (също изповядвал несто-
рианско християнтство), нападнали и 
разрушили доста мюсюлмански дър-
жави в Централна Азия и основали ог-
ромна държава – Каракитай, с която 
Чингиз хан имал доста ядове. Кушлук 
хан преследвал мюсюлманите и зато-
ва из степите по Волга тръгнала ле-
гендата за могъщия цар-монах Иван, 

който разбил мюсюлманите и тая ле-
генда стигнала чак до католическа Ев-
ропа. Монголите на Чингиз хан също 
устремили взор към мюсюлманските 
държави в централна Азия. И стана-
ло това така: Чингиз хан имал 4 сина 
(Джучи, Чагатай, Толуй, Угедей) и след 
смъртта му 2 години регент бил Толуй, 
а от 1229 до 1241 г. велик хан станал 
третият син на Чингиз хан – Угедей. 
От 1241 до 1246 г. регент на империя-
та била Дюргене – жената на Угедей, а 
след това за 2 години – от 1246 до 1248 
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велик хан бил Гуюк – синът на Угедей. 
След смъртта му 3 години регент била 
жена му Огул и идваме до 1251, кога-
то за велик хан е избран Мунке, син на 
Толуй и брат на Кубилай, Хулагу. Мун-
ке бил поставен на престола с помо-
щта на армиите на Бату и Берке и да 
не забравяме – с помощта на все още 
живия брат на Чингиз хан – Белгутей. 
Кубилай станал след това велик хан 
и китайски император – първият от 
династията Юан. Нашият разказ оба-
че отива към брата на Мунке – Хулагу, 
който бил назначен за главнокоманд-
ващ монголските армии, които окон-
чателно трябвало да се разправят с 
централноазиатските мюсюлмански 
държави.

Фигура 12. Завоеванията на Хулагу 
(Илхан). Да не се чудите кой е бил пред-
шественикът на Тимур (Тамерлан). А 
какво общо имал Тамерлан с българи-
те – четете надолу и ще стигнете до 
един надпис, от който на съвременни-
те отрицатели на българите им на-
стръхват косите. А надписът касае 
хан Токтамиш. Пък да видите какво 
пише Тамерлан на него, много е инте-
ресно.

Арабските източници описват монгол-

ските армии като бедствие изсипало 
се над мюсюлманските земи. Бухара, 
Самарканд, Иран и Ирак били завла-
дени от монголите. В 1258 г. паднал и 
Багдад – тогавашният център на исля-
ма. Последният багдадски халиф бил 
екзекутиран, а монголският хан Хула-
гу и неговият син, които извършили 
всичко това, били навеки проклети 
от целия мюсюлмански свят. Католи-
ческата църква се опитва да спечели 
от ситуацията като праща мисии при 
мюсюлманите, за да ги обърне в хрис-
тиянската религия и при монголите 
– пак със същата цел. Монголите оба-
че си имат свои планове. Това, което 
доста пречи на монголите да нахлуят 
в Европа, е армията на Волжска Бълга-
рия (която забавя нахлуването с 15 го-
дини, като разбива армията на Чингиз 
хан в Овчата битка, за която ви споме-
нахме в първата част на този разказ). 
Събирайки огромна орда обаче, синът 
на Джучи – Бату, успява да разбие ар-
мията на волжските българи и опожа-
рява столицата Биляр. След това няма 
какво да го спре и армиите му стигат 
до Чехия, Унгария и Адриатическо 
море. Та командир на този поход е Мун-
ке, за когото споменахме по-горе. Съз-
дава се държава, наречена Улус Джучи 
(или Златната орда както я знаем от 
руски източници) и първата и столи-
ца е … град Болгар на територията на 
улуса (провинцията) (Волжска) Бъл-
гария. Улус Джучи е могъща държава, 
контролираща северния клон на пътя 
на коприната. Имало и южен клон на 
пътя, минаващ през държавите от 
централна Азия. Поради това и тези 
държави били богати и по едно вре-
ме там се появила империя, начело с 
Тимур (Тамерлан) – родственик на Ху-
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лагу. Тамерлан водил успешни войни 
със съперника си Токтамиш (оп-па-а-
а-а – Токтамиш, четете нататък, доста 
е интересно с тоя Токтамиш) на север, 
в резултат на което успял да прекъсне 
северния клон на Пътя на коприната 
– фиг. 13.

Фиг. 13. Пътят на коприната с двете 
му разклонения – на север и на юг от 
Каспийско море. Седиш на пътя на коп-
рината – „папаш“ данъци и имаш бога-
та държава. Тамерлан контролирал 
южното разклонение на пътя на коп-
рината, Улус Джучи – северния клон 
на пътя на коприната. Докато Тамер-
лан успял да прекъсне северния клон 
и всичкото „папо“ от данъци отишло 
при него. Без „папо“ Улус Джучи пък се 
разпаднал и се появило Казанското 
ханство – наследникът на Волжка 
България.

В резултат на това северът обеднял, 
а всичката стока вървяла по южния 
клон на пътя на коприната, контроли-
ран от Тамерлан. След което Тамерлан 
решил да постави под контрол целия 
Път на коприната, за което трябвало 
да подчини Китай, което не станало 
поради смъртта му. Та тук споменах-
ме имената на Тамерлан и Токтамиш. 
Ще кажете пак – ами какво общо имат 
тези с българите? Ще разберете към 
края на разказа.

Фигура 14. Родословното дърво на Чин-
гиз хан – След Бату, хан на Улус Джучи 
станал Берке, който приел исляма и 
никак не се разбирал с Хулагу, който съ-
сипал централноазиатските мюсюл-
мански държави. Затуй праправнукът 
на Хулагу – Тамерлан, никак не обичал 
Улус Джучи – държавата, която Берке 
управлявал.

В монголската империя се проклами-
рала религиозната търпимост – това 
било записано още в законите на 
Чингиз хан. Християнството било за-
щитавано на държавно равнище и в 
мюсюлманските градове в империята 
живеели и много християни. В Крим, 
например, били построени арменски 
църкви и манастири. Влиянието на ви-
зантийското християнство също било 
осезаемо. В Крим по едно време имало 
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и 12 францискански манастири. Има-
ло доста християни от руските земи и в 
градовете на Волжска България. Хрис-
тиянството обаче не успяло да стане 
официална религия в държавите на 
монголите. Надпреварата в повечето 
монголски ханства спечелила мюсюл-
манската религия – мюсюлманите, 
особено в западните краища на мон-
голската империя, били повече, а на 
места – и доста повече от християни-
те. Монголите винаги се опитвали да 
намерят съюзници в лицето на мест-
ната аристокрация и изповядваната в 
съответните места религия. Това било 
използвано от сторонниците на исля-
ма, за да го наложат като официална 
религия в доста от монголските дър-
жави–орди. За мюсюлманската кауза 
бил спечелен хан Берке – фиг. 14, 15, 
който търсел съюзници, за да се бори 
за властта с могъщия си съперник (и 
роднина) Хулагу. Берке бил внук на 
Чингиз хан, а Хулагу бил племенник 
на Берке.

Казват, че Берке приел исляма око-
ло 1242 г. и след него исляма приели 
и повечето му подчинени. Стълкно-
вението между мюсюлманина Берке 
и Хулагу било неизбежно. В битката 
победил Берке и така ислямът станал 
официална религия в голяма част от 
западните монголски провинции, но 
не се наложил веднага. Чак при хан 
Мохамед Узбек (след 1312 г.) може 
да се смята, че ислямът се наложил 
в земите, дадени на сина на Чингиз 
хан – Джучи (Тунджи) и управлява-
ни след това от сина на Джучи – Бер-
ке. Волжска България също била под 
влиянието на Берке, а след като Бер-
ке приел исляма и го наложил като 

държавна религия отношението към 
волжските българи, които приели ис-
ляма 320 години преди Берке, станало 
по-благосклонно (без обаче да се за-
бравя, че точно те нанесли единстве-
ното поражение на армията на Чин-
гиз хан). Но дори и тогава волжските 
българи се отнасяли, както се казва, 
творчески към ислямските канони. 
Например, забраната за изобразяване 
на живи същества не се спазвала мно-
го-много в относително отдалечената 
от Арабския полуостров Волжска Бъл-
гария. И имало търпение към другите 

Фигура 15. Хан Берке – при него исля-
мът станал официална религия в Улус 
Джучи. Това се отразило добре на вол-
жските българи, които приели исляма 
320 години преди това.
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религии – например на 3 километра 
от град Болгар имало арменска коло-
ния и неголяма християнска църква. 
Ислямът във Волжска България бил 
близък до ханафитското течение в 
ислямската религия. Ислямът е дър-
жавната религия и в наследника на 
Волжска България – Казанското хан-
ство. В средата на 16-ти век, когато 
Казанското ханство е унищожено като 
държава и влиза в състава на руското 
царство, ислямът има вече 600 годиш-
на традиция по онези земи. И както 
отбелязват руските летописци при 
описание на обсадата и превземането 
на Казан, последните, които се били 
до смърт и били избити до последния 
човек, били ислямските духовници от 
джамиите покрай двореца на хана, на-
чело с техния духовен водач. 
Но стига за исляма по онези земи. 
Нека споменем и за културата и про-
светата във Волжска България и ней-
ния наследник – Казанското ханство. 
Писменост имало още по времената 
на хаганата на небесните тюрки – т.е. 
през 6-ти век (фиг. 16). 

Фигура 16. Тюркско руническо писмо.

Има и по-стари надписи, които уче-
ните отнасят към периода на още 
по-древната туранска цивилизация. 
Тюркската писменост възниква там, 
където първоначално са били тези 

племена – Централна Азия, Монголия, 
Алтай и Сибир. Както отбелязахме, пе-
риодично в тези райони се появявали 
големи държави като тази на хуните и 
нейният наследник – хаганатът на не-
бесните тюрки, и тези големи държа-
ви имали доста връзки с културата на 
Китай, Иран, Индия и Източната Рим-
ска империя. Писменостите на тези 
държави били усвоени от тюркските 
племена. Например има сведения, че 
хуните използвали индийска писме-
ност, а уйгурите и други племена 
имали писменост, основана на сирий-
ско-арамейската азбука. Тази писме-
ност, както и манихейската религия, 
станали официални в уйгурския ха-
ганат след 745 г. Пишело се хоризон-
тално, а след навлизането на будизма 
при уйгурите популярност добило и 
вертикалното писмо. В доислямския 
период уйгурската писменост била 
най- разпространена сред тюркските 
племена. Уйгурите имали и развито 
книгопечатане. Уйгурската писменост 
била възприета от монголите и ман-
джурите и се използвала дори от Та-
мерлан и в улуса на Джучи през 14-15 
век.
Но от уйгурската писменост имало и 
по-стара и това било руническото пис-
мо (орхоно – енисейската писменост) 
– писменост, използвана в каменни 
надписи и срещаща се навсякъде по 
земите, обитавани от древните тюрк-
ски племена. Това руническо писмо 
било основано на согдийската и ара-
мейската писмености, като в периода 
на приспособяване на тази писменост 
към старотюркските езици били до-
бавяни и букви от гръцката писме-
ност. Необходимостта от писменост 
особено ясно проличала при обра-
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зуването на хаганата на небесните 
тюрки през 552 г. Този хаганат имал 
граници с развити държави и поддър-
жал отношения с тях, което предпола-
гало наличието на писменост. А пък и 
управлението на огромната теория на 
хаганата не можело да се осъществява 
без наличие на писани администра-
тивни документи. Руническата писме-
ност била изменена до неузнаваемост 
на източниците, от които е възникна-
ла – фиг. 17. 

Фигура 17. Старобългарско руническо 
писмо

Буквите били опростени, за да са лес-
ни за употреба и така възникнала ори-
гиналната тюркска писменост. Освен 
букви се използвали и пиктограми 
като стрела, лък и други. Текстовете 
се пишели и четели отдясно наляво. 
В тюркския хаганат били добре за-
познати с китайската писменост и 
култура. Причината била интересна. 

Основата на добруването на тюркски-
те племена била силната държава и 
поради това всяка опасност за силна-
та държава се изучавала внимателно. 
Такава опасност за тюркския хаганат 
била силната китайска империя и на-
селяващият я многоброен китайски 
народ. Та противникът и писменост-
та му трябвало да се познават добре. 
Та даже имало интересен принцип, на 
който били учени хаганите: „Дръж се 
по-далеч от Китай, но не се отдале-
чавай прекалено много“ – тоест бъди 
внимателен с потенциалния против-
ник, но възприемай полезните неща 
от неговата култура. Заимстването на 
култура не стигнало до заимстване-
то на китайската йероглифна писме-
ност. Тази писменост, както и многото 
други, познати на старите тюрки, им 
били неудобни и затова те създали 
своя писменост. 
Интересно е, че старите тюрки (и ста-
рите българи) смятали, че написаното 
има магическа сила и затова руните, 
изсечени на надгробни камъни на-
пример, се считали за много важни. 
Някои от тези надписи били мисли, 
приписвани на починалия, което още 
повече трябвало да подсили влияние-
то им върху живите, особено ако по-
койникът бил видна личност. Друго 
място, където можело много често да 
се види старата писменост на тюрки-
те, била посудата – те обичали да ук-
расяват с надписи съдовете за хране-
не, особено златните и сребърните 
такива. Да можеш да пишеш се счита-
ло за много ценно качество в старите 
времена. Имало даже песни, в които се 
казвало, че щастието непременно ще 
дойде при мъжа, който има знания и 
може да пише. Старите тюрки писали 
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доста често и на хартия, която вна-
сяли от Китай или за по-обикновени 
случаи правели сами, използвайки ки-
тайската технология за производство 
на хартия. Имало и специална дума за 
хартията – тя се наричала „кягда“. Пи-
шели с перо (калям) – та да не се чу-
дите откъде идва думата калем. Писа-
рите оставяли името си на всичките 
написани от тях документи, а такива, 
особено административни докумен-
ти, били немалко. 
И тъй стигнахме до писмеността при 
хазарите и волжските българи. Писме-
ността на хазарите и старите българи 
не била уйгурската писменост, а руни-
ческото писмо – фиг. 18. 

Фигура 18. Медальон на български бла-
городник с рунически писмени знаци по 
него.

Руническо писмо се използвало и в ду-
навска България, а във Волжска Бъл-
гария то се използвало чак до 10-ти 
век, когато с исляма пристигнала и 
арабската писменост. Рунически над-

писи има например на съдовете от 
прочутото съкровище от Над сент-Ми-
клош в Унгария и един от тези надпи-
си гласи: „Десертната чаша на боила 
Чабан“. В хазарския хаганат присъст-
вали всички монотеистични религии, 
налични по онова време, и заедно с 
тях присъствала и характерната за съ-
ответната религия писменост. Вари-
ант на руническото писмо съществу-
вал във Волжска България. По тези 
земи е намерен например руниче-
ски надпис на дръжката на сребърна 
чаша, който гласи: „На лебедоподоб-
ната княгиня-невеста – сребро в чест 
на бракосъчетанието“. Намерена е и 
шахматна фигурка, на която пишело: 
„Шах и мат“. Изглежда старите бълга-
ри са познавали играта на шах. Надпи-
сите на съдовете често обозначавали 
предназначението на съответния съд 
и се използвали при търговията на 
волжските българи с племената на се-
вер от тях. 
Руническата писменост обаче нямала 
статус на официална писменост във 
Волжска България по времето на до-
минацията на хазарския хаганат. Не-
обходимостта от такава писменост 
обаче се засилвала с течение на десе-
тилетията и с бавното оформяне на 
бъдещата независима Волжска Бъл-
гария. От такава писменост се нужда-
ел все по-централизиращият се дър-
жавен апарат, например в процеса на 
събиране на данъците и тяхното от-
читане или при сключване на догово-
ри със съседни държави. Например в 
договора между Киевската Рус и Вол-
жска България от 1006 г. било записа-
но, че на българските търговци ще се 
дават грамоти – печати, които узако-
няват търговията им в руските градо-
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ве. Писмеността била нужна и за съдо-
производството в съдебната система 
и за узаконяване на частната собстве-
ност – фиг. 19. 

Фигура 19. Надпис на арабски от Вол-
жска България.

Това последното било особено необ-
ходимо, защото наследството при ста-
рите българи във Волжска България в 
доислямския период се предавало не 
от баща към син а от брат към брата. 
Та често се пишели и завещания. Има-
ло и писмени актове за покупко-про-
дажба. Името на тези актове било 
интересно – „кабала“. Наличието на 
единна писменост способствало и за 
развитието на езика, който без под-

дръжката на писмеността се разчле-
нявал на различни диалекти. Старите 
българи пишели на хартия, но много 
повече на дървени дъсчици, покрити 
с восък. И писали с писала направени 
от подходящи животински кости, чии-
то дръжки имали изящно изработени 
орнаменти. 
С постепенното навлизане на исля-
ма във Волжска България навлизала 
и арабската писменост. Тя се появила 
по монетите, сечени през 10-ти век. 
Завъртените арабски букви трудно се 
дълбаели на восъчните дъсчици и за-
това след 10-ти век използването на 
тези дъсчици за писане започнало да 
намалява, а започнало да се увеличава 
използването на хартия, която се про-
извеждала в Самарканд или в Дамаск. 
Пишело се с мастило, за което свиде-
телстват намерените на територията 
на Волжска България глинени и брон-
зови мастилници. А се пишело доста, 
защото, както се казва, широки слоеве 
от населението били грамотни. Доста 
пишели например бижутерите, които 
често изписвали името на собствени-
ка и своето име на производител вър-
ху златни и сребърни пръстени. Поже-
лания за здраве и благоденствие често 
били изписвани на дръжките на гли-
нените съдове. След приемането на 
исляма се развила система от учили-
ща за изучаването му, в която се пре-
подавали четене и писане. При това 
четенето и писането се преподавали в 
началните училища, а имало и други 
училища от по-висок ранг, където се 
изучавали чужди езици и по-сложни 
богословски въпроси.
Писмеността се развивала и в монгол-
ския период след създаването на ог-
ромната държава, наречена Улус Джу-
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чи, която обединявала центрове на 
ислямската традиция като Хорезъм, 
Крим и Волжска България, още пове-
че, че първата столица на тази държа-
ва бил град Болгар. След това столи-
цата била преместена в град Сарай, но 
културата и писмеността продължа-
вала да процъфтява в Болгар, особено 
след окончателното утвърждаване на 
исляма за държавна религия в Улус 
Джучи от хан Мохамед Узбек. Болгар 
получил статус на ал-Махруса – град 
безопасен и богопазен. Такъв статус 
имал и Казан, който по време на пе-
риода на Казанското ханство бил на-
ричан и ал-Аман (благоустроен град). 
Интересното е, че монголският език 
бързо излиза от ежедневна употреба 
в Улус Джучи и основен език в еже-
дневието остава езика на съответната 
бивша държава, завладяна от монго-
лите. Тюркският език от предмонгол-
ския период бързо станал разговорен, 
литературен и даже официален. За-
почват да се издават и речници, из-
вестни са тюркско – руски речници, 
но Улус Джучи не съществувал много 
време (войните с Тамерлан го отсла-
били толкова, че улусът се разпаднал 
на по-малки ханства) и тюркският 
език не можал да се наложи като офи-
циален език в тази държава. В улуса 
не се утвърдила и единна официал-
на писменост. Използвала се уйгур-
ската азбука (монголите заимствали 
много културни елементи от уйгури-
те, включително писменост и лите-
ратура). Заедно с нея се използвали 
и арабски букви. Интересното е, че 
доколкото Улус Джучи бил европей-
ска държава (голяма част от нейната 
територия била в Европа), то за пръв 
път в Европа писаното с металическо 

перо било правено в канцелариите на 
хана на Улус Джучи. 
Доста интересни са сведенията за на-
учните и професионалните знания 
във Волжска България. Там били раз-
вити механиката и математиката, тъй 
като за нуждите на строителството на 
каменни сгради се изисквало позна-
ването на действието на системи от 
лостове (дължината на масивните ка-
менни стени на столицата Биляр била 
11 километра, а размерите на джамия-
та там били почти 2500 квадратни ме-
тра), а за търговски и финансови опе-
рации е било необходимо да се смята 
добре – фиг. 20. 

Фигура 20. Постиженията на вол-
жските българи се признават и днес. 
Паметна монета посветена на град 
Болгар.

Била развита и механиката на флуи-
дите във връзка със строежа на хи-
дротехнически съоръжения като кла-
денци и водопроводи (да, там имали 
и водопроводи за разлика от много 
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средновековни западноевропейски 
градове). Имало нужда и от знания за 
технологии, например знания за тех-
нология на обработката на желязото. 
Такива знания имало още в хаганатите 
на хуните и на небесните тюрки. Науч-
ни знания в голям обем във Волжска 
България се появили по време на мю-
сюлманския ѝ период. През трудовете 
на мюсюлманските учени до земите на 
Волжска България достигнали науч-
ните постижения на древните гърци 
и особено философията ѝ, което е дос-
та интересно. Достигнала и матери-
алистическата философия и особено 
схващането за обективност и познава-
емост на света. Българските търговци 
купували книги по пазарите на цен-
трална Азия, а български учени хора 
получавали образованието си в науч-
ните и културни центрове на Изтока, 
каквито били Бухара, Мосул и други. 
Като се връщали във Волжска Бъл-
гария тези учени хора пишели свои 
книги, както и коментари към книги-
те на други автори. Ето един любопи-
тен пример – ученият Бурхан ал-дин 
ал-Болгари съставил коментар към 
труда „Реторика“, писан в Самарканд, 
което показва, че изкуството да се го-
вори убедително било доста познато 
в земите на Волжска България, а пък 
Бурхан ал-дин ал-Болгари написал и 
собствени книги по фармакология, 
богословие и реторика, които били 
включени в библиографските катало-
зи по онова време (началото на 13 век, 
горе-долу по времето на царете Асен и 
Петър и създаването на Втората бъл-
гарска държава по нашите земи). С те-
чение на времето и особено, след като 
столицата на Улус Джучи (иначе ка-
зано на Златната орда, както е по-из-

вестна у нас) била в Болгар, то Болгар 
станал и крупен научен център. Уче-
ните хора от Волжска България често 
имали приставка ал-Булгари в името 
си и заемали високи длъжности като 
учители на султаните, а също и висо-
ки административни длъжности. Та-
къв още в предмонголския период на 
Волжска България бил Ходжа Ахмед 
Булгари, който бил учител и шейх на 
султан Махмуд I Газневи (967 – 1030), 
султан на Газневидската империя – 
фиг. 21, обхващала земите на днешен 
Афганистан, по-голямата част от Иран 
и части от днешен Пакистан (пък сул-
тан Махмуд имал за придворен поет 
човек на име Омар Хаям).

Фигура 20. Империята на Газневиди-
те, съществувала в предмонголския 
период. Нали виждате надписа огузы 
горе в центъра? Това са те – уйгурите. 
Не били много далеч от Волжска Бъл-
гария.

От различните науки във Волжска 
България доста развита била мате-
матиката, особено изчислителната 
математика, която била необходима в 
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строителството, търговията, занаят-
чийството и в канцелариите на търго-
вците, кадиите и други държавни и не-
държавни служители. Твърде развита 
била метрологията – произвеждали се 
различни видове инструменти, играе-
щи роля на мерки и теглилки. Българ-
ските майстори били доста добри при 
строежа на каменни здания и затова 
ги наемали дори в земите на руските 
княжества и даже да строят християн-
ски църкви по тези земи. Правили се 
и строителни планове, които били на-
насяни на глинени дъсчици. Интерес-
ното е, че като мери човек размерите 
по тези планове и ги съпоставя, често 
стига до числото квадратен корен от 
2, което показва, че волжските бълга-
ри добре са познавали ирационалните 
числа. Трябвало да познават и доста 
други науки, като химия и металооб-
работка, понеже например първите 
златни монети на Улус Джучи били се-
чени в първата ѝ столица – Болгар. В 
улуса бързо се появявали градове с ка-
менни стени, големи сгради и хидро-
технически съоръжения. Когато хан 
Берке приел исляма, в Болгар била по-
строена голяма джамия, в която умело 
били съчетани различни геометрични 
фигури, което пък говори за отлични-
те познания по алгебра и геометрия 
на българските строители – фиг. 21.

Фиг. 21. Бялата джамия в град Болгар

В Болгар имало и много мавзолеи. 
Близо до джамията се намирали мав-
золеите на българските ханове и на 
техните роднини. Имало и доста об-
ществени бани, а пък пропорцията 
„златното сечение“ (доста по-късно 
наречена така от Леонардо да Винчи) 
се прилагала широко от българските 
строители (и без да наричат тази про-
порция „златно сечение“). В по-късни-
те времена, по времето на Казанско-
то ханство, се появили и теоретични 
трудове по математика и учебници 
по математика. Такъв учебник, мно-
го употребяван в училищата в Казан, 
бил „Сборник с правила“ на Мутхудин 
Мохамед, който съдържал подробно 
обяснение на целите и дробните чис-
ла с многобройни примери. 
Интересни били астрономическите и 
геодезични наблюдения и измерва-
ния, които се извършвали във Вол-
жска България и нейния наследник 
Казанското ханство. От древни време-
на народите от обширните Евразий-
ски степи можели да се ориентират 
добре по звездите. Имало добре раз-
работена представа за наличие на съз-
вездия и тази представа, и имената на 
съзвездията били почти едни и същи 
в тюркските езици. Наблюденията 
за движението на Слънцето, Луната, 
планетите и звездите водели до съз-
даване на астрономически календари. 
Българските учени били просветени в 
науката за небосвода и неговите све-
тила – космографията, в науката за 
звездите и в науката за небето (днес 
наричана метеорология). Използва-
ли се инструменти като астролаби, 
квадранти и различни геодезични 
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инструменти, особено при построява-
нето на крепостни стени около ново-
възникващите градове в Улус Джучи. 
В новите градове улиците често били 
по посока на земните паралели и ме-
ридиани. В Болгар имало специален 
чиновник, който отговарял за точно-
то време и неговата служба измервала 
времеви интервали на цялата терито-
рия на улуса – фиг. 22. 

Фигура 22. В предмонголския период 
територията на Волжска България 
растяла и в 13-ти век държавата 
хич не била малка. Та имало къде да се 
правят астрономически изследвания, 
тъй че географското положение да 
влияе доста на това, което се вижда 
по небето. В годините на Улус Джучи 
тази ситуация не се променила, на-
против – Болгар като столица и след 
това като голям град в улуса, станал 
притегателен център за учени от 
централна Азия.

Например установило се, че най-къ-
сата нощ в Болгар е около 4 часа и 
половина, докато измерванията за 

най-късата нощ в Акикула (днес на-
ричан Белоозерск) е три часа и поло-
вина. Измерването на времето имало 
и религиозно значение, защото точно 
трябвало да се спазват часовете за мо-
литва. 
Научни знания се разпространявали 
и посредством художествената ли-
тература. Много известна е поемата 
„Сухайл и Гулдурсун“ на Саиф Сарай 
(починал през 1396 г.), в която пише, 
че влюбената девойка кръжи око-
ло своя възлюбен тъй както Земята 
кръжи около Слънцето. Оп-па-а-а-а-а, 
ама това е доста преди Коперник (100 
и повече години). А в 1342 г. поетът 
Кутб пише, че всяка звезда си е отде-
лен свят и че между звездите има го-
леми разстояния, а Вселената се нами-
ра във вечно движение. Оп-п-а-а-а, та 
през кои години бяха ония истории с 
Джордано Бруно, дето го поизгориха 
на клада заради подобни възгледи? 
Явно българските учени, че дори и пи-
сателите от Волжска България са зна-
ели някои неща за Вселената и Слън-
чевата система доста години преди 
тия неща да бъдат научени от запад-
ноевропейските ренесансови колоси. 
Та учените от Волжска България били 
200 години напред. Ама то и Ренесан-
сът започнал в Константинопол и по 
българските земи, но бил прекъснат. 
Та борбите на балканските народи 
допринесли доста за спокоен Рене-
санс в Западна Европа. Друго щеше да 
си бъде, ако Германия и Франция, и те 
бяха изкарали някой век под турско. 
Географските познания на народите 
от обширните степи били обширни 
колкото степите, че и по-обширни. 
Границите на хунската империя били 
почти от Тихия океан до съвременни-
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те Италия и Франция. Дошлият на смя-
на на тази империя хаганат на небес-
ните тюрки бил от Крим до Китай и от 
сибирските простори до Индия. Тези 
империи имали карти на своите земи 
и географските им познания никак 
не били по-малки от тези на гърците 
или китайците. Тези географски по-
знания се предавали напред във вре-
мето. Запазено е писмо на хазарския 
хаган Йосиф с описание на земите на 
хазарския хаганат и живеещите в него 
народи (където се говори и за бълга-
рите и роднините им буртаси, сувари, 
черемиси (чуваши), населяващи земи-
те около река Волга – виж пак фиг. 22. 
Географските представи на волжски-
те българи били свързани със средата 
им на обитаване. Земята на Волжска 
България била предимно чернозем, 
сравнително равнинна и от степен ха-
рактер, като, разбира се, имало и гори. 
От XI век територията на държавата 
започва да се разширява, а българи-
те да се разселват. След падането на 
хазарския хаганат Каспийско море 
(което дотогава се наричало Хазарско 
море) започва да се нарича Българско 
море, а българите поемат контрола на 
търговските пътища, минаващи през 
Поволжието и идващи от източните 
страни и отиващи към руските княже-
ства и Европа. В този период Волжска 
България е богата държава, наричана 
още Сребърната България. Български 
търговци търгували с Полша, Фин-
ландия, Дания, Норвегия и Швеция и 
много добре знаели къде се намират 
тези страни и каква е тяхната геогра-
фия. 
Културните взаимодействия на вол-
жските българи със съседните пле-
мена и народи били многостранни. 

Буртасите, близки родственици на 
българите, били бързо включени и 
интегрирани в състава на Волжска 
България. Хазарите били близки по 
произход и по език със старите бъл-
гари. Отношенията между двата на-
рода били противоречиви, тъй като 
хазарите около 150 години потискали 
волжските българи чрез обширния 
си хаганат. Но през контактните ка-
нали на този хаганат търговците от 
Волжска България установяват връз-
ки с кавказките народи и с Източната 
Римска империя, която някои наричат 
още Византия. Добри търговски отно-
шения били поддържани и с другите 
тюркски племена в обширните степи, 
като печенегите, огузите и куманите. 
Куманите са интересни и за историята 
на дунавска България. Много важни 
били търговските и културните връз-
ки на Волжска България със съседни-
те и не толкова съседни руски княже-
ства. От Болгар до Киев съществувал 
широк търговски път, по който имало 
20 места за почивка – фиг. 23. 

Фигура 23. Търговският път от Вели-
кия град Болгар до Киев.

Чрез търговските пътища, минава-
щи през руските княжества, българ-
ските търговци от Волжска България 
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установили търговски контакти с 
централна и западна Европа. Географ-
ските познания на волжските бълга-
ри били много добри. Те най-добре 
познавали зоната на „седмия климат“ 
– областта, където те се намирали и 
познавали добре и географските осо-
бености на съседните области, а и осо-
беностите на населяващите ги народи. 
Голяма част от географските сведения 
от онова време за тази седма зона на 
климата са от български източни-
ци от Волжска България. Например 
българите добре знаели за северното 
Тъмно море (Северният ледовит оке-
ан), по бреговете на което била насе-
лената от диви племена област Югра, 
която пък била на север от областта 
Ису, до която от Болгар се стигало 
след 20 дни път по суша (около 1000 
км) или 3 месеца път по вода обратно 
по течението на река Кама. От облас-
тта Ису се стигало до областта Югра 
след 20 дни път на кучешки впрягове. 
Племената там, от една страна, били 
оградени от Тъмното море, а от дру-
гата страна, от огромни гори. Инте-
ресното е, че българските търговци 
имали монопол върху търговските 
пътища към тези области и за да не 
допуснат търговци от други народи 
там, измисляли фантастични истории 
за неприятностите, които очакват чо-
век в северните земи и за нещастията, 
които може да му донесе пътуването 
по тези земи. Там живеели великани, 
огромни птици обитавали огромни 
дървета, а хората били тормозени от 
същества, които имали крака на бик. 
Северните народи търгували с кожи 
на зверове, а българските търговци 
им носили железни предмети, като 
особено ценени били оръжията от же-

лязо. Там на север според българските 
легенди били митичната и непроходи-
ма каменна планина Каф. Там, в тези 
северни земи, Мракът царувал дълго 
време през годината. Там българските 
учени провеждали и астрономически 
наблюдения. Запазени са разкази за 
български мъдрец, който провеждал 
наблюдение на звездите в определе-
на точка на около 1000 км северно от 
Болгар. Формирането на Улус Джучи 
(Златната орда) засилило търговия-
та по тези земи, които били огромни. 
Един арабски пътешественик пишел, 
че ако се тръгне от изток на запад, са 
необходими 6 месеца, за да се стигне 
от източната до западната граница 
на улуса, а ако се тръгне от столицата 
Болгар на юг, са необходими 4 месеца 
път пешком, за да се стигне граница-
та. В тази огромна държава българ-
ските търговци били посредници в 
търговията между южните райони 
на улуса и северните области (някои 
от тях описани по-горе). Там, в земи-
те на мрака, имало планини, които не 
са огрявани от слънцето и по които не 
растат растения и не живеят животни. 
Там живеят племена, чийто език е не-
разбираем. Когато заловиш някой от 
тях, той успява да избяга (почти вед-
нага). Там хората използват за храна 
растения от съседни планини, а в слу-
чай на глад се изяждат един друг – та-
кива са част от сведенията за „земите 
на мрака“, налични по времето на Улус 
Джучи. В улуса, а и в центъра на мон-
голската империя, имало два търгов-
ски пътя. Единият бил старият тър-
говски път, минаващ през земите на 
днешен Казахстан, средна Азия и до-
лното течение на Волга. Другият път, 
който бил масивно използван от бъл-
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гарските търговци, минавал през Си-
бир и България и отивал към земите 
на франките и оттам към Западното 
море (Атлантическия океан). То бъл-
гарите знаели добре къде е Тъмното 
море (Северния ледовит океан) и къде 
е Западното море (Атлантическият 
океан). 
Улус Джучи съвсем не бил държава на 
диваци. Там имало добре организира-
на пощенска служба, а на безопасност-
та на пътищата се обръщало особено 
внимание, за да може търговията да 
върви безпрепятствено. Понеже по ня-
кое време 40% от данъците, събирани 
от населението, отивали за общомон-
голската войска (армията на монгол-
ската империя), то всеки разбойник 
рискувал доста да бъде сгащен от мно-
гобройните и бързи монголски ко-
нници, които пазели пътищата и под-
рязвали с една глава ръста на всеки 
амбициозен „предприемач“, тръгнал 
да забогатява с кражби (по пътищата). 
През пътната мрежа на улуса българ-
ските търговци достигали да Китай, 
Индия, Персия, Египет, Сирия, Русия, 
Полша, Унгария и Италия. Търговци 
от Генуа използвали град Увек (близо 
до днешния град Саратов) за база при 
търговията си с Волжска България и 
нейния наследник – Казанското хан-
ство. Имало артикули като кожа „бол-
гаро“ – кожа, изготвена във Волжска 
България, която имала червен цвят 
и приятен мирис, вследствие използ-
ването на дървесина от бреза при об-
работката ѝ. Самото Казанско ханство 
било известно в мюсюлманския изток 
като „българският вилает“. 
Химията била също развита във Вол-
жска България във връзка с необ-
ходимостта от познания за успешна 

работа във фармакологията и зана-
ятчийството. Българските занаятчии 
обработвали мед, олово, сребро, зла-
то, които извличали от съответни-
те руди. Обработката на желязо била 
много развита и с прилагане на раз-
лични технологии – например имало 
специална технология за спояване на 
стоманеното острие с желязната част 
на произвежданите саби. Имало и до-
менни пещи за разтапяне на желязо. 
Били изработвани дебелостенни ке-
рамични съдове, в които съхранява-
ли и транспортирали живак. Доста от 
тези съдове имали сферично-конич-
на форма и били нещо като днешни-
те по-големи колби. Било развито и 
производството на стъкло и стъклени 
съдове – имало пещи за стъкло и стък-
лодувите в българските градове про-
извеждали различни съдове от стък-
ло. Правили се и стъклени прозорци с 
формата на дискове с диаметър около 
22 см – фиг. 24.

Фигура 24. Град Болгар. По времето на 
Улус Джучи градът бързо се разраснал 
и в него кипял бурен търговски, зана-
ятчийски и научен живот.

Що се отнася до фармакологията, 
доста било развито производството 
на различни видове отрови, с които 
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българите мажели стрелите си. Пък и 
били използвани за други цели – на-
пример при отравянето на куманския 
княз Аеп. Та опасно било да си против-
ник на ония българи, които добре по-
знавали и преподавали в своите учи-
лища източните трактати, посветени 
на химията. Била развита алхимията 
и покрай заниманията с алхимия по 
българските земи били открити дос-
та видове минерални бои, стъклени 
и метални смеси и лекарства. Не ще 
и дума, че в тези опити се използвали 
различни киселини и основи. С дру-
ги думи, вълшебниците от приказки-
те съвсем реално си съществували в 
земите на Волжска България и про-
извеждали чудеса в своите кабине-
ти – работилници. Е, където имало 
алхимия, била развита и медицина-
та. Здравето било особено важно за 
конните народи, така че медицината 
имала значителни традиции и в ха-
ганатите на хуните, небесните тюрки 
и хазарите, и във Волжска България, 
Улус Джучи, и в Казанското ханство. 
Особено се следяло за здравословното 
състояние на хановете, защото само 
здравият хан можел да осигури добру-
ването на силна държава, а както вече 
знаем, силната държава била свещено 
нещо за тюркските племена. Та имало 
ограничение на срока на управление 
на хана. Например в Хазария ханът 
не можел да управлява повече от 40 
години. Имало и медицински книги 
и най-ранните от тях са писани с из-
ползване на уйгурската писменост. В 
тези медицински книги имало и сбор-
ници с рецепти – например слабоуми-
ето се целяло с воден разтвор на прах 
от еленови рога, а пък ако те ухапе 
бясно куче, трябва веднага да изядеш 

мозък от яребица. За някои лекарства 
имало цяла програма за прием с опи-
сание на броя лъжички за всеки ден 
от лечението. Летописците пишат, че 
когато българският хан или жена му 
заболеят, тях ги лекуват с местни ле-
карства. Значи фармакологията била 
добре развита във Волжска България 
и доста от лекарствата се извличали 
от целебни треви. Даже се казвало, че 
ако човек заболее, книгата на билки-
те ще каже какво е лекарството. Из-
ползвали се и лекарства с животин-
ски произход. Особено ценено било 
лекарство, получавано от мускусната 
жлеза на бобър – то помагало при тре-
перене на ръцете, паралич и времен-
на загуба на паметта. Използвали се 
лекарства от стрити на прах черупки 
от миди, включително и вкаменелос-
ти на миди. С тези прахове се посип-
вали раните, за да зарастват по-бързо. 
Интересно е, че покрай Биляр и Бол-
гар имало големи находища на такива 
вкаменелости на миди, тъй че съот-
ветните прахове били доста популяр-
ни и евтини. Имало и мазила против 
кожни болести. Едно от тях, доста по-
пулярно в централна Азия и северна 
Индия, се наричало „българска кожа“ 
– „чарме-и булгхар“. Ибн Сина (Авице-
на) бил много популярен във Волжска 
България и книгата му за каноните на 
медицинската наука била многократ-
но преиздавана. Неслучайно българ-
ски лекари имало по доста от дворци-
те на управляващите на държавите от 
Централна Азия. Най–известният от 
тях бил лекар на султан Махмуд Газне-
ви – прочутият управник на държава-
та на Газневидите, където мюсюлман-
ската култура достигнала разцвета си. 
Известни били медицинските трудове 
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на Абел Али Хамид ибн Идрис ал-Бол-
гари, където имало сведения в облас-
тта на ембриологията – описание на 
това, как се образуват животински и 
човешки зародиши. Също много попу-
лярен бил трактатът „ За простите ле-
карства“ на Бурханетин Ибрахим ибн 
Юсуф ал-Болгари. А имало и сложни 
лекарства, специалист по които бил 
Таджадин ал Хасан ибн Юнус ал-Бол-
гари, работил в Персия и написал 
трактат за противоотровите, както и 
трактат за целителните свойства на 
лекарствените треви. Нали забеляз-
вате – всичките са ал-Болгари. Няма 
такива с приставка ал-Татари (татари-
нът). Но за това по-долу.
Доста интересни били представите на 
волжските българи за историята. Те 
изучавали родословните дървета на 
различните родове. Както вече писа-
хме, държавата трябвало да бъде сил-
на и силната държава била обожест-
вявана в старите времена. А елемент 
от силната държава била историята 
на народа и историята била запис-
вана в книги. Например, официална-
та история на хаганата на небесните 
тюрки започвала с легендарните ха-
гани Бумин и Истеми, които се поя-
вяват веднага след сътворението на 
Небето и Земята. Тоест най-първите 
хора на земята били тюрките. Бумин 
и Истеми създали тюркската държава 
и нейните закони и извършвали ге-
ройски подвизи. Тюркската история 
започва да излиза от фантастичното 
и да придобива реални измерения по 
времената на хаганата на небесните 
тюрки и особено през 8-ми век, когато 
биват покорени тангутите, уйгурите 
и татарите Та станало това по време 
на тюркския хан Билге и неговия на-

следник Кюл-Текин (или Гюл-Текин). 
Годините били между 709 и 733 и тези 
събития били фиксирани в орхонски-
те надписи, наречени така, понеже се 
намирали в долината на река Орхон в 
Монголия, откъдето армиите на Бил-
ге и брат му Гюл-Текин минавали, за 
да опустошават западните китайски 
провинции. Между другото, на тази 
река е разположен и Каракорум, който 
бил столица на монголската империя, 
основана от Чингиз хан. Интересни 
са хазарските легенди за възниква-
нето на хазарите, откъдето се вижда, 
че хазарите и старите българи били 
родствени народи. Хазарската леген-
да казва, че хазарите са потомци на 
Тогарм, който бил син на Ной. Тогарм 
имал 10 сина, от които седмият по ред 
бил Хазар, деветият – Болгар, а десети-
ят – Сувар (и ето ви ги хазарите, бълга-
рите и суварите, за които споменахме 
в този разказ, че били близки родни-
ни на българите, говорили много по-
добен език и били бързо интегрирани 
във Волжска България). Тук следва 
да отбележим и добре известния ни 
именник на българските ханове, кой-
то, ако приемем, че Авитохол означа-
ва Атила, ни дава известна информа-
ция за движението на българите на 
запад. Вероятно това движение го е 
имало още при империята на хуните, 
която е предшественик на хаганата на 
небесните тюрки. Покрай хуните на 
запад се движели и българите и веро-
ятно това е причината те да се окажат 
по западните граници на хаганата на 
небесните тюрки и Велика България 
на Кубрат (и не само на Кубрат) да се 
създаде в северните причерноморски 
области. Интересното в именника е, 
че след Авитохол следва Ернах и това 
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име е доста подобно на името на сина 
на Атила, който се казвал Ирних. Та 
излизало, че родът Дуло е древен и 
славен, че и по – славен от рода на ха-
зарските хагани. 
Легендата за произхода от сина на 
Ной я имало и при българите. Там си-
нът на Ной се нарича Алп, а след него 
идват синовете му Болгар и Буртас, 
построили градове със същите име-
на и считани за родоначалници на 
българите и буртасите. В следващите 
векове, в периода на създаването на 
централизираната Волжска България, 
вече се задавал по-научно въпросът за 
произхода на българите. Отговорът, 
който може да се намери в арабски из-
точници бил, че българите произхож-
дат от смесване на северните народи 
и тюрките – това написал арабският 
историк ал-Казвини 
през XIII век. И като 
гледа днес човек на-
селението по земите 
на Волжска България, 
то хич не прилича ан-
тропологично на тата-
ро-монголите. Обясне-
нието е просто – те не 
са татари. Те са наслед-
ници на волжските 
българи, тоест на бога-
та и славна история и 
дълговечна култура и 
предците им са разби-
вали армията на Чин-
гиз хан – т.е., на същите 
тези татаро–монголи. 
Държавата им е била 
силна и с нея са се съобразявали всич-
ки руски княжества. Е, днес това за ня-
кого може и да е неудобно, но факти-
те са си факти. От друга страна, пък, е 

разбираемо – ако ще градим империя 
и на нас ще ни боде в очите наличие-
то на силна държава и славен народ в 
миналото на съответната територия, 
и ние ще се стремим да заличим исто-
рическото съзнание на тези хора. Тези 
номера са правени и по други области 
на света и човек трябва само да пог-
ледне към бившата югославска репу-
блика Македония и веднага ще се сети 
за какво иде реч. Всъщност, нека да 
отбележим, че като гледа човек стари-
те карти на Руските земи и съседните 
държави, има територии, близо до ре-
ките Дунав и Волга, които са обозна-
чавани с името България. А пък из ар-
хивите турски има документи от 1550 
г., които говорят за Казан – столицата 
на българския вилает – фиг. 25. 

Фигура 25. Град Казан – столицата на 
българския вилает (Казанското хан-
ство).
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 Пътешествениците наричали Вол-
жска България „царството на разума“ 
и „златния трон на Изтока“. В 1223 г. 
хан Челебир разбил армията на Чин-
гиз хан и Волжска България 15 годи-
ни спирала устрема на монголите (и 
на включените в армията им татари) 
на запад към руските земи и Европа. 
И отблъснала нашествията през 1229, 
1232 и 1235 година. Че коя друга то-
гавашна държава е удържала толко-
ва? Я направете списък на държавите, 
които са удържали повече от година 
на монголската инвазия! Дали пък 
ще се изненадате, ако в списъка има 
името само на една държава? Е, тази 
славна история трябвало да се изтрие. 
И е тръгнала да се трие. Ленин е учил 
в Казанския университет и добре е 
знаел (и даже е написал), че на 1500 
християнски деца в района се пада по 
1 училище, докато при мюсюлмани-
те на 100 деца има едно училище. Та 
хващате името на народ без държава 
– татарите и го лепвате на хората със 
славна история покрай Казан и земи-
те на Волжска България. И ето ви ги 
тях – татарите. Удобно е – така триете 
спомена за силната държава и славна-
та история. И така се прави, ако иска-
те да направите империя. Да, но как 
наричате един народ може и да няма 
много общо с това какъв е той всъщ-
ност. Същата игрица се опитва да се 
играе и на едно друго място, много 
близо до нашите граници, но когато 
собственият ти елит е „залупен“, как-
то казва народът, съседите и други ще 
ти играят такива, че и други игрици. 
А качествата на волжските българи 
били доста оценявани от много отдав-
на. Когато през 985г. княз Владимир 
(този дето въвел християнството в 

Русия) тръгнал на поход срещу бъл-
гарите на Волга, с него бил и чичо му 
Добриня. Походът бил успешен за Вла-
димир, но Добриня му казал: „Слушай, 
тия българи всичките са обути в коже-
ни ботуши. От такива данъци няма да 
можем да вземем. Да ходим да си по-
търсим някои, които са обути с лапти 
(старинни обувки от дървесна кора).“ 
И сключил Владимир мир с българите. 
И българите казали, че мирът ще бъде 
нарушен, когато камъните започнат 
да плават и когато хмелът започне да 
потъва. И през 986г. отишла делегация 
на тези българи в Киев да убеждава 
Владимир да приеме исляма. И ги слу-
шал той, докато му казали, че пиенето 
на вино е забранено. Умен бил Вла-
димир – и им отговорил: „За нищо на 
света! Веселбата на Русия е в пиенето 
и без него тя не може да бъде!“ И при-
ел религия, която се отнасяла по-ли-
берално към пиенето на вино. А пък 
когато Иван Грозни тръгнал на поход 
срещу Казанското ханство, неговите 
летописци говорели за българските 
градове, управлявани от царя Казан-
ски и че Казан е столицата на земята 
българска. Чакай бе, ще кажете – ма 
това е вече 1550 г., че къде са татари-
те? Така де, няма ги – има българи. И 
в руските летописи направо си се го-
вори за българския град Казан. И още 
по-смешно – в 1850 -1917 г. има много 
книги на руски професори, описващи 
населението в Казан и околните земи 
и там черно на бяло пише, че „самите 
татари наричат себе си българи“. Зна-
чи – ние им лепнахме името татари, че 
да си правим империята, ама те про-
дължават да си се наричат българи. И 
никой не ги е учил нито ги е карал да се 
наричат така. Ама не ни пречи да при-
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знаваме, че когато през 1552 г. е пре-
взет Казан, най-накрая завършва мно-
говековната битка на Рюриковичите с 
държавата на волжските българи. То, 
като гледа човек, тая битка е била към 
600 години. Защо да създаваме косте-
лив орех насред империята си? И тъй 
– те предците им българи – ама тия – 
татари. И на едни други предците им 
българи, ама те – македонци. Един и 
същ номер и на двете места. Па може и 
да мине номерът – създават се факти 
и почват да се трупат. Но номерът не 
минава пред хора, добре запознати с 
трудовете на Гумильов.
Нека да завършим със следното. Вед-
нъж Тамерлан – фиг. 26, 27 

Фигура 26. Тамерлан (праправнук на 
Хулагу) посещава Баязид в тъмница-
та. Кой Баязид, бе? – ще кажете, онзи, 
дето покорил дунавска България? Да, 
същият. Баязид толкова се възгордял, 
след като покорил Дунавска България, 
че пратил писмо на Тамерлан с искане 
Тамерлан да му се подчини, че и да му 
коленичи. Иначе....ехе-хей, Баязид щял 

да дойде с мощната си армия. „Не бери 
грижа“ – отвърнал му Тамерлан – „аз 
ще дойда при тебе с моята армия“. В 
1402г. се състояла битката при Анго-
ра (Анкара). Баязид бил тотално раз-
бит, сложен в клетка (като идете във 
Виена вижте картината в двореца в 
центъра на града) и закаран при Тамер-
лан. Остатъците от турската армия 
били спасени от .... Венецианския флот. 
В туй време българите вдигнали въс-
тание – на Константин и Фружин. И 
вместо да се освободят (няма султан, 
османската армия разбита) – те пак 
почнали да се карат кой е по-по-най. 
Нормално за ония времена – па Видин-
ско царство, па Търновско царство, па 

Добротица – все 
отбор „юнаци“, 
всеки по-по-най 
от другия. Ре-
зултатът – 480 
години робство. 
Помнете разпа-
дането на Хаза-
рия, помнете и 
българския „юна-
чен“ елит, който 
не можал да по-
беди османските 
турци, докато 
Тамерлан раз-
карвал султана 
им в клетка и ар-

мията им била разбита. Ма те били 
много културни наще по ония времена. 
Тъй-тъй – с голямата си култура за-
гробили държавата си. Никога не за-
бравяйте! 
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 строил армията си за преглед. Арми-
ята му се простряла от планината Ел-
брус (която днес е в Кабардино-Бал-
кария и ако Балкария ви напомня на 
нещо, то хич не е случайно) или как-
то я наричали балкарите – Минги-тау 
(вечната планина), та чак до Каспий-
ско море. Та тоз ли човек не е знаел 
какви са народите, с които води вой-
ни? Знаел е и то доста по-добре от ис-
ториците 600 години след него. И я да 
видим какво е написал. Та, на десния 
бряг на река Сарис, до Улугтагския 
планински масив, е намерен следният 
каменен надпис от Тамерлан:
„В името на Аллаха, милостивия и 
милосърдния! Владетел на всичко, 
Светилище на истината, Неуморен за-
щитник, Всесилен и Всемогъщ, Пре-
мъдър дарител на живот и смърт! В 
годината 793 в средния месец на про-
летта на годината на овцата (6 април 
1391 г) султанът на Туран Тимур-бек 
(Тамерлан) се вдигна с тристахилядна 
войска за исляма срещу БЪЛГАРСКИЯ 
ХАН ТОКТАМИШ-ХАН. Достигайки до 
тази местност, той (Тамерлан) издиг-
на тази могила като паметен знак.... “

Оп-па-а-а-а-а! Българският хан Токта-
миш!!!! Чакайте бе, веднага ще каже 
някой – ама този не беше ли превзел 
Москва в 1382 г.??!! – фиг. 28.

Фигура 27. Тамерлан.

Фигура 28. Хан Токтамиш превзема 
Москва – 1382 г.
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 Две години след Куликовската битка 
през 1380 г.? Тъй-тъй, дето има една 
приказка. Български хан? Ма той Та-
мерлан се е объркал, ма той луд, ма той 
не знае какви ги пише – ще закудкудя-
кат съвременни „експерти“. Тъй, амчи 
как – покажете ми драги „експерти“ 
вашата армия, простряла се от Елбрус 
до Каспийско море и ще ви повярваме, 
че Тамерлан хабер си е нямал, ама ха-
бер си е нямал с кого е воювал. Ама да 
не би пък още по онези времена мон-
голите в Поволжието да са били вече 
асимилирани от волжските българи? 
И понеже столицата на Улус Джучи е по 
тези земи, Тамерлан да говори за Ток-
тамиш – ханът на българите? Което 
добре обяснява защо Тамерлан пише 
за българите и защо Рюриковичите 
се борят с държавата на българите? 
И защо народът там се нарича бълга-
ри? Де ги тататарите? И всичките уче-

ни хора имат ал-Булгари в името си. 
Ал-татари, ал-Татари – де го ал-Тата-
ри – няма ал-Татари. Х-м-м-м-м-м, май 
някои неща не са така, както се мъчат 
да ни ги представят. Обаче то е разби-
раемо за нас, а за да стане разбираемо 
и за вас, да завършим с един цитат от 
Ейбрахам Линкълн: „Можете да лъже-
те част от хората през цялото време и 
целия народ за част от времето, но не 
можете да лъжете целия народ през 
цялото време“. Доста поучително из-
речение, показващо защо класическия 
тип съвременни политици винаги се 
„дънят“. Хайде със здраве и до следва-
щия разказ, който ще се върти около 
историята на някой голям пасионар 
(нали още си спомняте двата предиш-
ни разказа за Гумильов) и за това, кое-
то този пасионар е направил. А кой ще 
е пасионарът ли? Ще видите!
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ВЪВЕДЕНИЕ – ГЕРГАНА ЛАПТЕВА

Мистичната южна земя 
привлича мореплаватели 
и учени още от дълбока 
древност. За съществува-

нето на обширен континент в южната 
част на земния глобус, който „балан-
сира” северните части на Европа, Азия 
и Северна Африка, се споменава веко-
ве наред. Още през IV в. пр.н.е. в посту-
лата си за земната симетрия Аристо-
тел предполага, че на юг от познатия 
свят трябва да има също толкова 
обитаеми земи. През II в. пр.н.е. тази 
южна земя се появява в първия глобус 
на древногръцкия философ Кратес. В 
съществуването на Terra Australis – го-
лям континент в далечният юг на зем-
ното кълбо като „антипод” на север-
ните Европейски и Азиатски земи е 
вярвал и Птолемей (I в. от н.е.), който 
внушава идеята за симетрия на цяла-
та позната суша, а римският писател 
и философ Макробий я изобразява на 
карата на света ~V в. н.е.  

Карта на света, Макробий, ~V в. н.е.

Едва през 1418 г. португалският принц 
Енрике Мореплавателя започва да фи-
нансира пътувания в тропиците с цел 
намиране на морски път до Индия, 
който заобикаля Африка. Това е на-
чалото на изследванията на Южното 
полукълбо. През 1473 г. португалски-
ят  мореплавател Лопеш Гонсалвеш 
доказва, че е възможно да се пресече 
екватора, след което моряците и кар-
тографите започват да приемат въз-

Антарктида

ТERRA AUSTRALIS INCOGNITA 
(Непознатата Южна земя)

АВТОР - ГЕРГАНА ГРИШЕВА ЛАПТЕВА 
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можността за съществуването на все 
още неоткрит континент с умерен 
климат, южно от позната част на света. 
През 1488 г. достигането на нос Добра 
Надежда от Бартоломеу Диаш е пър-
вият досег на европейците с антаркти-
ческия студ и показва, че има океан, 
който разделя Африка от Антарктида. 
Диаш, като капитан на един от кора-
бите и главен навигатор на втората 
експедиция, достига Индия – тази на 
Педро Алварес Кабрал. Взимайки курс 
на югозапад, първо открива за Пор-
тугалия брега на Бразилия, откъдето 
се насочва право на изток. На 29 май 
1500 г,. в непосредствена близост до 
Нос Добра Надежда, експедицията се 
сблъсква със силна буря, при която 
четири от корабите потъват с целия 
си екипаж, в това число и този на Бар-
толомеу Диаш. По ирония на съдбата 
той  намира смъртта си близо до носа, 
наречен от него Нос на бурите (Cabo 
das Tormentas) и чието достигане ще 
остави името му в историята.
 
През 1520 г. Фернанду Магелан откри-
ва проток, разделящ Южна Америка 
от Terra Аustralis (Магеланов проток). 
Той дори не предполага колко близо е 
бил до последния дотогава неоткрит 
континент на Земята – 1300 км или 
две седмици плаване на тогавашни-
те кораби е разстоянието до Антар-
ктическия полуостров. Той решава, 
че островите Огнена земя на юг са 
разклонения на Неизвестната южна 
земя, като това е включено в картата 
на Абрахам Ортелий от 1570 г. Там тя 
е записана като Terra australis recenter 
inventa sed nondum plene cognita (Ново-
откритата, но все още не напълно по-
зната Южна земя).

На своите глобуси много европейски 
картографи от онова време свързват 
крайбрежията на Огнена земя и Нова 
Гвинея и създават континента Terra 
Аustralis incognita, обхващащ част от 
тропиците на акваторията на истин-
ските южни части на Тихия и Индий-
ския океан. Търсенето на Великата 
южна земя е водещ мотив за много 
експедиции през XVI и началото на 
XVII век. 
Испанският Адмирал Габриел де Кас-
тиля през март 1603 г. потегля от Вал-
парайсо (Чили) начело на експедиция, 
изпратена от вицекраля на Перу Луис 
де Веласко Маркиз де Салинас, с ми-
сия да спре холандското нашествие 
в моретата на юг от Чили. Под негов 
контрол са три кораба: галеона Хесус 
Мария,  Нуестра Сеньора де ла Висита-
цион  и Нуестра Сеньора де лас Мер-
седес. Експедицията достига до 64° ю. 
ш.  в Южния океан. Предполага се, че 
тогава за първи път е видян архипела-
гът на Южните Шетландски острови, 
тъй като това е най-отдалечената точ-
ка на юг, до която са достигали кора-
бите. 
Днес на Габриел де Кастилия е кръсте-
на Испански антарктическа база, раз-
положена на остров Дисепшън.
През 1642 г. Абел Тасман доказва, че 
дори Нова Холандия (Австралия) е 
разделена с море от големия Южен 
континент. Пътешествениците, зао-
бикалящи нос Хорн, често се изправят 
срещу ветрове, които ги завличат на 
юг в студените и покрити с лед море-
та. 
Алесандро Маласпина (на италиан-
ски Alessandro Malaspina, на испански 
Alejandro Malaspina), роден през 1754 
г. и починал през 1810 г., е италиански 
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мореплавател и географ на испанска 
служба. През септември 1788 г. Ма-
ласпина е назначен за началник на 
испанска военно-научна експедиция 
с два кораба („Descubieta” и „Atrevida”) 
за поддържане статуса на Испания в 
задморските ѝ владения в Америка и 
Азия. На 28 януари 1794 г. експедици-
ята достига 57º ю. ш., плавайки между 
големи ледени късове, на юг от Фол-
клендските (Малвински) о-ви. Данни-
те, получени по време на плаването, 
са с голям принос в областта на карто-
графията, естествена история, етно-
логия и графични изкуства, подробно 
описани в дневниците на Маласпина.
По време на втората си експедиция 
(1772–1775) Джеймс Кук е начело на 
корабите „Резолюшън” и „Адвенчър”. 
Експедицията е насочена отново към 
търсенето на Terra Australis. През 1773 
г. той пръв прекосява Южния поля-
рен кръг, открива множество атоли и 
острови и извършва първото около-
светско пътешествие от запад на из-
ток, без да достигне до митичния кон-
тинент, но успява да се доближи до 
невижданите дотогава южни ширини 
от 71,10О ю. ш. Опровергава тезата, 
че Нова Зеландия е северният край 
на Южния материк и предполага, че 
този континент се намира в непосред-
ствена близост до Южния полюс и е 
покрит с лед и отделен от Австралия 
и Нова Зеландия с океан. През 1804 г., 
на картата на британеца Матю Флин-
дърс, „отделеният” от Terra Australis 
континент си „присвоява” името Ав-
стралия.
Първият български географски гло-
бус е създаден през 1836 г. от Неофит 
Рилски. Глобусът е изработен от дебел 
картон, а континентите върху него са 

оцветени в черно, зелено и кафяво. 
Ясно личат океаните и част от море-
тата. Разделен е на 12 сектора, върху 
които с черно мастило са нанесени 
очертанията на географските обекти. 
Отбелязани са северният и южният 
полюс, също така полярните окръж-
ности.  

Калиграфска карта на Магелановия проток, 
Питър де Берт, 602
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<-Първият български географски гло-
бус, изработен от Неофит Рилски през 
1836  г.

С днешна дата за вече обособената по-
лярна област общоприето е название-
то Антарктида, произлизащо от гръц-
кия термин ανταρκτική (антарктики), 
който в свободен превод означава „на-
миращ се на обратната страна на се-
верните земи или срещу Арктика”. От 
своя страна наименованието Арктика, 
произлиза от гръцкото название на 
съзвездието Голяма мечка (Мегали 
Арктос), използвано в Северното по-
лукълбо за определяне на посока се-
вер. За първи път Южната земя е наре-
чена Антарктида от Мариний Тирски 
още през II в. от н.е. Римските автори 
от I–II век използват латинизираното 
гръцко название polus antarcticus.

В някои езици, сред които и българ-
ския, Антарктика е наименование, 
отнасящо се за областта около Юж-
ния полюс на Земята. Общата площ 
на акваторията и територия е 48–52 
млн. кв. км, което прави около една 

десета от земната повърхност. Грани-
цата е в морето – това е т.нар. антар-
ктическа конвергенция (наричана 
също антарктически океански поля-
рен фронт), която минава между 50° и 
60О южна ширина. Тук се срещат два 
околополюсни водни пръстена, чия-
то температура се различава с 2°– 3°С. 
Вследствие на по-голямата плътност 
по-студените антарктически повърх-
ностни води попадат под по-топлата 
субантарктическа вода в зоната на 
смесването. Така се образува доста 
рязка океанска граница. На морската 
повърхност тя се забелязва по нерав-
номерните течения и внезапната про-
мяна на температурата и солеността. 
На юг от тази линия се намира Антар-
ктика, а на север започва Субантар-
ктика. Субполярната зона се разпрос-
тира на север до друг океански фронт 
в морето – субтропичната конверген-
ция, която протича на около 40° ю. ш. 
Антарктида е континент, обграждащ 
Южния полюс на Земята. Той е най-сту-
деното място на планетата, почти из-
цяло покрит с лед (около 98% от те-
риторията на Антарктида е покрита 
от лед с дебелина 1,6 км) и има статут 
на ледена пустиня (годишните вале-
жи са само 200 мм около бреговете и 
далеч по-малко към вътрешността). 
Заема централната част на географ-
ския регион Антарктика. Площта му 
от 14 700 000 кв. го прави петият по 
големина континент след Азия, Афри-
ка, Северна и Южна Америка, и пред 
Европа и Австралия. Въпреки това той 
всъщност няма постоянно население. 
Разположен е предимно южно от Ан-
тарктическия кръг и е обграден от Ат-
лантическия, Тихия и Индийския оке-
ан. От планински вериги е разделен на 
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Източна и Западна Антарктида, които 
грубо съответстват на източното и за-
падното полукълбо според Гринуич-
кия меридиан. 
В англоезичната литература няма 
това разделяне, като съответно Ан-
тарктика е континентът, разположен 
около Южния полюс, а прилежащите 
му територии се наричат Антаркти-
чески регион..
Кой е открил Terra Australis (Южна 
земя), възприемана от Западния свят 
като континента, „уравновесяващ” 
земното кълбо в южната му част. Дали 
да „видиш”, означава  да „откриеш”?

***

АВТОР:ГЕРГАНА ГРИШЕВА ЛАПТЕВА 
– член и завеждащ отдел „Култура” на 
Българския антарктически институт. 
Участник в седем Национални антар-
ктически експедиции. Геолог, Софий-
ски университет „Св. Климент Охрид-
ски”.

***
СЪАВТОР: ПРОФ. ДН ХРИСТО ЦА-
НЕВ ПИМПИРЕВ – Директор на Бъл-
гарския антарктически институт и 
Центъра за полярни изследвания към 
Софийски университет „Св. Климент 
Охридски”. Ръководител и участник 

в 25 Национални антарктически екс-
педиции. Професор по геология в Со-
фийски университет „Св. Климент Ох-
ридски”.

***
КОНСУЛТАНТ: Д-Р ЛЮБОМИР ЛАЛОВ 
ИВАНОВ  - математик в Българската 
академия на науките. Председател на 
българската Комисия по антаркти-
ческите наименования и национален 
представител в международния Ко-
митет по антарктическа географска 
информация. Президент на Фондация 
„Манфред Вьорнер“. Член на Българ-
ския антарктически институт и участ-
ник в четири Национални антаркти-
чески експедиции.
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1. КАРТА НА ПИРИ РЕИС, 1513 г.

Пири Реѝс  (Мухидин Пири) е осман-
ски мореплавател, учен и картограф, 
живял между 1465–1554/5 г. в Гели-
болу (Турция), където днес има му-
зей, носещ неговото име. По произход 

е османски турчин, син на Хаджи Али 
Мехмед от град Караман и племеник на 
легендарния османски мореплавател 
Кемал Реѝс (от раис - капитан на араб-
ски). Подобно на чичо си, Пири избира 
пътя на мореплавател. Неговият чин 
в турската армия му позволява при-
вилегирован достъп до имперската 

библиотека в Константинопол. Пири 
Реѝс е колкото велик моряк, толкова 
и велик картограф. Той създава „Мор-
ски атлас – Морска книга (Бахрие)”, а 
през 1513 г. начертава своята „Карта 
на света”. В серия бележки върху кар-
тата, той отбелязва, че е копирал ин-

формацията за нея от голям брой дру-
ги карти, някои от които са от IV в. пр. 
н.е.
Може  би постиженията на Адмира-
ла щяха да останат неизвестни, ако 
през 1929 г. професор Адолф Деисман, 
работещ тогава в архива на Двореца 
„Топкапъ”, не бе попаднал на ценната 
находка, а именно част от картата на 

http://pcstore.bg/


 

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

50 Българска наукаСептември 2017

С подкрепата на:

Света на Пири Реѝс. Тя е нарисувана 
върху пергамент, изработен от кожа 
от газела и включва координатна мре-
жа, пресичаща Атлантическия океан. 
Така наречените линии на посока са 
типични за морските пътепоказатели 
от Средновековието и на тях не се от-
белязва географската дължина и ши-
рина, а се ползват по-скоро като ука-
зател на посоките. Картата включва 
още красиви рисунки и записки, отбе-
лязващи важни открития.
На картата е виждат очертания на 
континент, тогава неизвестен, днес 
познат като Антарктика. Вероятно, 
чрез комбинации от различни из-
точници, Пири Реѝс е създал карта 
с правилна брегова линия на Антар-
ктика, ползвайки един източник, но 
с неправилно местоположение, взето 
от друг. Също така при създаването 
на двуизмерни карти се получава из-
кривяване на сферичната форма на 
Земята. Как точно се е справял с това 
Пири Реѝс е обект на дебати. Възмож-
но обяснение за наличието на Антар-
ктида на картата е, че това е продъл-
жението на Южна Америка, огънато 
от сферичността на Земята, само че 
бреговата линия е твърде детайлна и 
много учени отхвърлят тази хипотеза.
През 1953 г. офицер от турския флот 
изпраща картата на Пири Реѝс за оцен-
ка в Хидрографския отдел на флота 
на САЩ М. Уолтърс, главен инженер в 
бюрото, извиква на помощ Арлингтън 
Малъри, авторитет по въпросите за 
древните карти, с когото е работил и 
преди. След дълго изучаване, Малъри 
открва, че е използван проекционен 
метод. За да провери точността на 
картата той прави мрежа и пренася 
картата на Пири Реѝс върху глобуса. 

Картата се оказва абсолютно точна. 
Малъри знае, че единственият начин 
да нарисуваш карта с такава точност 
е зоново изследване. Както се твър-
ди в писмото на флота до проф. Чар-
лз Хапгуд (Карти на древни морски 
крале, Чарлз Хапгуд), шведско-бри-
танската експедиция до Антарктида 
потвърждава, на базата на изследва-
ния със сонар и сеизмично озвучава-
не, че заливите, реките, планините и 
др., изобразени на картата на Пири 
Реѝс действително са на точните мес-
та под леда, дълбок 1,5 км.
Разбира се има и много противопо-
ложни мнения относно съдържание-
то на картата на Пири Реѝс. Според 
Кийт Фицпатрик Матюс, археолог от 
Областния музей на Северен Хертфор-
дшир, картата не показва никакви не-
познати земи, най-малко Антарктика, 
а съдържа грешки, подобни на тези 
на Колумб (който е вярвал, че Куба е 
азиатски полуостров).  Той също така 
смята, че част от изобразените на кар-
тата континенти са били добавени 
като необходимост от балансиране на 
сушите на север и на юг, за да се пре-
дотврати „преобръщането на Земята”. 
Независимо от всичко, картата на 
Реѝс е забележително постижение, 
свидетелство за уменията му като 
картограф. В момента тя се намира в 
музея Топкапъ в Истанбул. Учените не 
са престанали да я изучават, но отго-
вори на въпросите така и не са наме-
рени, а недоказаните теории стават 
все по-многобройни.
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 2. КАРТА НА АНТАРКТИДА 
НА ОРОНС ФИНЕ (ORONTIUS 
FINAEUS), 1531 г.

Оронс Фине (с латинизирано име, ха-
рактерно за тези години,  Оронций 
Финей) е френски математик и геог-
раф. Роден на 20 декември 1494 г. и по-
чинал на 8 август, 1555 г. Известният 
вече от по-стари карти обширен Южен 
континент за първи път се появява на 
картата на Оронс Фине с името Terra 
Australis (Южна Земя).  На нея се чете 
надпис: “Terra Australis nuper inventa, 
sed nondum plene examinata”(„Южна 
земя наскоро открита, но все още не 
напълно изследвана”. Оттук остава 
името Terra Australis (Южна земя) или 
Terra Australis incognita (Непозната 
Южна земя). 
По време на проучване  през 1960 г. 
проф. Хапгуд и екипът му установяват, 
че общата форма на Антарктида по-
разително наподобява вида, в който 
е изобразена на съвременните карти. 
Мястото на Южния полюс и планин-
ските хребети по бреговете напомнят 
сегашните очертания. В процеса на 
анализа на картата учените правят 
сравнение на пропорциите на Антар-
ктида от картата на Оронс Фине със 
съвременна карта. Измерват два тра-
верса през континента и сравняват 
съотношенията на сегашната с тази 
на Фине. Резултатът бил, че те съвпа-
дат, но не напълно. В средновековна-
та карта Антарктическият полуостров 
е удължен с 15О на север, а бреговете 
на целия континент са разтеглени във 
всички посоки, като почти достигат 
тропиците. Освен това Антарктида е с 
верни очертания, но разположена по-

грешно. За да е на правилното място, 
трябва да се завърти върху картата с 
20О на изток. Очевидно проблемът е 
в мащаба. Използвайки карта в по-го-
лям мащаб може би компилаторът е 
бил принуден да разтегне Антаркти-
ческия полуостров към нос Хорн и да 
свие почти изцяло пролива на Дрейк. 
Явно тази неточност е била допусната 
в миналото, тъй като тя се забелязва 
при всички антарктически карти от 
този период, включително и при тази 
на Пири Реѝс. Тази грешка би могла да 
се обясни с пропускането на голяма 
част от бреговата линия на Южна Аме-
рика още в древността поради липса 
на място. По време на своето проуч-
ване Хапгуд установява, че мрежата 
от паралели и меридиани на Оронс 
Фине не пасва на съвременната карта 
на Антарктида. Очевидно, проекцията 
е била наложена от автора върху кар-
та първоизточник, начертана върху 
съвсем различна мрежа. Екипът, след 
редица измервания и налагане на раз-
лични мрежи, установява, че окръж-
ността, маркираща 80-ия паралел е 
почти със същата обиколка като тази 
на Оронс Фине, която той е означил с 
името Антарктически кръг.
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 3. КАРТА НА АНТАРКТИДА НА 
ХАДЖИ АХМЕД, 1559 г.

Хаджи Ахмед е арабски географ и кар-
тограф от Дамаск, живял през XVI в. 
Картата, изготвена от него през 1559 
г., изобразява света в някаква странна 
на вид проекция (повече изкуство, от-
колкото наука), което е характерно за 
арабската картография от това време. 
При пречертаването и при пренасяне-
то на проекцията на картата в сферич-
на се наблюдава голямата точност на 
измерванията в нейния първообраз. 

Внимателният й анализ показа, че  
това е „подобрен” вариант на карта на  
Птолемей, използвана е най-новата 
информация от португалските море-
плаватели, както и такава от неизвес-
тен източник.
В южния сектор на картата се вижда 
очертанието на континент, наподобя-
ващ Антарктика. Размерът ѝ е доста 
преувеличен, което вероятно се дължи 
на същата грешка, както при картата 
на Оронс Фине, а именно объркването 
на 80-ия паралел с Полярния кръг.
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4. КАРТА НА СВЕТА НА МЕРКА-
ТОР, 1538 г. И КАРТА НА АНТАР-
КТИДА, 1569 г.

Герардус Меркатор (Gerardus 
Mercator), латинизирано наименова-
ние на Герхард Кремер,  фламандски 
картограф и географ. Роден на 5 март 
1512 г. в Източна Фландрия, сега Бел-
гия. Учи в Хертогенбош, а след това в 
университета в Лувен. След дипломи-
рането си през 1532 г. работи върху 
създаването глобуси на Земята и Луна-
та, като в същото време, е ангажиран в 
производството на прецизни оптични 
инструменти, както и с преподаване-
то на география и астрономия.
През 1538 г. Меркатор съставя карта 
на света. На нея, въпреки че „Америка” 
вече съществува като географско наз-
вание, той за пръв път го отнася както 
към Северна, така и към Южна Амери-
ка. Река Амазонка, подобно на картата 
на Пири Реѝс, е изместена неправил-
но спрямо екватора, но течението ѝ е 
очертано от множество меандри. На 
тази карта Меркатор изобразява и Ан-
тарктида. В очертанията на континен-
та се забелязват много сходства с тези 
от картата на Оронс Фине, но има и ре-
дица разлики. Полярният кръг и при 
двамата автори попада вътре в конти-
нента, но на различно разстояние от 
полюса. Разбира се, това отново води 
до промяна в мащаба. През този пери-
од картографите са ползвали данни от 
по-стари източници в съчетание с та-
кива, открити от съвременниците им.
След задълбочен анализ на редица 
точки от картата (днес известни като 
– Земя на Кралица Мод, представена 
като група острови: Земя Мери Бърд, 

море Амундсен, остров Александър) 
проф. Хапгуд (1966 г.)  прави заклю-
чение, че източниците на Меркатор са 
различни от тези на Оронс Фине. От-
ново трябва да се отчете изкривяване-
то и силното уголемяване на обекти-
те в областта на полюсите, породени 
от успоредността на меридианите от 
полюс до полюс. Следвайки географ-
ската конвенция на своето време, 
Меркатор брои 360О от меридиана 
на западното крайбрежие на Африка, 
което приблизително съвпада с днеш-
ните 23О з.д. Не случайно Меркатор 
е един от най-великите картографи. 
Съставяйки картата на света, той не 
е знаел точната обиколка на Земята. 
Действал е по приблизителна прецен-
ка. При съпоставянето на точки от не-
говата със съвременната карта на све-
та, разликата е само 13%.

http://pcstore.bg/


  

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

56 Българска наукаСептември 2017

С подкрепата на:

http://pcstore.bg/


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

57Българска наукаСептември 2017

С подкрепата на:

5. КАРТА НА НЕПОЗНАТАТА 
ЮЖНА ЗЕМЯ (TERRA AUSTRALIS 
INCOGNITA) НА ОРТЕЛИЙ, 1570 
г.

Абрахам Ортелий (на холандски 
Abraham Ortels, латинизирано на 
Abraham Ortelius) е роден през 1527 
г. в Антверпен, част от владенията на 
Хабсбургите. Той е член на влиятел-
ната по това време фамилия Ортелий 
и пътува много из Европа - в цяла Ни-
дерландия, Германия, Франция, Ан-
глия, Ирландия и Италия. Умира в род-
ния си град през 1598 г.
Ортелий започва да работи като 
гравьор на карти и през 1547 г. става 
член на Aнтверпенската картографска 
гилдия.  В следващите години се заема 
със съставянето на атласа „Theatrum 

Orbis Terrarum” („Театърът на света”), 
включващ 53 карти, с който остава из-
вестен в историята на картографията. 
Повечето са репродукции, в някои от 
тях са допуснати грешки, като напри-
мер тази в контура на Южна Амери-
ка, коригиран по-късно. Ортелий не 
престава да преработва и да разширя-
ва атласа си. До неговата смърт през 
1598 г. „Театърът на света” е преизда-
ден 31 пъти, а броят на включените 
в него карти достига 167. На картата 
на света от атласа е включена и Непо-
знатата Южна земя, там тя е записана 
като Terra australis recenter inventa sed 
nondum plene cognita (Новооткритата, 
но все още не напълно позната Южна 
земя).
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6. КАРТА НА ПЕТРУС ПЛАН-
ЦИУС, ТЕРА АУСТРАЛИС МА-
ГАЛАНИКА (TERRA AVSTRALIS 
MAGALANICA), 1594  г.

Петрус Планциус (Petrus Plancius) 
(1552 – 15 май, 1622) е фламандски 
астроном, картограф и свещеник. Той 
е роден с името Pieter Platevoet (Питер 
Платевое) в Западна Фландрия (дн. 
Северна Белгия). Учи теология в Гер-
мания и Англия. По-късно започва да 
се интересува от навигация и карто-
графия, имайки достъп до морски кар-
ти, донесени по време на множеството 
плавания от Португалия Скоро План-
циус е признат за експерт по маршру-
тите за доставки на стоки до Индия.
Карта на света от 1594 г. на Планциус е 
богато декорирана, с гравиран надпис 
от холандския майстор Ян ван Доете-
кум. Тя се различава от предишната 
карта на света с използването на пищ-

на украса с разнообразни орнаменти и 
фигури, стил, характерен за картогра-
фията по това време. Богатата украса 
е била вдъхновена от творчеството 
на Теодор де Бри.  Картата също има 
голямо географско значение, особено 
в картографирането на Арктика и Да-
лечния изток, както и на Азия и Япо-
ния. 
Южните континенти са представени 
схематично, като на много от рисун-
ките се виждат сцени от бита на мест-
ните племена, четат се надписи Перу, 
Мексико и др. Тера Аустралис Мага-
ланика (Terra Avstralis Magalanica) е 
представена като обширна повърх-
ност, заемаща по-голямата част от юж-
ната полусфера, достигаща на север 
до екватора и почти свързана с Южна 
Америка.
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ТERRA AUSTRALIS INCOGNITA 
(Непознатата Южна земя)

ТERRA AUSTRALIS INCOGNITA (Непо-
знатата Южна земя) е проект от про-
грамата ЕКОАНТАР на Българския ан-
тарктически институт, чиято цел е да 
събере и направи достъпни всички из-
вестни досега географски карти, изо-
бразяващи Антарктида от древността 
като проследи тяхното развитие през 
вековете до днес, също така да покаже 
съвременните карти на Ледения кон-
тинент, включващи топографски, гео-
ложки, сателитни изображения, карти 
на ледената и подледена повърхност 
на континента, карти на различните 
изследователски бази и т.н. Разбира 
се специално внимание се обръща на 
българския принос в картографията 
на Антарктида. Картите ще бъдат раз-
делени на няколко периода, отразява-
щи историческото им развитие. 

Те са придружени с богати обяснител-
ни текстове и данни за техните авто-
ри, период на изследване, принос и 
интересни факти. 

Целта е чрез проследяване на истори-
ята на последния все още чист и малко 
засегнат от човешката дейност кон-
тинент да се привлече общественото 
внимание към неговото опазване и 
бъдеща експлоатация и един вид апел 
към опазването на уникалната флора 
и фауна. 
Проекта се реализира в рамките на 
честванията на 25-та годишнина от 
подписването на Мадридския прото-
кол за опазване на околната среда към 

Договора за Антарктика и 25-та Юби-
лейна антарктическа експедиция.
Изложбата ТERRA AUSTRALIS 
INCOGNITA е представена през месец 
декември 2016 г. в Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски”, в рам-
ките на Климентовите дни;
В Съюза по архитектура и градоу-
стройство в Буенос Айрес през месец 
януари и февруари 2017 г.
През месец април 2017 г. в Техниче-
ския университет в Истанбул по  пока-
на на д-р Бурджу Озсой от  Полярния 
изследователски център в Истанбул;
Предстои през месец октомври да по-
сетим Лисабон (Университета в Лиса-
бон), по покана на д-р Гонсало Виейра 
от Португалската полярна програма.
 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
T e r r a - A u s t r a l i s - I n c o g n i t a -
Ecoantar-323022361403994/

http://bai-bg.weebly.com/
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Статията е посветена на из-
следователските космически 
апарати Voyager 1 и 2 от NASA 
Mariner series, упътили се към 

краищата на Слънчевата система през 
1977. В нея са описани трудностите, с 
които са се сблъскали инженерите и 
невероятните постижения, до които 
води мисията. Обстойно е разгледана 
промяната в човешките възприятия, 
относно мястото ни във Вселената и 
колко много зависи нашето бъдеще от 
знанията, които придобиваме за дру-
гите светове. 

Ключови думи: мисия “Voyager” („Во-
яджър“), изследователски мисии на 
Слънчевата система, космически апа-
рати извън Слънчевата система, пър-
вата мисия за изследване на Юпитер, 
Сатурн, Уран и Нептун.

В древни времена, хората са нямали 
понятие как е устроен светът ни и лу-
ната им е изглеждала като малка све-
теща топка, която можеш да обгър-
неш с дланта си, ако можеш да скочиш 
достатъчно високо. Едва преди някол-
ко века се разпространила идеята, че 

всъщност това е място, намиращо се 
на почти половин милион километра. 
И в този кратък период от време, стиг-
нахме от най-ранните стъпки в разби-
рането на Луната до приятни разходки 
на повърхността ѝ. Освен това постиг-
нахме и още толкова много – разбрах-
ме как се движат обектите в космоса, 
как да втечним кислород от въздуха, 
изобретихме огромни ракети, теле-
метрия, надеждна електроника, инер-
ционно насочване и още много други 
покорени върхове.
След това се отправихме към небето. 
Ако не е било първото лунно кацане 
от мисията „Аполо“ – и по-точно по-
литическата цел, на която е служела 
– е съмнително дали историческите 
американски експедиции за изследва-
не и откриване (The Mariners, Vikings, 
Pioneers, Voyagers и Galileo) из Слън-
чевата система са щели да бъдат ре-
алност. Мисията изразила самоувере-
ност, енергия и гледна точка, която 
веднага грабнала въображението на 
света. Това също е било част от целта 
ѝ. Тя вдъхновила оптимизъм към тех-
нологията и ентусиазъм за бъдещето.
За първи път  жителите на Земята има-

Космос

Вестоносците на човечеството по 
пътя към безкрайността

Автор: Цветомил Семков

Списание  “Българска наука”, брой 101 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

http://pcstore.bg/


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

63Българска наукаСептември 2017

С подкрепата на:

ли възможността да видят красивия 
си и крехък свят отгоре – цялата Земя, 
Земята в цвят, Земята като изискана 
въртяща се синьо-бяла топка на фона 
на безкрайния мрак. Тези изображе-
ния успели да събудят дремещото ни 
планетарно съзнание. Те предоставя-
ли неоспоримото доказателство, че 
всички ние делим една и съща уязви-
ма планета. Те ни напомнят какво е 
важно и какво не. Неизбежното при-
знание на единството и деликатност-
та, е ясният дивидент и неочакваният 
последен подарък на мисията Аполо. 
Това, което започнало като смърто-
носна надпревара, ни помогнало да 
видим, че глобалното сътрудничество 
е съществената предпоставка за на-
шето оцеляване. 

https://pixabay.com/

Въпреки всичките му материални 
предимства, заседналият начин на 
живот ни е оставил нервни и неза-
вършени. Дори след 400 поколения в 

села и градове, ние не сме забравили. 
Приключенското все още тихичко ни 
привиква, като почти забравена песен 
от детството. Инвестираме в крайно 
отдалечени места, с нотка романтика. 
Това привличане сякаш е щателно из-
обретено от естествения подбор, като 
съществен елемент от нашето оцеля-
ване. Дълги лета, леки зими, богата 
реколта, пленяваща игра – нито едно 
от тях не е вечно. Предсказването на 
бъдещето е извън нашите умения. Ка-
тастрофалните събития обичат да се 
промъкват зад нас, да ни хващат не-
подготвени. 
Близнаците Voyager 1 и Voyager 2 би-
ват изстреляни от НАСА през лятото 
на 1977 от Нос Канаверал, Флорида. 
Оригиналният дизайн предвещавал 
подробни проучвания на Юпитер и 
Сатурн, пръстените на Сатурн и по-го-
лемите луни на двете планети. 

За да изпълнят мисията си, апаратите 
били създадени така, че да издържат 
5 години. Но след края на мисията си 
и с успешното постижение на всички-
те си научни цели, се оказало напъл-
но възможно да извършат допълни-
телни обиколки на двете най-крайни 
гигантски планети – Уран и Нептун. 
Учените и инженерите на мисията от 
Лабораторията за Реактивно Задвиж-
ване в Пасадина, Калифорния, не мог-
ли да пропуснат такава невероятна 
възможност.
Мисията „Вояджър“ се възползвала 
от рядко геометрично подреждане на 
крайните планети в края на 70-те и 
80-те, което позволило четворно-пла-
нетарна обиколка за минимално ра-
кетно гориво и времетраене. Това раз-
пределение на Юпитер, Сатурн, Уран 

http://pcstore.bg/


 

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

64 Българска наукаСептември 2017

С подкрепата на:

и Нептун, което се получава на всеки 
175 години, позволява на космически 
кораб, с точен маршрут, да се изстреля 
от едната планета до другата, без нуж-
дата от големи бордови задвижващи 
системи. Навлизането в орбитата на 
планетата и използването на нейното 
гравитационно привличане, комби-
нирано с измъкване в точния момент, 
увеличава скоростта достатъчно, за да 
се достигне до следващата дестина-
ция. Използвайки този изключително 
ефективен метод, наречен „гравита-
ционно подпомагане“ или „прашка“, се 
намалява времето в полет до Нептун 
от 30 на 12 години.1 
Подробен списък, с постиженията на 
Voyager 1 и 2 би бил толкова обширен, 
че няма как да го поберем в една ста-
тия. По-долу са изброени много малка 
част от най-важните постигнати ре-
зултати: 

1 https://voyager.jpl.nasa.gov/news/factsheet.
html

• Откритие на магнитосфери на 
Уран и Нептун – и двете изключител-
но наклонени, с отклонение от рота-
ционните си оси, което предполага 
крайно различни източници спрямо 
другите магнитосфери.
• Първото засичане на хелио-сфе-
рата. 
• Апаратите са открили 22 нови 
сателита: 3 при Юпитер, 3 при Сатурн, 
10 при Уран и 6 около Нептун. 
• Открито е, че Йо (една от луните 
на Юпитер) е единствената друга пла-
нета освен Земята, която е  с актив-
на вулканична дейност в Слънчевата 
система. 
• Открито е, че Тритон (една от 
луните на Нептун) има активни гейзе-
роподобни структури и атмосфера. 
• Явлението Аурора е открито на 
Юпитер, Сатурн и Нептун.
• Открити са пръстени на Юпитер 
и значителни промени в представите 
за пръстените на Сатурн, Уран и Неп-
тун. 
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• Смятало се е, че Нептун е твър-
де студен, за да поддържа атмосферни 
смущения, но в крайна сметка мисия-
та открива масивни бури (особено „Го-
лямото тъмно петно“). 2

Voyager не успял да намери признак 
на живот на нито един от световете, 
въпреки наличието на изобилие от 
органична материя (предпоставката 
за живот). Нямало е кислород в ат-
мосферите им, нито газове, които да 
са извън химичния баланс, както е 
метанът при нас на Земята. Много от 
обектите са оцветени във фини цве-
тове, но не и със забележими остри 
характеристики на абсорбция, какви-
то хлорофилът предоставя на голяма 
част от земната повърхност. На много 
малко светове Voyager успял да разли-
чи детайли по-малко от километър. 
По този стандарт, обаче, не бихме ус-
пели да засечем дори нашата техниче-
ска цивилизация. В крайна сметка, не 
сме намерили постоянно моделиране, 
геометризиране, страст към кръгове, 
триъгълници, квадрати или правоъ-
гълници. Няма съзвездия от светли-
ни откъм нощните полукълба. Няма 
признаци за техническа цивилизация, 
която да обработва повърхността на 
нито един от тези светове. 
Планетите на Юпитер са известни из-
точници на радио вълни, генерирани 
отчасти от захванати и обстрелвани 
заредени частици в техните магнит-
ни полета, отчасти от светкавици, и 
отчасти заради техните горещи ядра. 
Но нито една от тези емисии не под-
сказва характеристика на интелиген-
тен живот. Комплексният модел на 
2  https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/voy-
ager.html

радио-статичност и избухвания, кои-
то получаваме от четирите планети в 
тази система, се обясняват от закони-
те на плазма-физиката и топлинните 
емисии.  
Животът е хипотеза от последна ин-
станция. Обръщаш се към нея, само 
когато няма друг начин, по който да 
обясниш това, което виждаш.  
Корабите-близнаци са обречени на 
безкрайно пътешествие към звездите. 
Те са на изтръгваща се от Слънчевата 
система траектория, като преминават 
повече от милион и половина киломе-
тра на ден. Гравитационните полета 
на Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун са 
ги запратили с такава висока скорост, 
че са счупили оковите, които някога 
са ги обвързвали към Слънцето. 
Напуснали ли са вече Слънчевата сис-
тема? Отговорът зависи от това къде 
бихте определили границата на слън-
чевото царство. Ако е орбитата на 
последната голяма планета, тогава 
те отдавна са си отишли. Ако я опре-
деляте с границите на хелио-сферата 
(където междупланетарните частици 
и магнитните полета са заменени от 
техните междузвездни колеги), тога-
ва им остават няколко десетилетия 
странстване. Но ако дефиницията ви 
за края на нашата система е мястото, 
където нашето Слънце вече не може 
да придържа обекти към своята ор-
бита, т. е. около 2-3 светлинни годи-
ни (скорост на светлината = 300 000 
км/сек), то тогава апаратите Voyager 
ще преминат границата след стоти-
ци векове. Границата се определя от 
огромна орда от повече от трилион 
комети, намиращи се във всяка посо-
ка в небето, наречени „Облакът Оорт“, 
леко придържани от слънчевата гра-
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витация. Корабите ще завършат своя 
пасаж през облака след около 20 000 
години. Тогава, най-накрая, след като 
се сбогуват, ще поемат през необятния 
океан на междузвездното простран-
ство. Едва тогава ще започне втората 
фаза на тяхната мисия. 
Изследователските апарати, с техни-
те отдавна загинали радиопредавате-
ли, ще се скитат в спокойната и смра-
зяваща междузвездна бездна, където 
няма почти нищо, което да ги разяде. 
Веднъж оказали се извън Слънчевата 
система, те ще останат непокътнати 
милиарди години, обикаляйки центъ-
ра на Млечния път. Не знаем дали има 
други космически цивилизации в на-
шата галактика. Ако все пак същест-
вуват, не знаем колко са, най-малко 
къде се намират. Има шанс, в далечно-
то бъдеще, някой от корабите да бъде 
прихванат и изследван от извънземен 
кораб. 
Съответно, всеки един от апаратите, 
напускайки Земята, носи със себе си 
златна грамофонна плоча, изобра-
зяваща разнообразието на живота и 
културите на Земята.  Песента „Из-
лел е Дельо хайдутин“, в изпълнение 
на Валя Балканска, е включена като 
музикално послание от Земята към 
далечния Космос. Записът е осъщест-
вен от американския изследовател на 
българския фолклор Мартин Кьонинг. 
В края на 60-те години той прави за-
писи на оригинални български на-
родни песни. След сериозна селекция 
и обсъждания, Карл Сейгън се спира 
на изпълнението на Валя Балканска.  
3Освен това, посланието съдържа поз-
3 https://bg.wikipedia.org/
wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B-
B%D0%B5%D0%B-

драви на 59 човешки езика и един на 
езика на китовете; 12-минутно аудио 
есе, съдържащо целувка, бебешки рев 
и електроенцефалограма (запис на 
мозъчни вълни) на влюбена жена; 116 
снимки на науката ни, на нашата циви-
лизация и на нас самите; 90 минути от 
най-великите музикални произведе-
ния – индианска нощна песен (Navajo 
night chant), китайско изпълнение на 
бамбуковия инструмент Шакухачи 
(Japanese shakuhachi piece), посвеща-
ващата песен на пигмейско момиче 
(Pygmy girl’s initiation song), перуанска 
сватбена песен, 3 000-годишна ком-
позиция от династията Чин, наречена 
„Течащи потоци“, произведения на Бах, 
Бетовен, Моцарт, Ставински и други.
Не можем да знаем колко от записите 
биха разбрали. Поздравите със сигур-
ност ще са непонятни, но техният за-
мисъл може да не бъде. (Би било доста 
неучтиво, да не кажем „здравей“.) Тези 
хипотетични същества, независимо 
че са еволюирали в друг свят, ще са 
безспорно много по-различни от нас. 
Всъщност, сигурни ли сме, че биха раз-
брали каквото и да е от съобщението 
ни, след като стандартите им на въз-
приятие са съвсем други? Успокоява-
ща е, все пак, гледната точка, че кос-
мическият ни апарат, сам по себе си, е 
достатъчно ясно послание. Неговото 
изследователско намерение, високи-
те амбиции на целите му, пълната му 
безобидност и брилянтността на ди-
зайна му говорят достатъчно красно-
речиво за нас. 
За да открият и прихванат малкия, 
тих кораб в междузвездното прос-
B_%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8
C%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%B4
%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
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транство, вероятно ще са значително 
по-напреднали учени и инженери от 
нас. Може би биха разпознали  крех-
костта на нашето общество, несъо-
тветствието между технологията и 
мъдростта ни. Дали сме се самоунищо-
жили след изстрелването на апарата, 
вероятно ще се чудят  или сме поели 
по пътя към по-велики дела? 
Може би, дори за 5 милиарда години 
никой няма да се натъкне на записите. 
Пет милиарда години са много време. 
След 5 милиарда години, всички хора 
ще са изчезнали или ще са еволюира-
ли в по-висши същества, нито един 
от артефактите ни няма да е оцелял 
на Земята, след като еволюцията на 
Слънцето е превърнала планетата ни 
във въглен или водовъртеж от атоми. 
Далеч от дома, незасегнати от тези съ-

бития, Voyager-ите, прегърнали спо-
мените на един загинал свят, ще про-
дължават да летят. 
Било е пределно ясно на учените и фи-
лософите от класическата древност, 
че Земята е едва една точица в обшир-
ния Космос, но никой не е успял да я 
види като такава. Мисията Voyager 
била първият ни шанс да го напра-
вим (може би за десетилетия напред). 
Много от участниците в проекта били 
съгласни с идеята апаратът да насочи 
своите камери обратно към Земята, в 
края на неговия програмен период. Но 
от края на Слънчевата система, Земя-
та се намира твърде близо до Слънце-
то, като молец около пламък. Бихме 
ли искали да насочим камерите тол-
кова близо до светлината на Слънце-
то, рискувайки „зрението“ на кораба?

http://verglasmedia.com/ourpalebluedot/

Ето как планетата ни би изглеждала от извънземен кораб, навлизащ в Слънче-
вата система, след дълго междузвездно пътуване. Поради светлинно отраже-
ние, от повърхността на кораба, Земята изглежда сякаш лежи в лъч светлина, 
като че ли все пак този малък свят има специално значение. 
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Не би ли било по-мъдро да отложим 
този ход, докато всички научни сним-
ки на Уран и Нептун не са осигурени? 
Затова сме и чакали, и то не малко – 
от 1981 при Сатурн, 1986 при Уран, до 
1989, когато и двата апарата се нами-
рали на достатъчно разстояние от ор-
битите на Нептун и Плутон. Въпреки 
че апаратът бил на правилната пози-
ция, без повече снимки, които трябва 
да направи, и с блестящо работещи 
инструменти, няколко човека от пер-
сонала се противопоставили на идея-
та. Доводът им бил, че това не е наука. 
Тогава обаче техниците, които разра-
ботват и предават радиокомандите, 
разбират, че веднага след проекта ще 
бъдат прехвърлени или съкратени. 
Тогава е бил единственият шанс  да 
се направи тази снимка.  В последната 
минута, бившият администратор на 
НАСА – адмирал Ричард Трули, се на-
месил и се уверил, че изображенията 
ще бъдат налице.
Не може да се каже, просто като се пог-
ледне тази точка, как е там, какво има 
на нея, какво е било миналото ѝ и дали 
някой живее там в момента. 
Но за нас е различно. Погледнете пак 
тази точица. Това е тук. Това е домът 
ви. Това сме ние.
На нея всеки, когото си обичал, всеки, 
когото познаваш, всяка личност, за 
която си чувал, и всеки човек, който 
някога е бил, е изживял живота си. 
Сборът на нашата радост и страдание, 
хиляди уверени религии, идеологии и 
икономически дисциплини, всеки ло-
вец и събирач, всеки герой и страхли-
вец, всеки създател и разрушител на 
цивилизации, всеки крал и селянин, 
всяка лудо влюбена двойка, всяка май-
ка и баща, надяващо се дете, изобре-

тател и изследовател, всеки учител по 
морал, всеки един подкупен политик, 
всяка „супер звезда“, всеки един „ве-
лик лидер“, всеки светец и грешник, в 
историята на вида ни е живял там – на 
прашинка, окачена на слънчев лъч.
Земята е една малка сцена на обшир-
ната космическа арена. Помислете си 
за реките от кръв, пролети от всич-
ки тези генерали и императори, за 
да могат в слава и триумф, да станат 
моментни владетели на частица от 
точка. Помислете си за невероятните 
зверства, извършени от посетители 
на ъгълче пиксел, идвайки от плаше-
що незабележимо друго ъгълче на 
пиксела, колко чести са техните не-
доразумения, колко нетърпеливи са 
да се убият, колко пламенна е тяхната 
омраза. 
Нашата измислена значимост, делю-
зията, че сме на привилегирована по-
зиция във Вселената, са оспорени от 
тази бледа светлинка. 
В тази неизвестност и обширност, 
няма дори намек, че ще дойде помощ, 
която да ни спаси от самите себе си. 
Земята е единственият свят, за който 
е известно, че притежава живот. Няма 
къде да мигрираме, поне в близкото 
бъдеще. Да посетим – да, но не и да се 
установим. Дали ви харесва или не, за 
момента Земята е мястото, на което 
ще отстояваме позициите си. 
Това подчертава нашата отговорност 
да се отнасяме по-самоотвержено 
един към друг и грижливо да пазим 
бледата синя точица – единствения 
дом, който някога сме имали. 
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Резюме: Дисковата херния от-
давна не е само медицински, 
но и сериозен социално-ико-
номически проблем, тъй като 

засяга предимно населението в тру-
доспособна възраст. 
Съвременният начин на живот и ус-
ловията на пазара на труда изискват 
бързо  възстановяване, което при ле-
чение с озонова нуклеолиза е гаран-
тирано. 
Ключови думи: гръбначен стълб, ди-
скова херния, лечение, озонова нуклео-
лиза
Темата за заболяванията на гръбнач-
ния стълб и съвременните начини на 
лечение стана още по-популярна през 
последното десетилетие, когато ста-
тистическите данни на Европейския 
съюз показаха, че хроничната болка 
на опорно-двигателния апарат се на-
режда на 4-то място сред заболява-
нията, за които се отделят най-много 

средства (затлъстяването, диабета 
и невродегенеративните заболява-
ния). Над 80% от населението страда 
от гръбначни заболявания и това на 
практика е поредният нов „бич” на XXI 
век. А според изчисления на Световна-
та здравна организация, 75% до 90% 
от здравните субсидии се изразходват 
за лечение на пациенти с хронични 
болки в кръста.
Гръбначният стълб е фундаментът 
на опорно-двигателния апарат на чо-
вешкото тяло, осигуряващ както нуж-
ната опора и стабилност, така и гъв-
кавост, и динамика. Той е изграден от 
прешлени и междупрешленни (интер-
вертебрални) дискове. Първите, гръб-
начните прешлени, защитават гръб-
начния мозък (и излизащите от него 
нервни коренчета), осигуряват нужна-
та стабилност и се свързват помежду 
си посредством интервертебралните 
дискове. И прешлените, и дисковете 

Медицина
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имат различна форма в зависимост от 
това в кой отдел на гръбначния стълб 
са разположени – шиен, гръден, по-
ясен, кръстцов и опашен (Фиг.1).  

 Фиг. 1. Гръбначен стълб

Интервертебралните дискове са тези, 
които обезпечават динамиката и дви-
женията на целия гръбначен стълб. 
Те са изградени от фиброзен пръс-
тен (annulus fibrosus), представляващ  
здрави слоеве от колагенови фибри и 
ядро (nucleus pulposus) с желатинопо-
добна материя. С времето тези струк-
тури се променят като основна причи-
на за това са прекомерното физическо 
натоварване и нездравословният на-
чин на живот. Степените на увреда на 
междупрешленния диск са 4 на брой, 
но често се обобщават само с термина 
„дискова херния”( Фиг. 2).

Първата степен на увреда на диска е 
началната му дегенерация или т.нар 
„bulging disk”. Наблюдава се леко из-
дуване на ядрото на диска, но без това 

да води до разкъсване на фиброзния 
пръстен.

Фиг. 2  Степените на увреда на меж-
дупрешленния диск

Първата степен на увреда на диска е 
началната му дегенерация или т.нар 
„bulging disk”. Наблюдава се леко из-
дуване на ядрото на диска, но без това 
да води до разкъсване на фиброзния 
пръстен.
 Втората степен на увреда (етап 
на дисковата херния) е протрузията. 
При нея част от пулпозното ядро пре-
минава през разкъсания фиброзен 
пръстен, като само най-външните му 
слоеве остават здрави (задържана ди-
скова херния).
 Третият стадий на дисковата 
херния е екструзията. При нея фи-
брозният пръстен е напълно разкъ-
сан и част от нуклеуса излиза в т.нар. 
„епидурално“ пространство (прос-
транството между обвивката на гръб-
начния мозък и телата на прешлени-
те) – незадържана дискова херния.
 Най-тежката увреда на меж-
дупрешленния диск, или крайният 
етап на дисковата херния, е секвес-
трацията. При нея са на лице свобод-
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ни фрагменти от ядрото и фиброзния 
пръстен, които се движат в гръбнач-
но-мозъчния канал и могат да станат 
причина за компресия на различни 
нервни структури.
Дискова херния може да се появи 
на всяко едно ниво, но на практика 
най-често се засягат шийният (церви-
кален) и поясният (лумбален) отдел. 
От своя страна, лумбалната дискова 
херния е 15 пъти по-често срещана от 
цервикалната и е една от основните 
причини за болки в кръста (Фиг.3). 

Фиг. 3 Най-честа локализация на ди-
сковата херния

Не всеки човек, който има диско-
ва херния, знае за нея и това е така, 
защото междупрешленният диск е 
инервиран само в периферията на фи-
брозния пръстен. Освен това, симпто-
мите могат да варират значително в 
зависимост от локализацията и раз-
мера на дисковата херния и дали има 
притискане на нерв. Ако няма компре-
сия на нервна структура,  може да се 
наблюдава само болка в областта на 

засегнатия сегмент, а може и да няма 
симптоматика. При притискането на 
нерв, обаче, в повечето случаи са на 
лице болка, изтръпване или слабост 
в областта на тялото, инервирана от 
съответния нерв. Тази болка може да 
ирадиира към крайниците (горен или 
долен, в зависимост от локализацията 
на хернията),  да се усилва при киха-
не, кашляне, смях, напън. Често се на-
блюдават мускулни спазми, а в късни-
те етапи отслабване и атрофиране на 
мускулите, ако не е предприето навре-
менно и адекватно лечение.
Прегледът при специалист невролог 
или неврохирург е първото, което 
трябва да направи пациент с горес-
помената симптоматика. Следващата 
стъпка е образната диагностика, като 
най-често се използват Компютърна 
томография и/или Ядрено магнитен 
резонанс, тъй като те дават най-пре-
цизна информация за формата и раз-
мера на гръбначно-мозъчния канал, 
неговото съдържание, структурите 
около него, както и за меките тъкани.
Първият вид лечение е консерватив-
ното. То включва болкоуспокояващи, 
почивка в леглото и подходяща физи-
отерапия. При около 40% от пациен-
тите, обаче, този вид лечение не дава 
резултат. Тогава, единствената въз-
можност за тях е хирургичното лече-
ние. Класическите отворени операции 
на дискови хернии, дори и да са пре-
цизно изпълнени, понякога водят до 
усложнения и незадоволителни функ-
ционални резултати. Това и фактът, 
че много пациенти отказват лечение 
чрез традиционната хирургия, даде 
тласък за развитието на минимално 
инвазивна хирургия на гръбнака. А 
един от най-често използваните ѝ ме-
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тоди е именно озоновата нуклеолиза. 
Тя е сравнително нов метод за Бъл-
гария (с приложение от 8-10 години), 
но доказано ефективен. Извършва се 
под местна аналгезия (обезболяване), 
при което пациентът е в положение 
лег, буден е, наблюдава какво се случ-
ва и дори може да разговаря с опера-
ционния екип. Под флуороскопски 
(рентгенов) контрол се идентифи-
цира нивото на увредения диск и по-
средством кос заднолатерален достъп 
се въвежда специална спинална игла 
в дисковото пространство. След като 
иглата е поставена перфектно (което 
дори пациентът може да види на ек-
раните), от машина, наречена озонов 
генератор, се изважда озоно-кисло-
родната смес и се инжектира в увреде-
ния диск. При изваждането на иглата 
от междупрешленния диск в предно-
то епидурално пространство също се 
въвежда  определено количество от 
газовата смес. След това се инжектира 
контрастно вещество, за да се отдифе-
ренцира структурата на диска, а на-
края се въвеждат кортикостероидни 
и обезболяващи препарати (Фиг. 4а и 
4б).

Интервенцията трае няколко минути, 
след което пациентът се обръща по 
гръб, извежда се от операционната, 
връща се в болничната стая и остава в 
положение тилен лег в следващите 3 
часа. След това внимателно се верти-
кализира (изправя от легнало поло-
жение) с помощта на кинезитерапевт 
или медицинска сестра.

Изглежда проста процедура и тя е та-
кава, но единствено, когато е изпълне-
на от добре обучен специалист. Само 

тогава безопасността е гарантирана.

Фиг.4а. Въвеждане на спиналната игла 
в дисковото пространство

Фиг. 4б. Протичане на интервенцията

За болшинството пациенти това е 
само инжекция, но за лекаря тя е ек-
вивалент на класическа операция на 
засегнат диск – изискват се знания, 
опит, прецизност. 

Предимства на озоновата нуклеолиза:
  Отнема по-малко време за из-
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пълнение.
  Пациентът е изложен на много 
по-малък риск, свързан с операцията 
и анестезията.
  По-икономичен метод за лече-
ние – спестява средства.
  По-малки разрези – до 1,5 см.
  Минимално увреждане на окол-
ните тъкани и практически нулево 
развитие на фиброзни изменения на 
мястото на операцията.
  Значително по-малко болка в 
сравнение с класическа отворена опе-
рация на дискова херния.
  Следоперативните усложнения 
са много по-редки.
  В голям процент от случаите не 
е необходимо следоперативно обезбо-
ляване.
  Минимален болничен престой – 
много от болните са в състояние да си 
тръгнат от лечебното заведение ня-
колко часа след операцията.
  Много по-бързо възстановяване 
в сравнение с класическа операция, 
където престоят в болница е мини-
мум 5-7 дни, а възстановяването трае 
месеци наред.
А ето и какво се случва в засегнатия 
диск, след аплицирането на озоно-кис-
лородната смес или с други думи – ка-
къв е ефектът от приложението ѝ:
 Мощно болкоуспокояващо 
действие, дължащо се на неутрализи-
ране на веществата, предизвикващи 
възпаление.
 Намалява вътрешното дискално 
налягане, „свива” нуклеуса чрез дехи-
дратация, подобрява микроциркула-
цията и отстранява коренчевата исхе-
мия (недостиг на кислород).
 Силно противовъзпалително и 
имуномодулиращо действие.

 Провокира синтез на колагено-
ви влакна, което допринася за възста-
новяване структурата на нарушения 
фиброзен пръстен.
 Води до синтез на ендорфини – 
хормони на щастието, които също до-
принасят за ликвидирането на болка-
та.
Успешно проведената хирургична ин-
тервенция, обаче, не означава сигу-
рен отличен функционален резултат. 
Затова, въпреки минималната инва-
зивност на метода, на пациентите се 
препоръчва целенасочена постопера-
тивна кинезитерапия, а уважаващи-
те себе си клиники, дори провеждат 
обучение за изграждане на правилни 
двигателни модели на движение.
 В заключение можем да кажем, че 
озоновата нуклеолиза е ефикасна, 
безопасна, даваща бързи резултати 
и гарантираща бързо връщане към 
нормалния начин на живот. И все пак, 
всеки сам решава на кой вид лечение 
да се довери. Една от нашите основни 
цели е да накараме пациентите да ос-
ъзнаят, че здравият гръбначен стълб 
е залог за нашето физическо, психиче-
ско, емоционално и социално благопо-
лучие. Затова, грижите за него трябва 
да са неизменна част от всекидневие-
то ни. 

Снимки: Архив на СБАЛ „Гръбначен цен-
тър” АД, гр. София

Източници:
1. Гечев Й., Основи на общата вер-
тебрология, Академично издателство 
„Проф. Марин Дринов”, София, 2012г.
2. Попов Н., Гръбначен стълб, Со-
фия, 2002г.
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Резюме: Ортодонтската прак-
тика е неразделна част от 
грижите за здравите зъби и 
красивата усмивка. Пациен-

тите са най-често от определена въз-
растова група – детската. Именно този 
факт никога не трябва да бъде прене-
брегван! Познаването на специфика-
та на детската възраст и правилната 
мотивация на малките и подрастващи 
пациенти са едни от компонентите, 
които биха гарантирали оптимални 

резултати при провеждане на орто-
донтско лечение. Правилно и про-
дължително носене на снемаемите 
ортодонтски апарати е дълъг и често 
отегчителен процес, който може да се 
осъществи само и единствено, ако се 
събуди у тях желание. Възможностите 
на съвременната технология позволя-
ват използването на различни видове 
декорации, които да удовлетворяват 
разнообразните желания и така да за-
силят мотивацията за лечение. 

Медицина

Индивидуалната декорация на 
плаковата част на снемаемите 
ортодонтски апарати, като част 
от мотивацията за лечение на 
малките пациенти
(опит от практиката)
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Ключови думи: снемаем ортодонт-
ски апарат/пластинка, мотивация за 
лечение, индивидуален колорит, деко-
рация, удовлетвореност.

Въведение: Ортодонтското лечение 
е дълъг и сложен процес. Редовното 
носене на апаратите е решаващ фак-
тор за неговия успех, а успехът зави-
си твърде много от съдействието на 
пациентите, което трябва внимател-
но да се осигури [6,8]. Правилното и 
продължително носене на снемаеми-
те ортодонтски апарати е продължи-
телен и често отегчителен процес, 
който може да се осъществи само и 
единствено, ако се събуди у децата же-
лание. 
Мотивацията е сложен психичен про-
цес, който активира (енергетизира), 
насочва (ръководи, управлява) и под-
държа поведението. Сложност¬та ѝ се 
проявява не само в нейното съдържа-
ние, но и в многоброй¬ните фактори, 
които я определят или ѝ въздействат 
допълни¬телно. Тя се приема като ос-
новна необходимост за успешно из-
пълнение на всяка една човешка дей-
ност. С нея се обясняват причините за 
успеха, неуспеха и е движещата сила, 
която стои зад всички действия на ин-
дивида [2,3]. 
Продължителното ортодонтско лече-
ние изисква както начална мотива-
ция, така и системна ремотивация на 
пациенти и родители [6,9].
Преди началото на лечението орто-
донтът и родителите трябва да об-
съдят възможностите как детето да 
поиска да носи своите апаратчета?! 
Аргументите като тези, че е за тяхно 
добро, да бъдат красиви или как дру-
гите деца ще им се смеят не винаги 

са ефективни и дълготрайни. Всички 
други средства – молби, заплахи, на-
казания, „подкупи” и други могат да 
дадат резултат, но това не е сигурно. 
Децата биха правили това, което се оч-
аква от тях само ако го поискат. 
В тази връзка подкрепяме Мутафчиев 
и изказано от него мнение, че успеш-
ното ортодонтско лечение се опира 
върху вътрешната мотивация на па-
циента, чиято интензивност се мени 
многократно в хода му и се влияе от 
разнообразни външни фактори. Не-
обходимо е децата да бъдат убедени, 
да положат необходимите усилия, а 
родителите активно и уверено да съ-
действат [6].
Според Стоев този труден процес из-
исква изграждане на позитивна и 
дълготрайна, 
целенасочено насочвана към общите 
крайни цели връзка между лечител, 
пациент и неговите 
близки – едно системно организирано 
междуличностно взаимоотношение 
[7].
Според Медико-техническия стан-
дарт по зъботехника и Медицински 
стандарт „Ортодонтия”, зъботехни-
кът е част от дентален екип провеж-
дащ ортодонтско лечение. Той участва 
активно в лечебния процес чрез са-
мостоятелно изработените от него, но 
по предписание на денталния лекар, 
ортодонтски апарати и шини [1,4,5]. 
Всеки от членовете на денталния екип 
трябва да се старае да подпомогне 
лечебния процес, като изпълнява не 
само своите професионални задълже-
ния, но и участва активно в стимули-
рането и мотивирането на пациента 
по време на продължителното орто-
донтско лечение. Можем и трябва да 
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използваме фантазията си. Постигна-
тият успех води до засилване на моти-
вацията и удовлетвореността, не само 
от страна на пациента и неговите ро-
дители, но и от страна на екипа от не-
говия труд [1].
 
Цел: Да споделим опит от зъботехни-
ческата практика за индивидуална 
декорация при изработване на орто-
донтски апарати/пластинки, като ме-
тод за мотивация на пациентите.

Материал и методи: Използвани са 
наблюдение в практиката и събиране 
на снимков материал, отразяващ бо-
гатите възможности за индивидуална 
декорация на снемаемите оротоднт-
ски апарати/пластинки.

Наблюдението и събирането на сним-
ковия материал са осъществени от 
2007 до 2013 г. в градовете София и 
Варна.

Резултати и обсъждане: Ортодонт-
ската практика е неразделна част от 
грижите за здравите зъби и красивата 
усмивка. Не е тайна, че с ортодонтия се 
занимават малко дентални специали-
сти. Вероятно, причините са различ-
ни – специфика и продължителност 
на леченията, възраст на пациентите, 
резултатност на лечението (свързана 
с участие от страна на пациентите), 
опасности от рецидиви и др. 
Ортодонтската практика се занимава 
най-често с определена възрастова 
група от пациенти – детската. Имен-
но този факт никога не трябва да 
бъде пренебрегван! Познаването на 
спецификата на детската възраст и 
правилната мотивация на малките и 

подрастващи пациенти са един от ком-
понентите, които биха гарантирали 
оптимални резултати при провеждане 
на ортодонтско лечение. Дори добър 
екип от зъболекар и зъботехник – ор-
тодонти, с правилен план за лечение 
и прецизно изработени конструкции 
не биха постигнали очаквания от тях 
и от родителите на пациентите ефект, 
ако децата не носят ортодонтските 
си апарати и не спазват указанията 
на своя ортодонт. Едва ли съществува 
практика, която да не се е сблъсквала 
с подобни проблеми... 
Възможностите на съвременното ор-
тодонтско лечение са изключително 
широки. Лечебните техники, апарати 
и конструкции са много разнообраз-
ни. Това позволява разширяване на 
възрастовия диапазон на пациентите. 
Въпреки това по-голямата част от тях 
е между 6 и 14 години.

Важни елементи за ортодонтската 
практика, които определят успеха на 
лечението, са:

  Добър екип;
  Анализ на всеки случай;
  Анализ на възможни проблеми;
  Разглеждане на различни вари-
анти за лечение;
  Информираност на пациентите 
и родителите за процеса на лечение;
  Мотивация на пациентите и ро-
дителите;
  Гаранция за добри и трайни ре-
зултати;
  Удовлетвореност, както на паци-
ента и неговите родители, така и на 
екипа провел лечението.

Не намерихме информация (в достъп-
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ната литература) да e разглеждан въпросът за 
декорацията на плаковата част на снемаемите ортодонтски апарати, като мо-
тивиращ фактор за успешно ортодонтско лечение. Според нас това е важен мо-
мент, на който не се обръща достатъчно внимание. Проведохме наблюдение и 
събрахме снимков материал по темата, като в статията са представени само 
няколко от богатия ни архив. 
 В недалечно минало (преди 20 години) технологичните възможности не поз-
воляваха творчество и индивидуалност. Днес – при желание и добра комуника-
ция между лекуващия екип и пациентите – не би трябвало да има невъзможни 
желания. Съвременната технология позволява използването на различни ви-
дове декорации, които да удовлетворяват разнообразните желания (въпреки 
че възрастовия диапазон обхваща и пубертетната възраст).

  едноцветни
  многоцветни
  класическа анимация
  съвременна анимация
  други елементи-сърчица, звездички, брокат

Все по-често от зъботехника-ортодонт се очаква и изисква фантазия и усет за 
разнообразяване на декорацията, с което да отговори на очакванията на взис-
кателните малчугани.

Снимки 1, 2 и 3. Възможности за съвременна индивидуална декорация (собствен архив)

Снимки 4, 5 и 6. Възможности за съвременна индивидуална декорация (собствен архив)
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От дългогодишната си практика ус-
тановихме, че един от ефективните 
методи за провокиране на желание и 
начална мотивация у малчуганите е 
атрактивната и актуална декорация. 
Според нашето наблюдение и опит 
в годините, се наблюдава съществе-
на разлика между интересите на де-
цата преди време и днес. Ако преди 
замяната на стандартната метилме-
такрилатна розова или транспарент-
на пластмаса с различно оцветяване 
предизвикваше ентусиазъм, за някои 
от днешните деца това се смята за 
„скучно”! Стандартните картинки, 
които се поставяха преди време – жи-
вотни, колички, топки и други подоб-
ни сега не предизвикват необходимия 
интерес у пациентите. Любимите ге-
рои от анимационни филми, вградени 
в плаковата част, помагат за поява и 
са верен съдружник за поддържане на 
мотивацията за лечение. 

Всяка ортодекорация на плаковата 
част е уникална и бутикова, защото 
цвета, любимите герои или използва-
нето на други елементи за декорация, 
са по желание на пациента. 

Изводи: От позиция на опита и на-
блюденията, които сме провели над 

малките пациенти, можем да твър-
дим, че индивидуалната декорация, е 
метод засилващ мотивацията и оси-
гуряващ успех на продължителния 
лечебен процес. Това води, както до 
удовлетвореност от страна на пациен-
та и неговите родители, така и до удо-
влетвореност от страна на зъботехни-
ка и денталния лекар от усмивките на 
малките пациенти, светещият поглед 
и успешно проведения лечебен про-
цес.

Литература:
1. Варнева М., Роль зубного техни-
ка при стимуляции и мотивации де-
тей для успешного ортодонтического 
лечения (практический опыт), XLIII 
Международная научно-практическая 
конференция для студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Психология 
и педагогика в современном мире: 
Вызовы и решения», Московский на-

учный центр психологии и педаго-
гики, Сборник научных публикаций, 
Москва, 2016, 17-22
2. Варнева, М., Ретроспекция, ана-
лиз и социално-психологически про-
блеми при подготовката и реализа-
цията на „професионален бакалавър” 
по специалност „Зъботехник”, Дисер-

Снимки 7, 8 и 9. Възможности за съвременна индивидуална декорация (собствен архив)
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„Доктор”, МУ-Варна, 2013
3. Варнева, М., Г., Домусчиева-Ро-
глева, Академична мотивация на сту-
дентите по зъботехника в България, 
Кинезиология, Велико Търново, 2012, 
163-166 
4. Медико-технически стандарт по 
зъботехника, Наредба № 30/19.12.2003 
г., МЗ, Дв. бр. 4/16.01.2004 г.
5. Медицински стандарт по орто-
донтия, Наредба № 52/26.11.2010 г., 
МЗ, Дв. бр. 95/3.12.2010 г. 
6. Мутафчиев, В., Л. Хранов, А. Му-
тафчиев, Психологични проблеми и 

подходи в ортодонтската практика, 
Софи-Р, София, 2008, 9-11
7. Стоев, В., Психологични подхо-
ди на стоматолога към пациента, С.: 
Евър-С. Пенов, 2005, 152
8. Alexander, RG, The Alexander 
discipline: Contemporary concepts and 
philosophies, Ormko Corp; 1986, 41 p.
9. Suer, S, La creation orthodontique. 
Rev Orthop Dento-faciale 1982; 16 (2): 
123-148
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Микроскопичните орга-
низми от морския фи-
топланктон винаги са 
оставали извън погле-

да и мислите на обикновения човек. 
Най-вероятно неглижирането им е 
заради малките им размери, което ги 
прави невидими за човешкото око. 
Така тяхната важност остава нераз-
позната. За колко хора е известен на-
пример фактът, че морският фитоп-
ланктон работи наравно с важните 
(защото ги виждаме) дървета за оси-
гуряването на кислорода във въздуха, 
който дишаме? Изследванията на раз-
лични учени показват, че поне полови-
ната от кислорода на планетата идва 
само от мъниците в океана, които при 
фотосинтезата неуморно преработват 
въоглеродния диоксид и за собствена-
та си, и за наша полза. В същото време 
те служат за храна на различни живо-
тинки. По този начин те пак участват 
в живота на океана и на цялата пла-
нета. А успелите да достигнат до пре-

делна възраст индивиди потъват на 
океанското дъно в покоя си, където се 
натрупват и бавно се трансформират 
в залежи от горива, които ние ползва-
ме ежедневно.

Вижте повече за планктона, включи-
телно за фитопланктона и във видео-
то тук:

Разбира се, мъниците от фитопланкто-
на не са перфектни. Понякога те могат 
да се размножат в големи количества 
и да се развият масово в моретата и 
океаните. При това те оцветяват мор-
ската вода в различен тон. Явлението 

Биология

Могъщи мъници: Emiliania 
huxleyi, или кой направи морето 
тюркоазено?

Автор: Ралица Зидарова

Списание  “Българска наука”, брой 101 (2017г.)
ISSN: 1314-1031
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е известно като цъфтеж на водата и 
има различни ефекти и последици.

През последните седмици бяхме сви-
детели на необичайно красив, тюрко-
азен цвят на Черно море (виж още тук: 
Тюркоазените завъртулки на Черно 
море). Причината е масово развитие 
на един вид мъничко водорасло, кое-
то е обикновен морски жител – част 
от морския фитопланктон. Мъникът 
представлява едноклетъчен органи-
зъм с размер от едва няколко микро-
метра. Иначе казано, може да вмести-
те около 30 000 такива мъника плътно 
един до друг в квадратче с площ от 1 
кв. мм. Независимо от малките си раз-
мери, той носи голямо и достойно име: 
Emiliania huxleyi. Учените са го имену-
вали на Чезаре Емилиани – основател 
на палеоокеанографията, и на Томас 
Хенри Хъксли, по-известен с прозви-
щето „булдогът на Дарвин”. И това не 
е случайно.

Видът

Emiliania huxleyi e много широко раз-
пространен вид морско планктонно 
водорасло във всички морета и оке-
ани, с изключение на некомфортни-
те за него студени полярни морета. 
Живее при температури на водата до 
30оC и се развива масово както в бе-
дни, така и в богати на азот и фосфор 
води. Широкото му разпространение 
по света и високата му устойчивост са 
свързани вероятно и с начина му на 
съществуване. Emiliania huxleyi живее 
под (поне) две, взаимно редуващи се 
жизнени форми:  едната е не дотам 
атрактивна (за нас), активно плуваща 
с флагелуми клетка в морските води. 

Другата е изключително красива за-
кръглена клетка, покрита отгоре с 
множество калцифицирани люспи-
ци. Миниатюрният организъм сам си 
образува още по-миниатюрните люс-
пици от калциев карбонат и после ги 
експортира на повърхността си, за да 
се покрие с тях като с щит. Калцифи-
цираните люспици се наричат коко-
лити. Оттук идва и името на групата 
водорасли, към които Еmiliania huxleyi 
и сродните на него принадлежат – ко-
колитофориди, или в буквален пре-
вод: носещи коколити.

фиг. 1. Покрита с коколити клетка на 
Emiliania huxleyi под сканиращ елек-
тронен микроскоп. Маркерът отгова-
ря на 2 µm. Източник: Phycokey, по изо-
бражение от eldrid.cult.bg_Lovelock.

Коколитите са специфични за различ-
ните коколитофориди. При Emiliania 
huxleyi те наподобяват на плоски ма-
кари, чиито елиптични дискове са 
изградени от отделни, радиално раз-
положени по периферията колонки 
с форма на латинската буква ‘I’. Пър-
вият учен, който открива коколитите 
в морски седименти, е Томас Хенри 
Хъксли, но цялата им красота става 
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достояние на хората едва след поява-
та на сканиращия електронен микро-
скоп през 20-ти век.

фиг. 2. Коколити на Emiliania huxleyi. 
Маркерът отговаря на 1 µm. Източ-
ник: http://www.mikrotax.org, по скани-
раща електронно-микроскопска сним-
ка на Jeremy Young от Palaeontology 
Department, The Natural History Museum, 
London.

Причините за формирането на коко-
лити са все още загадка за учените. 
Но точно когато клетката е покрита 
със своя щит от коколити,  Emiliania 
huxleyi има способността да се размно-
жи многократно над нормалните си 
количества за фитопланктона на мо-
ретата и океаните и да причини цъф-
теж на водата.

Цъфтежите на Emiliania huxleyi и тех-
ните ефекти

В цъфтящите морски води видът има 
значителен превес над останалите 
морски видове от фитопланктона: 
75 до 90% от състава му е Emiliania 
huxleyi. Броят на индивидите на 

Emiliania huxleyi в 1 литър морска вода 
може да достигне стотици хиляди, а 
най-голямата измерена концентра-
ция е при цъфтеж край норвежките 
фиорди през 1955 г. – 115 милиона 
клетки на литър! Площта на засегната 
част от океана силно варира, но спо-
ред натрупаните данни може да дос-
тигне и 8 млн. кв. км. – или малко над 
половината от площта на континента 
Антарктида.

В някои случай клетките си образу-
ват и коколити в излишък, които при 
цъфтежите се отделят във водата. В 
действителност, коколитите са ми-
кроскопични частици калциев кар-
бонат, които във водата действат 
като милиарди дребни огледалца и 
разпръскват светлината, попаднала 
върху моретата и океаните. Светли-
ната се отразява в по-голяма степен и 
по различен начин от обичайното. В 
резултат на това се променя и цветът 
на морето, който ние виждаме.
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 фиг. 3. Снимка от полет над Синеморец 
и устието на р. Велека през юни 2017 г. 
Източник: Емил Ломлиев, Facebooк.

Необичайният тюркоазен цвят на мо-
ретата и океаните най-лесно се забе-
лязва от Космоса. Всъщност, първите 
данни за наличие на цъфтеж, причи-
нен от Emiliania huxleyi, идват точно 
от сателитни наблюдения. Последни-
те дават възможност да се види и пло-
щта, която е обхваната и да се просле-
ди развитието на цъфтежа.

Emiliania huxleyi и цъфтежите, причи-
нени от вида, имат потенциал да вли-
яят върху климата на цялата планета 

като повлияват циклите на въглеро-
да и на сярата. Както много водорас-
ли от морския фитопланктон, така и 
Emiliania huxleyi продуцира диметил-
сулфид-пропионат (DMSP), който е 
прекурсор на диметилсулфид (DMS). 
Последният е компонент на познатата 
ни „миризма на море”. Диметилсулфи-
дът се отделя в атмосферата над мо-
ретата и океаните, където се свързва 
с кислорода до получаването на сул-
фатни аерозоли – това са малки кап-
чици, служещи като облачни конден-
зационни ядра. От последните зависи 
и отразителната способност (албедо) 
на облаците, което оказва влияние и 
върху климата. Така учените са стиг-
нали до заключението, че е възмож-
на биологична регулация на климата 
чрез популациите на фитопланктона 
(върху които пък влияят и температу-
рата, и слънчевата светлина) и него-
вата продукцията на DMS.

фиг. 4. Красива сателитна снимка, коя-
то показва цъфтеж при Нюфаундленд 
в Западния Атлантик на 21 юли 1999 
г. Човечеството инвестира милиарди 
долари за изпращането на сателити 
в Космоса; снимката е част от награ-
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дата. Осигурена е от SeaWiFS Project, 
NASA/Goddard Space Flight Center и 
ORBIMAGE. Източник: Tobby Tyrrell, 
http://www.noc.soton.ac.uk/soes/staff/
tt/eh/watl.html.

Emiliania huxleyi е сред най-големите 
производители на калциев карбонат 
– около 50% от глобалната океан-
ска продукция на калциев карбонат 
се дължи на този вид, с добавка и от 
някои други родствени на него во-
дорасли от морския фитопланктон. 
Мъртвите клетки с коколити потъ-
ват на океанското дъно и след години 
се превръщат в… тебешир (бел.: през 
кредния период са се развивали мно-
го коколитофориди, което е довело и 
до огромните залежи от креда). При 
продукцията на калциев карбонат се 
отделя и въглероден диоксид. Така 

Еmiliania huxleyi, освен че употребява 
въглеродния диоксид за фотосинтеза, 
служи и като източник на въглероден 
диоксид, влияе на обмяната на въгле-
родния диоксид между атмосферата и 
океана и е пряк участник в цикъла на 
въглерода на планетата.

фиг. 5. Изумителните бели скали в 
Доувър, Англия, са изградени основ-
но от коколитофориди. Източник: 
Kyle Mayers, University of Southampton. 
ht tp ://moocs . southampton .ac .uk/
oceans/2015/09/02/kyle-mayers-my-
research/. Скалите достигат височина 
от 110 м, а на дължина се простират 
на цели 13 км.
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 Освен че увеличават албедото на во-
дната повърхност, множеството коко-
лити във водата я правят мътна и пре-
чат и на проникването на слънчевата 
светлина (съответно и на топлина) в 
дълбочина на морето. Това влияе не-
гативно върху други морски фото-
зинтезиращи организми. Постепенно 
се изчерпва и кислородът, което има 
негативен ефект и върху останалите 
морски обитатели. Дори онези, които 
се ползват от щастието да разполагат 
с обилно, макар и еднотипно меню под 
формата на Emiliania huxleyi, накрая се 
налага да търпят негативите на своя 
късмет.

В регулацията на цъфтежите, освен 
животинки от зоопланктона, които се 
хранят с водорасли, участват и… виру-
си. Краят на цъфтежите е белязан от 
масовото изчезване на носещата коко-
лити жизнена форма на мъника. Клет-
ките с коколити  се оказват възприем-
чиви към инфекция със специфични 
вируси, наречени коколитовируси. 
Те водят до лизис на инфектираните 
клетки с коколити. Стратегията на 
вида за запазването му е преминава-
не в другата му жизнена форма – на 
флагелатна клетка без коколити. Така 
Еmiliania huxleyi устоява на атаките на 
вирусите, тъй като подвижната фаза 
от жизнения цикъл на вида е недосе-
гаема за тях. Учените са нарекли явле-
нието „стратегия за бягство на чешър-
ския котарак” (от „Алиса в страната на 
чудесата”).

Черно море

В дънните седименти на Черно море 
има генетични записи, удостоверя-

ващи наличието на коколитовиру-
си и техния гостоприемник Emiliania 
huxleyi преди 7000 години. От  съдър-
жанието на калциев карбонат в се-
диментите може да се счита, че поне 
от 2000 години насам Emiliania huxleyi 
е един от важните видове за фитоп-
ланктона на Черно море. Цъфтежите 
на Emiliania huxleyi в Черно море след-
ват сезонното развитие на фитоплан-
ктона и се появят обикновено през 
късната пролет – началото на лятото, 
а понякога и през есента. Най-обил-
ните цъфтежи възникват в средата на 
май в източната част на Черно море. 

фиг. 6. Цветни сателитни изображе-
ния от SeaWIFS на Черно море на (а) 
13 юни 2000 (горе), (b) 15 юни 2002 
(средата), (c) 4 юни 2001 (най-долу). 
„Тюркоазените завъртулки” показ-
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ват присъствието на коколити (а и 
b). Различният цвят на най-долното 
изображение (c) отговаря на видимия 
от сателит цвят на морето при мал-
ко количество коколити. Източник: 
http://www.ims.metu.edu.tr/cv/oguz/
ehux.htm

Цъфтежът достига своя максимум 
през юни, когато може да засегне дори 
и цялото Черно море, след което през 
първата половина на юли коколитите 
във водата постепенно намаляват.

Учените отдавна се опитват да раз-
берат какво причинява масовото раз-
витие на Emiliania huxleyi. Една от хи-
потезите е свързана с намаляването 
на количеството силикати във вода-
та. Последните са жизнено важни за 
развитието на други, ювелирно изра-
ботени едноклетъчни организми от 
морския фитопланктон – кремъчните 
водорасли. Данните от фитопланктон-
ните проби за последния половин век 
показват, че след 60-те години на 20-
ти век в Черно море се наблюдава уве-
личаване на числеността на Emiliania 
huxleyi и смаляване на популациите на 
кремъчни водорасли, които по прави-
ло имат тенденция да доминират във 
фитопланктона на моретата и океани-
те. В същото време е регистрирано и 
над двойно намаляване на количе-
ството силикати във водата, необхо-
дими за развитието на кремъчните 
водорасли. А причината е вероятно 
построяването на „Железни врата” 
на р. Дунав. Поради намаленият вток 
на силикати и по-малките им количе-
ства, кремъчните водорасли през про-
летта бързо ги изчерпват, което лими-
тира и техния растеж по-нататък, но 

не и този на Emiliania huxleyi. Допъл-
нително, развитието на зоопланктон-
ни видове, които се хранят с тях, води 
до намаляване на числеността на кре-
мъчните водорасли след пролетта.

Стратификацията на морето е друг 
фактор, който влияе върху възмож-
ността за масовото развитие на 
Еmiliania huxleyi. В Черно море поява-
та на цъфтежите на Emiliania huxleyi 
не е на случаен принцип, а е свърза-
на и с комплексната циркулационна 
структура на басейна, съставена от 
циклонални (обратно на часовнико-
вата стрелка в Северното полукълбо) 
и антициклонални вихри (по часовни-
ковата стрелка в Северното полукъл-
бо), обградени с пръстен от основно 
течение с циклонален характер. Оказ-
ва се, че условията на циклоналните 
вихри са по-благоприятни за разви-
тието на Emiliania huxleyi.

Каквито и да са причините за цъфтежа 
(а те със сигурност са повече от една), 
и въпреки че цъфтежите на Emiliania 
huxleyi  в Черно море са неколкократ-
но по-слаби от тези в други райони на 
света, те имат своята роля за биохими-
ята, екологията и климата на района. 
Присъствието на вида в целия басейн 
го прави важен регионален източник 
на калциев карбонат, както и на сяра 
(по изчисления до ~5700 тона) под 
формата на DMS, който северните вет-
рове транспортират към Източното 
Средиземноморие. А изводът е един: 
видими или невидими, малки или го-
леми, всички имат своята важна роля 
за живота на планетата.

Основни източници (вкл. цитира-
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“Lookup” таблици

“Lookup” таблицата е файл 
(база данни), съдържаща 
изчислени хеш кодове за-
едно с техните стойности 

в явен вид. В таблицата се търси по 
хеш и няма нужда всеки път паролата 
от явен вид да се преобразува в хеш, 
което намалява времето за обработка.
  Ако разгледаме като пример парола, 
записана само с малки латински бук-
ви и нейната дължина е между 1 и 16 
символа, общият брой на пермутаци-
ите е приблизително  4,53531х1022. 
При условие, че всеки символ се опис-
ва с 1 байт, необходимото простран-
ство за съхранение на комбинациите 
ще е 3,29987х1011  терабайта. Дори 

да се използват специализирани сис-
теми за съхранение и алгоритми за 
компресия на данните, размерът на 
таблицата ще е изключително голям, 
а търсенето в нея ще бъде бавно, дори 
при индексиране на записите. Ако па-
ролите използват различни азбуки, 
специални символи или са над 20 сим-
вола, “Lookup” таблиците не са подхо-
дящ подход за анализ.

“Rainbow” таблици

Rainbow таблиците са бази от данни 
с изключително голямо количество 
двойки от тип „оригинален символен 
низ“ – „криптиран символен низ“. Ко-
гато се пусне заявка в тази база дан-
ни с криптирания низ, при намерено 

Технологии

 Други видове “хакерски атаки”, 
които не са толкова популярни, 
но представляват сериозна 
заплаха са Lookup и Rainbow 
таблиците. 

Автор: Цветелина Николова
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съвпадение се връща оригиналният 
текст. Съществуват изключително 
големи rainbow таблици. Например в 
gdataonline.com има над 1,133,759,239 
записа на MD5 хешове на всякакви 
комбинации от думи и цифри на раз-
лични езици. Затова спазването на 
строги правила относно сложността 
на паролите е от голямо значение.
  Генерирането на rainbow таблица 
изисква огромно количество дисково 
пространство. За да се намали този 
размер се използва техниката за из-
ползване на „редуцираща функция“ 
(Reduction Function), която позволява 
да се минимизира обема на данните, 
но за сметка на това да се увеличава 
процесорното време, отделено за пре-
търсване на таблицата. Редуцираща-
та функция заедно с хеш функцията 
се използва за описание на връзките 
между явния текст и хеш байтовете.

 Фиг. 1 Принцип на работа на редуци-
ращата функция

Следващият важен компонент на 
“Rainbow” таблиците са веригите, кои-
то се формират по следния начин.
1. Избира се случаен открит текст;
2. Изчислява се неговата хеш стой-
ност;
3. Хеш байтовете се подават към 
редуциращата функция;
4. Получава се нов явен текст, кой-
то отново се хешира;

5. Новите хеш байтове се редуци-
рат и се получава явен текст и т.н.;
6. В таблиците се записват един-
ствено началният явен текст и по-
следно получената хеш стойност.

Предимството, което дават вериги-
те е, че голям брой хеш стойности се 
свеждат до един-единствен първона-
чален входен текст (в явен вид) и един 
краен криптографски хеш.

Фиг. 2  “Rainbow” таблица с 3 редуци-
ращи функции

 Когато приключи етапа за инициа-
лизиране на веригата може да се пре-
мине към търсене на открития текст 
по-известен криптографски хеш:
1. Проверява се дали в списъка с 
крайни хеш стойност се съдържа тър-
сения. Ако е открит се излиза от цикъ-
ла;
2. Ако хешът не е открит в списъ-
ка, той се изпраща към редуциращата 
функция и новият открит текст се хе-
шира;
3. Отново се проверява дали полу-
ченият хеш е в списъка с крайни и т.н.
4. При условие, че хеша е открит 
в списъка с крайни стойности е ясно, 
че търсеният явен текст се съдържа в 
конкретната верига. В тази ситуация 
се взима началния текст за веригата 
и започва цикличното му хеширане и 
редуциране докато се открие съвпаде-
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ние с търсения хеш и съответно въз-
становяване на явния текст.

  “Rainbow” таблиците са един компро-
мис между времето за търсене на хеша, 
необходимото дисково пространство 
и използваната системна памет.
 Този вид таблици (както и “Lookup” 
таблици) са сериозна заплаха за сигур-
ността на потребителските профили. 
За да се предпазят хеш стойностите 

от атаки се прилага подхода на “salt”, 
чрез който към въведена парола или 
ключова фраза се добавя псевдо-слу-
чайно генериран набор от байтове, 
който не трябва да бъде таен. По този 
начин ако двама потребители използ-
ват една и съща парола и за един от 
тях тези данни са компрометирани, то 
паролата на втория ще остане тайна.

http://pcstore.bg/
https://nauka.bg/30gb-mail-ot-naukabg/


 

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

92 Българска наукаСептември 2017

С подкрепата на:

Електронният мониторинг 
върху поведението на осъдени 
лица е иновативна дейност в 
България, въведена за периода 

2014 и 2015 година като средство за 
контрол на изпълнението на някои 
пробационни мерки – „ограничение в 
свободното придвижване“ и „задължи-
телната регистрация по настоящ ад-
рес“. Електронното наблюдение (ЕН) е 
набор от технологии и свързани услу-
ги, които се използват за управление 
местоположението на намиращи се 
в общността правонарушители чрез 
наблюдение на спазването на ограни-
чителен час или проследяване на дви-
жението им.  

Възникване на ЕН – исторически и 
международен контекст
Концепцията за електронно просле-
дяване на правонарушители в общ-
ността датира от средата на ХХ век, 
но за пръв път е намерила реализация 
през 90-те години на миналия век в 
Швеция. 
По своята същност електронното на-
блюдение представлява съвременен 

и ефективен подход при управление 
и третиране на лица в ограничителен 
режим, под надзор на пробационна 
институция или полицейска служба. 
От една страна, това е процес на реха-
билитация на личността на правона-
рушителите, от друга страна, това е 
процес на интегрирането им в обще-
ството. Във всички случаи за прила-
гането на електронното наблюдение 
се изисква и активното участие на 
обекта, т.е. осъденото лице. От него се 
изисква спазване на определени огра-
ничения на свободното придвижване, 
изразяващи се в ненапускане на да-
дени зони през определен период от 
време или ненавлизане в определени 
такива зони. Спазването на определе-
ните от съда ограничения се доказва 
чрез поставянето на устройство върху 
глезена на обекта, чието присъствие, 
отсъствие или местонахождение, се 
наблюдава непрекъснато от операто-
ри в мониторинг центрове чрез авто-
матизирани системи за алармиране, 
регистриране и съхраняване на съби-
тия и/или нарушения, генерирани от 
осъдените лица. 

Военно дело

Електронен мониторинг на 
осъдени лица

Автор: Николета Атанасова
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Поради съдържащите се в неговия 
приложен диапазон ограничения в 
личната свобода на осъдените, пър-
воначално електронното наблюдение 
е било подложено на сериозна крити-
ка в различните европейски държави. 
Великобритания, която сега е една 
от водещите държави в тази сфера, с 
много голям брой наблюдавани пра-
вонарушители, тогава е демонстрира-
ла много активна позиция срещу тех-
нологията като средство за контрол.  1
Електронното наблюдение стартира в 
Обединеното Кралство през 1988 го-
дина като пилотен проект с 40 лица.
Във Великобритания е значителен 
приносът на Майк Нелис по този про-
ект. Това се дължи на уменията на 
Нелис да идентифицира не само ми-
кропредшествениците на електрон-
ния мониторинг в рамките на тра-
диционната пробация (докладване, 
проследяване и вечерен час), но и как 
най-новите разработки се вписват в 
по-голямата макрокартина на нака-
зателната промяна. Нелис посочва съ-
ществуващите Британски емпирични 
изследвания на електронния монито-
ринг, на които е липсвала концепту-
алната изтънченост да „характеризи-
рат точно това, което е отличително 
и ново за електронното наблюдение 
като модалност на социален контрол, 
или да обясни защо то се появява точ-
но навреме“. „Това, обяснява той, изис-
ква предварително разбиране за поя-
вата и развитието на управлението в 

1  Тончева, Р., Атанасова, Д, Лекционен 
курс за магистрати по проекта, финансиран от 
Норвежкия финансов механизъм „Повишаване 
приложението на Пробационните мерки в 
съответствие с Европейските стандарти и 
системата за електронен мониторинг“, 2014

наказателното правосъдие и афини-
тета към създаване на очаквания и 
желания за щателно регулиране, ко-
ординиране на дейности, стратегии 
и процеси. Наблюдението е присъща 
част на управлението – да се провери 
получения резултат спрямо намере-
нията/поставените цели и да се ко-
ригират отклоненията с ефективни, 
фини и усъвършенствани средства.“2  
Постепенно перспективното мислене 
и оценката на ефективността дават 
предимство на електронното наблю-
дение за сметка на съществуващите 
преди това резерви. Понастоящем 
най-широко по обхват е приложение-
то на електронното наблюдение в Ан-
глия и Уелс. В Манчестър е въведено 
през 1995 година в областите Редин и 
Норфорк. През 1999 година е въведе-
на Национална програма за електрон-
но наблюдение. За периода от 1999г. 
до 2008г. електронното наблюдение 
е било използвано при повече от 425 
000 случаи. Статистиката сочи, че 25% 
от лицата под електронно наблюде-
ние са условно-предсрочно освободе-
ни, 50 % са с пробационни мерки и се 
спестяват около 9000 затворнически 
места, а успеваемостта на тази форма 
на наблюдение е 90%. 
Електронният мониторинг в Англия 
и Уелс се използва при всички ста-
дии на наказателната правна систе-
ма и законодателно е регламентира-
но през 2003 година. Максималната 
продължителност на тази мярка е до 
6 месеца, като за малолетни правона-

2  Keith Bottomley, Anthea Hucklesby, 
George Mair and Mike Nellis Electronic Moni-
toring of Offenders: Key Developments Issues in 
Community and Criminal Justice—Monograph 5 
London: NAPO, 2004. ISBN 1478–3649

http://pcstore.bg/


 

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

94 Българска наукаСептември 2017

С подкрепата на:

рушители е до 3 месеца. Изричното 
законодателно изискване към мярка-
та ограничителен час е да не влиза в 
конфликт с образованието, трудовата 
заетост и религиозна дейност на пра-
вонарушителите. 3 
Сега електронното наблюдение е ак-
тивен инструмент за контрол на по-
ведението на осъдените в общността 
в редица държави като САЩ, Велико-
британия, Швеция, Холандия, Испа-
ния, Австралия. 
Вариантите за развитие на електрон-
ния мониторинг са два и те са свър-
зани с нормативното дефиниране на 
електронното наблюдение като от-
делна пробационна мярка или като 
средство за контрол върху поведение-
то на осъдените при изпълнението на 
наложена наказателна мярка. По-го-
лям е броят на страните, регламенти-
рали електронното наблюдение като 
самостоятелна пробационна мярка, 
която се налага от съда, но това е въз-
можно в правните системи, където 
пробацията е извънсанкционна ал-
тернатива на наказанието лишаване 
от свобода.   
Основните ползи от технологията 
като средство за контрол на ограни-
чителни режими са:
• Спомагане за рехалибиритира-
нето на правонарушители, тъй като 
нормалният живот на осъденото лице 
и неговото семейство не се прекъсва.
• Има известен стопиращ ефект за 
извършване на последващи правона-

3 Тончева, Р., Атанасова, Д, Лекционен 
курс за магистрати по проекта, финансиран от 
Норвежкия финансов механизъм „Повишаване 
приложението на Пробационните мерки в 
съответствие с Европейските стандарти и 
системата за електронен мониторинг“, 2014

рушения.
• Предоставя допълнителна ин-
формация на органите по надзора за 
незабавна намеса в случай на необхо-
димост.
• Обезпечава ефективно просле-
дяване без ограничаване свободата 
на движение, освен в ограничителния 
интервал.
• Гарантира стриктно спазване на 
наложените ограничения.
• Осигурява по-високо ниво на об-
ществена безопасност.

В САЩ електронният мониторинг е 
получил най-голям тласък за разви-
тието си от аргумента за ефективно 
преодоляване пренаселеността на за-
творите и контролиране на риска от 
рецидив в поведението на осъдените 
в Общността. Условно електронното 
наблюдение в САЩ би могло да се раз-
дели в две категории:
• система, която следи домашния 
арест и вечерния час – радиочестотна-
та технология
• система за проследяване на на-
рушителя – GPS технологията за опре-
деляне на местоположението
Най-бързо развиващият се сегмент за 
електронно наблюдение в САЩ през 
последните години са извършителите 
на сексуални престъпления. Те анга-
жират близо 50% от ресурса на този 
мониторинг. В  някои щати се изисква 
сексуалните престъпници да носят 
гривни за проследяване само по вре-
ме на съдебния процес. В други щати 
има установена по-агресивна полити-
ка, изискваща всички извършители 
на сексуални престъпления да бъдат 
оборудвани с устройства за проследя-
ване до края на живота си. Последна-
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та практика се налага във все повече 
щати, тъй като въпреки използваното 
крайно ограничение, контролът вър-
ху поведението на сексуалните прес-
тъпници осигурява сигурност в Общ-
ността и се третира като ефективна 
наказателна политика. 4 
Следващият по темп на развитие сег-
мент за прилагане на електронно на-
блюдение в САЩ са случаите на до-
машно насилие. Тук технологията на 
наблюдение има голям ресурс, тъй 
като могат да се дефинират множе-
ство забранени зони и тяхното нару-
шаване винаги да води до заповед за 
задържане на нарушителя. Разработе-
ни са системи за  едновременно про-
следяване на жертвата и нарушителя. 
Жертвата се превръща в зона, изклю-
чена за посещение от нарушителя. Ако 
се случи той да приближи в рамките 
на предварително определено раз-
стояние от жертвата, последната се 
уведомява от надзорния център чрез 
мобилно обаждане. 
Една интересна за съвремието ни 
практика е прилагането на електрон-
но наблюдение в САЩ по отношение 
на непълнолетни, които се съпроти-
вляват на задължението да посеща-
ват училище. В Далас, щата Тексас, 
са започнали иновативна програма, 
използваща тази технология, за  кон-
тролиране на рискови тийнейджъри в 
училище.
В Норвегия електронното наблюдение 
също е добре развито и се извършва 

4 Тончева, Р., Атанасова, Д, Лекционен 
курс за магистрати по проекта, финансиран от 
Норвежкия финансов механизъм „Повишаване 
приложението на Пробационните мерки в 
съответствие с Европейските стандарти и 
системата за електронен мониторинг“, 2014

от представителите на Пробационна 
служба, а не като аутсорсвана услуга 
от частни фирми. Денонощно на раз-
положение има дежурни екипи, които 
при нарушение незабавно посещават 
осъденото лице и според случая мо-
гат веднага да го арестуват или из-
пратят в затвора. В Норвегия срокът 
за електронно наблюдение не е тол-
кова дълъг, но за сметка на това пък 
правилата за спазване на наложените 
ограничения са изключително строги. 
През 2005 г. и Швеция реформира сис-
темата си за електронно наблюдение. 
Въведено е наблюдение в четири за-
твора, с общ максимален капацитет 
малко над 500 затворници (прибли-
зително 10% от общия капацитет на 
един подобен затвор). Целта е осигу-
ряването на достатъчно сигурност 
при извеждането на затворниците за 
работа на външни обекти. Използва-
нето на вече доказала се технология е 
намалила личния труд по отношение 
на броене и търсене на затворници, 
като укриването е било намалено зна-
чително. 
България въвежда електронния мо-
ниторинг на осъдени лица през 2014 
г. по проект, финансиран от Норвеж-
кия финансов механизъм. За две го-
дини в Програмата са били включе-
ни 180 осъдени лица, в т. ч. с присъди 
Пробация и условно-предсрочно осво-
бодени от затвора с пробационен над-
зор. Резултатите от проекта са много 
добри, показвайки високата ефектив-
ност на технологията за контрол вър-
ху спазването на ограничителни ре-
жими спрямо физическите проверки. 
 
Същност и съдържание на проба-
ционните мерки
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Електронното наблюдение намира 
най-целесъобразно приложение в 
Пробационната система. Пробацията 
е вид наказание, налагано от съда за 
извършено престъпление. То е един-
но наказание, състоящо се от отдел-
ни пробационни мерки. Сравнително 
тежко наказание, изразяващо се в съв-
купност от мерки за контрол и въз-
действие върху осъденото лице без 
лишаване от свобода. Наказанието се 
изпълнява в общността (осъденият 
не се изолира, а продължава да живее 
и работи в мястото преди привежда-
не на наказанието в изпълнение). По 
време на изпълнение на присъдата 
правонарушителят търпи определени 
ограничения и има определени задъл-
жения в зависимост от наложените му 
пробационни мерки. В системата от 
наказания съгласно Наказателния ко-
декс по своята тежест Пробацията се 
нарежда след „доживотния затвор“ и 
„лишаването от свобода“.
Предвидените от Наказателния ко-
декс на Република България проба-
ционни мерки са шест 5:
1.“Задължителна регистрация по на-
стоящ адрес“ (с продължителност от 
шест месеца до три години).
2.“Задължителни срещи с пробацио-
нен служител“ (с продължителност от 
шест месеца до три години).
3.“Ограничаване в свободното прид-
вижване“.
4.“Включване в курсове за професио-
нална квалификация и/или програми 
за обществено въздействие“.
5.“Поправителен труд“ (удръжки от 
заплатата на лица, работещи по тру-
дов договор, в размер между 10 и 25 
процента от брутното трудово въз-
5 Наказателен кодекс

награждение за срок от 3 месеца до 2 
години) .
6.“Безвъзмезден труд в полза на обще-
ството“ (между 100 и 320 часа за срок 
от 1 до 3 години).

Електронното наблюдение се прилага 
и при наложен пробационен надзор. В 
случаите на условно-предсрочно ос-
вобождаване от затвора обикновено 
се прилага надзор за определен изпи-
тателен период, който представлява 
изпълнение на една от пробационни-
те мерки – най-често „ограничение в 
свободното придвижване“6.
           Електронното наблюдение, из-
вършвано чрез радиочестотна техно-
логия, която беше приложена в Бъл-
гария, контролира изпълнението на 
пробационната мярка „ограничение 
в свободното придвижване“ – чл. 
42а, ал. 2, т. 3 от Наказателния кодекс.
Пробационната мярка ограничение в 
свободното придвижване  е налагане 
на една или няколко от следните за-
брани за:
1.  Посещаване на точно определени в 
присъдата места, райони и заведения.
2. Напускане на населеното място за 
повече от 24 часа без разрешение от 
пробационния служител или проку-
рора.
3.  Напускане на жилището, което оби-
тава, за определен период от деноно-
щието.
В България по време на проекта беше 
прилагана само третата пробационна 
мярка, която се изразява в ненапус-
кане на дома, в който осъденото лице 
живее, за определен интервал от вре-
ме през нощта – най-често от 22:00 ч 
до 06:00 ч.   
6 Наказателен кодекс
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Гласовата верификация е разновид-
ност на електронния мониторинг и 
се използва за потвърждение, че пра-
вонарушителят е на мястото, където 
би трябвало да бъде на определената 
дата и време или диапазон от дати и 
време. Гласовата верификация за-
мества пробационната мярка „задъл-
жителна регистрация по настоящ 
адрес7“ – чл. 42а, ал. 2, т. 1 от Наказа-
телния кодекс. 
Пробационната мярка задължителна 
регистрация по настоящ адрес  е явя-
ване и подписване на осъдения пред 
пробационния служител или опреде-
лено от него длъжностно лице в съот-
ветствие с определената от съда пери-
одичност, но не по-малко от два пъти 
седмично.
В България са определени категории 
лица, по отношение на които не се 
прилага система за електронно на-
блюдение:
• Осъдени непълнолетни лица, 
ненавършили 16-годишна възраст.
• Лица, страдащи от разстройство 
на съзнанието, което не изключва 
вменяемост.
В практически аспект, за да се прило-
жи система за електронно наблюде-
ние на лица с наложени пробационни 
мерки по чл. 42а, ал.1, т.1 и т.3 от НК, 
е необходимо да се изготви оценка на 
правонарушителя, съдържаща оценка 
на риска от рецидив и риска от вреди. 
В повечето юрисдикции е прието 
електронното наблюдение чрез ра-
диочестотен обхват да се прилага по 
отношение на лица с ниска и средна 
степен на рецидив и вреди. За високо-
рисковите правонарушители се при-
лага GPS проследяване, което в Бълга-
7 Наказателен кодекс

рия още не е въведено.
В доклада за развитие на пробацион-
ната служба, изготвен от Главна ди-
рекция „Изпълнение на наказанията8“  
(преди въвеждане на електронния 
мониторинг), прави впечатление, че 
ограничителната мярка „забрана за 
напускане на дома” може да бъде оп-
ределена като най-рядко прилаганата 
интервенция. Проучванията показват, 
че това се дължи на трудностите при 
нейното контролиране от страна на 
пробационната служба и полицията. 
Контролните проверки са физиче-
ски и се планират предварително по 
график, съгласуван с полицията в из-
вънработно време. 
В „Стратегията за развитие на места-
та за лишаване от свобода в Републи-
ка България за периода 2009 – 2015 
г.“ като основна цел е посочена9 : Мо-
дернизиране и реформиране на пени-
тенциарната система в съответствие 
с европейските стандарти и хумани-
зиране изпълнението на различните 
видове наказания с оглед постигане 
целите на налагането им. Една от дей-
ностите за постигане на поставената 
основна цел е посочена в средносро-
чен план: т. 2.1. Разширяване прила-
гането на наказанието пробация към 
групата на извършителите на престъ-
пления, които не са тежки по смисъла 
на Наказателния кодекс, доминира-
ща спрямо общия брой на осъдените 
лица, чрез въвеждане на електронно 
наблюдение като нова пробационна 
8 Доклад за развитие на пробационната 
система в България, постижения, проблеми, 
задачи и перспектива за развитието ѝ, София 
2010 г.
9  Стратегията за развитие на местата за 
лишаване от свобода в Република България за 
периода 2009 – 2015 г.
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мярка.  10

Видове електронен мониторинг 
Електронното наблюдение е набор от 
технологии и свързани услуги, кои-
то се използват за идентификацията 
на правонарушители и определяне 
местоположението на намиращи се в 
общността лица чрез наблюдение на 
спазването на ограничителен час или 
проследяване на движението им. Към 
настоящия момент в световен мащаб 
се използват основно следните видо-
ве технологии за електронно наблю-
дение:
• РЧ (радиочестотна) система за на-

блюдение в дома
• Система за  GPS наблюдение
• Гласово разпознаване
• Дистанционно отчитане на алко-

хол и наркотици
• 
Най-често използваната технология 
е с поставянето на гривна, също така 
известна като традиционна радио-
честотна (РЧ) технология или техно-
логия за наблюдение в дома под огра-
ничителен час.
Поставянето на гривна се използва 
за осигуряване спазването на огра-
ничителен час навсякъде в наказа-
телноправната система – като част 
от условията на гаранция, като мерки 
при пробационни разпореждания или 
като условия при освобождаване от 
затвора. 
Оборудването се състои от гривна и 
приемателно устройство и работи с 
радиочестотна технология. Гривната 
се поставя на глезена на осъденото 
лице, а приемателното устройство се 
10 Стратегията за развитие на местата за 
лишаване от свобода в Република България за 
периода 2009 – 2015 г.

намира в дома или друго място, къде-
то се изпълнява ограничителният час. 
Гривната действа като предавател и 
изпраща сигнали на приемателното 
устройство, което на свой ред изпра-
ща сигнали към Контролния център. 
Централизираната компютърна сис-
тема  е програмирана да сигнализи-
ра на персонала всяко събитие, което 
представлява нарушение на ограни-
чителния час от всеки отделен пра-
вонарушител, което позволява пре-
доставянето на 24-часова незабавна 
реакция спрямо нарушенията. 
Различните механизми срещу вмеша-
телство означават, че правонарушите-
лят не може да свали гривната или да 
премести приемателното устройство, 
без това да бъде регистрирано в Кон-
тролния център.
Гласовото разпознаване може да се 
използва за потвърждение, че пра-
вонарушителят е на мястото, където 
би трябвало да бъде на определената 
дата и време или диапазон от дати и 
време. То не изисква хардуер и това го 
прави по-евтин вариант от други фор-
ми на електронно наблюдение, като 
е особено полезно при нискорискови 
случаи в големи обеми. 
Системата за гласово разпознаване 
може да извършва и получава широк 
набор от различни типове обаждания 
в съответствие със съгласуван гра-
фик:
• Входящи от правонарушителя в 
определено време от определено мяс-
то.
• Изходящи към правонарушите-
ля в определено време на определено 
място.
• Изходящи в произволно време 
към правонарушителя на определено 
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място за незабавно гласово разпозна-
ване.
• Изходящи в произволно време 
към правонарушителя на определено 
място, изискващи незабавно обратно 
входящо обаждане за гласово разпоз-
наване.
Системите за GPS наблюдение са 
едни от най-комплексните техоноло-
гии за електронно наблюдение. Тези 
системи най-често се прилагат спря-
мо високорискови правонарушители, 
тъй като предоставят възможност 
за постоянен контрол върху тяхното 
местоположение. Системите за GPS на-
блюдение наподобяват тези за РЧ на-
блюдение, използвайки гривна, която 
се монтира около глезена на правона-
рушителя, но основната разлика е в 
използването на Глобалната Система 
за Позициониране, т.е. за определяне 
местоположението на даденото лице. 
Друга съществена характеристика е 
използването на предефинирани зони 
върху географска база данни, които да 
ограничават/разрешават присъстви-
ето на правонарушителя в дадена ло-
кация или населено място.
Развиващата се технология за отчи-
тане на алкохол дава възможност за 
откриване присъствието на алкохол 
през кожата на даден човек чрез пот-
та или чрез промени в цвета на въ-
трешните кожни слоеве. Специален 
сензор в основата на обикновен РЧ 
предавател може да изпрати сигнал 
за нарушение в центъра за наблюде-
ние, например, че човекът, който носи 
предавателя, може да е употребил ал-
кохол или да е взел наркотици. 
Прилагат се няколко концепции за 
мониторинг в дома с използването на 
РЧ наблюдение.

Домашен арест и ограничение в сво-
бодното придвижване
Стандартното електронно наблюде-
ние за присъствие на правонаруши-
теля на посочен адрес в режим 24/7 
или за определен времеви интервал 
от денонощието, обикновено това е 
домашния арест. 

Обществено настаняване
Едно приемателно устройство може да 
наблюдава голям брой обекти, всеки 
със собствени специфични условия на 
задържане. Тази гъвкавост позволява 
ефективната употреба на електронно 
наблюдение в затвори от открит тип, 
хостели и други сгради за обществено 
настаняване.

Интензивен надзор
Тази концепция се прилага, когато 
програмата за електронно наблюде-
ние включва задължително присъст-
вие на няколко локации освен домаш-
ния адрес. Това би могло да включва 
колеж, център за обучение, центро-
ве за пробация и рехабилитация или 
работно място. Всеки обект може да 
бъде наблюдаван от неопределен 
брой приемателни устройства.

Големи сгради 
Обектът може да бъде наблюдаван 
от много приемателни устройства в 
една сграда. Ако площта на сградата 
надвишава обхвата на едно приема-
телно устройство, неограничен брой 
приемателни устройства могат да бъ-
дат инсталирани, за да се гарантира 
покритието на цялата площ. Ако при-
съствието на обекта е засечено от кое 
да е от приемателните устройства, 
системата отчита, че обектът си е „у 
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дома”.

Престъпността в съвременното обще-
ство е специфичен вид разрушителна 
тенденция, резултат на нравствена 
деградация, изострени социални про-
тиворечия и деструктивно управле-
ние. Всичко това провокира научното 
мислене към търсене на алтернативи 
за ефективно противодействие.
България претърпява криминален 
взрив още през първите години на 
Прехода след 1989 г. Това я принуж-
дава да търси, изучава и внедрява 
съвременни и алтернативни форми за 
справяне с престъпността.  
Алтернативните наказания не са на-
чин за смекчаване на наказателната 
отговорност, а са форма за разширява-
не на мрежата на наказателен контрол 
по отношение на лица, които биха из-
бегнали въобще наказанието, ако се 
следваше традиционната практика. 
Алтернативните наказания, в т.ч. Про-
бацията и електронният мониторинг 
не винаги са „по-леки“ от класически-
те наказания, тъй като изискват мно-
го лични усилия. 
Като съвкупност от технология и ус-
луги електронният мониторинг има 
две основни задачи, които трябва да 
изпълни:
1. Контрол върху коректното из-
пълнение на наложен ограничителен 
режим, в т.ч. генериране, изпращане и 
регистрация на сигнали за нарушава-
не на ограниченията или вмешател-
ства в оборудването
2. Корективно въздействие върху 
поведението на осъдени лица, в т. ч. 
избягване изолацията от обществото, 
даване на възможност за по-лека ре-
интеграция в обществото и структу-

риране на живота на правонарушите-
лите 
Възможностите на разширяване на 
приложението на електронното на-
блюдение са съвсем реалистични в 
две насоки:
• прилагането на електронния 
мониторинг като самостоятелна и от-
делна пробационна мярка, тъй като 
електронното наблюдение е най-рес-
триктивната мярка за пробационен 
надзор 
• по отношение на други форми на 
принуда, например домашния арест, 
изискващи ефективни инструменти 
за контрол при тяхното изпълнение
С прилагането на електронния мони-
торинг като съвременно и надеждно 
средство за контрол върху ежеднев-
ното поведение на осъдени лица се 
подпомага не само повишаването на 
ефективността на българската систе-
ма за изпълнение на наказанията, но 
се повишава и доверието на общество-
то в българската съдебна и наказател-
на система, а с времето би се намалило 
и усещането за безнаказаност у осъде-
ните лица поради липса на надежден 
контрол при спазването на някои ви-
дове наказания.

    

http://pcstore.bg/


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

101Българска наукаСептември 2017

С подкрепата на:

Въведение

Черно море е важна зона на 
икономическата дейност на 
крайбрежните държави и 
пресечна точка на оживени 

транспортни потоци в Евразия, пора-
ди което то представлява интерес не 
само за граничещите с него страни. В 
миналото към Черно море са посягали 
не една империи – римска, византий-
ска, турска, руска, германска. Тук са се 
разразявали икономически и военни 
конфликти, водени са битки за морско 
господство, кръстосвали са се древни 
пътища и култури, което постепенно е 
сътворило цялото богатство и много-
образие на черноморските народи.
Към края на ХХ век и началото на ХХІ 
век подчертан интерес към Черно 
море и черноморските държави проя-
вяват САЩ и НАТО. С утвърждаването 
на еднополюсния модел на света за-
падната страна на Черно море пред-

стои да стане новата граница на Евро-
па, което еднозначно и недвусмислено 
декларира през месец април 2002 го-
дина американският президент Джор-
дж Буш, развивайки идеята НАТО да 
се разшири от Балтийско море (древ-
ното Варяжко море) до Черно море. 
Тази позиция е логично продължение 
на външно-политическата стратегия 
на САЩ, разработена от екипа на Ро-
налд Рейгън. Едновременно с това 
протичат процеси на сближаване по-
зициите на Русия, САЩ и НАТО, а това 
оказва благотворно влияние и върху 
държавите от Черноморския регион, 
заемащ възлово място в новите геос-
тратегически реалности в началото 
на третото хилядолетие.

І. За символиката в имената на Чер-
но море
В древността се е смятало, че Черно 
море е полузатворено, свързано със 

Военно дело

Черно море като източник на 
въоръжени конфликти или извор 
на синергия в зората на третото 
хилядолетие
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Средиземно море. От времето на дре-
вногръцкия поет Омир (VІІІ в. пр. н. 
е.) до нас е останала карта, на която 
Земята е изобразявана като диск, об-
кръжен от голямата река – Океания1 . 
Интересът към Черно море датира от 
дълбока древност. То е служило като 
оживен морски път, добре известен на 
финикийците и гърците. За произхода 
на неговото име няма единно мнение.
За първите изследователи и гръцките 
мореплаватели до VІІ в. пр. н.е. Чер-
но море е изглеждало бурно, студено, 
враждебно, откъдето е получило и 
първоначалното си име Понтос Аксей-
нос (гр. Pontos Axeinos – Негостопри-
емно море).
По-късно, когато по черноморското 
крайбрежие гръцките мореплавате-
ли създават колонии, хората стават 
по-свързани и по-зависими един от 
друг. Те започват да си сътрудничат, 
развиват се търговията, риболова. То-
гава се появява новото име - Понтос 
Еуксейнос, по-късно Понтос Евксинос2  
(гр. Pontos Euxeinos – Гостоприемно 
море). Така древните мореплаватели 

1 Черно море. Сборник. Съст. 
А.Вълканов, Хр.Маринов, Хр.Данов, П.Владев. 
Книгоиздателство “Г. Бакалов”. Варна, 1978, с. 
10.
2  Необходими пояснения: Понтос (лат., 
гр. pontus – море; Pontus – Черно море). С 
Pontus се е обозначавало и името на Понт 
– страна в Мала Азия, на южния бряг на 
Черно море, царство на Митридат, по-късно 
римска провинция). Аксейнос (лат., гр. ax-
enus, axinus – негостоприемен; Pontus Axinus 
– Негостоприемно море, най-старото име на 
Черно море). Еуксейнос, Евксинос (лат., гр. 
euxinus – гостоприемен; Pontus Euxinus, Euxi-
nus – Гостоприемно море). Справка: Латинско-
български речник. НИ. С., 1990, с. 78, 231, 528. 
The Euxine (англ. ез.) – Понтус Евксинус, Черно 
море.

са считали, че ще умилостивят сурово-
то море. Това название се среща у ан-
тичните автори Ксенофонт, Херодот, 
Тукидид и др.
Под влияние на различни икономиче-
ски и социално-психически причини, 
започвайки от VІІ-VІ век пр.н.е., гърци-
те активно населяват крайбрежието 
на Понтос Евксинос – Гостоприемно 
море. Гръцките полиси (градове-дър-
жави) са се появили на територията 
на днешните Украйна, Русия, Бълга-
рия, Грузия.
Черно море има и други имена: араби-
те са го наричали Руско море; турци-
те са му дали името Karadeniz – Чер-
но море, което означава черно, лошо 
море; персийците са го наричали Ах-
шаена – Тъмно море, сурово море; сла-
вяните са влагали в наименованието 
му смисъл на щормово, сурово море и 
др3 .
В сборника “Черно море” се изказва 
следното предположение: “Опознава-
нето на Понта от представителите на 
античната наука се прекъсва с падане-
то на Римската империя и настъпва-
нето на Средновековието, при което 
наименованието Понтос Евксинос по-
степенно изчезва и на негово място се 
появява названието Черно море (има 
основание да се предполага, че то е 
дадено в по-старо време от персите)”4 
. Когато гръцките колонии влизат в 
състава на Римската империя, набе-
зите на различни племена водят до 
западането и разрушаването на гра-

3 Большая советская энциклопедия. Том 
27. Изд. СЭ. М., 1978, с. 281-282.
4 Черно море. Сборник. Съст. 
А.Вълканов, Хр.Маринов, Хр.Данов, П.Владев. 
Книгоиздателство “Г. Бакалов”. Варна, 1978,  с. 
13.
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довете-държави.
Подробното научно изследване и 
практическото усвояване на Черно 
море става в началото на ХІХ век и се 
свързва със съставянето на лоция, 
карта и атлас.
Има неразгадан смисъл и дълбока 
символика в различните имена, кои-
то хората от древността са давали на 
Черно море. Когато то е било непозна-
то, е изглеждало като Понтос Аксей-
нос (негостоприемно море). Когато 
обаче изследователите му го опозна-
ват и по черноморското крайбрежие 
новите заселници внасят културно 
разнообразие, то става Понтос Еук-
сейнос (Евксинос), т.е. гостоприемно 
море. С основание Херодот го описва 
като най-забележителното от всички 
морета. В чисто психологически план 
черноморската история потвърждава 
изконни човешки истини: когато хо-
рата са непознати, те изпитват страх 
и недоверие един към друг, но когато 
се опознаят и намерят своите общи 
интереси, те се сближават, сътрудни-
чат си и си взаимодействат. История-
та на черноморските народи показва 
недвусмислено, че който идва в Черно 
море с открито сърце и мирен флаг, 
за него то е винаги гостоприемно. За 
това свидетелства цялата черномор-
ска култура, включително народното 
творчество, легендите, митовете, ска-
занията, преданията.

ІІ. Черно море като източник на си-
нергия в зората на третото хилядо-
летие
В миналото Черно море е било арена 
на много битки, противопоставяне 
и разединение. В съвременния свят 
то става символ на сътрудничество и 

връзка между народите на Изтока и 
Запада. Сегашните геополитически 
предизвикателства отново поставят 
на дневен ред въпроса –  негостопри-
емно или гостоприемно море? Отно-
во черноморските народи се страху-
ват от разделение на региона чрез 
изграждане на нови военни бази на 
НАТО и прокарването на разделител-
ни линии. Това са основателни тре-
воги и държавниците следва да от-
читат преживяванията на хората от 
черноморския регион и да се съобра-
зяват с тях, така както това се прави в 
страните от Европейския съюз. В ци-
вилизования свят преди вземане на 
важни решения, държавниците пра-
вят референдуми за допитване до об-
ществото – Дания, Швеция, Холандия, 
Норвегия, Исландия, Франция и дру-
ги. Това е така, защото гражданите на 
тези държави за определен мандат са 
делегирали управленски функции на 
своите избраници във висшите етажи 
на властта, но не са ги упълномощили 
да решават вместо тях и без тях, а още 
по-малкото против тях.
Наред с тези основателни страхове, 
в зората на третото хилядолетие се 
проявява една качествена разлика в 
сравнение с ХХ век, останал в човеш-
ката история като най-жестокия век 
на двете световни войни. В началото 
на ХХІ век, при новото геополитическо 
разпределение на света, започва да се 
налага една нова категория в живота 
на човешката цивилизация - синер-
гия (гр. syn – със, заедно; ergon – ра-
бота, дейност; лат. synergia – дружно 
действие на два или повече органа). 
Идеите за синергизма между хората 
се разкриха през ХХ век от много уче-
ни, сред които Рут Фултън Бенедикт 
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(1887-1948), Ейбръхам Харолд Маслоу 
(1908-1970) и др. 
Рут Бенедикт5 , професор по антропо-
логия в Колумбийския университет, 
изследва проблемите на взаимоотно-
шенията между личността и социал-
ните институции, в резултат на което 
въвежда в научната лексика поняти-
ето „синергизъм“ и подробно разви-
ва концепцията за синергетичното 
общество. Според нея висок синер-
гизъм притежават само онези обще-
ства и социални институти, които са 
така организирани, че са способни да 
преодоляват полярността между его-
изма и безкористието, между личния 
интерес и алтруизма, така, че човек, 
постигайки своите егоистични цели, 
да заслужи наградата за себе си. Об-
щество, в което се възнаграждават 
доброто и добродетелта, е общество с 
висока синергия. Обществата, в които 
не се открива агресивност, притежа-
ват по-добър социален ред, при който 
индивидът с едни и същи действия в 
едно и също време постига изгода за 
себе си и за групата. В тези общества 
агресивността отсъства, не защото хо-
рата са безкористни и поставят соци-
алния дълг по-високо от личните же-
лания, а защото социалните нагласи 
осигуряват тъждественост на едното 
и на другото 6.

5 Рут Бенедикт издава редица трудове: 
Патерни на културата; Раса, наука и политика; 
Хризантема и меч; Цивилизационни извадки 
и др. Тя развива концепцията за синергията 
в цикъл от лекции в колежа Брин Мор през 
1941 г.  Самите лекции са били загубени и 
благодарение на Абрахам Маслоу, у когото 
се е съхранил единственият екземпляр, те са 
издадени от него под формата на различни 
фрагменти.
6 Маслоу, А. Новые рубежи человеческой 

Обратно – при общества с ниска сте-
пен на синергия, социалните структу-
ри пораждат действия, които проти-
вопоставят хората един на друг и ги 
настройват един срещу друг. В тези 
общества и институти се формират 
противоположни групи, които водят 
постоянни битки едни срещу други. 
В тях изгодата на индивида се пости-
га чрез победата на един индивид над 
другите, а не чрез сътрудничество и 
взаимопомощ, които са непознати 
или рядкост. В тези общества доми-
нират страхът, подозрението, мнител-
ността, недоверието, преследването, 
фрустрацията и в края на краищата 
се достига до ниски лични и социални 
резултати.
Самият Ейбръхам Маслоу определя 
основния си подход7  към човешката 
психика в широката рамка на хуманис-
тичната психология, която характе-
ризира като “трета сила” в американ-
ската психология – другите две сили 
са бихевиоризмът и психоанализата. 
Маслоу откри, че психологията прека-
лено много се занимава с човешките 
слабости и не отделя достатъчно вни-
мание на позитивното у човека, на не-
говите силни страни. Според Маслоу 
хората не са в същността си деструк-
тивни или агресивни, но стават таки-
ва, когато вътрешната им природа е 
разклатена или фрустрирана. Оттук 
Ейбръхам Маслоу прави важния из-
вод, че човешката природа в същност-
та си е добра и ако хората са нещастни 

природы. “СМЫСЛ”. М., 1999, с. 195-196.
7  Енциклопедия по психология. Под ред 
на Реймънд Дж. Корсини. НИ. С., 1998, с. 611; 
Синергия в обществе и индивиде - Маслоу, 
А. Новые рубежи человеческой природы. 
“СМЫСЛ”. М., 1999, с. 192-204.
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или невротични, средата е тази, която 
ги е направила такива, следователно 
трябва да се променя средата. В ре-
зултат на променената среда ще се 
променят и хората. По проблемите на 
синергизма днес се организират меж-
дународни научни форуми.
Големите научни открития често се 
реализират след смъртта на техните 
автори. Така и откритието на синер-
гизма намери благоприятна почва за 
практическо развитие в обществото 
половин век след смъртта на Рут Бе-
недикт и повече от четвърт век след 
смъртта на Ейбръхам Маслоу. Едва 
в края на ХХ и началото на ХХІ век се 
създадоха необходимите предпостав-
ки за синергия между хората, която 
ускорява създаването на нова среда за 
хармонично развитие на човека.
В зората на третото хилядолетие за 
условията на черноморския регион 
синергията се изрази в раждането на 
едно ново и непознато досега в реги-
она военноморско сътрудничество 
между шест държави: България, Гру-
зия, Румъния, Русия, Турция, Украйна. 
Дори професионалните моряци из-
питват затруднения при възприемане 
на новите реалности – корабни еки-
пажи, които преди десетина години 
са се преследвали като врагове, днес 
си сътрудничат и не само участват за-
едно в различни учения, а планират 
съвместни действия в Черно море. На-
чалото на ХХІ век беше ознаменувано 
със съвършено ново явление в исто-
рията на черноморските народи – съз-
даде се Военноморската групировка 
за оперативно сътрудничество в Чер-
но море (БЛЕКСИФОР). Създаване-
то на Военноморската групировка за 
оперативно сътрудничество в Черно 

море не възникна на празно място, а 
бе предшествано от проявлението на 
синергията в редица други области, 
сред които ще подчертаем следните:
1. Синергия в областта на търговско-
то корабоплаване, благодарение на 
която между всички черноморски 
държави съществува партньорство. 
Известно е, че в цял свят моряците са 
пратеници на дружбата и сътрудни-
чеството между народите, а често се 
явяват първите посланици на държа-
вите, които трасират пътя на добросъ-
седството и мира
2. Синергия в областта на икономика-
та, която намери израз в създаване на 
зоната за черноморското икономиче-
ско сътрудничество
3. Синергия в областта на образова-
нието и науката, намерила израз в 
плодотворното сътрудничеството на 
черноморските университети. В тази 
област напредъкът е най-осезаем и 
академичната черноморска общност 
дава на своите общества и държав-
ници пример за взаимоотношения в 
новото хилядолетие, лишени от про-
тивопоставяне, изпълнени с доброна-
мереност и градивна енергия. Значим 
е приносът за тези фундаментални 
социални промени на варненската 
академична общност. ВВМУ “Н. Й. Вап-
царов”, Икономическият университет, 
Медицинският университет, Техниче-
ският университет и ВСУ “Черноризец 
Храбър” създадоха професионални 
контакти с аналогични университети 
сред черноморските държави, а ВСУ 
“Черноризец Храбър” стана домакин 
на първата по рода си среща на черно-
морските университети у нас, включи-
телно и срещата на техните ректори с 
президента на Република България. 
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Научната конференция по пробле-
мите на глобализацията, която се ор-
ганизира от ВСУ “Черноризец Храбър” 
в началото на юли 2002 година, е още 
едно доказателство за синергията в 
науката и образованието в Черномор-
ския регион
Мрежата на Университетите на Черно-
морските страни (Black Sea Universities 
Network) е създадена на асоциативни 
принципи и обединява университе-
тите от 11 страни на Черноморския 
басейн: Албания, Армения, Азербай-
джан, България, Грузия, Гърция, Мол-
дова, Румъния, Русия, Турция, Украйна. 
Мрежата обединява 80 университета 
от изброените страни. На асоциатив-
ни принципи нейни членове се явяват 
редица университети от европейски-
те страни, а също от Канада и САЩ. 
Мрежата на черноморските универси-
тети е създадена през 1996 година по 
идея на румънския учен Мирче Мали-
ца, доктор на науките, математик.
Основната задачи на Мрежата на 
черноморските университети се явя-
ва развитието на образователната 
дейност. Това включва съгласуване на 
учебните планове, обмен на студенти 
и преподаватели, провеждане на съв-
местна научно-изследователска дей-
ност един за друг или за трети заинте-
ресувани страни. Университетите от 
мрежата работят по програма за дис-
танционно обучение LODES.
Трябва да добавим, че освен избро-
ените черноморски организации съ-
ществуват и други като: Асоциация за 
Черноморско икономическо сътруд-
ничество; Парламентарна асамблея 
на черноморските държави, Междуна-
роден клуб на черноморските градо-
ве, Международна организация по об-

служване и туризъм, Международен 
център за черноморски изследвания, 
Черноморска мрежа на неправител-
ствените организации (Black Sea NGO 
Network). Към тях трябва да добавим и 
традиционните конференции по мор-
ска индустрия MARIND, които също 
се организират от варненската акаде-
мична общност под ръководството на 
професор Петър Богданов, BLACK SEA 
и много други научни форуми.
Естествено беше икономиката, обра-
зованието и науката да дадат тласък 
на черноморско сътрудничество в 
останалите области, включително и 
във военната сфера. Глобализацията 
поставя нови проблеми пред науката 
и академичния свят. Ясна позиция в 
тази сфера изрази Джефри Сакс: “Но-
вовъведенията в индустрията са глав-
но продукт на съществуващата нау-
ка вътре в страната и приложното ѝ 
поле. Успешните иновации изискват 
академичната общност, правител-
ството и индустриалният капитал да 
са в общ впряг. Интернет е указание за 
това.” Варненската академична общ-
ност дава пример за такъв общ впряг 
с правителството и индустриалния 
капитал!
Черноморската военноморска група 
за оперативно взаимодействие е нова 
стъпка в международното сътруд-
ничество на военните флоти. Дори 
беглият поглед върху картата на Чер-
но море е напълно достатъчен, за да 
се оцени по достойнство неговия из-
ключително обособен в географски 
и политически план характер. Черно-
морският регион се характеризира с 
пресичането на оживени транспортни 
потоци и се явява важна зона на ико-
номическа дейност на крайбрежните 
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държави.
На границата на двете хилядолетия 
Черноморският регион придоби още 
едно важно качество: нарасна роля-
та му във връзка с разработването на 
каспийския нефт и транспортирането 
му за Европа и САЩ. От 1995 година за 
САЩ Черно море и Каспийско море се 
явяват зона на жизнени стратегиче-
ски интереси. На 2 април 2001 година 
в Истанбул беше подписано Спора-
зумение за създаване на Черномор-
ска военноморска група за оператив-
но взаимодействие. Споразумението 
беше подписано от 6 черноморски 
държави: България, Грузия, Русия, Ру-
мъния, Турция, Украйна. Международ-
ното название на новата организация 
е “Blackseafor”. На основата на Реше-
ние на Министерския съвет на Репу-
блика България № 557 от 09.07.2001 
г. Народното събрание на Република 
България прие Закон за ратифицира-
не на Споразумението за създаване на 
Blackseafor 8.
Със създаването на Blackseafor се от-
крива нова страница в съвместното 
осигуряване безопасността на море. 
Споразумението на Blackseafor е по-
дписано за срок от 10 години с по-ната-
тъшна пролонгация (лат. prolongatio – 
продължение на срока на действие на 
договор). Силите на Blackseafor могат 
да действат под егидата на ООН, в тех-
ния състав ще се въведат и средства 
на морската авиация.
Ето и някои конкретни съображения, 
благодарение на които се ускори съз-
даването на новото военно формиро-
вание:
1. Дейността на море е свързана с мно-
8 Вестник “Държавен вестник”, бр. 79 от 
14.09.2001 г.

го опасности и изисква колективни 
усилия за противодействие на факто-
рите на риска: природни, техногенни, 
а също така и фактори, породени от 
самия човек и не на последно място 
психологическите фактори в безопас-
ността на корабоплаването. Междуна-
родната морска организация на ООН в 
Лондон (ИМО) през 1995 година прие 
кардинални промени в Конвенцията 
за подготовка и освидетелстване на 
морските лица (STCW’ 78/95), свър-
зани с издигане ролята на човешкия 
фактор за осигуряване безопасност-
та на корабоплаването. Тези нови из-
исквания засягат както плаването на 
търговските кораби, така и плаването 
на военните кораби
2. През април 1998 година Турция 
излезе с инициатива за създаване на 
многонационално военноморско фор-
мирование на 6 държави: България, 
Грузия, Русия, Румъния, Турция, Ук-
райна. Задачите на новото военномор-
ско формирование са свързани с осъ-
ществяване на съвместни учения по 
търсене и спасяване, противоминни и 
хуманитарни операции, операции по 
защита на околната среда, провежда-
не на визити на добра воля
За реализирането на тези актуални 
задачи бяха проведени поредица от 
интензивни срещи на командващите 
на военните флоти на черноморски-
те държави. Организирани бяха и съ-
ответните дейности от военните ве-
домства и външните министерства на 
шестте черноморски държави. Съгла-
шението засяга на пръв поглед воен-
номорската сфера, но е подписано от 
министрите на външните работи на 
черноморските държави.
Страните-участнички, независимо от 
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обединяващия ги регион, имат раз-
лични гледни точки върху произти-
чащите процеси в икономическата, 
военнополитическата сфера и въпро-
сите на безопасността в най-широк 
смисъл. Кое е обединяващото? Свърз-
ващото звено точно е определено от 
Командващия Черноморския флот на 
Руската федерация адмирал Влади-
мир Комоедов: “За военните профе-
сионалисти, още повече съседи, не е 
така сложно да намерят общ език, ко-
гато става дума за въпросите по под-
държане безопасността и оказването 
на помощ. Това обстоятелство, според 
мене, се яви определящо. В тази връз-
ка няма смисъл да се говори за работ-
ни разногласия.”9 .
Новото международно военноморско 
съединение има разнообразни зада-
чи. В Споразумението е подчертано, 
че  Черноморската военноморска гру-
па за оперативно взаимодействие е 
призвана да внесе своя дял в укрепва-
не на дружбата, добрите отношения и 
взаимното доверие на крайбрежните 
държави в Черно море, а също така 
в заздравяването на мира и стабил-
ността в региона по пътя на укреп-
ване на сътрудничеството и взаимо-
действието между военноморските 
сили. Страните поемат върху себе си 
отговорността да осъществяват дей-
ността на военноморското военно 
формирование в съответствие с це-
лите и принципите, залегнали в Ус-
тава на ООН. При това се подчертава, 
че дейността на групата не е насоче-
на против някоя трета държава, как-
то и не е предназначена за формиране 
9  Комоедов, В. Професионалы находят 
общ язык. (http://www.ng.ru/cis/2001-04-10/5_
professionals.html).

на военен съюз срещу някоя държа-
ва или група държави. Предвидено е 
всички решения в рамките на военно-
морското формирование да се прием-
ат от страните с консенсус. Оператив-
ната група има многонационален щаб, 
в състава на който влизат офицери от 
всяка една от страните-участнички.
В съответствие с опита от дейността 
на многонационалните военни фор-
мирования, всяка страна съхранява 
пълното командване над своите кора-
би, заделени за участие в “Blackseafor”. 
Участващите кораби могат да бъдат 
отзовани по всяко време  за изпълне-
ние на национални задачи.
Създадена е съответната организация 
на командването на групата. Между-
народното военноморско формирова-
ние се намира под оперативното упра-
вление на Комитет на командващите 
Черноморските военноморски сили 
(КЧВМС). Този новосъздаден орган 
носи пълната отговорност за общото 
планиране на дейността н съедине-
нието.
Първото заседание на Комитета на 
командващите Черноморските во-
енноморски сили се проведе в Тур-
ция, град Истанбул, на 2 април 2001 
г. Непосредственото ръководство на 
корабната групировка се осъщест-
вява от командващ – военноморски 
офицер от една от страните, утвър-
ден от Комитета на командващите на 
ВМС. Командващият на “Blackseafor” 
се назначава за срок от една година с 
последваща ротация по указана схема. 
В негово непосредствено подчинение 
се намира международен щаб на гру-
пировката, в която влизат представи-
тели на всеки от флотовете.
Ежегодно всички страни-участнички 
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изпращат в структурата на многона-
ционалното военноморско формиро-
вание свои офицери, които работят в 
състава на секретариата, осигуряват 
координацията с националните щабо-
ве, участват в групата за планиране.
Основни задачи на Черноморската 
група за военноморско сътрудничест-
во:
1. Провеждане на операции по търсе-
не и спасяване, провеждане на спаси-
телни операции, предимно за подвод-
ници
2. Оказване на хуманитарна помощ 
(хуманитарни операции)
3. Разминиране, тралене на мини (про-
тивоминни операции)
4. Защита на околната среда (опера-
ции по опазване на морската среда)
5. Борба с пиратството
6. Борба с тероризма, антитерорис-
тични операции
7. Съвместни учения
8. Визити на добра воля
9. Други задачи, съгласувани между 
страните-участнички
Най-перспективни направления на 
международното сътрудничеството в 
рамките на БЛЕКСИФОР се явяват:
1. Взаимен обмен на информация за 
строителството и развитието на Воен-
номорските сили на страните-членки 
на БЛЕКСИФОР
2. Съвместни учения с миротворческа 
насоченост
3. Внедряване на нови технологии с 
цел обмен на информация по плани-
рането на  мероприятия по програма-
та “Партньорство за мир”
4. Усъвършенстване на навигацион-
ните системи и привеждането им към 
единни стандарти
5. Осъществяване на взаимен профе-

сионален обмен с цел осигуряване 
безопасността на корабоплаването
6. Нужно е да се създаде единна систе-
ма за спасяване и оказване на помощ 
при бедствия на кораби, съдове и ле-
тателни апарати в региона
Церемонията за начало на дейността 
(първата активация) на Черноморска-
та военноморска оперативна група 
Blackseafor е проведена на 27 септем-
ври 2001 година в Гьолджук. След це-
ремонията по активация на военно-
морското съединение по “извикване” 
под командването на бригаден адми-
рал Нусрет Гюнер (ВМС на Турция) 
излезе в Черно море, където на път за 
българското пристанище Варна (ви-
зитата на корабите от съединението в 
това пристанище се състоя от 29 сеп-
тември до 1 октомври 2001 г.) прове-
де редица съвместни тренировки. По 
време на целия поход в Черно море 
Черноморската военноморска опера-
тивна група осъществи визити на до-
бра воля в пристанищата на всички 
страни, които подписаха Съглашение-
то за създаване на Blackseafor: Ново-
русийск, Поти, Констанца, Одеса.
От 16 до 19 април 2002 година в Пар-
тенит, Украйна, се проведе второто 
ежегодно заседание на Комитета на 
командващите ВМС на страните от 
Черноморския регион в съответствие 
с програмата на дейността на Черно-
морската група за военноморско съ-
трудничество „Blackseafor“. Целта е да 
се обсъдят актуални въпроси на раз-
витието на черноморския регион във 
военната сфера за по-нататъшното ук-
репване на дружбата, добросъседски-
те отношения и взаимното доверие 
между причерноморските държави, 
поддържането на мира и стабилността 

http://pcstore.bg/


 

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

110 Българска наукаСептември 2017

С подкрепата на:

в региона по пътя на задълбочаване на 
сътрудничеството и взаимодействи-
ето между ВМС. На ежегодната среща 
на командващите ВМС на страните 
от Черноморския регион са изложени 
възгледите за провеждане на контра-
терористични мероприятия на Черно 
море (във връзка с терористичния 
атентат в САЩ на 11.09.2001 г.), раз-
гледана е възможността на осъщест-
вяване на хуманитарни операции и 
издирвателно-спасителни операции 
– в частност участие в спасяване на 
подводници (в отговор на трагедията 
през 2001 година с АПЛ “Курск”) и за-
щита на околната среда.
На заседанието на Комитета на ко-
мандващите флотите на Черно море, 
освен отчет за сътрудничеството на 
групировката през 2001 г., е одобрена 
Програма за дейността на Черномор-
ската група за военноморско сътруд-
ничество за 2002 година, приети са 
нови оперативни документи, утвър-
дени са кандидатурите за новия ко-
мандващ, началник на щаба и члено-
вете на щаба на групата.
Като основен резултат от срещата в 
Партенит, Украйна, може да се посочи 
твърдата решимост на моряците от 
многонационалното съединение Бле-
ксифор да работят за превръщане на 
Черно море в зона без тероризъм. Бор-
бата срещу тероризма ще стане прио-
ритетно направление в сътрудничест-
вото между военноморските сили на 
страните от Блексифор. Това решиха 
командващите ВМС на шестте черно-
морски държави, които се срещнаха 
в селището Партенит в Крим през ап-
рил 2002 година.
В рамките на БЛЕКСИФОР се очерта-
ва и известна специализация и разде-

ление на функциите: турското адми-
ралтейство се представя с концепция 
за борбата с тероризма на море; ук-
раинското - с виждания за противо-
минните операции; румънското – с 
предложения за съвместни операции 
по търсене и спасяване на море; Воен-
номорските сили на Република Бълга-
рия ще имат по-голям принос в опе-
рациите по оказване на хуманитарна 
помощ. Осъществяването на операции 
по оказване на хуманитарна помощ 
(хуманитарни операции) се базира на 
Доктрината за операции, различни от 
война 10 (3.01).
Хуманитарните операции се провеж-
дат с цел подпомагане на пострада-
лото население. Хуманитарните опе-
рации могат да предшестват или да 
се провеждат заедно с хуманитарни-
те действия, провеждани от специа-
лизирани граждански организации. 
Хуманитарната помощ включва дос-
тавянето на основни средства за оце-
ляването на населението, изложено 
на риск – храни, подслон, медицинско 
осигуряване и други. В зависимост от 
мандата, подкрепата може да включва 
помощ при планирането, охраната на 
хуманитарните организации, както и 
при създаването и поддържането на 
хуманитарните маршрути. При из-
вънредни ситуации военни подразде-
ления могат да поемат пряка отговор-
ност за доставките на хуманитарната 
помощ.
Оперативното съединение може да 
вземе участие в операции на ООН и 
ОБСЕ, ако е постигнато съгласие на 
страните-участнички. Командващи-
ят на групата се назначава за една 
10 Доктрина за операции, различни от 
война (3.01). БА ГЩ. С., 2000, с. 28.
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година – от активация до активация 
на многонационалното съединение. 
Длъжността командващ на формиро-
ванието преминава на принципа на 
ротацията от една страна в друга по 
азбучен ред – използва се английска-
та азбука. През 2001 година на тази 
длъжност е представител на Турция 
(бригаден адмирал Нусрет Гюнер), а 
през 2002 година – представител на 
ВМС на Украйна. Церемонията по пре-
даването на командването на групата 
се планира да стане през август 2002 
година в Севастопол.
Върху черноморското икономическо 
и военно сътрудничество влияние 
оказват още два съществени факто-
ра, които способстват за сближаване 
на интересите на черноморските дър-
жави и висока степен на синергия:
1. Първият фактор е свързан с Кас-
пийско море, което е не само важен 
път от Европа към Централна и Южна 
Азия, Близкия Изток, но и източник 
на огромни въглеводородни и биоло-
гически ресурси, които тепърва пред-
стоят да се разработват. Богатствата 
на Каспийския басейн сполучливо 
са разкрити от Збигнев Бжежински: 
“Централна Азия и Каспийско море 
съдържат резерви от природен газ и 
от петрол, многостранно надхвърля-
щи тези в Кувейт, Мексико и Северно 
море” 11. Този район е богат също така 
на злато и много други важни полез-
ни изкопаеми. Това определя роля на 
Евразийските Балкани като на потен-
циален икономически приз 12.

11 Бжежински, З. Голямата шахматна 
дъска. Американското превъзходство и 
неговите геостратегически императиви. 
Обсидиан. С., 1997, с. 145.
12 Збигнев Бжежински в книгата 

2. Вторият фактор е свързан с т.н. Се-
верен морски път (От Варяг в Гър-
ция).
Днес малко хора знаят за легендар-
ния търговски път “От Варяг в Греки”, 
съединявал Варяжко море (днес Бал-
тийско море) чрез система от езера и 
реки, главна от която е била Днепър, с 
Руско море (днешното Черно море). По 
Руско море търговците достигали до 
Цариград и Севастопол (Корсун, Хер-
сонес). Цариград и Херсонес са били 
градове от Византийската империя. 
Търговският път “От Варяг в Гърция” 
се е използвал от скандинавци, гър-
ци, араби и други народи. Крайният 
северен пункт на великия търговски 
път е била река Нева, чието значение 
добре се е осъзнавало от руснаците и 
шведите. След няколко столетия, бла-
годарение на значителните усилия на 
много поколения, особено при Петър І 
и Екатерина ІІ, е бил възстановен ис-
торическият път “От Варяг в Греки”. 
На бреговете на Балтийско и Черно 
море възникват съответно Петроград 
(Санкт-Петербург) и Севастопол.
Нашето съвремие предоставя на нови-
те поколения удивителен шанс. Пре-
ди хиляда години от този шанс са се 
възползвали предците – това е пътят 
“От Варяг в Гърция”: Варяг – Балтий-
ско море. През VІІІ-ХІХ век ислямските 
войни прекъсват традиционните пъ-
тища между Европа и Близкия Изток, 
преди всичко през Византия. Тога-
ва този път изиграва огромна роля в 
“Голямата шахматна дъска” включва в състава 
на Еврайзийските Балкани 9 страни, които 
отговарят на това определение – Казахстан, 
Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, 
Туркменистан, Азебрайджан, Армения, Грузия, 
Афганистан, както и 2 потенциални кандидати: 
Турция и Иран. – цит. книга, с. 145.
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живота на европейските народи, спо-
собства за обединяване на племената 
на Източна Европа, носи доходи и нова 
култура, способства за транскултурал-
ното начало, способства на предците 
да възприемат много от достижения-
та на другите народи. От Черно море 
към Балтийско море отиват култура, 
писменост и религия, а от Варяг към 
Черно море -  воинско майсторство и 
оръжие.
Днес се намираме в подобна ситуация. 
Планетарното съобщество се нуждае 
от евтина организация на транспорт-
ните потоци между Европа и Азия, 
между двата най-бързо развиващи се 
райони на планетата. Не искаме раз-
рушени мостове, като тези които па-
рализираха корабоплаването по Дуна-
ва, а построени нови мостове и нови 
речни и морски пътища, възстановя-
ване на пътя “От Варяг към Гърция”.
Професор д-р Евгений Гиндев, Пре-
зидент на Центъра на изследване на 
отбраната и главен редактор на спи-
сание “Международни отношения”, 
оценява ролята на този геостратеги-
чески фактор по следния начин: “Въ-
преки, че не е геостратегически ак-
цент на Балканите, България е част 
от диагоналната динамика на Европа, 
която не е възможна без наличието на 
непрекъсната пространствена връз-
ка между Северно море и Персийския 
залив. България е на европейския 
връх на този диагонал за добро или за 
лошо” 13.
В началото на ХХІ век в Русия и още 20 
други държави от Европа и Азия се из-

13 Гиндев, Г. Геополитическо и 
геостратегическо състояние на света в 
началото на ХХІ век. – Сп. “Международни 
отношения”. С., 2002, кн. 2, с. 30.

дигна идеята за съединяване на Бал-
тийско и Черно море и създаване след 
едно хилядолетие на нов транзитен 
търговски път, наследник на извест-
ния в миналото път “От Варяг в Гър-
ция”. В недалечно бъдеще е напълно 
възможно търговският път от север-
ните и северозападните страни отно-
во, както това е било през ІХ-ХІ век, да 
тръгне не около Европа, а направо от 
Балтийско до Черно море и по-ната-
тък в Средиземно море.
Такава възможност предвижда проек-
тът “Транзитен път Даугава-Днепър”. 
Този проект предполага чрез плава-
телен канал да се съединят две реки, 
едната от които се влива в Балтийско 
море, а другата – в Черно море. По този 
начин ще се създаде транзитен воден 
път с дължина 2 330 км. По предвари-
телните разчети общата стойност на 
проекта ще превиши 5 млрд. щатски 
долара.
Проектът е разработен от латвийски 
специалисти по инициатива на ми-
нистерството на съобщенията на Лит-
ва. Инициатори на проекта са Литва, 
Белорусия, Украйна, Исландия, Люк-
сембург, Русия и др. Предвижда се на 
река Западна Двина да се построят 4 
хидровъзела, а на река Днепър – 13 хи-
дровъзела. Каналът, определен като 
канал на ХХІ век, ще свързва Даугава с 
Днепър. Той ще бъде прокопан между 
Витебск и Орш и ще има обща дължи-
на 80 км. Руслата на тези реки ще се 
удълбочат, за да преминават първо-
начално 5 000-тонни кораби, а в перс-
пектива и по-големи.

Заключение и изводи:
В зората на новото хилядолетие Чер-
номорският регион се очертава като 
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район за съвместни действия на на-
родите за гарантиране на мира и ста-
билността, за сътрудничество във 
военната и икономическата сфера. 
Черноморските държави ще увели-
чават своето влияние и присъствие в 
евразийското и евроатлантическото 
пространство, ще имат по-голям при-
нос в изграждането на архитектурата 
на европейската сигурност, ще проя-
вяват повече гъвкавост и реализъм, 
приемайки новите геостратегически 
реалности.
Доминиращи области на сътрудни-
чество в близкото десетилетие ще се 
явяват борбата срещу тероризма като 
смъртоносна заплаха и разпространя-
ването на оръжия за масово унищо-
жение, колективни действия срещу 
неконтролираното придвижване на 
големи човешки маси, пресичане на 
наркотрафика, гарантиране свобода-
та и безопасността на корабоплаване-
то.
Между черноморските държави по-
степенно ще се повишава степента на 
доверие, което ще намери конкретен 
израз в преодоляване на конфликт-
ния потенциал на Балканите. Това от 
своя страна ще ускори внедряването 
на нови технологии за усвояване на 
неизползвани досега нефтени находи-
ща и транспортни артерии.
Значението на Черно море през ХХІ век 
ще се увеличава и във връзка с растя-
щата роля на Каспийско море и инте-
ресите на западните страни към него. 
Разработени са редица стратегически 
програми за използване богатствата 
на Каспийско море (VASAB 2010). Кас-
пийските богатства ще се транспорти-
рат към западноевропейските страни 
и САЩ през Черно море.

Разработването на Северния морски 
път “От Варяг в Гърция” ще разкрие 
нови перспективи пред черномор-
ските държави и Република България 
трябва да е готова да види своето мяс-
то в реализирането на този грандио-
зен проект, който би осигурил проспе-
ритет за хиляди български граждани.
Разкритите в доклада тенденции и 
стратегии за развитието на Черно 
море създават условия за ускоряване 
на икономическото развитие на чер-
номорските държави, за укрепване на 
сътрудничеството между тях на вза-
имноизгодна основа. Нови предизви-
кателства и перспективи се разкриват 
пред варненските висши училища, 
които могат да се превърнат в среди-
ще за изграждане на непозната досега 
академична транснационална среда и 
формиране на нова черноморска кул-
тура. Всичко това ще даде мощен тла-
сък за социално-икономическото и 
духовното развитие на народите, жи-
веещи край черноморското крайбре-
жие.
Проблеми ще се пораждат от различ-
ните нива на социално-икономиче-
ското развитие, новите технологии и 
разнообразието в интересите и кул-
турите на черноморските държави и 
техните партньори. Един от надежд-
ните пътища за осигуряване на хармо-
ния и синергия е транскултуралният 
подход, който ще гарантира приема-
нето и признаването на различието, 
зачитане на идентификацията и само-
битността на националните култури. 
Както в миналото, така и през третото 
хилядолетие Pontos Euxeinos очаква 
и ще подкрепя всички, които идват с 
добри намерения и цели при него и 
неговото най-голямо богатство – чер-
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номорските народи.
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Резюме:

Статията разглежда еволюци-
ята на града през отделните 
периоди на развитие на чо-
вешката цивилизация, преми-

навайки по темпоралната нишка от 
праисторията до днешно време. На-
бляга се на хронологичното изрежда-
не на по-значимите и известни градо-
ве, като техният генезис се обвързва 
с културното и духовно развитие на 
обществото и в частност на човешка-
та личност.
Проследена е и урбанизационната 
динамика в географски аспект (след 
основния текст са поместени четири 
карти, илюстриращи тази динамика в 
световен мащаб).
Разграничени са различните типове 
градове според броя на населението, 
технологичното и културното ниво. 
Засяга се, макар и накратко, премина-
ването на града от реалност към диги-
талност (през призмата на идеите на 
Уилям Гибсън за виртуалното прос-
транство и виртуалното общество. 
Оттук и ролята на отделния индивид 
в урбанизацията и хиперурбаниза-
цията).

Ключови думи: град, мегаполис, ур-
банизация, комплекс, селище, поселе-
ние, сгради, жители, столица, градо-

устройство, архитектура, община, 
транспорт, търговия, икономика, 
индустриализация, дигитализация, 
цивилизация, технологии, култура, 
неолит, средновековие, разселване, аг-
ломерация

СТАТИЯ:

Чували ли сте за онзи страховит град 
в покрайнините на мегаполиса Хонг 
Конг, известен с името Коулун? Нари-
чан „Градът на мрака” и „Ограденият 
град”, той добива световна популяр-
ност със своята нетипична структу-
ра, която и до днес остава без аналог. 
Представлявал затворен комплекс от 
слепени сгради, в които преди разру-
шаването му през 1993г. живеят около 
33 000 души. Добивали вода от кладен-
ци, изхвърляли боклука по покривите 
на сградите… Вместо с улици, Коулун 
бил нашарен с огромна мрежа кори-
дори, свързващи отделните сгради и 
етажи. Около 300 постройки изграж-
дали инфраструктурата на града, като 
всеки жител разполагал с приблизи-
телно 40 кв. м. индивидуална площ. В 
него процъфтявал нелегалният биз-
нес, нелицензирани лекари отваряли 
кабинети, а Триадите държали здраво 
местното предприемачество. През 80-
те години е взето решение жителите 

История

Еволюцията на града
Автор: Аспарух Илиев
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на Коулун да бъдат изселени, а градът 
– разрушен. От този последен период 
(1988-1993) е останал един докумен-
тален филм, който подробно разказ-
ва за живота на местните жители и за 
силната връзка помежду им. 

Но Коулун не е единственият „стра-
нен” град. Близо до Кайро се намира 
Маншиат Насър – кварталът-бунище 
на египетската столица. Там няма ни-
каква безработица, защото цялото на-
селение се занимава със сортиране и 
преработване на отпадъците от оста-
налата част на града. Жилищата са из-
ключително евтини, а самите жители 
определят своето битие като „щастли-
во”. Те извозват боклуците от Кайро 
в своя квартал, където извличат „по-
лезните” за тях предмети, а останало-

то пресоват и подреждат на купчини 
край улиците и по покривите на сгра-
дите. 

В контраст с тези „особени” аномалии 
на съвременната урбанизация изпъ-
кват градове като Стокхолм (Шве-
ция), Хамбург (Германия), Вашингтон 
(САЩ), Отава (Канада), Амстердам (Хо-
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ландия), Виена (Австрия) и др., които 
са определени като еталон за градоу-
стройство, инфраструктура и условия 
за живот.

Подобно на класовата обособеност 
при човека, градовете, като творение 
на хората, придобиват същите рам-
кови ограничения и определения. В 
градове като Ню Йорк, Хонг Конг, Син-
гапур и Лондон виждаме многоми-
лионно население от различни кла-
си и етноси. Малките градове и села 

се обезлюдяват, а потоците от хора 
се насочват към големия град, кой-
то предоставя благоприятна среда 
за развитие. Човекът, като социално 
животно, винаги ще се стреми към 
множеството, към групата. Това се до-
казва от науката през изминалия век. 
Този феномен може да бъде наблюда-
ван и в по-широк исторически план - 
феодализмът, който се характеризира 
с доминацията на малките населени 
общини, преминава в индустриали-
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зъм, където градовете стават основна 
движеща сила в икономиката.

Днес, в ерата на дигиталните техно-
логии, може да се забележи и един 
нов, нетипичен и вероятно непредви-
ден процес – рурализацията. Рурали-
зацията представлява преминаване 
на градско население към селските 
райони в търсене на спокойствие и 
по-здравословен живот. Остарялата 
екстровертна социална система пре-
дава щафетата на интровертната сис-
тема. Глобалната връзка между хора-
та ги поставя в състояние на търсене 
на собствената си идентичност, която, 
поради наличието на интернет, бива 
сериозно размита. Истинската лич-
ност отстъпва на дигиталната, като 
последната може да бъде изградена 
по много начини на много места, кое-
то автоматично я прави по-достъпна.

За да разберем съвременната динами-
ка в развитието на градовете, трябва 
да се върнем назад във времето, към 
началото на градския живот и първи-
те урбанизационни процеси, които са 
тясно свързани с еволюцията на чо-
вешкото съзнание.

Градът, в своята същност, е средище на 
голям брой хора, с установени адми-
нистративно-битови правила и нор-
ми, както и с характерни обществени 
и чисто архитектурни белези. Въпре-
ки че големината на населението е 
важна, тя не е определяща за града. 
Градовете имат изградена управлен-
ска система, която се допълва от вида 
на предлаганите услуги, здравна и со-
циална структура, жилищна и транс-
портна мрежа.

В прединдустриално време градове-
те са се издържали предимно от сел-
скостопанска продукция и нейната 
обработка, които са тясно свързани 
с процесите, протичащи в селата и 
по-малките общини.

След края на XVIII век градът и негова-
та вътрешносоциална и икономическа 
структура значително се изменят. Ин-
дустриализацията на градската среда 
превръща този тип поселения в поли-
тически и икономически центрове, в 
двигатели на всяка една държава. Със 
засилването на манифактурното про-
изводство, а по-късно и на фабрично-
то, градовете започват да изместват 
селата като основен център на човеш-
ката дейност.

В древността градът е бил значително 
по-различен от днешните мегаполиси 
и мултинационални урбанизацион-
ни чудовища. Повече се е доближавал 
като административна структура до 
държавата, чиято еволюция е тясно 
свързана с историята на селищата. 
Нека си припомним гръцките полиси 
от времето на Троянската война до 
създаването на Римската република 
и по-късната империя. В това време, 
най-вече в Европа, градовете предста-
вляват малки държави, притежаващи 
прилежащите им земи и села, от кои-
то се изхранва градското население. 
Повечето от тези градове имат собст-
вена войска, фортификационна сис-
тема, управленски апарат и социална 
мрежа, съставена от три основни ка-
тегории – богато свободно население 
(владетел, администрация, висши во-
енни), обикновено свободно населе-
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ние (войници, работници) и роби.

Гръцките полиси преминават през 
няколко етапа на развитие. Първона-
чално те са управлявани от еднолич-
ни владетели, които държали почти 
изцяло властта в собствените си ръце. 
От VI век. пр. Хр. тази власт е разде-
лена между старейшини, съставлява-
щи градския съвет (буле). Еклесията 
е по-мащабно проявление на адми-
нистративната и държавната власт, 
в което взимат участие всички граж-
дани от мъжки пол, навършили пъл-
нолетие. За всяко подобно събитие 
гърците изграждат съответната сгра-
да-домакин. За свикване на градския 
съвет от старейшини се е използвала 
сградата булевтерион, а за общоград-
ско съвещание – еклесиастерион.

С установяването на Римската импе-
рия градският облик значително се 
променя. Римляните градят своите 
селища по строго определена схема. 
Те въвеждат (копирайки Картаген) 
каменната настилка на улиците и до-
развиват Хиподамовия градоустрой-
ствен принцип на гърците (правоъгъ-
лен план на улиците и застрояването, 
установено от Хиподам през V век пр. 
Хр).

Според някои учени самите гърци 
заимстват тази технология от пле-
мената на етруските, които имат ма-
лоазийски произход и които след 
своето преселение в Северна Италия 
повлияват върху „цивилизоването” на 
местните италийски племена. Дори в 
Древна Индия, в текстовете „Шилпа-
шастра” (3 хил.пр.Хр.), се споменават 
градоустройствени планове с гео-

метрична визия.

Но създаването на града трябва да се 
търси много по-назад във времето. 
Ако се върнем в епохата на неолита, 
ще открием множество градове, пред-
хождащи тези в Месопотамия, Гърция, 
Египет и Индия.

Най-старото поселение, определено 
от археолозите като град, е Йерихон, 
част от т.нар. Натуфсийска култура. 
Възникнал около 10 000 г.пр.Хр. Йери-
хон получава легендарен, библейски 
статут. Градът е известен с наличие-
то на крепостна стена и кула, вероят-
но издигнати на много по-късен етап. 
Самото присъствие на град от този 
период говори за голямото развитие, 
което търпят човешките поселения и 
етно-културният генезис, допринесъл 
за урбанизацията.

Друг ярък пример за неолитен град е 
Чаталхюук, намиращ се на територия-
та на днешна Турция (Мала Азия). 
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Чаталхюук възниква в периода на кре-
мъчната революция, когато се засилва 
и производителността на човека. След 
като открива земеделието и животно-
въдството, човекът застава на върха 
на хранителната верига и започва да 
завладява все по-големи и по-големи 
площи, които използва за засяване. 
Появяват се градовете Джармо, Хад-
жилар, Чайьоню, Невалли Чори, Хиро-
кития и др. 

От това време датират и първите до-
машни животни – куче, коза и овца. 
Къщите имат предимно правоъгълна 
форма, като в редки случаи тя може да 
бъде и кръгла (при Хирокития).
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Населението на тези градове се за-
нимава със земеделие, а развитото 
животновъдство говори за тяхната 
уседналост. Появяват се различни за-
наяти, свързани с бита. Структурата 
на къщите се усъвършенства.

Подобрените жизнени условия създа-
ват предпоставки за бърз прираст на 
населението, който води до сериозни 
демографски взривове. Възникват ог-
ромни за времето си поселищни агло-
мерации – резултат от концентрация-
та на съществени маси население на 
едно място. Въпреки че са разглежда-
ни от учените като протоградове, тези 
центрове притежават голяма част от 
белезите, определящи дадено селище 
като град. Тези градове играят роля на 
търговски и култови центрове с обо-
собена местна власт и администрация 
(нещо, което ги доближава до гръцки-
те полиси). Наблюдава се и наличие 
на монументални храмови комплекси 
и фортификационни съоръжения.

След преминаването от новокаменна-
та към каменно-медната и бронзова-
та епоха, човечеството започва процес 
на интензивно разселване и преход от 
неблагоприятните райони към места 
с предпоставки за развитие на земеде-
лие. 

Налице са значителни миграционни 
процеси. Започват да се оформят пър-
вите племенни обединения в Малоа-
зийско-сирийския район. Появяват се 
и първите селища на Балканите – със 
строга вътрешна планировка, разде-
лена от прави улици, ориентирани по 
посоките на света (Х. Тодорова). По-
стройките са групирани в квартали 

или в успоредни редове. Ясно изразе-
на е и фортификацията – валове, рово-
ве, палисади от каменни или дървени 
облицовки.

Пример за този тип селища в Бълга-
рия е Поляница. 

В ранните години на бронзовата епо-
ха (3800-2500 г.пр.Хр.) в областта на 
Междуречието (Месопотамия) въз-
никва цивилизацията на шумерите.

Един от най-древните шумерски гра-
дове е Ериду (появил се около 3700 
г.пр.Хр, вероятно и по-рано). Ериду е 
пример за напредъка на шумерската 
цивилизация, която се намира на вър-
ха на световното културно развитие в 
този момент. Името на града означава 
„могъщо място”. Руините му се нами-
рат на територията на днешен Ирак и 
представляват уникална туристиче-
ска атракция.
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Ериду е последван хронологически от 
други шумерски селища – Урук и Ла-
рак (3500г.пр.Хр), които се намират 
малко по на север и които изместват 
Ериду като главен икономически цен-
тър в района. Заедно с техния възход 
се появява и първата система от пис-
мени знаци – клинописът. Разбира се, 
отново в Месопотамия.

През 3275 г.пр.Хр. в земите на днешен 
Югозападен Иран (тогавашната дър-
жава Елам) възниква град Аншан. Това 
е най-ранната столица на Еламското 
царство и главен търговски център 
в района. По-късно градът ще се пре-
върне в една от първите столици на 
могъщата Персийска империя.

В началото на третото хилядолетие 
преди Христа в земите на Южна Месо-
потамия се появява град Нипур, който 
се превръща в свещено място за шуме-

рите. Малко по-късно, отново в тази 
зона, възникват и градовете Вавилон, 
Ларса и Ума. От това време са запазени 
и сведения за управлението на леген-
дарния Гилгамеш, господар на град 
Урук, за чиито подвизи разбираме от 
няколко запазени шумерски песни.

През 2575 г.пр.Хр. край бреговете на 
р. Инд в Северозападна Индия се поя-
вява град Харапа – символ на заражда-
щата се индийска цивилизация.

Осемдесет години по-късно в земи-
те на древен Египет възниква град 
Мемфис, столица на Египетската дър-
жава от времето на Старото царство.

Характерна за градовете от този пе-
риод (4-3 хил.пр.Хр.) е засилената 
фортификация – изграждането на 
крепостни стени с ровове, обикнове-
но запълнени с вода. Поради силното 
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раздвижване на иранските и кавказ-
ките племена, месопотамските и ма-
лоазийски градове започват да строят 
високи крепостни стени, наблюдател-
ници, кули и цитадели. Обособява се 
централното „царско“ място и пери-
ферията, където живеят обикновени-
те хора.

През 2400 г.пр.Хр. в сърцето на Туран 
се появява град Намазга-тепе с попу-
лация от около 10 000 души. Това е 
първият известен град в този район, 
който най-вероятно е бил населен 
от северноирански племена, пред-
шественици на масагетите, согдиан-
ците и сарматите. През следващите 
два века на територията на първата 
индийска цивилизация изгряват гра-
довете Ракхигархи, Дхолавира и Мо-
хенджо Даро. В този период на запад, 
акадският владетел Саргон покорява 
местните шумерски племена и поста-
вя основите на първата империя в чо-
вешката история – Акадската.

Малко по-късно в Египет започва епо-
хата на Средното царство, чийто цен-
тър става град Тива (1800 г.пр.Хр.).

През 1700г.пр.Хр. на територията 
на днешен Китай възниква първият 
град в района – Ерлитоу. Специално 
за този район може да отбележим, че 
до династия Тан повечето постройки 
в Китай се правят от кирпич, дърво и 
бамбук. Масовата употреба на камък и 
желязо в строителството започва едва 
в началото на VII век.

В това време на остров Крит се поя-
вява Кносос – символ на минойската 
култура – първата европейска циви-
лизация. Градът е културен и религи-
озен център на древната държава и 
около него се преплитат много леген-
ди, свързани със старогръцката мито-
логия.

Около 1360 г.пр.Хр., вече на континен-
тална Гърция, възниква град Микена, 
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характерен със своя „циклопски” гра-
деж на сградите. Само няколко десе-
тилетия по-късно, след началото на 
гръцката колониална експанзия по 
западните брегове на Мала Азия, се 
появява и легендарният град Троя, 
който ще се превърне в ядро на раз-
дор за гръцката цивилизация (Троян-
ската война от 1260 г.пр.Хр.).

През следващия век продължава бу-
рното урбанизиране на населението в 
Китай, Сирия, Анатолия и Египет. Ста-
рите държавни центрове са заменени 
от нови. В началото на първото хиля-
долетие преди Новата ера, в земите 
на днешна Северна Корея, се появява 
град Пхенян, столица на древен Чосон.

През 925 г.пр.Хр. Асирийската импе-
рия се превръща в хегемон в Близ-
кия изток, завземайки земите между 
Иранското плато и Египет. По това 
време в Централна Америка процъф-
тява и първата индианска култура, ос-
новала градовете Теотиуакан, Тикал и 

Каракол. 

През 775 г.пр.Хр. на световната карта 
се появява и свещения за евреи, хрис-
тияни и мюсюлмани град Йерусалим. 
По това време са датирани и първите 
олимпийски игри.
Малко след това (753 г.пр.Хр.) леген-
дарните братя Ромул и Рем поста-
вят основите на „вечния“ Рим, който 
по-късно ще се превърне в хегемон, 
както в Европа, така и в Предна Азия.

Рим е последван от екзотичния Самар-
канд, появил се няколко десетилетия 
по-късно в просторите на Централна 
Азия. Този град ще стане център на 
империята на Тимур през XIV век и ще 
омагьосва пътниците с ориенталския 
си чар.

През 650 г.пр.Хр. възниква и първият 
град на Арабския полуостров – Мареб. 
Половин век след това, на територия-
та на днешен Тунис, се появява и Кар-
таген – могъща финикийска колония, 
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която ще оспорва короната за крал на 
Западна Европа с Рим по времето на 
Пуническите войни.

С появата на Персийската империя на 
Кир Велики се поставя началото на ця-
лостното реперсонифициране на кул-
турния и архитектурен облик на из-
точните градове (от Либия до Индия). 
Процес, който ще напредне значител-
но и ще бъде завършен по времето на 
походите на Александър Македонски 
и установената от него гръцка импе-
рия, простираща се от Сахара до Хима-
лаите. 

През 500г.пр.Хр. възникват Шанхай и 
Екбатана – двете „перли” на Китай и 
Туран.
Само за половин век се поставят ос-
новите на стотици градове по целия 
свят. Човешката цивилизация търпи 
много по-бурно развитие в сравнение 
с предишното хилядолетие. Наличи-
ето на добре развита писменост сред 
населението, подобряването на бой-
ното снаряжение и нововъведенията 
в селското стопанство тласкат циви-
лизацията силно напред. Културният 
обмен между народите е провокиран 
от мащабите на империите, които вла-
деят света в този момент – империята 
на Ахеменидите, китайската Джоу и 
ведическа Индия.

През 214 г.пр.Хр. Китай започва да гра-
ди своята Велика стена против дър-
жавата Хунну, простираща се на север 
сред безбрежната степ.

Век преди раждането на Христос се по-
явяват и древните градски първообра-
зи на Лондон (Лондиниум) и Милано 

(Медиоланум), които са преобразени 
по римски образец след преминаване-
то на легионите по тези земи.

През втори век от следващото хилядо-
летие Римската империя достига своя 
културен и военен зенит. Превръщай-
ки Средиземно море във вътрешен 
басейн, тя налага контрол над цяла-
та търговия, извършваща се на запад 
от Месопотамия. Нейните управници, 
обаче, не подозират какви мащабни 
процеси предстоят да се случат.

Великото преселение на народите е 
световен процес, който стартира в 
дълбините на Азия и представлява 
преместване на огромни маси от хора 
от изток на запад в посока Европа в 
търсене на по-добри условия за жи-
вот. Това глобално антропологично 
явление стартира с разпадането на 
държавата Хунну на север от Китай, 
от която тръгват многобройните пле-
мена с общото название хуни, които 
се  насочват към западните предели 
на Азия. Тези племена изтласкват ус-
тановилите се между Скандинавия и 
Черно море германски народи, които 
от своя страна проникват дълбоко в 
Римската империя, достигайки Пано-
ния и Галия. Там създават и първи-
те неримски държавни образувания 
(Вестготското и Остготското крал-
ство, Вандалското кралство, Бургунд-
ското кралство и др.)

В първите десетилетия на IV век въз-
никват градовете Виена и Едеса. Под 
ударите на германските племена и 
поради вътрешнополитически дисо-
нанс, Римската империя се разделя 
на две части – Източна, с център Кон-
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стантинопол и Западна, със столица 
Рим.

През 476 г. Западната римска империя 
пада под натиска на набиращите сила 
германски народи, като техния пред-
водител Одоакър (бивш римски вой-
ник) сваля император Ромул Августул.

Век и половина по-късно възниква 
свещения за исляма град Медина.

През VII век на територията на бързо 
разширяващия се Арабски халифат се 
появяват множество важни админи-
стративни центрове като Куфа, Басра, 
Мека, Шираз, Кайро и др.

В средата на следващия век възник-
ват Багдад, Мосул, свещения Лхаса, 
Букхара и Астрахан. Малко по-късно 
(IX век) започват своята история Кор-
доба, Толедо, Неапол, Куш, Киото, Са-
мара, Преслав и др.

До края на Средновековието се забе-
лязва изместване в динамиката на 
възникване на градове от Близкия из-
ток към Европа. Особено след XI век, 
когато културния и духовен център 
на европейската цивилизация преми-
нава от Източната римска империя 
към Западна Европа, много ясно личи 
географската промяна на градоу-
стройствения генезис. Арабската кул-
тура, наследила останките на Египет, 
Персия и Сирия, губи надпреварата с 
бурноразвиващия се Запад (Германия, 
Франция, Англия и италианските гра-
дове-републики).

Когато през 1475г. Колумб достига 
Америка, средните векове окончател-

но залязват. Дошло е времето на ко-
лониалните империи и завладяване-
то на света. Градовете в тези страни 
престават да бъдат средища на мест-
ната култура, а се превръщат в мулти-
културни центрове, в богата палитра 
от етноси и различни обичаи. Всичко 
това е тласкано от търговията, която 
постепенно измества феодализма.

През 1630г. са поставени основите 
на Бостън – един от първите амери-
кански градове, където се разиграва 
известното Бостънско чаено парти, 
което играе ролята на прелюдия към 
войната за независимост от Велико-
британия.

След него се появяват и други амери-
кански градове – Вашингтон, Синси-
нати, Филаделфия, Бъфало, Балтимор 
и др.

Западната цивилизация от XIX век, 
особено във Великобритания, Австра-
лия, Канада и САЩ, е белязана от сил-
ното влияние на индустриализацията.

Градът, като проявление на човешка-
та цивилизация, преминава през мно-
жество метаморфози в зависимост от 
епохата и местоположението си – от 
средища на пост-първобитни хора от 
неолита, през градове-държави, раз-
раснали се римски лагери, укрепени 
селища от късното Средновековие, ре-
лигиозни центрове с десетки храмо-
ве, феодални замъци с прикрепените 
към тях села, колониални селища, до 
столици, фирмени градове (company 
towns), пазарни и военни градове, 
подземни поселения и др.
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Подобно на човешката личност, гра-
дът (като своеобразен социален кла-
денец) гравитира около технологич-
ния устрем, който от своя страна се е 
превърнал в основен антропоморфен 
белег, и преминава през фазите на от-
криване и изгубване на индивидуал-
ното, социализирайки и десоциали-
зирайки отделните характери. Градът 
е отговор на човешкия стремеж към 
обединение, но също така разрушава 
и междуличностната граница, изтри-
вайки контурите на отделните лично-
сти.  Опирайки се на производствени 
и търговски норми, този тип населени 
места едновременно дава възможнос-
ти и поставя рамки на ограничение. 
Градът е социално явление, което вър-
ви ръка за ръка с технологичното раз-
витие и икономиката. Обособяването 
на големи поселищни агломерации от 
миналото сега е заменено от множе-
ство различни микроградове (в гра-
ниците на самите градове или извън 
тях), които съществуват на базата на 
чисто професионално разделение (т.
нар. бизнес паркове, научни градчета, 
еднопрофилни индустриални селища 
и др.)

Разнообразието на типовете градове 
в наши дни говори за силната дефраг-
ментация на икономиката и общество-
то, а оттук и за тясното обвързване на 
личността със социалните норми и 
глобалните технологични и полити-
чески тенденции. Създава се дигитал-
ният град (У.Гибсън) – място, където 
виртуалните личности комуникират 
помежду си, където вече е изграде-
на ясна икономическа (според някои 
учени и валутна) система. Всеки сайт 
с достатъчно голям брой потребите-

ли, всеки форум, всяка социална ме-
дия, може да се разглежда като свое-
образен град със собствена вътрешна 
структура и със собствени правила и 
норми. Този процес е особено явен на 
места, потърпевши от хиперурбаниза-
цията.

Ако сравним последното „отроче“ на 
градската еволюция с първите прото-
градове като Йерихон и Чаталхюук, ще 
видим, че основната разлика е имен-
но в по-голямата дефрагментация на 
елементите на вътрешната структура 
на града. Ако преди градовете са игра-
ели ролята на средища за развитие на 
селското стопанство, на генератор за 
бъдещите нации, то в днешно време 
тези градове напомнят гигантски ур-
банизационни възли, които отслабват 
етническия акцент и засилват чисто 
социалния.

С разграничаването на светската власт 
от религията се променя и структура-
та на града. Остарелите духовни нор-
ми губят власт над личността, която 
сама за себе си определя правилата 
и законите, които трябва да спазва 
на базата на общ наказателен кодекс.  
Сблъсъкът на милиони личности в 
града играе ролята на катализатор за 
индивидуалното развитие. Културни-
ят и житейски обмен обогатяват пер-
соналността на индивида. Лесният 
достъп до информация прави излиш-
ни всякакви прегради и защитни съо-
ръжения. Градът вече е отворено мяс-
то, гигантски форум, преплел в себе си 
всички аспекти на човешкия бит.
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 През 1850 г. световната градска карта изглежда по следния начин:

А това са картите за 1900 г., 1950 г. и 2000 г.:
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Резюме: В съдържателно от-
ношение настоящата научна 
статия изследва същността 
и характеристиките на съ-

временната телевизионна индустрия 
като вид творческа индустрия. После-
дователно са представени основните 
участници в телевизионната индус-
трия и авторска концепция за между-
индустриалните връзки, които тя под-
държа с други творчески индустрии.
Ключови думи: телевизионна индус-
трия, творческа индустрия, телеви-
зия.

Същност на телевизионната индус-
трия
        Ролята на интелектуалната 
собственост, знанието, уменията и 
таланта като нематериални ресурси 
и основни двигатели за създаване на 
иновационни и конкурентноспособ-
ни продукти е ясно осъзната в съвре-
менните творчески индустрии. Тези 
продукти са резултат на творчески 
интелектуални усилия и често пред-
ставляват самостоятелни обекти на 
интелектуална собственост, поради 
което се наричат творчески продукти.

Телевизионната индустрия е вид 
творческа индустрия. За създаването 
на творчески продукти в нея участие 
вземат множество представители на 
телевизионната и други творчески 
индустрии, а целта е извличане на 
максимален икономически ефект от 
индустриализирането на определено 
творческо  съдържание. Тази цел се 
постига чрез придаването на полез-
ност на продукта до степен, която за-
доволява определени обществени по-
требности от потреблението му като 
творчески продукт. Разнообразието 
в творчеството позволява да се задо-
волят икономическите интереси на 
бизнеса чрез създаване на продуктово 
разнообразие, което от своя страна да 
задоволи нарастващата нужда за по-
требление на творчески продукти.
Основен „двигател“ на телевизион-
ната индустрия е интелектуалната 
собственост, чиито икономически 
характеристики я обособяват като 
ресурс за дейността на творчески-
те предприятия в тази индустрия 
и които гарантират  реализиране-
то на икономическо предимство за 
бизнеса чрез признаването на из-

Хуманитаристика

Телевизионната индустрия като 
творческа индустрия
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ключителните права на титулярите 
на интелектуална собственост вър-
ху творческите продукти. Освен със 
своите икономически характеристики 
интелектуалната собственост е дви-
гател на телевизионната индустрия и 
поради обстоятелството, че е способ 
за закрила на създаваните в нея твор-
чески продукти.

Верига на полезностите на телеви-
зионната индустрия
Телевизионната индустрия функцио-
нира чрез създаване, управление и из-
ползване на интелектуална собстве-
ност, което я превръща в творческа 
индустрия, а нейния краен продукт 
– в творчески продукт. Продуктите от 
дейността на телевизионната индус-
трия са най-общо три вида: телевизи-
онна програма, телевизионен сериал 
и телевизионно предаване, всеки от 
които е резултат от т.нар. „верига на 
полезностите“ на телевизионната ин-
дустрия. В нея могат да бъдат иденти-
фицирани участници както от телеви-
зионната, така и от други творчески 
индустрии, каквито са музикалната, 
филмовата и издателската. Всеки от 
тях добавя определена полезност към 

телевизионния продукт, на което и 
моделът дължи името си „верига на 
полезностите“. Веригата проследя-
ва етапите по създаване и пазарна 
реализация на тези продукти, които 
най-общо са следните:

Първият етап от веригата на полез-
ностите се състои в генерирането на 
идеи за създаване на творчески про-
дукт. Източник на такива идеи може да 
бъде всяко едно лице. В съвременната 
телевизионна индустрия е възможно, 
преди или на този етап от веригата на 
полезностите, да бъдат извършени 
предварителни пазарни проучвания, 
целящи да бъдат идентифицирани 
предпочитанията и потребностите на 
потребителите към определено твор-
ческо съдържание. Резултатите от тях 
са от съществено значение за целите 
на планирането на успешната пазарна 
реализация на творческия продукт.
Вторият етап от веригата на полез-
ностите е етапът по избор на идея за 
създаване на творчески продукт от ге-
нерираните идеи на първия етап. При 
наличието на предварителни пазарни 
проучвания резултатите от тях могат 
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да имат определящо значение за избо-
ра на конкретна идея от вече генери-
раните.
Третият етап от веригата е етапът на 
създаване на творчески продукт, т.е. 
придаването на форма на идеята. По 
този начин се създава творчески про-
дукт, върху който възниква автор-
ско-правна закрила. Формата, в която 
идеята се представя, може да бъде:
• Материална – когато например 
епизод на телевизионно предаване 
е записан в определен ден и час и е 
включен в програмата на телевизията 
в същия ден, но два часа по-късно.
• нематериална – когато един 
епизод на телевизионно предаване се 
излъчва в програмата на телевизията 
на живо.
• комбинирана – когато на този 
епизод от предаването, излъчен на 
живо, е направен запис.
На третия и на четвъртия етапи от 
веригата на полезностите на теле-
визионната индустрия се прилага и 
определената за целта на пазарната 
реализация на творческия продукт 
маркетингова стратегия.
Четвъртият етап от веригата на по-
лезностите е етапът на разпростра-
нение на творческия продукт. Раз-
пространението обхваща различни 
действия като излъчване, предаване, 
препредаване и/или предлагането на 
достъп по безжичен път или по кабел 
на неограничен брой лица до творче-
ския продукт, резултат от дейността 
на телевизионното предприятие, или 
до част от него по начин, позволяващ 
този достъп да бъде осъществен от 
място и по време, индивидуално из-
брани от потребителите.  
Петият етап от веригата е самото по-

требление на творческия продукт. В 
съвременната телевизионна индус-
трия е възможно този етап да съвпада 
по време с етапа на създаване на твор-
ческия продукт (при излъчване на 
епизоди от телевизионни предавания 
на живо например). Предварителните 
пазарни проучвания, изборът на под-
ходящи форми за пазарна реализация 
и наличието на добра маркетингова 
стратегия, са от съществено значение 
за успешната реализация на творче-
ския продукт. Успешната пазарна ре-
ализация на продукта води до прихо-
ди за предприятието, създало и/или 
разпространило творческия продукт, 
които приходи могат да бъдат реин-
вестирани в създаване и/или раз-
пространение на други телевизионни 
продукти, т.е. налице е разпределение 
на доходите, което е и шестия етап от 
веригата на полезностите.

 Участници в телевизионната ин-
дустрия
В процесите на създаване и разпрос-
транение на творчески продукти в 
телевизионната индустрия участие 
имат физически и юридически лица, 
които в структурно отношение са 
функционално обвързани както на 
ниво индустрия, така и на междуин-
дустриално ниво. Участниците фор-
мират структурата на индустрията, 
изграждайки функционалната матри-
ца от бизнес отношения в нея, а също 
така между нея и други индустрии. 
Участниците в телевизионната индус-
трия най-общо са следните:

Творци 
Телевизионната индустрия е силно за-
висима от творчеството, поради което 
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предприятията, осъществяващи своя-
та дейност в нея, са в непрекъснато 
търсене на талантливи хора и идеи. Те 
са в основата на създаването на твор-
чески продукти, които в зависимост от 
формата на потребление (като ресурс 
за дейността или като продукт, готов 
за потребление от крайния потреби-
тел) могат да бъдат краен или межди-
нен творчески продукт. Междинните 
творчески продукти функционират 
като икономически ресурс във вери-
гата на полезностите на телевизион-
ната индустрия. За да достигнат до 
крайния потребител, тези продукти 
се индустриализират или от пред-
приятието, което ги е създало, или от 
друг участник в телевизионната/дру-
га творческа индустрия. 
Творците участват в телевизион-
ната индустрия чрез създаването и 
управлението на собствената си ин-
телектуална собственост. Понятието 
„творци“ обхваща хора, работещи в 
сферата на науката, литературата и/
или изкуствата, които са източник на 
нови идеи и които създават творче-
ски продукти. Характерно за телеви-
зионната индустрия е наличието на 
високо квалифицирани кадри, които 
са в основата на процеса на добавя-
не на полезност към творческия про-
дукт. Законът признава на тези лица 
авторски или сродни на тях права 
върху телевизионните продукти или 
върху други обекти на интелектуал-
на собственост, включени в тях. Това 
са сценаристът, режисьорът, компози-
торът, операторът, художник–поста-
новчикът, авторът на диалозите, на 
сценографията, на костюмите и на 
други произведения, включени в те-
левизионните продукти. От съществе-

но значение е и ролята на артистите – 
изпълнители, които участват както в 
процеса на създаване на творческите 
продукти, така и в процеса на довеж-
дането им до публика. 

Участници без творчески принос в 
създаването на творческите про-
дукти
Участниците в телевизионната ин-
дустрия, които нямат творчески при-
нос за създаване на творчески проду-
кти, се отнасят към групата на т.нар. 
пасивни участници. Такива участни-
ци могат да бъдат както физически, 
така и юридически лица. Макар при-
носът им да има административен 
или технически характер, авторът на 
настоящата научна статия не го ома-
ловажава и определя ролята на тези 
участници в създаването и в пазарна-
та реализация на творческите проду-
кти като безспорна. Към групата на 
пасивните участници се причисляват 
участниците, които нямат творчески 
принос за създаването и довеждането 
на творческия продукт до публиката 
– административен и технически пер-
сонал, счетоводители, финансови кон-
трольори, юристи и др. 

Телевизионни продуценти 
По същество, дейностите, извърш-
вани от телевизионния продуцент, 
съвпадат с тези, регламентирани от 
националното законодателство като 
присъщи за продуцента на филм или 
друго аудиовизуално произведение, а 
именно: организиране на създаване-
то на произведението и осигуряване 
на неговото финансиране. Поняти-
ето аудио-визуално произведение е 
твърде широко и освен творческите 
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продукти на филмовата и телевизи-
онната индустрии включва също така 
продукти на рекламната, софтуерната 
и други индустрии, всяка със своите 
специфики при създаването и пазар-
ната реализация на творчески проду-
кти. В този смисъл телевизионният 
продуцент може да бъде дефиниран 
като юридическо лице, което органи-
зира създаването на телевизионен 
продукт и осигурява неговото финан-
сиране. Телевизионният продуцент 
може да бъде:
• Самата телевизия, създаваща 
и разпространяваща телевизионни 
програми.
• Независимо телевизионно пред-
приятие, осъществяващо телевизион-
на продуцентска дейност, т.е. създава-
ща телевизионни предавания и/или 
сериали, предназначени за включване 
в програмите на телевизии. В практи-
ката това предприятие се нарича още 
независим продуцент, т.е. лице, регис-
трирано по Търговския закон или по 
законодателството на държава-член-
ка на Европейския съюз, или на друга 
държава – страна по Споразумението 
за Европейското икономическо прос-
транство, организационно и иконо-
мически независимо от която и да е 
телевизия в своята дейност.

Малки, средни и големи предприя-
тия
В структурно отношение предприя-
тията в телевизионната индустрия 
функционират в силно конкурентна 
среда. Налице са малки, средни и голе-
ми предприятия, макар че пазарните 
характеристики в България обусла-
вят съществуването на предимно го-
леми, каквито са например БНТ, БТВ 

Медия Груп, Нова Броудкастинг Груп 
и т.н., които функционират в началото 
и в края на производствената верига 
на телевизионния продукт, както и в 
процесите по неговото разпростране-
ние до крайните потребители.

Организации за колективно упра-
вление на права 
По своята същност организациите 
за колективно управление на пра-
ва (ОКУП) представляват сдружения 
на различни групи правоносители 
на интелектуална собственост. След 
сключване на лицензия (договор за 
членство) с титулярите на интелекту-
ална собственост, ОКУП извършва ре-
дица дейности от тяхно име и за тяхна 
сметка, сред които:
• Представлява своите членове 
пред правораздавателни и админи-
стративни органи, по производства и 
процедури, отнасящи се до управле-
нието на отстъпения на ОКУП за упра-
вление репертоар.
• Поддържа бази данни, съдър-
жащи авторскоправна, сродноправна 
или друга информация по отношение 
на репертоара, който им е отстъпен за 
управление от своите членове.
• Сключва лицензии с ползвате-
ли.
• Извършва мониторинг на из-
ползването на репертоара на своите 
членове.
• Събира и разпределя постъпи-
лите от ползвателите възнагражде-
ния по тарифа, утвърдена от Минис-
терство на културата и по методика, 
базирана на Правилата за разпределе-
ние на съответната ОКУП.
• Сключва билатерални споразу-
мения за взаимно представителство с 
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организации от други държави с ана-
логични на нейния предмет на дей-
ност.
• Инициира законодателни про-
мени и съдейства в рамките на своя-
та компетентност при изготвяне и 
усъвършенстване на нормативната 
уредба в областта на авторското и 
сродното право и тяхното колективно 
управление и други.
 В България няма учредена ОКУП, 
която да извършва тези дейности от 
името и за сметка на телевизионни-
те предприятия. Независимо от това, 
поради спецификите на продуктите, 
които телевизионните предприятия 
създават и използват, както и поради 
обвързаността на телевизионната с 
други творчески индустрии, ОКУП се 
явяват важен посредник в бизнеса с 
интелектуална собственост в телеви-
зионната индустрия. 

Сдружения на участниците в теле-
визионната индустрия
Въпреки отсъствието на ОКУП, в коя-
то да членуват телевизионните пред-
приятия и която да управлява права-
та им от тяхно име и за тяхна сметка, 
същите са свободни да се сдружават 
в различни организации, чиито цели 
и функции могат да бъдат в известна 
степен съпоставими с част от тези на 
ОКУП.
Пример за такива сдружения в Бъл-
гария са Асоциацията на български-
те радио и телевизионни оператори 
– АБРО, в която членуват медийните 
групи БТВ Медия Груп, Нова Броудка-
стинг Груп, Фокс Интернашънал Ча-
нълс и други. Българската асоциация 
на кабелните комуникационни опера-
тори (БАККО), в която членуват теле-

комуникационни предприятия като 
Булсатком, Мтел, Виваком, Нет 1 и 
други. Асоциацията на телевизионни-
те продуценти (АТП), в която членуват 
независими продуцентски компании 
на телевизионни продукти като Гло-
бал Вижън, Дрийм Тийм Прадъкшънс, 
Камера, Идалго Прадъкшънс Бълга-
рия и др.

Българска национална телевизия 
Наличието на обществена медия като 
участник в телевизионната индустрия 
е важен фактор, отличаващ я в струк-
турно отношение от други творчески 
индустрии. БНТ е национален общест-
вен доставчик на медийни услуги и 
върху нея чрез националното законо-
дателство и специализираните струк-
тури се упражняват регулаторните и 
контролните функции на държавата. 
Като предприятие на републикански 
бюджет БНТ получава субсидия за 
подготовка, създаване и разпростра-
нение на национални и регионални 
телевизионни програми. Важна роля, 
изпълнявана от БНТ, е стимулирането 
на българското филмопроизводство, 
поради което не по-малко от 10% от 
получената субсидия се използва от 
БНТ за подпомагане на създаването 
на нова национална филмова продук-
ция. 

Регулаторни органи 
Участието на държавата като кон-
тролен и регулаторен орган в теле-
визионната индустрия на Република 
България се осъществява чрез две 
специализирани структури: Съвета за 
електронни медии и Комисия за регу-
лиране на съобщенията. 
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Междуиндустриални връзки на те-
левизионната с други творчески 
индустрии
Същността на телевизионната индус-
трия като вид творческа индустрия, 
както и спецификата на създаваните 
от нея телевизионни продукти, оп-
ределят необходимостта от поддър-
жането на бизнес отношения между 
нейните структурни звена и такива 
от други творчески индустрии, което 
по същество изгражда мрежа от меж-
дуиндустриални връзки в творческия 
сектор. Тази мрежа не е териториално 
ограничена и излиза извън рамките 
на страната. Телевизионните проду-
кти са комплексни и се състоят от 
множество други творчески продукти, 
които не винаги представляват обек-
ти на интелектуална собственост, съз-
дадени в рамките на телевизионната 
индустрия. Налице са междуиндус-
триални връзки на телевизионната с 
други творчески индустрии, най-явно 
изразените от които са връзките ѝ с 
филмовата, музикалната и издател-
ската индустрии, продуктите от които 
могат да бъдат използвани под раз-
лични форми от телевизиите.
За да има правото една телевизия да 
включи в своя продукт произведе-
ние, правата за които не притежава, 
е необходимо да получи разрешение 
от титулярите на интелектуалната 
собственост върху това произведение. 
Телевизията, изпълняваща своите 
функции на продуцент на творчески 
продукт, се явява в ролята на ползва-
тел на чужд обект на интелектуална 
собственост. Такова разрешение теле-
визията трябва да получи от съответ-
ните правоносители, най-често чрез 
посредничеството на организация за 

колективно управление на съответ-
ната категория права. Преди чуждият 
обект на интелектуална собственост 
да бъде използван в продукта на теле-
визията, е необходимо правата за това 
използване да бъдат предварително 
уредени.

Междуиндустриални връзки на те-
левизионната с музикалната ин-
дустрия
Един от най-често използваните в те-
левизиите продукти на други твор-
чески индустрии са музикалните 
произведения. С договорите, които 
телевизиите сключват с Музикаутор 
и Профон, им се отстъпват:
• Неизключителните права за из-
ползване на всички закриляни музи-
кални и/или литературни произве-
дения, свързани с музика, включени в 
репертоара на Музикаутор, които вече 
са били разгласени или които ще бъ-
дат разгласени по време на действие-
то на договора.
• Неизключителните права за из-
ползване на звукозаписи, записи на 
музикални аудиовизуални произведе-
ния и съответно на съдържащите се 
в тях изпълнения, включени в репер-
тоара на Профон, които вече са били 
разгласени или които ще бъдат раз-
гласени по време на действието на до-
говора.
Сключените договори между теле-
визиите и ОКУП не разрешават на 
телевизиите да довеждат музикал-
ните произведения до публиката по 
какъвто и да е друг начин, т.е. ОКУП 
не отстъпват на телевизията право-
то да извършва преводи, преработки, 
синхронизации и каквито и да е други 
промени на произведенията. Такива 
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могат да бъдат извършени единстве-
но със съгласието на правоносители-
те при уговорените с тях условия. 
В съвременната телевизионна индус-
трия телевизиите често включват в 
програмите си и музикални произ-
ведения или части от тях във вид и/
или по начин, за който не са получи-
ли разрешение чрез сключените до-
говори с Музикаутор и Профон. Това 
използване също има своите пазарни 
механизми, за да се уредят авторските 
и сродните на тях права и да се полу-
чи необходимото разрешение за него. 
Налице са два бизнес модела, прила-
гани от телевизиите, в зависимост от 
редица фактори, сред които: видът на 
музикално произведение, което ис-
кат да използват; начините, по които 
искат да го използват; финансовите 
средства, с които разполагат и др.
• Бизнес модел на лицензиране 
на музикално произведение или част 
от него от „известния репертоар“ с 
действаща авторско правна закрила.
• Бизнес модел на лицензиране на 
продукционна музика.
И в двата случая в практиката теле-
визиите най-често получават съот-
ветното разрешение за използване 
на музикалното произведение или на 
части от него чрез посредничеството 
на т.нар. музикални издатели и косве-
но – чрез посредничеството на ОКУП. 

Междуиндустриални връзки на те-
левизионната с филмовата индус-
трия
Освен с музикалната налице са между-
индустриални връзки на телевизион-
ната с филмовата индустрия. Наличи-
ето на тези връзки се дължи на първо 
място на сходството на творческите 

продукти, резултат от дейността на 
предприятията в двете индустрии. Те-
левизионните предавания и сериали 
по своята същност представляват раз-
новидност на аудио-визуално произве-
дение, каквото представлява и самият 
филм. Продуктите на двете индустрии 
представляват самостоятелни обекти 
на интелектуална собственост, закри-
лят се като такива и същевременно 
с това, при тяхното създаване, са из-
ползвани и други обекти на интелек-
туална собственост. По отношение на 
филмовите и телевизионни продукти, 
налице е сходство в:
• етапите на  тяхното създаване и 
индустриализиране
• техническите средства и техно-
логиите при тяхното създаване и ин-
дустриализиране
• платформите за тяхното потре-
бяване
• участниците в етапите на тяхно-
то създаване и индустриализиране
На второ място, крайните продукти от 
дейността на едната индустрия са ре-
сурс за другата индустрия. Филмите, 
като самостоятелен обект на интелек-
туална собственост, представляват 
краен продукт от дейността на пред-
приятията във филмовата индустрия. 
Едновременно с това се явяват и ре-
сурс за функционирането на телеви-
зиите, които включват в своите про-
грами освен телевизионни и филмови 
продукти.
На трето място, наличието на между-
индустриални връзки на телевизион-
ната с филмовата индустрия е законо-
во уредено в разпоредбите на Закона 
за радиото и телевизията, който под-
робно регламентира дейността на БНТ 
и я задължава да отделя не по-малко 
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от 10% от държавната субсидия, която 
получава за българско филмово теле-
визионно творчество. Получаването 
на държавна субсидия, задължение-
то да отделя 10% от нея за българско 
филмово телевизионно производство, 
а с това и сигурността на плащани-
ята по договорите, дава на БНТ го-
лямо конкурентно предимство пред 
частните телевизии и я прави желан 
бизнес партньор, в т.ч. и на участни-
ци от филмовата индустрия. Това не 
изключва наличието на партньорски 
отношения между частни телевизии и 
участници във филмовата индустрия. 
Резултат от тези взаимоотношения е 
включването в телевизионните про-
грами на филми, създадени в условия 
на съвместно продуцентство (копро-
дуцентство).
На четвърто място, телевизиите 
включват в своите програми и нацио-
нални и чуждестранни филми в чи-
ето създаване не са участвали. Тези 
творчески продукти се явяват чужди 
за телевизиите продукции, правата 
за чието включване в програмите си 
телевизиите уреждат с договори със 
съответните титуляри на интелекту-
ална собственост.

Междуиндустриални връзки на те-
левизионната с издателската ин-
дустрия
Първата връзка на телевизионната 
с издателската индустрия е по отно-
шение на вида на творческите про-
дукти, резултат от двете индустрии. 
Един от резултатите от дейността на 
издателската индустрия са перио-
дични печатни произведения, които 
по смисъла на Закона за авторското 
право и сродните му права предста-

вляват сборни произведения, обекти 
на художествена собственост. Самото 
печатно произведение включва в себе 
си множество други самостоятелни 
обекти на интелектуална собственост, 
в т.ч. и литературни произведения, ав-
торските права върху които принад-
лежат на техните автори. Резултатът 
от дейността на телевизионната ин-
дустрия са три основни вида произве-
дения, в два от които – телевизионния 
сериал и телевизионното предаване, 
също се съдържат литературни про-
изведения. В основата на създаване-
то на тези два продукта е фигурата на 
сценариста, който придава форма на 
първоначалната идея за създаване на 
конкретния творчески продукт, мате-
риализирайки я в сценарий (телеви-
зионен сценарий). По своята същност 
сценарият представлява вид литера-
турно произведение, самостоятелен 
обект на художествена собственост, 
авторските права върху който при-
надлежат на сценариста. 
В този смисъл резултат от дейността и 
на телевизионната и на издателската 
индустрия могат да бъдат литератур-
ни произведения. Разликата между 
тях се състои във формата на пазар-
ната им реализация. Докато при из-
дателската индустрия е възможно са-
мостоятелната пазарна реализация на 
отделни литературни произведения, 
т.е. като крайни продукти от нейната 
дейност, при телевизионната индус-
трия тези произведения изпълняват 
по-скоро функцията на ресурс, т.е. на 
междинен продукт, който ще служи за 
създаването на телевизионни проду-
кти. Това не изключва възможността 
от пазарна реализация на самия теле-
визионен сценарий при лицензиране-
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то на телевизионния формат на пре-
даването/сериала на друга територия 
например.
Второто проявление на междуиндус-
триалните връзки на телевизионната 
с издателската индустрия е по отноше-
ние на възможните канали за разпрос-
транение на продуктите от тяхната 
дейност. В съвременната издателска 
индустрия интернет разпростране-
нието набира преднина пред тради-
ционния начин за разпространение на 
периодични издания. Интернет раз-
пространението е относително нов 
бизнес модел, който се прилага от две 
групи пазарни участници:
• Издателите на печатни перио-
дични издания, които в комбинация 
с традиционното разпространение 
на печатни периодични издания осъ-
ществяват и издателска дейност като 
електронна медия.
• Издатели, осъществяващи своя-
та дейност изцяло като електронна 
медия.
Същността на новия бизнес модел 
(интернет разпространението) в из-
дателската индустрия се състои в 
предлагането на потребителите на 
достъп до творческо съдържание в 
индивидуално избрано от тях време, 
място и начин, което поражда специ-
фики по отношение на:
• Управлението на правата на ин-
телектуална собственост върху обек-
тите, които биват разпространявани 
по този начин до крайните потреби-
тели.
• Избора на творческо съдържа-
ние или на части от него, което да 
бъде разпространено чрез интернет 
до крайните потребители (например 
в случаите, в които издателят прила-

га този бизнес модел в комбинация с 
традиционния такъв) и др.
В съвременната телевизионна ин-
дустрия специфичната същност на 
всеки един от продуктите от нейната 
дейност дава възможност те да бъдат 
разпространявани до крайните им по-
требители (подобно на издателска-
та индустрия) чрез традиционните 
за индустрията модели, както и чрез 
нови бизнес модели, свързани с въз-
можностите, предоставени от интер-
нет и технологичното развитие на ин-
дустрията. Подобно на предприятията 
в издателската индустрия телевизии-
те могат да прилагат едновременно и 
двата бизнес модела. 
Възможностите, които предоставят 
новите бизнес модели за участници-
те в телевизионната и издателската 
индустрия, разкриват нови полета за 
взаимодействие между тях. Така на-
пример големите частни телевизион-
ни предприятия като БТВ Медия Груп 
и Нова Броудкастинг Груп имат ин-
тернет сайтове, в които поместват:
• кратка информация за телеви-
зионни сериали и предавания;
• статии по актуални теми и съби-
тия, които вече са отразени или пред-
стои да бъдат отразени в телевизион-
ни предавания и др.
По същество те представляват лите-
ратурни произведения, резултат от 
дейността на телевизионната индус-
трия, които обаче са обичайният про-
дукт от дейността на издателската 
индустрия. През последните години е 
налице и процес на създаване и/или 
интегриране на интернет сайтове от 
страна на телевизиите. Така напри-
мер БТВ Медия Груп освен собственик 
на сайта btv.bg е собственик и на сай-
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товете ladyzone.bg, zodia.bg, dalivali.
bg, чрез които, от една страна, се раз-
пространяват литературни произве-
дения, а от друга, се разпространяват 
телевизионни продукти и литератур-
ните произведения, свързани с тях. 
Собствеността на телевизиите върху 
различни сайтове е предпоставка за:
• засилване на междуиндустриал-
ните връзки на телевизионната с из-
дателската индустрия;
• задоволяване на културните и 
социални потребности на различни 
потребителски групи;
• задоволяване на икономически-
те потребности на телевизията (сай-
товете са източник на приходи от ре-
клама за телевизията);
• достигане на елементи от теле-
визионните ѝ продукти, както и на 
информацията за тях, до различни по-
требителски групи.
Третото проявление на междуиндус-
триалните връзки на телевизионната 
с издателската индустрия се наблю-
дава при т.нар. „преглед на печата“. 
Прегледът на печата се състои в за-
познаване на аудиторията на телеви-
зионното предаване с конкретно съ-
държание на определен брой/броеве 
от вестници/списания чрез негово-
то визуализиране и/или изчитане в 
ефир. Най-често се извършва от сами-
те водещи на телевизионното преда-
ване в рамките на специално създаде-
на за целта рубрика. 

ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ
1. Борисов, Б., Борисова, В., Инте-
лектуална собственост в индустрията, 
селското стопанство, културата, диги-
талната среда и компютърните сис-
теми, бизнеса с традиционни знания, 

баланса на фирмата като дълготрай-
ни нематериални активи., УИ „Стопан-
ство“, 2015 г.
2. Борисова, В., Творческа иконо-
мика, културни индустрии и интелек-
туална собственост, УИ „Стопанство“, 
2009.
3. From Script to Screen – The 
Importance of Copyright in the 
Distribution of Films, Creative industries, 
Booklet No. 6, WIPO.
4. Guide on surveying the economic 
contribution of the copyright – based 
industries, WIPO.
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 Р Е З Ю М Е

Статията е част от обширна 
студия и се спира на един от 
най-важните текстове на д-р 
Кръстев – “За тенденцията и 

тенденциозната литература”. От съ-
временна гледна точка е разгледа-
на терминологичната основа, върху 
която се изграждат възгледите на 
критúка. Обвързвайки естетиката с 
психологията, той изисква социални-
ят характер на изкуството да е под-
чинен на психологическа правдивост 
– най-важният белег за художестве-
ност. Установена е стратегическата 
стойност на използвания от К. Ланге 
и неточен иначе психологически тер-
мин “илюзия”. Статията анализира 
четирите типа тенденция, според д-р 
Кръстев. Изтъкнати са някои общи 
характеристики на психологията от 
края на ХІХ в. и тяхното влияние вър-
ху литературната му дейност. 

Ключови думи: тенденциозност, ти-
пове тенденция, илюзия, представа, 
реалност. 

 В цялото творчество и в дей-
ността на редактора на “Мисъл” са раз-
пръснати акценти и детайли от разли-
чен калибър, разкриващи мрежата от 
аспекти към социалното в неговите 
ангажименти, рефлекси, инициати-
ви, идеи и позиции. Те могат условно 
да се класифицират в три интегрални 
раздела. Правим уговорката, че подоб-
ни класификации са приложими също 
така за творчеството и дейността и 
на други представители на строител-
ството на нова България. Ясно е, че 
подредбата, която ще представим, се 
основава само на литературни източ-
ници и документи, чийто автор или 
обект е д-р Кръстев. Разделите са три: 
литературен, институционален и 
граждански. 
 Както би следвало да се разбира, 
литературният раздел е основният и 
без него не бихме имали нито другите 

Хуманитаристика

Художествени измерения на 
социалното, според доктор 
кръстев

Автори: Румен Шивачев
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два, нито даже д-р Кръстев. Неговите 
книги, студии, статии, бележки, пис-
ма не само не носят, каквито и да било 
социо-инженерни тенденции, но по-
ставят колективно организационните 
структури и социалните отношения 
на една принципна основа, фундирана 
на личностното самосъзнание. Точно 
при такива нагласи се формира и не-
говият твърде диференциран индиви-
дуализъм. Поради това, от позициите 
на социалното и теоретично инженер-
ство, както и на колективистичния ХХ 
в. няма как той да не бъде обект на 
различни критически трансформации 
и интерпретативни модификации. 
Дори когато срещаме в текстовете му 
думи и изрази като “публика”, “класа”, 
“общество”, “народ”, “партия”, “управи-
телно тяло”, техните значения са до-
минирани и обусловени от смислите 
на идейно-възгледовите представи и 
позиции за просветено индивидуал-
но съзнание, ситуирано в една идеа-
листична представа за балансирано 
колективно съгласие, в което конфли-
ктите и кризите не са радикални и ка-
тастрофични. 
 Повече от видно и знайно е, че 
социалните ангажименти на д-р Кръс-
тев съвсем не се изчерпват с чисто 
публицистичните му текстове и със 
специално избрани проблематики 
(“Има ли обществено мнение у нас?”, 
“Българската интелигенция”, “Цар 
Фердинанд и българската литерату-
ра и духовен живот”, “Нашият уни-
верситет” и др.). Индивидуализмът 
му най-често е сочен като фактор на 
субективността и тенденциите в не-
говите литературно-естетически въз-
гледи и критико-оценъчни позиции. 
Една от основните причини за това е, 

че в тях редакторът на “Мисъл” почти 
винаги се стреми да отдели художест-
веното от нехудожественото, естети-
ческото от неестетическото, истин-
ското изкуство от тенденциозното в 
него. Поради това, ще се спрем по-под-
робно на студията му “За тенденцията 
и тенденциозната литература”. Това 
действително е един от най-важни-
те и дискусионни негови текстове. 
Публикуван в три броя на “Мисъл”, 
той се счита и за естетическа основа 
на кръга около критúка. Тук една от 
критическите отправни точки е към 
онези произведения, в които герои 
и характери се подбират, според со-
циалния им статус. Те са носители на 
колективистични идеи, извън кои-
то всичко е враждебно или следва да 
бъде просветлено и приобщено към 
тях. Обикновено тези идеи са съслов-
ни, класови или партийни – “котерий-
ни” – и изповядват една-единствена 
и съвършена правда за обществения 
живот и в света. Д-р Кръстев изрично 
отбелязва, че тези произведения не 
са повлияни от чужди литературни 
образци, а са плод само на вътрешна-
та ни действителност. На критúка не 
е убегнало и че свръх-положителните 
герои са заредени с една особено сан-
тиментална патетика и наивистична, 
но вездесъща мотивация. Към тези  
прозорливи за времето си наблюде-
ния бихме добавили, че генезисът на 
сантиментализма и наивизма им е в 
старата възрожденска менталност и 
разбиране както въобще за световно-
то, така и за междучовешките отно-
шения, но и за самата мисия на изку-
ството. Трансформирайки визията за 
националното в представа за социална 
хармонияя, те демонстрират  бунтов-
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ническа непримиримост, в която про-
зира примитивна, първична душев-
ност. Д-р Кръстев квалифицира тази 
трансформация като преместване на 
пропаст отвън-навътре. “Пропастта, 
която преди се простираше надлъж 
по границите на отделните държа-
ви, сега бе се преместила само вътре 
в държавите и беше раздвоила обще-
ствата на све още по-враждебни една 
на друга половини: пролетариатът и 
“буржуазното” мнозинство” (Кръстев 
2001:324). Така социалната и патрио-
тическата тенденции остават свърза-
ни и като “плод на по-ниска културна 
степен” (пак там). Въпреки това, на-
личието на патриотическа тенденция 
има повече основание, тъй като “тя 
често се налага на един народ като 
единствено възможно средство за са-
мосъхранение” (пак там). Но и тя не е 
изкуство, според д-р Кръстев, понеже 
“не преследва естетически (илюзив-
ни), а съвсем реални цели” (пак там). 
Тук е една от невралгичните точки не 
само в студията, но и във възгледите 
му за естетиката.
 Сред ключовите думи в “За тен-
денцията и тенденциозната лите-
ратура” е думата илюзия с нейните 
производни изрази – “илюзивност”, 
“илюзиониране на живота”, “илю-
зивно”, “илюзивна действителност”, 
“илюзивни чувства”. Тя е вписана и 
като централна в третия принцип, с 
който редакторът на “Мисъл” обосо-
бява естетиката от “Хербарто-Хегелев-
ските спекулации” и “ултра-научните 
мъдрости на натурализма и есте-
тическия материализъм” (Кръстев 
2001:296). Ще вметнем, че още преди 
студията си, през 90-те години на ХІХ 
в., д-р Кръстев ориентира естетиката 

към психологията и прави дискусион-
ни опити да я обособи от философи-
ята, социологията и старата метафи-
зическа естетика. В “За тенденцията 
и тенденциозната литература” той 
изрично подчертава преимуществото 
на новата естетика, “изникнала върху 
основи, създадени от новата психо-
логия” (Кръстев 2001:295). Следвай-
ки немския опит, критикът заимства 
буквално термина илюзия и го отна-
ся към това какво изкуството създава. 
У Ланге, Фолкелт и Гроос терминът 
има, преди всичко, психологическа 
стойност. С други думи, изкуството 
създава илюзия (или привидност – 
Schein). Покривайки психологически-
те контексти в естетическия дискурс 
– а както у немците, така и у д-р Кръс-
тев терминът репрезентира психично 
образувано съдържание – илюзия е 
семантично противоположна на реал-
ност. Точно тази опозиция, според нас, 
подвежда критúка и той по необходи-
мост се опитва хем да ситуира терми-
на като контрастен на реалност, хем 
компенсаторно да балансира значе-
нието на тази реалност. Така неговите 
възгледи остават зависими почти из-
цяло от тази опозиция. За д-р Кръстев 
“естетическите емоции са съществе-
но различни от “неестетическите”, 
т. е., реалните, действителните, вра-
толомните” (Кръстев 2001:300-301); 
то не може да изобразява събития и 
чувства от “материалната” неотвра-
тимост и безвъзвратност на физи-
ко-биологическото битие” (Кръстев 
2001:301). Тези и близки до тях идеи 
са продукт на третия принцип на “но-
вата естетика”, който ще цитираме 
изцяло: “Изкуството не стои в никак-
во пряко отношение към нашите реал-
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ни нужди и стремления, понеже онова, 
което ни дава, не е действителност, 
а илюзия (технически термин: “илю-
зивна действителност”, “илюзивни 
чувства”)” (Кръстев 2001:296). Макар 
че тук степените на прякост и косве-
ност не са уточнени, критикът обоб-
щава, щото не само този, а и другите 
два принципа са фундирани на “един 
обединяющ принцип, принципа на 
илюзията” (пак там, подч. – д-р Кр.), 
което е заслуга на Ланге и в по-малка 
степен на Гроос. Всъщност, доколкото 
се отнася до психологическия аспект 
на изкуството, който д-р Кръстев иска 
да осветли, точният термин би след-
вало да бъде представа. Изкуство-
то ни дава представа, а не илюзия. В 
представата иманентно и/или потен-
циално се съдържат не само илюзия-
та и реалността, но и други носители 
на естетическите емоции (наслади) – 
именно представата е “обединяющи-
ят принцип”, който д-р Кръстев има 
предвид. В този термин са имплици-
рани всички противоречия и съответ-
ствия с конструктите на парадигма-
та реалност. Той я въвежда в съвсем 
друг порядък на мислене, макар по-
вечето от възгледите на критúка за 
нея да имат своите основания, аргу-
менти и валидност. Терминът пред-
става е комплексен и точен психоло-
гически термин, който не ангажира 
допълнителен семантичен ресурс, за 
да се дообяснява, нито налага пре-ре-
зюмиране на отделни понятия и ка-
тегории, които специално да интер-
ферират и с други значения (не само 
на реалност и илюзия). Той изразява 
търсения от д-р Кръстев принцип на 
обединяване (на съдържане) не само 
на противоречията и дисонансите в 

изкуството и който представлява пси-
хологическият медиатор на естетиче-
ското. Илюзията представя нещо не-
вярно и неистинно – даже не иреално 
или съмнително – което представата 
иначе може да съдържа, водейки до 
естетически емоции и “ефекти”. Наред 
с това, илюзията неизменно притежа-
ва референтен корелат, който може 
и да не бъде непременно реалността, 
но който е задължително съдържаем 
в представата и е свободен от необхо-
димостта да бъде активно участващ, 
противоположен или равнозначен на 
нея. Бихме добавили, че представа-
та е психологическият базисен кон-
тактьор, чиято структура изкуството 
засяга, а илюзията е само латентен 
конструкт, който се съотнася към нея 
така, както частта към цялото. Подоб-
ни са съотношенията и на реалността 
с представата. Дефинирайки илюзия-
та като “онова психическо състояние 
на преживяване като действителност 
нещо, което в буквалния и обикнове-
ния смисъл на думата е недействител-
но” (Кръстев 2001:299), д-р Кръстев я 
поставя по този начин в един ограни-
чен кръг от релативни фактори, все-
ки от които потенциира дискусионна 
противоположност. Такива фактори 
са, например, не само реалността, но 
и образоваността, възрастта и дру-
ги детерминанти на човешката при-
рода. Това ограничава функциите на 
илюзията като естопсихологически 
термин, а оттам и валидността й при 
определени естетически казуси. Пред-
ставата обаче не задължава уточнява-
не и детерминиране, най-малко чрез 
каквото и да било противопоставяне 
на други термини или категории – 
като естопсихологическо понятие тя 
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е достатъчно автономна и широко-об-
хватна, за разлика от илюзията, която 
пък е твърде херметична, едностран-
на и зависима, а в психологически ас-
пект не съответства и на понятието 
“изкуство”. Противопоставянето, ако 
има такова, се извършва вътре в пред-
ставата, а самото изкуство чрез фор-
мата и съдържанието си носи своето 
по-тясно и конвенционално предназ-
начение (творбата, предназначена за 
деца, не може да се квалифицира като 
тенденциозна, както допускат някои 
от изложените принципи). Трудно би 
било да се доказва също, че “изкуство-
то не стои в никакво пряко отноше-
ние към нашите реални нужди”. По-
добно твърдение излиза от търсения 
психологическия аспект на естетика-
та, тъй като в психиката празно няма 
и тя винаги се нуждае от едни или 
други съдържания. В нея има място и 
за илюзии, и за реалии, и за иреални 
съдържания, част от които творение-
то по един или друг начин активира, 
независимо от волята ни. Изкуство-
то е властен агент на нашата духов-
на (психична) дейност посредством 
зададената в произведенията пред-
става, който пък агент предизвиква 
емоции-те, наслада-та – въобще ре-
акции-те – имащи естетически “ефек-
ти”. Забележително е, че д-р Кръстев 
не използва по-близкия, макар също 
неточен термин, въведен именно от 
неговия професор Вунд и превеж-
дан като (психично) “представление”. 
Доста време след двамата (Вунд и д-р 
Кръстев) К. Г. Юнг го прецизира като 
(психично) “съдържание”. [Психично-
то съдържание обаче се изразява в на-
личието на готова, вътрешно завър-
шена, а често и вътрешно възникнала 

форма (визуална, вербална или сен-
зитивна), докато изкуството ни дава 
представа, която психиката процесно 
приема посредством нужния контак-
тен агент, носещ естетически емоции. 
И тъй като изкуството извършва пре-
нос (пренасяне) в психиката, в нея 
още не може да се говори за “предста-
вление” (“съдържание”) по смисъла на 
Вунд и Юнг1 . Процесът на инкарнация 
на съдържанията на изкуството е раз-
личен от процеса на превръщането им 
във вътрешно оформено съдържание, 
който процес има вече пост-рецепти-
вен характер и отличава психичното 
“представление” (“съдържание”) по 
смисъла на Вунд и Юнг от психична-
та представа, активирана от съдър-
жанията на изкуството. Това е причи-
ната и този термин да е неточен.] Д-р 
Кръстев се “движи” в посока на един 
неоплатонически идеализъм, като се 
стреми да изолира “пречки” като “при-
рода” “реализъм”, “действителност”, 
защото те именно се оказват агенти 
на тенденциозността. Накрая не мо-
жем да не добавим, че в критическите 
му позиции към тенденциозността е 
имплицирано и отрицателното му от-
ношение въобще към материализма. 
Както студията, така и други текстове 
провокират мисълта, че за него есте-
тическото покрива в най-висока сте-
пен духовното, независимо дали то е 
“наслада” или “отвращение”, “прекрас-
но” или “позорно”, от една страна, а от 
друга – “действително” или “илюзив-
1 Пренасянето е изключително важен и 
сложен, универсален и неотменим психичен 
процес, на който Фройд и Юнг посвещават 
обширни изследвания, засягащи и многото 
проблеми с естетиката. По времето на д-р 
Кръстевата студия обаче, такъв проблем пред 
“новата психология” въобще не съществува. 
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но”. 
 Така или иначе, този обективен 
недостатък, дължащ се главно на тер-
минологичната неразвитост на така 
наречената “нова психология” и оттам 
преминал в отношенията му с другите 
термини, не оказва решаващо и дес-
труктивно влияние върху идеите в “За 
тенденцията и тенденциозната лите-
ратура”. Той засяга по-фината, по-кон-
кретичната и по-дълбоката материя 
на естопсихологическото, включваща 
повече образно-стиловите, компози-
ционните и нарационните структур-
ни особености на едно произведение 
на изкуството, а не толкова конвен-
ционалните и категориалните рам-
ки, в които то е положено. Според нас, 
това и налага критикът впоследствие 
да навлезе в практическото създаване 
на изкуството и втората част на сту-
дията му да засегне художническите 
практики в литературата. 
 Макар буквално пренесен и не-
устойчив обаче, терминът илюзия из-
глежда стратегически необходим на 
д-р Кръстев. Той го използва, за да се 
противопостави на онази литература, 
която възниква и се множи най-ве-
че в условията на вътрешната ни со-
цио-културна действителност и която 
се домогва да установи и наложи ней-
ни принципи, естетически стойности 
и етически ценности – или отдавна 
надживени и отхвърлени, или влиза-
щи в разрез с постиженията на евро-
пейската художествена култура, или 
пък буквално копиращи непосред-
ствено видимото. Начинът, по който 
това става, е, според вижданията на 
критúка, примитивен, изкуствено на-
гласян (фалшив), претенциозен, ма-
сов и лесен за писателя – той отразя-

ва именно културната изостаналост и 
следващия я компенсаторен комплекс. 
В този смисъл терминът илюзия пред-
ставлява или следва да се приема само 
като условен ориентир, чрез който 
редакторът на “Мисъл” насочва към 
вътрешните противоречия на дейст-
вителността, търси границите на ней-
ната амбивалентност в литературата. 
Вследствие на това, при рецепцията 
както на студията, така и на някои кри-
тически текстове на д-р Кръстев става 
възможно антиномията илюзия-реал-
ност да бъде “ампутирана” само в пол-
за на реалността, чието поле е крайно 
широко за всякакви интерпретации и 
своеволни дописвания, игнорирайки 
по-конкретните естопсихологически 
особености на едно творение и неслу-
жейки си със съответстващи инстру-
менти. От което да се заключи, че кри-
тикът е “скаран” с реалистичното. Д-р 
Кръстев добре схваща вездесъщието 
на тенденциозността; възможността 
тя да проникне и в най-художествени-
те произведения; трудността да бъде 
доказана, локализирана и изолирана, 
затова предприема риска директно 
да противопостави, наред с производ-
ните им, илюзия (представа) на реал-
ност (действителност). Той е наясно, 
че “начините, чрез които може да се 
внесе тенденциозност в едно поетиче-
ско произведение” (Кръстев 2001:306-
307), са много и различни и посочва 
четири най-открояващи се и основни 
типа на нейните проявления. В тях 
именно проличава невъзможността 
да отстрани “пречките”, за които спо-
менахме по-напред. Необходимостта 
от диференцирано разбиране за “ре-
ално”, “природно”, “илюзивно”, “дейст-
вително” произтича от самата приро-

http://pcstore.bg/


 

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

148 Българска наукаСептември 2017

С подкрепата на:

да на духовното (психичното), чиято 
важност редакторът на “Мисъл” иска 
да изнесе на преден план.    
 Считайки тенденцията “за ано-
малия и за едно литературно заблуж-
дение” (Кръстев 2001:291), той дава 
отделно формулировки на тенденци-
озния писател и тенденциозното про-
изведение. За него “тенденциозният 
писател се стреми винаги да може да 
ни каже: “Нá, вижте – самият живот 
потвърждава това, което аз твърдя 
и вярвам” (Кръстев 2001:305). От дру-
га страна, “тенденциозни са ония тво-
рения на поезията, в които авторът 
си служи със средства на поезията, 
за да доказва или оборва една теза, в 
които той по един или друг начин вли-
за в ролята на публициста” (Кръстев 
2001:306). 
 При първото типично проявле-
ние на тенденцията публицистичното 
не е естетическо, дори когато си слу-
жи с художествени форми. То присъст-
ва у писатели, “действали в изключи-
телно политически условия, лишени и 
от по-дълбока литературна култура” 
(Кръстев 2001:309). От друга страна, 
у писатели, за които литературата е 
само средство “за национално свестя-
ване” (пак там). Тук д-р Кръстев засяга 
силната доминация на социално-по-
литическата и националистическата 
линия. По-нататък той ще я пренесе и 
в третия тип тенденция. Критикът я 
квалифицира като “тенденция в тесен 
смисъл” (Кръстев 2001:307). За него 
това е “най-груба, най-нехудожестве-
на форма на тенденцията” (Кръстев 
2001:308), въз основа на която “де-
вет десети от белетристичните про-
изведения, които се пишат и издават 
у нас, са именно от тоя род” (Кръстев 

2001:309). Причината е в отсъствието 
на “всяко съзнание за различната при-
рода и назначение на публицистиката 
и на белетристиката” (пак там). Видно 
е, че за критúка това е най-разпростра-
нената тенденция в българската ли-
тература. Тя протича върху основата 
на белетристиката, която би трябвало 
да е същинският носител на естети-
ческото. Обсебвайки “главно по-дреб-
ните жанрове, разказът и очеркът” 
(Кръстев 2001:308), тя още повече ги 
раздробява на “драски”, “драсчици”, 
“чертици”, “картинки”. Като подчерта-
ва, че такава тенденция може както да 
“пръска светлина в масата”, така и да я 
залива с “най-големия умствен мрак” 
(Кръстев 2001:313), д-р Кръстев по-
сочва генезиса на този тип тенденци-
озност в културната ни изостаналост 
и във влиянието на руската литера-
тура, “особено на пионерите на тен-
денциозността” (Кръстев 2001:310). С 
други думи, тя е най-вече спекулатив-
на и целяща радикално да манипули-
ра реципиента. 
 Вторият тип тенденция засяга 
психологическата достоверност като 
основа на творението. За критúка 
тази тенденция е по-оправдана, тъй 
като тя предполага известна обектив-
ност на художественото изображение. 
“Предвзетите идеи” на писателя обаче 
неминуемо водят до тенденциозност, 
изразяваща се в “психологически не-
правдоподобности и дори нецелесъ-
образности, каквито един художник 
никога няма да си позволи” (Кръстев 
2001:307). Тук редакторът на “Мисъл” 
категорично напомня водещата в из-
куството роля на психологията – “пси-
хологическата правда е първото усло-
вие за художествено творчество и за 
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поезия” (Кръстев 2001:318). Обстоя-
телството, че не посочва примери в 
чуждите литератури, независимо, че и 
там “ги има без съмнение множество” 
(пак там), подсказва масовото й прак-
тикуване, което възпрепятства тази 
литература да прескочи национални-
те граници, а битува само на местно 
ниво. Дали д-р Кръстев счита, че кри-
териите за истинска художественост 
не я допускат извън националния й 
език или че тя е постоянен вътреш-
но саморегулиращ се социо-културен 
проблем (или и двете) – това не е из-
яснено. Във всеки случай, той обръ-
ща поглед към родната литература и 
посочва като примери разказите на 
двама български писатели – “От ра-
лото до урата” на Вазов и “Под нати-
ска на живота” от Карима. Мотивите 
и действията на героите в тези два 
разказа са несъобразени с психологи-
ческите им образи, като у първия са 
дадени “фалшиви мотиви”, а у втора-
та няма “никакви мотиви” (Кръстев 
2001:319). В този тип тенденция д-р 
Кръстев включва и “морализаторска-
та белетристика” (Кръстев 2001:320). 
Тя не преследва естетически цели, а 
“морализаторско назидание”, на как-
вото иначе не са чужди нито антични-
те, нито модерните автори. 
 Описвайки третия тип тенден-
циозност, критикът прави синтези-
ран обзор на националистическата и 
социално-политическата линия в на-
шата литература. Всъщност, тази тен-
денция е продължение на първата. 
Д-р Кръстев я локализира в “патрио-
тическата литература и в разните ви-
дове партийна белетристика” (Кръс-
тев 2001:321, подч. – д-р Кр.). Но ако 
при първата не е проявено съзнание 

за различието между белетристика 
и публицистика, водещо и до издреб-
няване на жанровете, то при третия 
тип той обръща внимание на чер-
но-бялата персонажна структура на 
произведенията. Тази литература е 
плод единствено на нашата действи-
телност и в нея присъстват само два 
типа персонажи – герои, “вдъхновени 
от благородни стремления за всесвет-
ско щастие”, и герои “доволни свини”, 
загрижени само за лично добруване” 
(Кръстев 2001:322). Първите са “ви-
наги социалисти, мъченици за своите 
убеждения, вторите – “буржуа”, щаст-
ливи в своя умствен мрак и нравстве-
на тиня” (пак там). Тази тенденция 
напълно лишава творбите от “обек-
тивна истинност на тия изкълчени 
копия на живота” (Кръстев 2001:323). 
Черно-бялата персонажна структура 
на произведенията е винаги в резул-
тат на “пристрастно” създаване на ли-
тературните герои, което пък, от своя 
страна, отразява онази лабилност и не-
уравновесеност на социалния живот у 
нас, за която говорихме в началото на 
този текст. Причините са в радикал-
ния стремеж на писателите да изразят 
принадлежността и пристрастията си 
към определена социо-идейна док-
трина, идентифицирана обикновено в 
една или друга партия или с патрио-
тизъм, хипертрофиращ в шовинизъм. 
Така първата и третата тенденция, 
според класификацията на д-р Кръс-
тев, са израз на един общ и своеобра-
зен първичен социален опит, който се 
намира в дълбоки и пространни про-
тиворечия с функциите на изкуство-
то в развитите общества. Социалната 
проблематика не намира адекватен 
израз в литературата. От една страна, 
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пишещите не са “културно” готови, а 
от друга, техните социални рефлекси, 
търсещи литературна изява, са край-
но импулсивни и първични – продъл-
жават с възрожденски наивизъм да 
изповядват колективистки идеи и да 
рисуват сантиментални лични дра-
ми – неподходящи за литературата на 
новото време. Според нас, тук се съ-
държа и част от скрития, несъзнаван 
иначе мотив редакторът на “Мисъл” 
да противопостави семантично огра-
ничения термин илюзия на широкото 
понятие реалност. Поради това, илю-
зия функционира като конструкти-
вен синоним на изкуство, а реалност 
носи значението на доминиращата в 
литературата действителност. Фина-
лизирайки позициите си спрямо тре-
тата тенденция и всъщност “подгот-
вяйки” ги за четвъртата, д-р Кръстев 
поставя в чист психологически режим 
на мислене философско-поетически-
те си възгледи за произведенията на 
изкуството като еднолични проду-
кти и тяхната стойност в общество-
то. Той обобщава характера на този 
трети тип тенденция, решително ос-
порвайки идеите за “всесветовно щас-
тие”, проповядвани в една или друга 
форма от писателите, привърженици 
на колективистките социо-идейни 
доктрини и партийни образувания. 
Критикът почти директно навлиза в 
дълбинната психология, от която го 
дели повече от десетилетие и която 
по-късно ще бъде формулирана като 
“аналитична психология” . Той кате-
горично подчертава, “че обективни-
те условия са всяко за множеството 
индивидууми еднакви, но че при все 
това именно между тия индивидууми 
се явяват най-големите, т. е., най-раз-

личните индивидуалности” (Кръстев 
2001:327, подч. – д-р Кр.). Въз основа 
именно на това обстоятелство, “външ-
ните фактори никога не съдържат 
достатъчното основание на онова, 
което се таи – или извършва – в инди-
видуалната душа” (пак там, подч. м. – Р. 
Ш.). Това твърдение синтезира редица 
ключови резултати на немската пси-
хологическа школа, занимаваща се и с 
естетика, особено на експериментал-
ната психология на Вунд, чиито “ос-
новоположения” критикът не пропу-
ска да напомни. Обличайки поетиката 
на своите възгледи в по-научен стил 
(“по-общо и по-научно казано”), д-р 
Кръстев засяга съвременните научни 
положения в аналитичната психоло-
гия: “фактически дадените комплекси 
на нашето съзнание не са прости суми 
на елементарните усещания, а съдър-
жат всякога един плюс, който като от-
делен елемент не съществува, но се 
поражда от и след онзи своеобразен 
творчески синтез на тия елементи, 
който създава комплексите” (пак там, 
подч. – д-р Кр.). Тук критикът стига 
до генезиса на комплекса и го трети-
ра като “творчески синтез” . В конте-
кста на критиката му към тенденци-
ята “творчески” следва да се разбира 
като “създаващ творба”. В по-широкия 
психологически аспект, който той има 
предвид, обаче, “творчески” означава 
“създаващ нова (друга) цялост” или 
“предизвикващ ново (друго) образу-
вание” в душевната конституция и 
характера на индивида. Наред с това, 
ясно е показано, че става дума за про-
цес (психичен), а не за едноактно твор-
ческо действие. Онова, което “се таи” 
от “външните фактори”, критикът 
означава като “един плюс” и го под-
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чертава, заради изключителната му 
функционална важност. От съвремен-
на гледна точка и според контекста 
си, възможно е този “плюс” да е не-
съзнаваното или архетипалното, тъй 
като е вплетен в съзнанието като не-
гова непозната (неизвестна) величи-
на. Във всеки случай, той е дълбинен 
фактор, завършващ своите въздейст-
вия в определен творчески продукт. 
Но понеже не са посочени допълни-
телни негови атрибути и качества, ще 
обобщим този психологически финал 
на критиката  към третата тенденция, 
който изгражда и един от литератур-
но-психологическите профили на д-р 
Кръстев като културен деец и през ХХ 
в. е обект на различни критически ин-
терпретации на дейността му. 
 Действително, редакторът на 
“Мисъл” използва различни поети-
зми и дори по-компактни поетически 
форми (заради преимуществено есте-
тическото му стилово амплоа), за да 
аргументира научно мотивираните си 
позиции. В настоящия текст ние по-
сочихме подобен поетизиран термин: 
илюзия. Както неговата неточност, 
така и неточността на други термини 
извън разглежданата студия – главно 
с психологически контекстуален про-
фил – се дължат, преди всичко, на тер-
минологичната неразвитост на една 
съвсем нова за хуманитаристиката 
дисциплина – вярно квалифицира-
на от него като “новата психология”. 
По времето на д-р Кръстев тя не само 
оперира с един условен, ограничен и 
неустойчив терминологичен апарат, 
но и не притежава относително хомо-
генен език. Самата материя, с която 
се занимава психологията, е твърде 
относителна и отворена (и по прин-

цип), което неминуемо води до ри-
скове при разглеждането на отделни 
творения на изкуството. Заниманията 
с тази “нова психология” през ХІХ и на-
чалото на ХХ в. протичат под силното 
влияние на философията и естетика-
та, което д-р Кръстев не би могъл да 
избегне. Текстове като “Естетиката 
като наука”, “Изкуство и религия” и 
други, в това число и критически ста-
тии, в които има психологически ак-
центи и нюанси, недвусмислено по-
казват това. Но повече от видно е, че 
той държи да приобщи психологията 
към другите клонове на хуманитарно-
то познание, особено на естетиката, 
тъй като без нея човешкият елемент 
се размива, изкуството става изкуст-
вено. Поетизмите, с които д-р Кръс-
тев аргументира отношението си не 
само към третата тенденция, а изоб-
що, са сред главните причини него-
вият “индивидуализъм” през ХХ в. да 
бъде преекспониран в най-различни 
социални и философски конетксти с 
определения като “формалистичен”, 
“буржоазен”, “доктринерен”, “кни-
жен”, “несоциален”, “естетски” и пр. 
Банално известно е, че идеологиите 
на ХХ в. ползват неизчерпаем източ-
ник: философията на Просвещението 
и преди всичко на ХVІІІ и ХІХ в. Съче-
танието им с технологическата ре-
волюция води до рационализъм, при 
който човекът отстъпва мястото си 
на колективността в нейните най-раз-
лични формирования. Дали “индиви-
дуализмът” на редактора на “Мисъл” 
не представлява интуитивен рефлекс 
срещу задаващия се в новото столе-
тие колективизъм е дискусионен въ-
прос. Но така или иначе, стремежът 
му да се опира в своята културна и ли-
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тературна дейност на “новата психо-
логия” е очевиден – в нейния център 
стои човекът като обект на познание, 
а не като интимистична загриженост. 
Индивидът е единственият носител 
на живот, а д-р Кръстев е и общест-
вено ангажиран с тази самоочевидна 
баналност. В противен случай той би 
намерил по-безбурен пристан в някоя 
колективна идея. 
 Както споменахме, някои от по-
зициите на д-р Кръстев спрямо трета-
та тенденция са предпоставка за пре-
хода му към четвъртата. Тя може да се 
определи като “двойникът на автора” 
– “да създаде в своето произведение 
едно лице, което... да отражава възгле-
дите или начина на действие на своя 
творец” (Кръстев 2001:328). Тук кри-
тикът признава: “Върху това никакви 
общи правила не могат да се дадат” 
(Кръстев 2001:329). По същество тази 
тенденция е зависима единствено от 
уменията на писателя, тъй като “да 
въплъщава своя мироглед е не само 
право, то е и длъжност на поета” (пак 
там). С други думи, тенденцията е раз-
решена, но положителният и характер 
може радикално да се промени, “кога-
то имаме работа с авторско неумение 
и бездарност или пък с предизвика-
телно пъчене личността на автора, 
resp. неговия заместник в произведе-
нието” (пак там). Д-р Кръстев посочва 
като най-сполучливи по отношение 
на тенденциозността Гогол и Достоев-
ски, но обръща специално внимание 
на романа “Възкресение” на Толстой. 
За критúка той представлява образец 
на “съчетание на тенденция от чет-
въртия род и висша художественост” 
(Кръстев 2001:332). Според него, ро-
манът представя и в психологическия 

си аспект блестящо съчетание на “вър-
ховни мислителски с художнически 
способности, на рефлексия и интуи-
ция” (пак там). Генералната причина 
за претопяването на тенденциозното 
в художествено е умението на Тол-
стой да контролира каквито и да било 
свои пристрастия и към персонажи-
те, и към сюжетиката, и към идеите, 
които те носят; да ги развие и обек-
тивира, според тяхната първоначална 
замисленост (зададеност), а не да ги 
манипулира, според своите желания 
и светопозиции. Тук отношението на 
д-р Кръстев към четвъртата тенден-
ция отново се основава на изключи-
телно психологизиран критерий: “от 
психологическо естество ли са в своя-
та по-дълбока същност проблемите, 
които поставя поетът, или не” (Кръс-
тев 2001:331, подч. – д-р Кр.). Според 
него, Толстой е постигнал и висш, 
психологически издържан, синтез на 
всички структури в романа – сюжетна, 
образно-стилова, персонажна, идей-
на. Такъв тип синтез поставя четвър-
тата тенденция на най-високо място 
и само тогава всякаква внедрена тен-
денция има поможителен характер и 
е най-приемлива. При останалите тен-
денции този синтез не е постигнат и 
творението снизява своята стойност. 
Нещо повече – когато е художествено 
защитена на всяко ниво, тя “по нищо 
не се различава от творенията на чис-
тото, бихме рекли, наивното изкуство” 
(Кръстев 2001:329). В контекста на 
студията зад “чисто изкуство” стоят 
произведения, които са, преди всич-
ко, продукт на творчески реализирана 
интуиция и които индиректно засягат 
“по-външните неща” от текущия жи-
вот и действителността. То е “наивно”, 
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тъй като съвременната социална или 
човешка проблемност не са нито пряк 
обект, нито основна цел на творение-
то, а по-скоро са резултантни кодове, в 
които те, макар и относително, могат 
да бъдат дешифрирани и разпознати. 
Върху тях сe надгражда същинското 
художествено внушение. При четвър-
тата тенденция обаче те са съзнателно 
зададени, но не са в резултат на мани-
пулативна намеса на  автора, т. е., на-
ивно “подхвърлени отвън”, а са “плод, 
изникнал из почвата и в атмосфера-
та на самото произведение” (Кръс-
тев 2001:331), който авторът оставя 
сам да се развие под перото му. Дали 
тези критерии не са вид “естетическа 
утопия” на д-р Кръстев е трудно да се 
прецени. Във всеки случай, завърш-
вайки с концепциите си за четирите 
типа тенденциозност, той недвусмис-
лено обобщава, че: “нашето осъжда-
не на тенденцията почива... не върху 
неодобрение на сюжети от социален 
характер, не върху изгонване на идей-
но съдържание из поезията, а върху 
убеждението, че художественост е не-
възможна там, дето наблюденията над 
живота и идейните концепции се вна-
сят в поезията непретворени в илю-
зивна действителност, непревърнати 
в плът и кръв на “живи хора” (Кръстев 
2001:333). Преведено на езика Вунд-
Юнг, “илюзивната действителност” 
дава “представление” (представа) за 
вътрешната (духовната) активира-
ност (рефлексивна, мотивационна 
или друга) на човека (действащите 
лица) в условията на сюжетиката, в 
която той е ситуиран и спрямо идеите 
(или комплексите), които писателят 
му вдъхва и които го движат. Те са и 
“съдържания” на духовната му консти-

туция, които писателят разкрива по-
средством реализираната структура 
на творението (синтезът на сюжети-
ката, образно-стиловата и персонаж-
ната системи, идейния концептуали-
зъм). “Илюзивната действителност” е 
автономна в нейния резултантен пси-
хологически аспект; “илюзията” пък 
се отнася до представата, екстрахира-
на от общата действителност, която е 
зависима (подчинена) по художествен 
път на същата “илюзия” (представа). С 
други думи, “илюзията” представя ху-
дожествената среда, чийто “далечен” 
отзвук е външната действителност. 
 Макар че тези критерии на д-р 
Кръстев изглеждат и херметични, и 
нерешими, трябва да подчертаем, че 
са общи. Т. е., съвсем не са абсолютист-
ки, тъй като представляват част от 
концептуална мрежа, “изплетена” в 
редица други негови текстове, където 
могат да се открият техни варианти 
и разклонения. В тях няма сериозни 
противоречия, тъй като разкриват 
значително по-широката основа, вър-
ху която се изграждат и самите му 
възгледи. Концептуалната нагласа на 
неговата студия и материята, с която 
тя се занимава, просто налага по-ди-
ректни (и с това по-спорни) тезиси. 

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я:      

Кръстев, 2001: Д-р Кръстьо Кръстев. 
Съчинения. Том втори, С., 
       Академично издателство 
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