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Брой 26 Април 2010

КОНКУРС С НАГРАДИ ЗА КЪСОМЕТРАЖЕН ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

 Н АУ Ч И 

 ПОВЕЧЕ 

•	 Кораби	- нова рубрика
• Анотации на книги 
•	 Space	Challenges	2010	ЗАПОЧНА
• Фестивал на образованието
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Каним Ви да празнувате 12 април 2010 „Денят на Космонавтиката” с 

нас! Партито „Yuri’s night” е организирано с любезното 

сътрудничество на LA Club!!!

ДАТА: 12.04.2010

МЯСТО: LA Club - Ул. "Граф Игнатиев" 6 website: http://www.laclub.bg/

ЧАС: 23:00

12 април е обявен за световен ден на космонавтиката и в целия Свят се провежда 

тематично парти наречено „Yuri’s night”  („Нощта на Юри”) в чест на първия човек

летял в космоса – Юри Гагарин.

Тази година „Yuri’s night” се провежда едновременно в 63 страни!!!

Гагарин извършва успешно космическия си полет на 12-ти април 1961 година.

На 12-ти април 2010 стартира и програмата „Космически Предизвикателства 2010”

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8882
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Каним Ви да празнувате 12 април 2010 „Денят на Космонавтиката” с 

нас! Партито „Yuri’s night” е организирано с любезното 

сътрудничество на LA Club!!!

ДАТА: 12.04.2010

МЯСТО: LA Club - Ул. "Граф Игнатиев" 6 website: http://www.laclub.bg/

ЧАС: 23:00

12 април е обявен за световен ден на космонавтиката и в целия Свят се провежда 

тематично парти наречено „Yuri’s night”  („Нощта на Юри”) в чест на първия човек

летял в космоса – Юри Гагарин.

Тази година „Yuri’s night” се провежда едновременно в 63 страни!!!

Гагарин извършва успешно космическия си полет на 12-ти април 1961 година.

На 12-ти април 2010 стартира и програмата „Космически Предизвикателства 2010”

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

Сп. „Българска Наука” и 
Сдружение „Професионален 

форум  за образованието
обявяват	конкурс

за	документален	филм.

България през моите очи
Развихрете	въображението	си	и	дайте	своя	принос	за	
популяризиране	на	знанието!
Идеята	е	да	се	стимулират	учащите	се,	като	им	се	даде	
възможност	за	научаване	на	нови	знания	и	умения	и	за	
популяризирането	на	наученото	в	учебните	заведения.

Краен срок - 20-ти април 2010 г.

НАГРАДА:

		дигитална видео камера

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8882
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
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Сп. „Българска Наука” обявява

КОНКУРС за статии по темата:

„Размисли за Живота и Вселената.

Развитие и еволюция на живот извън Слънчевата 
система. Възможности, проблеми и перспективи. ”

Съобщаване на резултатите и връчване на наградите: 24 Април 2010, на 
Фестивала на Науката и Образованието в НДК /ще се видим там/.

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8776

Срок	за	изпращане	на	материалите:	до	20	Април	2010

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8776
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Вървим ли сами по космическия си 
път, има ли друг разум, къде и как 
да го търсим? Възможно ли е цяла-
та Вселена да е пълна с живот, но 

ние да не го виждаме? Прочети в новата кни-
га „Живот и Вселена“ и поръчай сега с БЕЗ-
ПЛАТНА доставка за цяла България от тук: 
www.lifeanduniverse.com

Пред вас се разгръща един невероятен свят от 
планети, слънца, скрити сили и неизбежни сце-
нарии. Там някъде е нашата Земя, с която чове-
чеството пътува към своето бъдеще. Какво ще 
бъде то? Или какво би могло да се очаква? 

Въпросите си ги задаваме почти несъзнателно, 
предусещайки вселенската ни същност. Чрез 
своята научна хипотеза авторите открехват за-
весата на познанието на ново ниво. Прави се 
опит да се начертае възможния цивилизацио-
нен сценарий под знака на всеобхватно дейст-
ващи закони и закономерности. А дали ние 
вървим самотно по космическия си път? - това 
ще го прецените вие, мечтаещите, търсещите – 
читателите.

Книгата е с встъпителна студия от доц. д-р. Ва-
лери Голев, ръководител на катедра „Астроно-
мия”, Физически Факултет, СУ

Автори: Владимир Божилов и Камен Нам
Поръчай книгата: www.lifeanduniverse.com

Спечели книгата: Конкурс за статия!

Сп. „Българска Наука“ обявява

КОНКУРС за статии по
 темата:

„Размисли за Живота и 
Вселената.

Развитие и еволюция на живот 
извън Слънчевата система. 
Възможности, проблеми и 

перспективи. ”

http://book.nauka.bg/

www.lifeanduniverse.com
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8776
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
http://book.nauka.bg/


- http://nauka.bg - 8

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

- http://nauka.bg - 9

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

„Древен Египет”,
 Розали Дейвид

Всеки е чувал за Древен Египет и повечето от 
нас знаят за чудесата, които е криела тази ци-
вилизация, най-древната и най-поразителната 
с гигантските строежи и безбройните артефа-
кти останали от нея. Макар и многократно оп-
исвана и обсъждана тази страна продължава да 
пленява със своята екзотичност и древност. 
Книгата обхваща целия античен период от ис-
торията на Египет. Което е един доста дълъг 
отсек от време, толкова много събития са про-
текли и толкова много поколения са се смени-
ли оттогава, че ни е трудно да обхванем всичко 
това с мисъл. Например ако говорим за идване-
то на власт на ІV династия от Старото царство 
през 2613 г. пр.н.е., колко време изминава до-
като започне гръко-римския период в Египет. 
Сега ни е трудно дори да си представим колко 

събития и поколения ще се сменят до 2613 след 
новата ера.  Когато Александър Македонски 
пристига там през 332 г. пр.н.е. Египет вече е 
бил една много древна страна, в която реди-
ца държави и народи са се издигали и падали 
в продължение на над две хилядолетия, след 
близо още толкова време и събития изминали 
под равнодушният поглед на сфинкса и пира-
мидите, пред тях се появява и Наполеон заявя-
вайки на войската си „Войници, в момента вас 
ви гледат 40 столетия!”

Купи:
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=14792

http://book.nauka.bg/

http://www.youtube.com/watch?v=G4TaHcEL_08
http://book.nauka.bg
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Български дневници
Автор: Граф Робер дьо Бурбулон

ВЪЗХОДЪТ НА БЪЛГАРИЯ И ЕДИН ЕВРОПЕЙ-
СКИ АРИСТОКРАТ

Третата българска държава започва с летящ старт, и 
голяма част от този полет е могъщото нахлуване на 
Европа и европейското във всички сфери от живота 
й. Почти във всяка област се появяват европейци и 
удивителното е, макар първоначалния шок от пър-
вите следосвобожденски години да е понякога в по-
вече за последните, че  България лесно и бързо въз-
приема всичко, което те носят. Иречек, Мърквичка, 
братята Шкорпил, Луи Айер и много други идват, 
за да поставят заедно с българите европейските ос-
нови на новата държава. 

Граф Робер дьо Бурболон пристига заедно с но-
вия княз Фердинанд през 1887 г. и носи със себе 
си поувяхналият в края на 19 век, но още актуален 
блясък на френската аристокрация. Зад себе си има 
видно аристократично семейство и няколко години 
служба в Министерството на вътрешните работи на 
Френската република, край себе си – новосъздаде-
ният двор на Фердинанд и малко смешната за малка 
България титла „Велик шамбелан” на българския 
дворец, а пред себе си – България и повечето от съ-
битията, които й предстоят и се развиват с участие-
то на българския двор, а значи и с негово. 

Твърде интелигентен, а и доста опитен и посветен в 
кухнята на дипломацията човек, приближен на цар 

Фердинанд, изпълнявал няколко дискретни бъл-
гарски мисии в Европа,  добре запознат с европей-
ските кръгове, графът пише обширен и изпълнен с 
прелюбопитна информация архив, или дневник, в 
който под формата на писма до майка си и жена си 
излага ден след ден, случка след случка и картина 
след картина животът и впечатленията си от Бълга-
рия, а, както се оказва  - и сериозна част от нейната 
нова история отвътре. Защото зад изисканото име 
се крие не само запознат с дворцовите тайни чо-
век, но и умен и впечатлителен наблюдател, който 
излага толкова много детайли и впечатления, че не-
волно създава един цялостен протрет на нова Бъл-
гария, който наистина би бил много скъп извор за 
всеки историк или просто интересуващ се от епоха-
та човек. Последната е много добре пресъздадена 
в изпълнените с подробности писма и разкази, от 
балканските куриози на следосвобожденска Со-
фия, до великия подем през войните за национално  
обединенние на България, през дворцовите интри-
ги и комедии. 

Книгата попада при българите в края на 20 век ку-
риозно и навреме, благодарение на френския пол-
саник в България Жан-Мари Дайе,българският по-
сланик във франция Симеон Ангелов, съпругата му 
проф. Зина Маркова и разбира се, внукът на авто-
ра граф Ги дьо Бурбулон и неговата съпруга,които 
предоставят ръкописите. По този начин,  тъкмо на-
време и в зората на новия европейски път на Бълга-
рия, българите получават този много ценен извор за 
първите, а и най-ползотворни години на новата си 
история. Може би стилът на френския аристократ 
от 19 век ще се види на съвременния читател малко 
приповдигнат, но изобилието от информация, а и 
многото снимки и изображения на различни доку-
менти в изданието ще му дадат шанса да се потопи 
и наистина да види в детайли края на българския 
19-ти и началото на българския 20 век, животът на 
страната с всичките му пъстрота, възход, драмати-
зъм и тайни.

Купи:
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=24419

http://book.nauka.bg/

http://www.youtube.com/watch?v=G4TaHcEL_08
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Френски ум в мрака на Балканите

Жером-Адолф Бланки и неговите бал-
кански приключения

Братът на известния френски революционер 
Огюст Бланки, Жером-Адолф Бланки, иконо-
мист и виден привърженик на laissez-faire, про-
чутата идея за свобода на търговията на 19 век, 
ни е оставил един кратък, но много добър из-
вор за бита, нравите, живота и политическите 
драми на България и Балканите в края на пър-
вата половина на 19 век, наречен „Пътуване из 
България през 1841 година“. 
Читателят на тази книга ще се радва на изо-
билие от сведения, така важните за една пъл-
ноценна представа за миналите времена, на 
дребни детайли и подробности от пейзажа и 
живота. Всичко е поднесено с типично френска 
елегантност, но и със забележителна широта и 
бързина на ума, тънка наблюдателност и раз-
бира се, неизбежното за всеки западен човек 
учудване и даже сащисване от тъмната страна 
на балканщината. 

Ценността на тази публикувана през 1843 г. 
книга не е случайна – авторът е един от воде-
щите икономисти на 19 век, чиито работи са 
актуални и днес. Освен на малкият пътепис за 
Османската империя, Бланки е и автор на ня-
колко книги, в т.ч. и на първата голяма книга 
за икономическа история на Европа. Човекът, 
написал „История на политическата икономия 
на Европа от древността до наши дни” опреде-
лено има с какво да ни отвори очите за осман-
ският „Румели бейлербейлък”, както официал-
но се е наричала нашата България във времето, 
когато той я е прекосил. 
Изпратен през 1841 г. на нещо като разузнава-
телна мисия в Западна България след Нишкто 
въстание, той става свидетел на гръцките и 
сръбски опити да припишат на Нишката об-
ласт гръцки и сръбски характер на население-
то, води ни при сръбския крал, винаги весел и 
червендалест „балкански  субект” в Белград и 
Виена, описва неговата държава като „потъна-
ла в гори земя, състояща се от 800 села”. 
Бланки ни води с широко отворени очи от Ви-
ена, през Белград в Ниш, където среща опус-
тошените след въстанието български села и 
българите, настояващи пред него Европа да им 
прати оръжие, показва ни с фотографска точ-
ност варварска пирамида от черепи на убити 
в по-ранните въстания сърби, струпана край 
Ниш, обяснява на европейците как ефектът на 
Гюлханския хатишериф не може да бъде и една 
стотна от този на крайъгълните политически 
актове на Новия свят, от които уж е вдъхновен. 
Може би за пръв път така сериозно европеец се 
вглежда в икономическите причини на българ-
ските вълнения, свързани с повсеместната да-
нъчна далавера на новата османска централна 
данъчна власт. „Ето как турският дух бе прило-
жил Хатишерифа в сферата на финансите – бе 
го превърнал в жестока измама.” Ако нещо ви 
напомня днешна България – не се чудете. За 
това дали да се притеснявате от това напомня-
не решете сами. Нишкото въстание е потуше-

http://book.nauka.bg/
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но с помощта на нередовни албански войски, 
които днес бихме нарекли „паравоенни форми-
рования”. Колко от действията на тези варвар-
ски части е трябвало да изпита българинът на 
гърба си през целия османски период можем да 
съдим от краткия епизод, разказан от Бланки. 
Книгата изобислтва със пъстри и впечатлява-
щи сюжети и картини от ежедневния живот в 
Европейската част на Османска турция, които 
казват на читателя наистина много и буквално 
го въвеждат в тогавашния свят. За чест на авто-
ра, той нарича земите на българите не по друг 
начин, а именно България. 
Някои от историите са направо илюстрация 
на Изтока и Запада, особено трикът, чрез кой-
то софийският Осман бей показва на Бланки 
колко струват западните приказки за свобода в 
Ориента, като разпорежда български селяни да 
теглят колата му през ихтиманските стръмнни. 
В много други от историите си в книгата Блан-
ки не пести топлите си думи за българите, не-
зависимо от балканската изостаналост на райо-
на. Характеристиките му за различните етноси 
са изключително ясни и точни. 
Не по-малко изчерпателна и ценна е и инфор-
мацията „по специалността му”, а именно за 
икономиката на региона. На описанието на 
българското селско стопанство и то на потен-
циала му като основа на бъдещата българска 
икономика е отделена цяла изпълнена с инфор-
мация, позитивни оценки и надежда за бъдещо 
благоденствие глава. 
Разсъжденията на автора за културната и рели-
гиозна идентичност на българите и ефектите 
й върху бъдещето им също не са за подценя-
ване. Чрез книгата и авторът й светлината на 
европейската мисъл от 19 век драява България 
и българите с широка френска усмивка, която, 
със сигурност е повлияла на формирането на 
френското обществено мнение за България, но 
също впечатлява и днес.
Пътешествието на Бланки завършва през Дар-
данелите , Мека и средиземно море, затваряйки 

кръга около последното и оставяйки читателя 
с чудесни впечатления от балканската, ориен-
талска и средиземноморска 1841 година. 
Стлиът на разказвача е великолепен, фразата 
кратка, ясна и силна, впечатлението, което ос-
тавя – ярко и разбираемо. 
За българите обаче в книгата има още един 
лайтмотив, който при по-внимателно вглежда-
не впечатлява твърде много. Тогава, през 1841 
г., френският икономист и мислител Жером 
Адолф Бланки говори за България не като за 
част от Османската империя, а като за свобод-
на по съдба или заслужаваща свободата страна. 
Прекрасен пътепис, а днес и чудесен историче-
ски изворза онова време, чието прочитане ще 
ви достави истинско удоволсвтие.

купи:
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=17050
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ПътЕшЕствЕникът
Майкъл  Катакис

Ако искате да знаете какво чувства и мисли 
светът, не политиците, а младата жена моха-
меданка от Монпелие, момчето от Сиера Ле-
оне, танго танцьорите в Париж,  кубинските 
рибари, тогава тази книга е за вас. Майкъл Ка-
такис се среща очи в очи с хората и разказва за 

най-съкровените им моменти, за най-дълбоки 
им страхове и най-големите радости. Поняко-
га трагични, понякога забавни и очарователни 
истории. В една малка книжка, може да бъде 
усетен целият свят. Само разгърнете и ще от-
криете Лондон, Ню Йорк, Женева, Истанбул, 
Хавана, Африка... 

     Майкъл  Катакис пътува, снима и пише за 
пътуванията си. „Пътешественикът” се състои 
от етюди, писма, есета, записки от дневник, 
миниатюри за места, които авторът е посетил 
и впечатленията му от тях. Това е една прони-
цателна и просветляваща книга за света, къде-
то авторът разказва за епизоди от живота си и 
размишлява върху вълнуващи морално-етиче-
ски, политически и общочовешки проблеми. 
„Пътешественикът” не е роман, нито пътепис 
или туристически гид. Записките в книгата 
са лични и съкровени споделяния като писма 
от скъп и близък приятел, от което идва не-
посредствеността и интимността на творбата. 
Книгата е по своему поетична и емоционална, 
представена през призмата на мъжката чувст-
вителност - на мъжа пътешественик. Силата 
на „Пътешественикът” идва от спонтанната и 
убедителна искреност на автора, който освен 
това е и талантлив фотограф. Снимките, които 
присъстват в книгата, допринасят за създава-
нето на една цялостна и завършена картина на 
света.

     Катакис е безспорно автор, който умее да 
пише. Притежава завладяващата способност 
да почувства най-същественото за мястото и да 
го предаде по уникален начин на читателя. Гла-
сът на автора е такъв, че почти те кара да по-
миришеш билките, тревата или прашната земя. 
Типично за Катакис е, че винаги представя на 
преден план хората, които среща по пътя си.   
Неговият начин на писане поражда истинска 
наслада и жажда за пътешествия. 

http://book.nauka.bg/
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  „Майкъл Катакис има свободно от предразсъ-
дъци съзнание и голямо сърце. Той непрекъс-
нато открива, никога не предполага, винаги на-
учава нещо, никога не проповядва... Майкъл ни 
кара да гледаме хората в очите. Да си спомним, 
че всеки човешки живот е огледало на нашия 
собствен. “Пътешественик” е произведение на 
порядъчен и честен човек в свят, където изма-
мата и непорядъчността са придобили прека-
лено голямо влияние. Ако искате да се уверите, 
че думата „хуманност” все още значи нещо, от-
ворете тази книга.”

                                 Майкъл Пейлин в предговора 
на „Пътешественикът” 
                         
За  автора: Фотограф и писател, Майкъл Ка-
такис пише и снима за различни култури и ге-
ографски локации през последните 25 години. 
Той има гръцки произход, но е роден и живее 
в Щатите. Пътувал е къде ли не - в Китай, За-
падна Африка, Кореа, Филипините, Тайван, 
Италия, Мексико, Гърция, Куба. Преподава в 
университетите в Калифорния, Монтана, а уни-
верситетът в Южна Калифорния го удостоява 
със сертификат за отличие в преподавателска-
та дейност. От 2008 г Британската библиотека 
съхранява голяма част от снимките и ръкопи-
сите на Майкъл. Първата му книга е публику-
вана през 1988 г. и се се нарича „В памет на 
виетнамските ветерани”. Тя е двугодишно 
проучване, основано на интервюто и фотогра-
фии с хора, засегнати от войната във Виетнам. 
Снимките на Майкъл Катакис са включени в 
стотици изложби, книги и албуми. През 1989 
година творбите му присъстват в каталога „75 
години фотография с Лайка”, през 1991 някои 
от неговите работи са избрани за календар на 
Амнести Интернешънъл. През 1999 г. Катакис 
става член на Географското кралско дружество 
в Англия. 
 

Купи:

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=28971
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в най-голямата 
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Кратка  история на 
Близкия  Изток

Кристофър Кетъруд
Ако поставим съвременния  свят в един по-ши-
рок  контекст, тогава ще разберем колко много  

Западната цивилизация  дължи на Близкия 
Изток. Днес ние сме културни и интелек-
туални потомци на великите открития на 
Близкия Изток: като се започне от матема-
тиката, астрономията и се завърши с хрис-
тиянството.

Your browser may not support display of this 
image. „Кратка история на Близкия Изток. 
От Аврам до Арафат” 
излиза през 2006 г. и предизвиква интереса 
както на Запада, така и на мюсюлманските 
страни. Историята съдържа кратки исто-
рически бележки за най-важните древни, 
средновековни и съвременни държави в 
региона и информация за събития, слу-
чили са на тази кръстопътна и оспорвана 
земя. Основната теза на автора е, че исто-
рията на Западният свят се корени в Близ-
кия Изток. А сърцето на Близкия Изток е 
Ирак - място, където евреи, мюсюлмани и 
християни са живели хиляди години в хар-
мония и разбирателство. Защо обаче сега 
всичко е различно? Какво се е променило? 
Какво и къде е мястото на евреите в Близ-
кия Изток? Защо Осама Бен Ладен вижда 
1918 като годината, в която се разпада Ото-
манската империя и като година, в която 
всичко се променя? Книгата ще даде от-
говорите на тъкмо тези въпроси. Авторът 
ще навлезе в исторически детайли, които 
ще накарат читателя да се замисли върху  

причините и корените на сегашните конфли-
кти. Повече от хиляда години  ислямският свят 
превъзхожда Западния в областта на науката, 
технологиите и медицината, както и във воен-
ната си сила и мощ. На Запада му отнема цели 
три столетия за да застигне постиженията на 
Близкия Изток. Кратката история дава възмож-
ност да се види и разгледа миналото  в една 
по-различна и нова перспектива, като отдава 
на Близкия Изток дължимото за приноса му  и 
за създаването на света и човечеството такова, 

http://book.nauka.bg/
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каквото е днес. „Кратка история на Близкия 
Изток” на Кристофър Кетъруд е едно важно и 
съществено четиво за всеки един интелигентен 
и любознателен читател, който иска да разбере 
повече за едно от най-ключовите, конфликтни 
и загадъчни места в света.  

„Надявам  се задълбоченото запознаване с ис-
торията на Близкия Изток да донесе повече 
мир отколкото страдания.”           

                                                            Кристофър 
Кетъруд 

Историческото повествование  в „Кратка исто-
рия на Близкия Изток. От Аврам до Арафат” 
е балансирано между фактологията, ярките 
индивидуални образи и анализа от културна, 
религиозна и геополитическа гледна точка. 
Стилът на автора е лек за четене, интригуващ и 
достъпен за по-широка читателска аудитория. 
Кетъруд не е останал неизкушен и от съвре-
менните аспекти на близкоизточния проблем 
и неговите глобални измерения след събития-
та от от 11 Септември 2001 г. С това неговата 
кратка история неусетно преминава в интерес-
но и ненатоварващо четиво по политология на 
съвременността с елементи на политическа 
прогностика.  
 

Кристофър Кетъруд е един от най-добрите 
специалисти по близкоизточна история; пре-
подавател в известни университети и автор на 
редица научни и научно-популярни трудове по 
темата. Той е роден 1955 година и е сред най-
уважаваните английски историци в днешно 
време. Завършил е модерна история в прес-
тижните университети Кембридж и Оксфорд. 
Преподава на студенти съвременна история и 
история на църквата. Интересни факти от би-
ографията му са, че е бил съветник на британ-
ското правителство, както и през 2002 г. е бил 

консултант на тогавашния министър-предсе-
дател  на Обединеното кралство Тони Блейър. 
Кристофър Кетъруд е член на Кралското гео-
графско дружество и Кралското азиатско обще-
ство. 

Купи:
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=29051
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Една книга, която те потапя в един неповто-
рим свят, а именно този, който ни заобикаля.
Потапяте се в едно увпекателно ново издание 
на световно известният „Една наистина кратка 
история на почти всичко“, специално съкра-
тено и адаптирано за по-младите читатели, 
Бил Брайсън изследва тайните на времето и 
пространството и как, противно на всички 
очаквания, животът се появява на тази чудна 
планета, която всички наричаме наш дом.

Купи: http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=30550

Знаете ли, че:
Всеки атом в тялото ви е преминал през няколко звезди 
и е бил част от милиони организми, преди да се приюти 
във вас?
Ако сте дете с нормални размери, имате потенциална 
вътрешна енергия да експлоадирате със силата на ня-
колко водородни бомби?
 Какво се е случило с динозаврите?
Колко голяма е Вселената?
Колко тежи Земята?
Защо океаните са солени?

Купи: http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=30550
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Запознайте се с над 150 образователни институции - средни 
училища, професионални гимназии, частни училища и детски 
градини, висши училища, колежи, школи по езици и изкуства, 
спортни клубове, издателства, неправителствени организации... 

Вижте най-новите технологии в и за образованието - информационни 
и комуникационни, медийни, игрови, обучителни, развиващи, 
здравословни...

Демонстрирайте Вашите постижения, проекти, 
продукти пред над 8000 ученици, педагози и родители...

Участвайте в творческите центрове на Фестивала: 
Забавна наука и техника, Форум театър, Модно студио, 
Зони за визуални и приложни изкуства и дизайн, 
Шахматен център, Зона за атрактивни спортни игри, 
Център за интелектуални игри и дебати, 
Център за Финансови игри, Литературна работилница, 
ММедийно студио, Зона за дигитални технологии, 
и печелете награди! 

Забавлявайте се!

22, 23, 24 април 2010 г. 
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - СОФИЯ

СТИЛ, ТЕХНОЛОГИИ, ПАРТНЬОРСТВО 
В ОБРАЗОВАНИЕТО

ЗА КОНТАКТИ: (02) 852 0096; (02) 954 9088; 
GSM 0895 662 346; 0878 188800
e-mail: edu_fest@abv.bg

 

www.edufest.info

www.edufest.info

http://www.edufest.info/
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Почина проф. Розалия Ликова
Поклон пред големия човек и учен!

(08.04.2010 г.)
Внезапно си отиде от нас професор Розалия 
Ликова. Изтъкнат учен, автор на много кни-
ги с приносно значение за българското лите-
ратурознание, дългогодишен преподавател в 
Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, 
тя бе и открояваща се личност с високо мо-
рално съзнание, с нравствена и гражданска 
неподкупност. С трудовете си, посветени на 
най-значимото в нашата проза и поезия, с го-
лямата си дарба на литературен критик, исто-
рик и теоретик, тя непрекъснато отстояваше 
представата си за един друг, по-истински на-
чин на човешко съществуване.

Написаното от нея бе изстрадана съпричаст-
ност към ценностите, сътворени в името на 
истината, свободата и демокрацията. Унижа-
вана и преследвана от тоталитарния режим, 
тя не се предаде на безсилието и отчаянието. 
И по-сетне, през последните двайсет години, 
като човек и творец тя съхрани иконоборче-
ското си мислене, своята дръзновеност и съд-
бовната си обвързаност със съзидателните 
тенденции на нашия драматичен живот.

Поклон пред големия човек и учен проф. Ро-
залия Ликова!  

 Автор: Божидар Кунчев

http://kulturni-novini.info/

КУЛТУРНИ НОВИНИ!
http://kulturni-novini.info/

http://kulturni-novini.info/
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 Нови разкопки 
Метрото дава възможност на археологията... 

В момента се проучват археологиче-
ските разкопки, станали известни с 
това, че са причината строежът на 
метрото на бул. Мария Луйза в Со-

фия да бъде преустановен.
Искам първо да изясня тази спекулация, защо-
то за много лошо се говори за самите дейности, 
които се извършват там.
Въпросните археологически разкопки, из-
вършвани в момента, са били планирани преди 
година и не е правилно да се твърди, че те са 
причина за спирането и забавянето на метрото.
Другото, което искам да уточня, е, че по закон 
инвеститорът финансира археологическите 
разкопки. Като в случая както самата държава, 

така и инвеститорът имат дял във финансира-
нето.
В момента предстои проектиране. Съществува 
идея една част от археологическите находки да 
се пакетира и изнесе от обекта, за по-подробни 
проучвания и по-добро съхранение. Освен това 
е възможно да се реализира археологически 
комплекс в самата метростанция. Самото ме-
тро по никакъв начин не вреди на разкопките. 
Проблемът идва от ключовата роля на булевар-
да в столичната инфраструктура, плановете за 
строеж на паркинги и др. 

Изобщо, пагубно е противопоставянето в ми-
сленето на някои хора на съвременните дей-
ности и археологията, особено в град като Со-
фия. По време на различни преустройства се 
откриват археологически находки и това тряб-
ва да е златен шанс за собственика, а не криво-
разбран проблем.

В момента се правят проучвания...
Останки има от Римска Сердика като част от 
стена, която тепърва ще се датира.

НовиНи
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Вижда се градеж с обработени и необработе-
ни речни камъни, широки дървени сандраци и 
дървени греди. Отпечатък от изгнилата греда 
(сандрака). 
Разкопките се характеризират с наслагване на 
сгради от различни периоди, като има разруше-
ния от строежа на съвременните сгради.
Присъстват сгради от османския период след 
XIV в. В архитектурата им се забелязват фал-
шиви арки, характерни за този тип строител-
ство.
За да укрепят строежа, българите набивали 
дървени колове в основата. Така стабилизира-
ли терена и издигали самата сграда.

Откритата църква имала много активен живот. 
Започнато е изучаване на стенописа. Лабора-
торен анализ показа, че е от XVI в. Очаква се 
окончателна датировка. В двора на църквата е 
открит некропол. В този период (през Осман-
ското владичество) не е имало повече място за 
погребване на мъртвите, затова полагали по 
няколко трупа на едно и също място (в едни 
и същи гробове). Така в един гроб се намират 
повече от 3-4 останки на различни по възраст 

хора и е трудно да се свържат един с друг. 
Християнският обичай не позволявал мърт-
вите да се погребват с народни дрехи и други 
съдове, но за щастие на археолозите това било 
много често нарушавано. Това прави възможно 
по-подробното изследване и по-точната дати-
ровка на останките.

Открито е едно жилище от Средновековна Бъл-
гария.

Има водопровод, който е разрушил среднове-
ковна стена.

Открито е съоръжение, което все още не е до-
бре проучено. Предположенията са, че е кла-
денец (малко вероятна догадка поради голяма-
та ширина), отходно място или съоръжение за 
съхранение на различни предмети.

Открит е кладенец с много керамични прибори 
от овреме в него.

Източната стена е разрушена от строежа на го-
лемите сгради в началото на XX в.

НовиНи



- http://nauka.bg - 20

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

- http://nauka.bg - 21 - http://nauka.bg - 21

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

НовиНи

В най-долния слой се откриват останки от ран-
новизантийския период. Следва проучванията 
да бъдат задълбочени. Забелязват се високи 
комуникации, които били много характерни в 
античния град (водопровод, канализация, ули-
ци и др.).

Намерена е отходна яма от турския период. Тя 
стига до античните останки и е нанесла разру-
шения при строежа си. 

Античните сгради са разрушени от Среднове-
ковието, но не може да се каже дали е от пери-
ода на Българската държава или преди това. Не 
е намерен керамичен и монетен материал, за да 
се датира периода.

Има струпване на църкви в този периметър (в 
центъра на София около Сердика) са открити 
около 8, като се предполага, че може да са по-
вече. Открита е и джамия. По тези места жи-
веели много евреи в османския период. Това 
ни показва една пъстра картина с религиозни и 
етнически характер. Строили са се малки църк-

ви, които да обслужват определени махали или 
дадени прослойки.

Откритата църква е еднокорабна, около 5 м2, 
като на дължина е достигала до 15 м. 

Кранът, който се вижда, се движи по насипа и 
разчиства пръста, която се изхвърля при раз-
копките.

Всички	снимки,	коментари и информация 
във форума: 
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8828

НовиНи
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Дългият лов на вещици
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Няма ли да изглежда едновременно 
суетно и празно желанието след 
толкова много автори отново да 
се пише за инквизицията? Като се 

започне от инквизиторите от XII и XIV  век, 
които са описали в своите наставления и ръ-
ководства еретиците и техните доктрини, за да 
облекчат работата на агентите от своето ведом-
ство, до писателите в наши дни – обвинители и 
защитници на инквизицията, породили толко-
ва спорове, - нима те вече не са казали всичко 
и нима не рискуваме да изпаднем в безплодни 
повторения, ако се впуснем в подобни изслед-
вания?  Въпреки това, липсва цялостната кар-
тина на масовите еретични движения, всички 
„изкривявания” на християнската религия и 
излизането от догмите й вярвания.
Инквизицията е един от историческите инстру-
менти, дейността на който в продължение на 
много векове е повлияла на хиляди в Европа 
и извън нея. Проследявайки историята ние се 
сблъскваме с много противопоставени един 
с друг факти. През втората половина на XIV 
век испанският инквизитор Николас Еймарик 
пише един от първите исторически докумен-

ти описващи инквизицията – „наръчника” оп-
исващ методите на свещения трибунал – той 
пише: „Може би ще се намерят честни хора и 
чувствителни души, които ще ни обвинят, че 
сме обнародвали ужасни картини, нарисува-
ни в миналото. Те ще попитат каква е ползата 
или какво  удоволствие  може да се получи от 
запознаването с толкова отвратителни неща. 
За да отхвърлим упреците им, достатъчно ще 
бъде да отбележим: именно защото картините 
са отвратителни, за нас е ужасно да ги изло-
жим на показ, за да предизвикат ужас.”  Тук ня-
маме за цел да оправдаваме или да упрекваме 
дейността на инквизицията, а да опишем един 
определен – дори може и психологичен такъв 
– проблем в историята на тази така наречена 
институция, а именно „Ловът на вещици”. 
Така наречените „вещици” били свързани с 
магьосничество, продали душата си на дявола, 
описвани са любовни сцени с дяволи и демо-
ни,  чародейство и други. Тези неща не са били 
в частта на инквизицията, за да бъдат масово 
преследвани те трябвало да бъдат ерес. В опи-
та си те знаят, че всяка ерес има организация, 
без организация не може да има ерес. Тъй като 
всички вещици и магьосници са продали ду

Подготовка за изгаряне на вещица (от Jan Luyken 1649-1712)

история
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шата си на дявола – следователно те са от „са-
танинската войска”, „синагогата на сатаната”. 
Като доказателство за съществуване на подоб-
на синагога, инквизиторите използвали митич-
ните „нощни събори на вещиците”. Така сис-
темата заработила и преследването започнало. 
Всеки инквизитор с палача е можел с измъчва-
ния да накара всяка жена да признае, че е част 
от тази секта и да я осъди на смърт и съответна 
изгори на кладата. Най-страшното оръжие на 
инквизиционния процес е прекомерното и без-
огледно използване на мъчения, които са реша-
ващи за крайното решение. В повечето случай 
мъчената жена (в случая) си признава всичко, 
че е вещица, извършвала черни магии да вреди 
на хората и е правила любов с дявола, въпреки, 
че нищо от това не е вярно. 
Всички тези мъчения ставали под предлог че 
интригите на дявола и съюзниците 
му  - еретиците, били толкова опасни 
за целия християнски свят, за това е 
било неизбежно да си служат с най-
сурови и безмилостни средства. 
След тежките и понякога мрачни ли-
тургии в катедралите мнозина оти-
ват при инквизиторите и като вярва-
щи и „в името на Бог” те „споделят” 
и в повечето случаи от невежество 
те посочват „съмнителни” лично-
сти, които според тях извършват ма-
гьосничество и някаква вреда към 
хората. С мъчения „съмнителните” 
личности си признавали всичко – 
осъждане на смърт и съответно из-
гаряне на кладата. В историята са 
описани хиляди подобни случаи, 
но тук аз ще се спра на няколко кон-
кретни примера.
Юни 1668 година в Даларна, Шве-
ция, години, в които Карл XI  е ма-
лолетен и управлението на страна-
та е оставено изцяло на регенти се 
случват доста бурни събития, но ние 
ще се спрем на една трагедия в едно 
градче. Всичко започва, когато епис-
коп от Елфдале обявява, че 15-го-
дишният Ерик Ериксен обвинява 
18-годишната Гертруд Свенсен, че 
крадяла деца за дявола. Други мо-
мичета и момчета от Елфдале и съ-
седна Мора общо обвиняват много 
жени в двете селища във вещерство. Твърдят, 

че сатаната бродил из Даларна и с помощта на 
вещиците крадял деца. Случаят стига чак до 
Стокхолм и през 1669 година пристига коми-
сия, която да разследва и реши случая. Посре-
щат ги над 3000 души и още на следващия ден 
започват да разпитват над 300 жени и деца обя-
вени за вещерство. Комисията разбира шоки-
ращи неща, невъзможни дори може би в очите 
на съвременното поколение – смешни. Децата 
разказват, как всяка една от вещиците отвеж-
дала по 16-т деца на магьосническите сабати, 
на Аландските острови, на скалата Брокула. Тя 
го правила с помощта на летящ козел. На до-
водът, че козел не може да побере на гърба си 
толкова много деца, те разказвали, как вещица-
та поставяла отзад на козела прът и нареждала 
там децата. На всички въпроси веднага и много 
точно отговаряли 15-16 деца, като си е личало 

-	Музеят	за	вещици	в	американският	град	Салем

история



- http://nauka.bg - 26

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

- http://nauka.bg - 27

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

как са били научени какво да казват. Разказва-
ли как като стигнат до Брокула имало няколко 
различни входа, стига се до разкошна и пищна 
зала, където имало всякакви вкусотии. Децата 
описват всички вкусни неща, за които може 
мечтае едно селско дете. След пищните уго-
щения всички в купом се сбивали, по-големите 
разказвали, че имало оргии. Когато разследва-
щите питали децата как изглежда дявола те го 
описвали по много човешки образ, като това 
е противоречало както на католическите така 

и на протестантските теолози е недопустимо. 
Стига се до всячески описания на дявола, на 
неговото семейство и всичко, което едно дете 
може да измисли. Интересен е фактът, че ко-
гато от комисията искали на признатите, че са 
вещици жени да им покажат как правят магии, 
те не могли. Не се знае защо са си признали 
и какво ги е накарало да направят това, но не 
са описани мъчения. В крайна сметка 23 жени, 
обвинени от децата си признават сравнително 
бързо и не след дълго всяка една от тях е изго-
рена на клада. Другите 27 селянки, които твър-

до отричали били също изгорени, но най-ло-
шото е че с тях са изгорени и 15 деца. Осъдени 
са 128 деца да бъдат бичувани в продължение 
на една година всяка седмица пред църквата. 
Много от децата са свидетелствали срещу 
вторите си майки или бащи, много хора са си 
представяли желаното за действително.
През 1661 година в пражкия квартал „Нове ме-
сто” заповядват да арестуват една гадателка, 
която е била над 90-т годишна възраст. Опис-
ва се, че жената е предсказвала чрез леене на 

вода. Отървава се само с няколко дни в град-
ския затвор.
В същия период в Германия болно момиче от 
треска в съня си я чуват да говори за дяволи 
и демони. Веднага е арестувана и под нати-
ска на мъченията тя си признава всичко, как е 
правила магии за да трови хората, че е склю-
чила договор с дявола и си е продала душата 
си и все подобни неща. Осъждат я на смърт, 
но преди екзекуцията тя умира в затвора.

Ловът на вещици е доволно странен феномен 
от гледната точка на съвременните разбира-
ния, особено като се има предвид плашещия 
мащаб на разпространението му и очевадна-
та нелогичност на жестокостта му.  Като цяло 
може да се дефинира като наказателно пре-
следване според разбиранията и практиките 
на съответната епоха на хора, заподозрени в 
магьосничество. Макар да е известно от древ-
ни времена (например в законите на Хамура-
би има текстове за наказание на магьосници) 
и не само в католическото и протестантско 
културно пространство (Д, Маринов свиде-
телства за изгаряне или убиване на вещици 
от турските власти по искане на раята; има 
свидетелства за екзекуции на магьосници в 

Русия), основната му историческа проява е в 
Западна Европа и Америка от края на XV до 
средата на XVII век.  Показателен обаче е фа-
кта, че и в римските закони има наказания за 
вещерство, но там то е криминално престъпле-
ние, а не религиозно. 
Обяснението се крие в страха и суеверията на 
обществата от преди развитието на науката, 
както и в несъмнения факт на практикуване 
на такава дейност от различни хора, всъщност 
също дължащо се на суеверията и на древните 
езически вярвания. 
Като цяло ловът на вещици е дело на католи-
ческата църква, но в него са участвали и много 

Висшият съд на инквизицията, наречен „Suprema” /
Consejo de la Suprema I General Inquisition/
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светски власти. До XIII век проблемът не стои 
пред средновековното общество. Редките слу-
чаи на установено магьосничество са наказва-
ни със символични наказания – отказ от при-
частие, отлъчване от църквата (макар то да е 
имало тежки социални последици), казване на 
молитви или пост. Църквата е разглеждала ма-
гьосника като подведен от дявола. 
В XIV век обаче католичеството на магьосни-
ческите истории в Европа нараства. Светските 
власти започват да издават смъртни присъди. 
След XIII-ти век към преследването на обвине-
ните в магьосничество се включва и Инквизи-
цията, която дотогава стои в страни. С булата 
на папа Инокентий VIII - «Summis desiderantes»  
от 1484 г., наречена „вещерската була”,църква-
та се посвещава на изкореняването на всички
възможни нехристиянски практики – нормал-
ните за прединдустриалните общества езиче-
ски обичаи и традиции.
Не е трудно да се обясни, че католическата 
църква търси начини да затвърди властта си в 
условията на късното средновековие – при на-
расналото население, увеличената търговия, 
засилването на властта на различните светски 
политически субекти, а те изобилстват в Запад-
на Европа, както и усилването на влиянието и 
мощта на свободните градове. 
Само че, папата не знае каква кутия на Пандора 
отваря. Достатъчен е само един малък тласък, 
санкция на най-висшата обществена институ-
ция в Европа, и психозата тръгва и набира сили 
като снежна лавина по доста стръмния склон 
на средновековното суеверие. Неграмотността, 
ниската култура, враждите, междуличностните 
интриги, догматизмът и фанатизмът на вла-
стите, слабото разбиране на идеята за закон и 
разум, суеверието и религиозното заслепения 
са основата на един ужасяващ културен фено-
мен – масовата психоза, която, веднъж плъзна-
ла, много трудно бива укротена и стига дори 
до такива традиционно практични народи като 
шведксия, английския и американския. За 150 
години в Испания, Германия и Италия били из-
горени около 100-150 000 човека. В Лотарингия 
за 15 години инквизиторът Николай Рем изго-
рил 900 вещици, във Фулда 700, а в гр. Бам-
берг били изгорени 22 момичета между 7 и 10 
годишна възраст. Стига се до там, че папската 
институция се опитва да озапти развихрилите 
се инквизитори. Процъфтяват доносничество-
то, масово се прилагат жестоки изтезания. В 

началото няма процедура, няма никакви про-
цесуални правила, дава се вяра на всевъзмож-
ни свидетелски показания. Дори и оправдани-
те били длъжни да плащат всички разходи по 
процеса си. 

Разбира се, трябва да се отдаде дължимото 
на всепобеждаващия човешки разум. Много 
от процесите на Инквизицията са тайни, а на 
разкаялите е дадена възможност да се върнат в 
обществото. На много от призналите и разкая-
лите се се прощава. Много разумни и логично 
разсъждаващи инквизитори полагат усилия за 
изясняване на истината и постигат оправдава-
не на обвинението. В Швеция висш кралски 
магистрат провежда обективни разследвания 
и смегчава разразилата се истерия. Прочути-
те дела на големия испански църковен юрист 
Алонсо де Салазар Фриас спасяват от смърт 
поне 7000 души по време на т.нар.”баски про-
цеси”. 

Портрет	на	Алонсо	де	Салазар	Фриас

история
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Странното е, че основните жертви на разрази-
лите се периодично истерии са жените. Някои 
виждат в това едва ли не първи наченки на фе-
минизъм, на потискане на жените в социален 
аспект, но това е прекалено свободно обясне-
ние и едва ли е логично. Другата странност е, 
че езическите вярвания се преследват от църк-
вата точно когато те започват да изчезват.... 
Освен политически, причините за така раз-
расналото се и ненормално явление са 
и социално-психологически и чис-
то исторически. Средновековна-
та общност (град, област, село, 
страна) е твърде затворена, суе-
верна, ограничена в светогледа 
си и лесно започва да генерира 
фантазии, разбира се, съчета-
ни с много корист. Следва да 
се има предвид и примитив-
ните методи на управление на 
властите – те се доверяват на 
малки деца като свидетели, като 
се осланят на невинността им, но 
всъщност детските фантазии нямат 

предел, особено, когато на детето са внушава-
ни различни неща. (Сходно явление в психо-
логията на органите на властта се наблюдава 
впрочем и в края на цивилизования XX век, 
по време на пика на делата за педофилия или 
сексуални посегателства в семейството или 
във време на различни политически кампании, 
както и по отношение на победените веднага 
след войните). Налага се изводът, че подобно 
прекаляване в мисленето се прилага спрямо 
най-беззащитните в социално отношение субе-
кти и може би тук, заедно с характерната роля 
на жената в дома и бита, трябва да се търси и 
обяснението защо агресията на лова на вещици 
е насочена главно към жените. 
Едно интересно културологично обяснение 
на явлението дава Арон Яковлевич Гуревич, 
руски историк и културолог. Според него през 
15-ти век се наблюдава задълбочаващо се раз-
деление между културата на елита и тази на 
народа в средновековното общество, до такава 
степен, че се получава културен антагонизъм и 
сблъсък, в който народната култура започва да 
играе ролята на антикултура. 
Според мен това обяснение може да се приеме 
като логично, но само в комплекс с останалите 
исторически, политически и религиозни фак-
тори, и най-вече със социалнопсихологически-
те такива. Социално явление от такъв мащаб 
рядко се дължи на една единствена причина. 
Определен политически импулс, какъвто е пре-
ориентирането на църквата към репресиране в 
името на религиозната чистота на обществото 
може да даде началният му тласък, но остана-
лите изброени по-горе фактори предопределят 
мащаба, на който сме свидетели. 

Впрочем протестантството не остава в 
страни от този процес, и дори, в Шве-

ция и в печално известния амери-
кански град Салем, където нещата 

стигат то тотално самоунищоже-
ние на общността, го показват.

-	Гербът	на	инквизицията

история
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Нажежени като пещ автобуси карат 
туристите по покритото с белезни-
кав прах шосе от Константинопол 
на юг към градчето Бергамо. Пътят 

не е дълъг, но уморително еднообразен. Ска-
ли, храсталаци, кипариси. От двете страни на 
пътя селца, бедни и жалки. Къщите от сурови 
тухли се пукат  на слънцето и се размекват от 
дъжда. По-голямата част от Мала Азия е хъл-
миста, почти без всякаква растителност. Лете 
през горещините потоците пресъхват. Малкото 
езера са солени.

Бергамо уютно се е разположил между издуха-
ни от ветровете скали в долината на плитковод-
ната Каик. Сравнително малък, но спретнат и 
зелен, този град със заострени като молив ми-
нарета е заел цялото удобно за заселване място 
по двата бряга на реката. Отвсякъде го заоби-
калят скали. Най-високата и най-стръмната от 
тях се издига на изток от Бергамо на височина 
270 метра. От прозорците на автобуса тази ска-
ла се вижда, много преди да се покаже самото 
градче. Но внезапно след завоя на шосето като 
по някакво чудо тя губи естествените си очер-
тания и се превръща в огромен мъртъв град.

новия град на богиня Атина
След смъртта на Александър Македонски не-

говият пълководец Лизимах завладял цяла 
предна Азия. За скривалище на хазната той 
избрал подземията на Пергам, неголяма, но 
непристъпна крепост на върха на скала. И до 
ден днешен са запазени изсечените в твърдия 
камък коридори, в които се пазела голяма част 
от македонските скъпоценности.
С особеното разположение на Лизимах се пол-
зувал гъркът Филетер. Нему и била поверена 
охраната на съкровищата. Но Филетер присво-
ил златото и обявил Пергам за независима дър-
жава. Не е нужно, нито е възможно днес да се 
оценява постъпката на Филетер. Било ли е това 
вероломство във времената, когато наемните 
войски на неотдавнашните съратници разкъс-
вали на парчета цели области и страни, когато 
измяната и клетвопрестъпничеството стана-
ли норми за поведение на властолюбците? Но 
защо Филетер да е имал по-малко право над 
златото, скрито в Пергам, отколкото Лизимах, 
който съумял под носа на своите съперници да 
заграби хазната на Александър? А малко преди 
това съкровищата на Александър не се ли па-
зели в хазнохранилищата на цар Дарий в него-
вата столица Персепол? А Дарий? Нима той не 
е грабил покорените от Персия страни? Да се 
заграби златото понякога е по-лесно, отколкото 
да се запази то. И Филетер трескаво започнал 
да укрепява Пергам. На най-високата точка на 
скалата бил построен арсенал: няколко дъл-

--Модел на акропола в Пергам

история
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история
ги,  приличащи си една  на друга постройки 
без  прозорци, колони или каквито и да било 
украшения. В подземията се пазели провизии, 
достатъчни за изхранването на хиляда души 
в течение на една година, а под керемидени-
те покриви стояли приготвени като същински 
скелети на чудовища катапулти от кедрово 
дърво и пирамиди от каменни гюллета. Редом 
с арсенала се издигали казармите и дворецът 
на Филетер, който почти не се отличавал от ня-
кой обикновен дом. Другите къщи на върха на 
скалата били разрушени поради строежа на ар-
сенал и укрепления, а техните обитатели тряб-
вало да си построят нови по-надолу по склона. 
Градът започнал да пълзи надолу в долината на 
река Каик и това движение бавно и неумолимо 
продължило след това няколко столетия поред.
Как можел да остане независим никому неиз-
вестният Пергам, ако могъщи страни с хилядо-
летна история губели своята самостоятелност 
за няколко дни или дори часове? Какво пред-
ставлявал Филетер, поставен до знаменитите 
сподвижници на Александър, които разделяли 
света помежду си?
За да застане редом с Диадохите, както се на-
ричали наследниците на Александър, Филетер 
е трябвало да се прослави. И той се прославил 
по особен начин. В битката при Ипса в 301 г. 
Антигон Едноокият бил убит от воините на 
Лизимах, а синът му Деметрий Полиоркет из-
бягал от бойното поле. Тялото на македонския 
цар, изоставено от всички, попаднало в ръцете 
на врага и единствено Филетер се съгласил да 
откупи Антигон за огромна сума, за да го пре-
даде да го погребат в земята на Македония с 
почести, подобаващи на пълководец. Филетер 
не бил нито приятел, нито съюзник на Анти-
гон. Напротив, даже някога той избягал от него 
на страната на съперника му Лизимах. Но дал-
новидният лицемер не пожалил нищо, за да по-
каже, че той, Филетер, е пазител: на традиции-
те и обичаите, които другите владетели, обзети 
от жажда за почести, пренебрегнали поради 
своята необуздана гордост.
Племенникът на Филетер Евмен продължил 
делото на своя предшественик. Наследник 
на парвеню, той с всички средства подчерта-
вал връзката на Пергам с великото минало на 
Гърция и с нейната култура. Когато в Пергам 
научили, че Деметрий Полиоркет е превър-
нал акропола в свой лагер и сам се настанил в 
Партенона, Евмен построил нов храм и го пос-

ветил на това море от хора били положени ос-
новите на белоснежен мраморен подиум. По-
диумът, завършен едва при внука на Атал, бил 
според плана квадратен. Мраморна лента с ре-
лефи обкръжавала трите му стени, а от четвър-
тата излизала стълба и водела към площадка, 
заобиколена с колонада. На площадката имало 
мраморен жертвеник, на който в чест на Вели-
кия Зевс колели посветените нему животни.
Подиумът се наричал олтар на Зевс и огромни-
ят релеф, който обкръжавал подиума от трите 
страни, бил посветен на върховния бог на гър-
ците.
Древногръцкият мит разказва, че богинята на 
земята Гея имала синове, които се наричали 
гиганти. Те имали човешки образ, но вместо 
крака те имали змийски туловища. Един ден 
гигантите въстанали срещу властта на бого-
вете. Ваятелите на Пергам запечатали върху 
фриза : на олтара отчаяната самозабвена схва-
тка на боговете и гигантите, в която няма място 
нито за съмнение, нито за пощада. Тази борба 
на доброто със злото, на цивилизацията с вар-
варството, на разума с грубата сила трябвало 
да напомня на потомците битката на техните 
бащи с галите, от които зависела някога съдба-
та на Пергам, а и на цяла предна Азия.
Фигурата на Зевс превъзхожда останалите по 
големина и сила. Струва ти се, че цялото му 
тяло, всеки мускул е пронизан от страст. Въ-
оръженият с мълния върховен бог води бой 
едновременно с трима гиганти. Единият от тях 
стои към зрителя ребром, другият с лице, а тре-
тият и главният, вождът на гигантите, Порфи-
рион, е обърнал към зрителя могъщия си гръб. 
Той е достоен съперник на Зевс — като Зевс е 
гневен и изпълнен с омраза. Но ако Зевс, както 
и останалите богове, е силен и прекрасен чо-
век, то Порфирион и гигантите са носители на 
примитивната, груба, почти животинска сила и 
на тъпата, също така животинска ненавист.
Над боговете, разпростряла орлови крила, бди 
богинята на победата Нике. В ръката си държи 
палмово клонче, в знак на това, че победата е 
на страната на Зевс и неговите сподвижници, 
на страната на силите на светлината.
Край Зевс е неговата любима дъщеря Атина. 
Сграбчила с дясната си ръка за косите млад, 
четирикрил гигант, Атина го откъсва
от майката Земя. Свещеният змей, неразделни-
ят спътник на Атина, се е впил в тялото му, вър-
ху лицето на гиганта е изписано страдание. В 
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предсмъртни мъки протяга той ръка към майка 
си, молейки я за помощ. Гордата Гея до гърди 
се е надигнала от пръстта, но тя вече нищо не 
може да направи за спасението на синовете си, 
които гинат. Очите й, изпълнени със скръб, са 
обърнати към Атина с напразна молба да по-
щади поне един от тях — най-младия. Драмата 
на майката подчертава безпределния трагизъм 
на битката.
В борбата на Зевс с гигантите участват почти 
всички древногръцки богове. Стройната боги-
ня на лова Артемида с лък и колчаи на рамо, 
богът на слънцето Хелиос, който, застанал прав 
в колесницата, управлява огнени коне, тригла-
вата и шесторъка богиня Хеката и много други. 
Богинята на плодородието Деметра, възседна-
ла лъв, бърза към бойното поле. А така също 
много гиганти, яростни, страдащи или изнемо-
щели от получените рани.
Върху релефа на пергамския олтар липсва точ-
но пресметнатият ритъм на панатинския фриз 
и Партенона, няма нито отделни групи, нито 

паузи между тях. Няма я и единната цел, към 
която да е насочено бурното движение. Няма 
ги нито кулминацията на боя, нито миговете на 
прегрупирване и подготовка, когато уморени-
те бойци си поемат дъх. Тук всичко изразява 
нечовешко напрежение. Струва ти се, че се е 
напрегнал самият сивосин мрамор, че фигури-
те със сила са се откъснали от камъка, за да се 
оплетат в смъртоносна схватка.
Пергамският олтар сякаш е изплетен от кон-
трасти. Контрасти на светлина, играеща върху 
изпъкналостите на атлетическите мускули, и. 
на дълбоки сенки в гънките на дрехите. Кон-
траст между ликуването и страданието, между 
победителите и победените, между бурната ди-
намика на заобикалящия олтара релеф и спо-
койната хармония на йонийската му колонада. 
Атал уподобил победата си над галите с побе-
дата на боговете и по този начин протегнал още 
една нишка от класическа Елада до своето цар-
ство. Атал не се кичел със златоткани ресни, не 
изисквал почести, подобни на божествените, 

--Олтара в Пергам
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а в театъра се отличавал от своите поданици 
само по това, че седял в мраморно кресло.
Но това не значи, че Атал не бил честолюбив, 
напротив, той мечтаел за слава и като просла-
вяли себе си и своя род чрез ръцете на худож-
ниците, Атал и неговите приемници се израв-
нявали с боговете. Ненапразно Хелиос върху 
пергамския фриз има лицето на победителя на 
галите — пергамския цар.
Когато Фидий изобразил себе си върху щита 
на Атина, той попаднал за това в затвора. Ако 
някой в Атина дръзнел да увековечи себе си 
редом с боговете, на него гледали като на бо-
гохулник: той нарушавал равенството между 
свободните. В Пергам не съществувало равен-
ство, тук властвувал всемогъщ цар, наистина, 
по примера на Перикъл, облечен като остана-
лите граждани, но това не означавало, че той 
бил по-малко цар. Този цар подобно боговете 
разполагал с живота и смъртта на своите по-
даници.
Макар царят да давал вид, че съблюдава тради-
циите на гръцката демокрация, той все пак си 
оставал цар. А значи се нуждаел от изображе-
ние във вид на бог.

Площадът на Атина
Олтарът бил посветен на бога на боговете Зевс, 
но за покровител на Пергам се смятал не Зевс, 
а неговата дъщеря Атина. „Тя ни помогна да 
спечелим победа, подобна на блестящите побе-

ди, които преди двеста години бяха удържали 
атиняните над персите. Сега в Атина цари ко-
щунство и богинята е отвърнала лик от люби-
мия й някога град. Сега неин избраник е Пер-
гам“ — мислели суеверните хора.
Олтарът бил не само разказ за победата на 
Зевс, изсечен в камъка в чест на победата на 
Атал, но и тържествена увертюра към зрелище-
то, посветено на Зевсовата дъщеря Атина. Зад 
олтара, отделена от него чрез ограда с проход, 
се простирала широка тераса. В нейния край. 
над отвесна урва се издигал сивокафяв перип-
тер — храм, построен от Евмен I. Неголемият 
храм на Атина изглеждал по-голям, отколкото 
бил всъщност, поради двуетажната каменна 
галерия, построена от внука на Атал Евмен II. 
Галерията във форма на буквата П обграждала 
терасата от три страни и ритъмът на нейните 
широко разположени леки и изящни колони 
сякаш подчертавал тържествено по звучение 
на масивния дорически ордер на самия храм. 
Около храма на Атина, в неговото подножие, 
на постаменти с различна височина и форма 
били поставени фигури на воини и бюстове на 
пълководци, плочи с надписи, които прославя-
ли подвизите на отделни отряди, медни три-
ножници за благовонни каления, подредени 
според обета, даден на боговете, а също така 
боядисани идоли от дърворезба, взети от по-
бедените. Хорала, създали олтара на Зевс били 
достатъчно мъдри, за да разберат: унижаване-
то на победения не вплита лаври във венеца на 
победителя. Нима е голяма чест да победиш 

--Скица от 19-ти век на Пергам

история



- http://nauka.bg - 34

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

- http://nauka.bg - 35

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

слаб, глупав или нищожен? Защото славата се 
пада на този, който е удържал победа над равен 
или над оня, който е по-силен от него, и пер-
гамските художници възвеличавали победени-
те врагове.
Вождът на галите и неговата жена изваяни от 
скулптора Епигон стояли близо до храма на 
Атина. Съпругата на вожда е готова да се пре-
даде, тъй като тя е слаба жена. Той изпълнен с 
мъжество, предпочита смъртта. За да не даде 
жена си на враговете и за да не изпита сам по-
зора, галът й е нанесъл смъртоносна рана и 
събирайки сетни сили, пронизва с меча собст-
вената си гръд. За разлика от олтара на тераса-
та на Атина нямало скулптури, изобразяващи 
сражение или единоборство. Тук има само из-
пълнени с вътрешен трагизъм картини за по-
следствията от войната. Художниците сякаш 
размишляват за непостоянството на съдбата, 
гледайки на хората, запазили своето достойн-
ство и доблест въпреки раните, страданията и 
грозящата ги смърт. Терасата на Атина била 
своего рода музей под открито небе, музей от 
скулптури, посветени на победата. Статуи, бю-
стове, плочи, разположени без всякаква систе-
ма, заемали цялата плош на терасата. Плочите, 
съединяващи колоните на втория етаж, играе-
ли роля на своеобразен акомпанимент към тази 
симфония от скулптури. Върху плочите били 
изобразени брони, шлемове, мечове, части на 
военно оръжие, сгенобитни машини, носове на 
бойни кораби, конски сбруи, бойни колесници, 
щитове — с една дума, цяла енциклопедия от 
военната техника на елинизма. Пергамската 
Атина станала явно по-войнствена от богиня-
та, на която се покланяли в Акропола по вре-
мето на Перикъл и Фидий. Но и в Пергам пом-
нели, че Атина е богиня не само на войната, 
но и богиня на мъдростта. Релефите с трофеи 
обграждали не арсенала и не мястото за военни 
съвети, а галерията на най-голямата съкровищ-
ница на античната образованост. В прохлад-
ните зали в мрамора на стените били направе-
ни облицовани с кедър ниши, в тях се пазели 
двеста хиляди свитъци с творения на гръцки 
философи и поети, с трудове на географи, със 
свещените книги на персийските, египетските 
и еврейските жреци. Най-много били тук ръко-
писите, отнасящи се до медицината, тъй като 
Пергам се смятал за център на медицинската 
наука и дори самите царе Аталиди изучавали 
изкуството на лекуването и свойствата на це-

лебните треви.
Огромен отряд от роби обслужвал пергамската 
библиотека, сред тях имало изкусни калигра-
фи — преписвачи, учени-преводачи, хора, ко-
ито се грижели за съхраняването на свитъци-
те. В други страни, където имало хранилища 
на ръкописи, агенти на Аталидите закупували 
скъпоценни свитъци или ги давали в заем под 
залог от огромни суми. Библиотеката растяла 
така бързо, че започнала да съперничи с най-
голямото книгохранилище на древността — 
Александрийската библиотека. Египетските 
царе обаче не допуснали да стане това. Свитъ-
ците папирус се смятали единственият мате-
риал за преписване на книги и цар Птоломей 
забранил износа на папирус от своята страна. 
Но в Пергам бързо се научили да обработват 
телешките и овнешки кожи. така че да ги при-
гаждат за писане. Скоро новият материал, по-
траен и не така трошлив като папируса, запо-
чнал да се изготвя в царските работилници в 
Пергам в такива количества, че започнали да 
го изнасят и в други страни. Този материал се 
наричал пергамент: това било още един подвиг 
на Пергам. извършен в чест на богиня Атина 
и мраморната богиня доброжелателно гледала 
стените на библиотеката, подобни на пчелни 
пити, с техните стотици облицовани с кедрово 
дърво ниши. Статуята на Атина, издигната по-
сред библиотеката, се отличава от останалите 
скулптури в Пергам с вътрешната си уравно-
весеност, с величавото си и тържествено спо-
койствие. На протегнатата й дясна ръка стояла 
богинята на победата Нике, а в краката й имало 
кръгъл, покрит с релефи щит. На щита, сред 
бушуващата битка между гърците и амазонки-
те можела да се различи (Фигурата   на   старец,   
вдигнал   камък.   Старецът   бил   великият Фи-
дий, а статуята на Атина била мраморно копие 
на Атина Перфенос, изваяна някога от Фидий 
от злато и слонова кост. Прецизно изработено-
то от изкусен майстор копие придавало и най-
малките детайли на великия оригинал. Но чер-
тите на лицето на Атина някак си са огрубели. 
Очите й са хлътнали и целият облик на боги-
нята е лишен от оная одухотвореност и хармо-
нична красота, с която се отличава  оригиналът.

ТЕАТЪРЪТ  НА  АТАЛИДИТЕ
Храмът на Атина не случайно бил изместен 
до самия край на терасата и стоял на ръба на 
урвата. Непосредствено под храма, в склона на 
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скалата, започвала огромна фуниевидна вдлъб-
натина. Широката й част граничела с акропо-
ла, а тясната идвала до средата на склона. Това 
бил театър за 15 000 души, подарен на града 
от Евмен II. Фуниевидната вдлъбнатина за-
вършвала долу с просторна тераса или площад, 
който чертаел хоризонтална линия напречно на 
пергамската скала.
Мощни контрфорси, които се издигали от 
подножието на скалата, разграфявали подпор-
ната стена на терасата на вертикални пояси. 
Изглеждало сякаш стената расте нагоре, за да 
срещне на десететажна височина спускащата 
се като лавина каменна фуниевидна падина 
от деветдесет полукръгли подкови. Извивките 
на издатината на терасата свързвали в единен 
архитектурен организъм „горния“ и „долния 
град“ на Пергам и храмовете върху склона на 
скалата. Отдалече на човек му се струвало, че 
това не е град, който би могъл да опознаеш, ми-
навайки през него, а гигантско съоръжение, ко-
ето може да се обхване с поглед от една точка. 
Това съоръжение на височина 270 метра било 
едва ли не два пъти по-високо от най-голямата 
египетска пирамида.
Терасата над подпорната стена била фоайе на 
пергамския театър. То, също както и трибуни-
те на театъра, побирало 15 000 души. Зрители-
те слизали тук в антрактите, тъй като в дните 
за представления се давали по няколко пиеси 
една след друга от сутринта до настъпването 
на здрача.
Издълбаните в скалата скамейки били разделе-
ни на сектори и поради това амфитеатърът из-
глеждал нарязан на клинове. Всичко поразява с 
величествената си простота. Никакви украше-
ния. Само сенките върху плавните извивки на 
каменните етажи със скамейките изменяли сво-
ето очертание с движението на слънцето. Труд-
но е да се повярва, че човешки ръце са врязали 
в скалата тези идеално правилни подкови. Теа-
търът бил неотменима част на всеки гръцки по-
лис, но само в Пергам театърът представлявал 
някак си „сърцевина“ на града. И това не било 
случайно. По времето на Перикъл театърът е 
място на народните събрания, център на об-
ществения живот. В атинския театър публично 
се решавали всички най-важни държавни дела, 
определяла се народната съдба. Разбира се, тук 
се давали представления и цялото население на 
града идвало в театъра за развлечение, но това 
не било главното. В Пергам театърът бил място 

само за развлечение.
Лицемерните Аталиди разбирали, че в очите на 
народа театърът продължава да изглежда като 
символ на народното управление, затова те го 
построили в центъра на своята столица и сами-
те те седели в мраморните кресла; според оби-
чая, само уважаваните граждани имали право 
да седят в такива кресла. Що се отнася до дър-
жавните дела, то те отдавна вече не се реша-
вали в народното събрание, а в акропола, сред 
тишината на двореца на пергамските царе.

РИМСКИЯТ ГРАД
Аталидите били изкусни дипломати. Лавирай-
ки между Македония, Сирия и Египет, те пред-
видливо влезли в съюз с бързо въздигащия се 
Рим. Това им дало възможност да разширят 
своите владения. В средата на II в. сл. н. е. в 
ръцете на Аталидите се оказала голяма част от 
Мала Азия. Изкуствено възникналата държава 
въпреки своето богатство и гръмка слава могла 
да съществува, само умело използувайки про-
тиворечията между своите съседи и римската 
република.
С издигането на Рим равновесието се наруша-
вало. В края на 133 г. пр. н. е. последният цар 
на Пергам Атал III решил да не дочаква вре-
мето, когато неговото царство ще стане плячка 
на легионите, и сам го завещал на Рим. Дър-
жавата на Аталидите станала римска провин-
ция — Азия. Извън пределите на Италия това 
била първата провинция на бъдещия властелин 
на света и римляните гледали на нея като на 
плацдарм за своите походи. Те не подложили 
Пергам на разрушения, обикновени при завла-
дяването на чужд град.
Сега в арсеналите на Пергам се пазело римско 
оръжие, а в казармите се настанили римски ле-
гионери. Но животът в града си вървял по ста-
рому. За да покажат на целия свят колко благот-
ворно е владичеството на Рим за ония, които са 
му покорни, римските управници подобно на 
Аталидите не жалели пари за украсяването на 
града, който пръв се покорил на тяхната воля. 
На акропола израснал гигантски храм на им-
ператор Траян. Всяка негова колона била два 
пъти по-висока от храма на Атина, който се из-
дигал редом с него. Не било лесно да се издя-
лат от жълтия пясъчник каменни барабани, не 
било лесно да се издигнат на върха на скалата и 
още по-трудно било да се поставят един върху 
друг на високата каменна основа. В III в. пр. 
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н. е. върху терасата на театъра израснал храм 
в чест на императора Каракала, който идвал 
тук да се лекува при знаменитите пергамски 
лекари. Този храм не бил голям, но затова пък 
бил изработен от скъпоценен цветен мрамор. 
Римляните построили в Пергам още два театъ-
ра за двадесет и пет и тридесет и пет хиляди 
зрители, така че в града имало повече театрал-
ни места, отколкото зрители. Римляните издиг-
нали извън града лечебница с надпис: „В името 
на боговете вход за смъртта забранен“.
Болните вземали вани в украсените с бронз 
басейни, пиели лечебни води, ръцете на из-
кусни масажисти и благовонните разтривки, 
помади, масажи, мехлеми възвръщали силата 
на мускулите им. В лечебницата можело да си 
отпочинеш в сянката на галерията, седейки на 
каменните скамейки или прислонявайки се до 
колоната. Тук под сводовете били скрити осо-
бени рупори и по тях се донасяли гласовете на 
невидимите жреци. Те убеждавали болния да 
забрави своите недъзи, да не мисли за мъките 
и физическите страдания, да потиска болестта 
със силата на собствения си дух.  Те убежда-
вали, настоявали, внушавали, говорели за това 
колко е хубав животът и колко щастие и радост 
ще донесе той на слушащия.
И много от тях вярвали, и много от тях, напус-
кайки лечебницата, наистина се смятали за из-
лекувани и щастливи. За дълго ли? Неизвестно.

Жреците на Ескулап, трябва да се предполага, 
се смятали за наследници на Аталидите. Както 
и да е, техният стремеж да лекуват чрез убеж-
дение, да убедят болния в това, че той е здрав, 
странно напомнял обичаите на полузабравени-
те по онова време древни пергамски царе.
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През 1862 г. президентът на САЩ 
Абрахам Линкълн подписва Засел-
ническия закон (The Homestead Act) 
, който осигурява по 160 акра (около 

650 декара) земя в незаетия дотогава американ-
ски Запад на всеки, който отиде, завладее сво-
бодна земя, декларира я като обработваема и я 
обработва и развива. Започва поредният еми-
грантски взрив – хиляди хора от самата Амери-
ка, Европа и останалият свят отиват да търсят 
щастието си в сърцето на новия континент. За 
много от тях то се усмихва. Овладени са т.нар. 
„Големи американски равнини”, или още „Ви-
соките полета” – огромна равнина, значителна 
част от добре познатата от уестърните прерия. 

До този момент това е равнинна девствена 
земя, обрасла с трайни и жилави треви с дъл-
боки корени, без дървета. Безкрайни пасища 
от хоризонт до хоризонт – дом на бизони и ин-
дианци, свързани от хилядолетия в екологич-

на верига, живеещи в един вечен и лишен от 
история природен кръговрат. С идването на за-
селниците настъпва огромна промяна. Грамад-
ните полета са разорани, култивирани и засети 
със земеделски култури, тревите – изкоренени, 
бизоните избити, а индианците – изгонени или 
напуснали. Прокарани са пътища и ж.п.линии, 
създават се така типичните за тези места мал-
ки и по-големи градове, с население от 5000, 
10000 или повече жители, които „си имат всич-
ко” – магазини, работилници, училища, биб-
лиотеки, вестници, банки, застрахователни 
дружества, хотели, ресторанти, частни домове, 
различни предприятия за обслужване на фер-
мерите. Цялата област е пълна с частни ферми. 
Втората половина на 19 век насища Америка, 
в т.ч. и прериите й, с невиждан икономически 
бум, който отваря нови хоризонти на светов-
ната икономика и създава ако не крайгълните 
камъни, то във всеки случай огромните маща-
би на индустриалното развитие на тогавашния 

БОЖИЯТ ГНЯВ над Американския Запад
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свят. Прерията се насища с живот, а САЩ из-
местват дореволюционна Русия от лидерската 
позиция на световен износител на зърно. Це-
ните на последното започват да се определят в 
Чикагската борса за целия свят. 

В началото на 20 век с добавки към Заселниче-
ския закон, размерът на дяловете за заселници 
се увеличава двойно и от 160 акра (647 декара) 
става около 1200 декара. Държавата обезпеча-
ва безплатен ж.п. превоз на цялото семейство 
и имущество на заселниците, започва насър-
чаване на производството на зърно, реклам-
ни кампании, стигащи понякога до сериозни 
преувеличения и лъжи. Ако досега развитието 
е било много голямо, то след 1909 г. нещата 
придобиват невиждан в света характер. Цените 
за един бушел (36 кг.) пшеница стигат до 2 и 
дори 4 долара (по днешни мерки това са около 
30-60 долара, или днешният български фермер 
например в тези условия трябва да получи око-
ло 1800 лева за тон – при около 200-250 сега). 
Производството расте, съпътстващите го ин-
дустрии и бизнеси също. През 1910-1917 годи-

на се появяват първите трактори и гъвкавата 
американска индустрия и кредитна система 
ги внедряват незабавно и нашироко. Произ-
водствените възможности се увеличават с 
пъти. Фермерите и областите, в които живе-
ят, забогатяват и се развиват, макар, разбира 
се, тогавашният бит с дървени къщи и сгра-
ди, липса на хладилници и често на течаща 
вода да е далеч от днешната идея за благоден-
ствие. Семействата, традиционно за онова 
време, са пълни с деца, площите на земедел-
ските земи, притежавани или обработвани от 
едно семейство, пак традиционно за Амери-
ка са много големи. Големите прерии се на-
сищат с живот, но в просторите им, макар и 

пълни с хора, пътища, влакови линии, градове 
и ферми, си остават големи празни простран-
ства, защото американският континент е така 
или иначе твърде голям.

През 1929 г. обаче Голямата депресия нанася 
удар върху щастието на фермерите, извоювано 
с къртовски труд. Борсите се сриват, пазарите 
също. Не само цените, самото търсене пада 
почти до нула, зърното остава в складовете 
непродадено, започват сътресения, увеличава-
не на задълженията, просрочване на ипотеки, 
свиване на бюджетите. Доходите падат, феде-
ралното правителство избира политика на не-
намеса в пазара и хората се свиват и започват 
да чакат по-добри времена. 

Вместо тях обаче, върху голяма област от аме-
риканския Среден запад с площ около 5-6 Бъл-
гарии, в границите на щатите Канзас, Колора-
до, Оклахома, Тексас, Небраска и Ню Мексико 
се стоварва едно от най-мащабните природни 
бедствия в цялата човешка история. Няма да е 
пресилено да се каже, че човешките качества 
са поставени на истински библейско изпитание 
в този сблъсък с Бог или с природата, по наис-
тина потресаващ начин. 

Огромната земеделска експанзия в прериите 
неминуемо изменя ландшафта. Тревите, които 
са годни да издържат дълго засушаване, са за-
местени от земеделските култури. Хората разо-
рават големи площи, без да усетят каква бомба 
залагат под краката си. 

Ветровете винаги са били спътник на Големите 
равнини – това е естествено за области, в които 
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на стотици километри няма нито едно дърво. 
Тревите, които от 10 000 години са настанени 
трайно в прериите имат начин да се справят с 
това – с естествено развити дълбоки корени. 

Големите равнини нямат и никаква вода. Под 
тях се намира голям басейн подпочвени води, 
но в първата половина на 20 век не е имало тех-
нология за достигането им и ползването им за 
напояване. Напояването става от дъжд, който 
бива донасян от едно океанско въздушно тече-
ние, което се заражда в Атлантическия океан, 
отправя се на юг към Мексиканския залив, за-
вива на север и носи влагата към центъра на 
САЩ. 

Поради настъпила в началото на 30-тте години 
на 20 век климатична промяна, довела до про-
мяна на температурите в Атлантическия и Ти-
хия океан, това въздушно течение се измества 
на юг и дъждовете над Големите равнини сек-
ват. Посевите не порастват, почвата остава гола 

и в настъпилата суша ветровете полека-полека 
започват да я разнасят из въздуха, докато през 
1931 год. над главите на нищо неподозиращи-
те фермери се изсипва бедствие от библейски 
мащаб. 

На територия с размер около 600 000 кв. км., 
станала печално известна по-късно като „Пя-
съчната котловина” започват невиждани праш-
ни бури. Небето се скрива от стени от земен 
прах, ветровете стигат скорост до 100-120 км. 
в час, черните стени се носят от хоризонт до 
хоризонт. Попадналите в тях не могат да видят 
нищо, прахта ги задушава, вятърът не позволя-
ва да се стои прав. Домашните животни бягат и 
често загиват от задушаването, ослепяват или 
се разболяват и по-късно умират от навлезлия 
в дробовете им прах.  

От плодородните земи не остава нищо. Целият 
плодороден почвен слой, на дълбочина от 10 до 
60 см. е отнесен от най-голямата почвена еро-

зия в познатата история. 
За 10 години, около 30 ми-
лиарда тона земна маса се 
превръща във фин прах и 
бива разнесена от ветро-
вете през цяла Америка 
в Атлантическия океан, 
като по пътя си затрупва 
ферми, градове и инфра-
структура. Огромни пло-
дородни почви стават на 
пустиня. 
От началото на 30-тте го-
дини бурите зачестяват 
все повече и повече. Не-
възможна е каквато и да 
било дейност, макар че в 
затишията между тях хо-
рата се опитват да засеят 
нещо, поливайки всеки 
стрък на ръка с малкото 
вода която успяват да на-
мерят. 
В ужасните дни на бурите, 
в далечината се задава че-
рен облак, който бързо се 
превръща в огромна стена 
от хоризонт до хоризонт, 
скриваща небето и слън-
цето и приближаваща със 
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100 км. в час. Хората не могат да 
си отворят очите или да дишат, чо-
век не може да остане прав, попа-
да в силен вятър и безкраен облак 
прах, в пълен мрак, без да може 
да види каквото и да е, да разбе-
ре къде се намира и накъде върви. 
Прахът става все по–фин и по-фин, 
прилича на черно брашно и влиза 
навсякъде. Дървените къщи от на-
чалото на 20 век са изключително 
уязвими, в техните стени и прозор-
ци има малки процепи, през които 
прахът влиза и покрива всичко. 
Често спящите хора и леглата им 
са покрити с прах, като чисто оста-
ва само мястото, където са лежали. 
Вятърът и земята, слети във фина 
гъста мъгла буквално нахлуват и 
в последното останало човешко 
пространство. Стритата на прах 
земя е в леглата, завивките, храна-
та, дрехите, устата, косите, носо-
вете, очите, ушите и дробовете на 
хората. „Усещането беше, като че 
ли се удавяш в прахта.” 
На фермерите не им остава друго, 
освен да се скриват в домовете си, застрашени 
сериозно от отнасяне от силните ветрове, да 
четат Библията и да се молят, всеки според ре-
лигията си. Жените започват да измислят под-
ръчни изолации. Във времето, в което пластма-
сата и силиконът не са още открити за бита, те 
слагат над леглата на децата си мокри чарша-
фи, а прозорците 
се уплътняват с 
ивици плат, зале-
пени с брашно-
то за месене на 
хляб. Прахта за-
рива пътищата и 
линиите, засипва 
складове, домо-
ве и коли. По-
ради големите 
разстояния (чес-
то децата трябва 
да изминат по 
10 км. всеки ден 
до училището 
в града) много 
хора биват зас-

тигнати от бурите по пътя, съборени, ослепени 
или задушени от прахта. 
Медицинските ефекти са потресаващи. Попа-
дането на прах в очите по време на бурята води 
до ослепяване, но най-страшна е белодробната 
болест, наречена „прашна пневмония”, която 
засяга слабите хора и най-вече малките деца, 
в повечето случаи малки момичета. Смърт-

ността на новородени 
или деца до 7-8 години, 
често срещана по оно-
ва време, се увеличава 
драстично и настанява 
трайно тъгата и мъката 
в и без това изтерзаните 
семейства. 
Всъщност, „прашната 
пневмония” е особен 
вид силикоза, причиня-
ваща пълнене на дробо-
вете с вода, която може 
да се източи само чрез 
операция. Създадени са 
няколко болници в кои-
то децата и други болни 
се лекуват, Червеният 
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кръст се опитва да достави маски. Защитните 
средства са почти никакви, най-често парче от 
какъвто и да било плат, намокрен и поставен 
на устата и носа. Фермерите връзват въжета из 
дворовете си, с чиято помощ стигат до домове-
те си, ако бурята ги завари навън, прибиращи 
животните и вещите си. Много изкопават ма-
зета в земята и скриват там семействата си по 
време на бурите. 

Макар бурите да са чести, с тях не може да 
се свикне, нито пък човек да се опази. Хора-
та просто стоят, страдат и чакат бедствието да 
отмине. Разпръснатите из прерията градове 
биват периодично засипвани. Тъй като всички 
бизнеси в тях се крепят на земеделието, бурите 
помитат и тях. 

През лятото, бурите се редуват с ужасяваща 
суша и жега. Температурите често минават 35-
40 градуса, в Оклахома са измерена 49 градуса 
по Целзий. Сушата е повсеместна и постоянна. 
Огромните прашни ветрове създават вторични 
засушаващи ефекти. Земята, останала без ка-
квато и да било растителност се нагрява като 
асфалт. И да се появи влажен облак, той бива 
погълнат от прахта или разнесен от вятъра. 

Нещата започват да добиват наистина библей-
ски и сюрреалистичен характер. Погребална 
процесия от 20-тина автомобила, цял род, е за-
стигната и засипана в прахта. Хората едва се 
измъкват. Мъжете се събират, свалят саката си 
и вървят напред в праха и вятъра, опитващи се 
с белите си ризи да покажат пътя на автомоби-
лите, возещи жените, децата, старците и събра-
лият ги покойник. 
Поради небивалото движение на земни час-

тици из въздуха, се създава огромно ста-
тично електричество, което дори може да 
нарани сериозно човек или животно при 
допир до зареден метален предмет, рало, 
плуг, телена ограда. 
В закрилите небето черни облаци пробляс-
ват огромни сини светкавици. Различните 
сенки и цветове в тях чертаят всевъзможни 
причудливи фигури, приличащи на хора, 
животни, богове и демони. 
Екосистемата рухва и се изменя до неузна-
ваемост. Изчезват всички хищници, което 

води до взрив на популацията на ..... американ-
ския заек. Стотици хиляди зайци търчат и се 
прескачат из опустошените полета, буквално 
в краката на хората, без да се плашат и ядат и 
малкото засети култури. Хората правят хайки. 
Само в един ден в един от градовете 1000 чове-
ка улавят 35 000 заека. 
Към това се добавя и още една напаст. Ветрове-
те и прахта носят милиони насекоми, най-вече 
скакалци и стоножки. В отчаяния си стремеж 
да намерят храна те пълнят къщите заедно с 
прахта, ядат всичко, каквото намерят, хапят. 
Части от тях нападат дървото, прояждат дъски-
те, изяждат до метала дръжките на земеделски-
те сечива. Насекомите са навсякъде, в шкафо-
ве, чекмеджета, легла, съдове, стаи. Отровни 
паяци пълнят помещенията и понякога убиват. 
Насекомите се изхвърлят от всеки дом с лопати 
и кофи, но безуспешно. 

Бедствието води до бум на суеверията. Някой 
си спомня за старо индианско поверие, че бо-
говете на дъжда се предизвикват с убийството 
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на змия и оставянето на трупа й на открито. За-
почва масово избиване на змии. Към апокалип-
тичната картина на закриващия небесата черен 
прах, вятър, насекоми, тичащи из прерията зай-
ци, се добавят и умопомрачителната картина на 
хиляди змии, убити и проснати върху оградите. 

Започват и „научни” опити за справяне със 
сушата. Шарлатани или искрено вярващи във 
техническите възможности хора обикалят гра-
довете, събират пари и опитват да взривяват ат-
мосферата с динамит или барут. Надеждите са 
големи, но успехът е нулев. 

Ако хората успяват някак да се опазят, с до-
машните животни това е много по-трудно. За-
варените навън и неприбрани тичат обезумели 
из вятъра и мъглата, докато не паднат мъртви 
задушени от прахта. Други умират в послед-
ствия от белодробното заболяване, от което 
трудно могат да бъдат излекувани. Домашни-
те птици по някакъв начин предусещат бурите 
и се скриват първи. Ударът от тези загуби за 
фермерите е катастрофален. Няма мляко за де-
цата, няма тяга за евентуална обработка, няма 
кожи и всичко, което животните дават. Храната 
свършва, не са редки случаите, в които хората 
ядат фураж заедно с животните.

Животът става наистина непоносим, хората 
носят всяка тежест, която човек може да си 
представи. Здравето на много рухва. Често се 
наблюдава ефектът, наречен „бързо остарява-
не”, когато хора в млада или средна възраст се 
състаряват преждевременно. 

Започват изселвания. Основният поток е към 
Калифорния, където хората се опитват да ра-

ботят на тамошните плантации. Но икономиче-
ската криза, напливът на работна ръка, ниското 
търсене на земеделска продукция прави цена-
та на труда много ниска. Ако изобщо намерят 
работа, хората получават много малко пари, 
живеят в катуни и палатки, не могат да си поз-
волят никакъв дом. Бедственото им положение 
предизвиква мащабни благотворителни акции, 
но така или иначе бившите бедни, отрудени, но 
притежаващи собственост и свобода фермери 
се превръщат в маргинализирани наемници. 

Това води до относително малък брой пресел-
ници от засегнатите щати. Парадоксално, но 
народът не губи духът си. Голямата част от на-
селението остава и се бори със стихията как-
то може. Твърдостта на хората няма граници. 
Икономическото бедствие е катастрофално, 
всички броят центовете, списъците с кредити в 
магазините са безкрайни. 
Просрочените кредити не могат да бъдат тръ-
пяни повече от банките. Двеста хиляди ипоте-
кирани ферми са отнети и собствениците им 
изгонени. Хората обаче проявяват удивителна 
взаимопомощ. Често на търговете се явяват 
съседи, близки, приятели и съграждани и из-
куствено подържат ниски цени. Стига се до 
продажба на ферми за по-малко от долар, след 
което собственикът я запазва. 

Впечатляващо е, че хората, кръвно свързани с 
макар и пустата, но тяхна земя, не губят духа 
си. Няма сериозни данни за социална дегра-
дация, за престъпност или маргинализирани 
идеи. Един фермер казва: „Ще стоим докато 
замръзне адът!” и тази фраза обикаля Амери-
ка. И наистина, въпреки, че бурите продължа-
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ват повече от 7 години, хората стоят. Повече от 
¾ от населението на засегнатите земи остава. 

Бурите за щастие, не са всеки ден, но са чести. 
Само през 1933 г. те са над 70, при това с раз-
лична интензивност. 
Но на „Черната неделя”, 14 април 1935 г. г. фан-
тазията на боговете става наистина разюзда-
на. Висока три и широка над 600 км. прашна 
стена понася от Големите равнини на изток 
350 милиона тона земя. От хоризонт до хори-
зонт не се вижда нито небе, нито слънце, нито 
светлина. Прахът е всепомитащ. След няколко 
часа вълната достига Чикаго и го удавя в прах. 
След още два часа вятърът е вече в Ню Йорк и 
жителите му за пръв път виждат това, за което 
вестниците им пишат, но новините за кризата 
и мафията засенчват. След още два часа прахът 
е във Вашингтон и Бостън. Само за един ден, 
в Атлантическият океан е отвяна повече земя, 
отколкото е изкопаната в Панамския канал. 
Черната стена изминава в един ден повече от 
2500 км., преди да се удави в Атлантика.

По ирония на съдбата, бурята стига големите 
градове точно когато един човек разпалено се 
опитва да убеди американските конгресмени в 
необходимостта от финансиране на проекти за 
защита на почвата. Аргументите буквално на-
хлуват през прозорците и правят убеждаването 

ненужно. Парите са отпуснати и администра-
цията на Франклин Рузвелт създава „Службата 
по почвена защита”, оглавена от този наистина 
забележителен човек. 

Хю	Бенет
Наред с развитието на земеделието, в САЩ 
от края на 19 век се развива и агрономството 
и земеделските науки, и то с практическа на-
сока към предлагане на фермерите на различ-
ни начини за увеличение на добива. Един от 
агрономите, Хю Хамънд Бенет (1881-1960) г., 

история



- http://nauka.bg - 44

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

- http://nauka.bg - 45

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

завършил университета в Северна Каролина, 
е един от големите американски специалисти 
по почви и ерозия; по днешните мерки може да 
бъде наречен и еколог, заради комплексните си 
виждания за причините и защитата от почвена 
ерозия. Изтъкнат учен и държавен служител, 
още от средата на 20-те години той почти пред-
сказва бедствието, като непрекъснато предлага 
система от мерки за почвена защита. Накрая, 
пред лицето на бедата, те стават реалност. 
Рузвелт го назначава за началник на Службата 
по почвена защита и под негово ръководство 
в края на 30-тте години се провежда мащабна 
кампания за намаление на почвената ерозия. 
Засажда се пояс от 220 милиона дървета, въ-
веждат се нови плугове, които разорават земя-
та по начин да устоява до известна степен на 
вятъра. Тридесет и два милиона декара земя са 
разорани по нов начин и научнообосновано. 

Всичко това има значителен ефект, но голямото 
спасение идва пак от природата, така, както и 
голямата беда е дошла. През 1939 година влаж-
ното течение от Атлантическия океан се връща 
в нормалните си граници на север от Мекси-
канския залив, носи потоци от влага и спаси-
телният дъжд пада върху изнурените до краен 
предел Големи американски равнини. Хората 
излизат и стоят с часове под дъжда, невярва-
щи на очите си и благославящи боговете си. 
Земята постепенно се съживява, но много от 
ефектите на Черните бури остават. Намалено е 
плодородието. Намалели, а често и превърнати 
в призраци са цветущите преди малки амери-

кански градчета, някои от които никога не се 
възстановяват. Фермерите трябва да започват 
всичко от начало, починалите са си отишли за-
винаги от семействата, а болните продължават 
да боледуват дълго време. 

Свързани здраво със собствеността и земята 
си, понасящи всяка несгода с библейска твър-
дост, американските фермери от Големите рав-
нини остават и започват живота си от нулата. 
След Втората световна война, 2 процента от 
населението на САЩ, занимаващи се със земе-
делие, храни цяла Америка и половината оста-
нал свят. 

Технологичният напредък след войната е не-
бивал и облекчава труда и живота много, но 
твърдостта на поколението, посрещнало това 
наистина уникално по мащабите и силата си 
бедствие трябва да бъде отбелязана. Неясен е 
отговорът кой побеждава в този наистина биб-
лейски сблъсък на човек и природа, но днеш-
ните поколения едва ли биха се справили с 
това, ако не събудят твърдостта, човечността 
и позитивните ценности на хората от началото 
на 20 век, преживели световни войни, револю-
ции и природни бедствия и възродили живота 
отново. Уроците от такива бедствие най-често 
се проспиват, но единственото спасение е твър-
достта, запазването на реда и прилагането на 
разума и знанието навреме. 
„Ще стоим, докато адът замръзне....”
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Българско патриархално семейство
Традиционното българско се-

мейство като основна единица 
на обществото винаги предиз-
виквало интерес от страна на 

учените. Проблемите на българското патриар-
хално семейство са предмет на изследване на 
видните наши етнографи проф. Ст. С. Бобчев 
и Димитър Маринов. В своите научни трудове 
и двамата назовават българското патриархално 
семейство с термина – челедна задруга . Този 
термин е взаимстван от българското обичайно 
право. По този повод проф. Бобчев допълва „ 
Задругата като челядъ е родственъ, широкъ, 
многоклонестъ организъмъ, който има еди-
нъ общъ коренъ.“ В своите изследвания двата 
видни етнографи отделят голямо внимание на 
йерархията в патриархалното семейство. Ре-
дът и закона в тази клетка от възрожденското 
ни общество представлява умален модел на 
общинските структури в българските общини. 
Според българското обичайно право начело на 
задругата стои най-възрастния член на фами-
лията. Димитър Маринов го нарича домовла-
дика. В трудовете си проф. Бобчев и Димитър 
Маринов споменават, че този домакин народа 
нарича още и старец или стария. Както вече 
споменах стареца е най-възрастния мъж в рода. 
Но не е задължително той да бъде дядото. Ста-
рея може да бъде както дядо ( дедо ), така и 
бащата ( тато ), чичо или лало. Ако се случи да 
умре стареца, то останалите членове от семей-
ството или рода избират следващия по възраст 
мъж. Той може да бъде както син на стареца, 
така и негов брат или племенник. Тези права 
новия стария получава до живот. Когато обаче 
се случи така, че той да не може да изпълнява 
задълженията си, то тогава неговите роднини 
избират помощник, който да помага на домов-
ладиката. Обикновено това е най-опитния и 
уважавания не само в рода, но и в обществото. 
Според обичайното право на българите дома-
кина или домовладиката изпълнява функции 
от различен характер. В неговите ръце е съ-
средоточена цялата власт в челядната задруга. 
Неговата дума е закон и всички задругари са 
длъжни да я спазват. Ако някой от членове-
те на задругата се провини пред обществото 

обикновено го съди стареца. Пак той плаща 
глобите от наличните средства на семейство-

то или рода. Друго основно задължение на 
стареца или стареа е правилното управление 
на семейните имоти. Само той има правото да 
купува, продава или заменя движима и недви-
жима собственост. За тези функции на дядото 
по-подробно пише проф. Бобчев. За разлика 
от него – Димитър Маринов обръща по-голя-
мо внимание на съществуването на семейния 
съвет. Според видния ни етнограф във всяка 
задруга съществува такъв съвет. В него влизат 
„ само мъже, а рядко и то много рядко и бабата. 
„ По нататък в своя труд, той допълва, че право 
на съвещателен глас имат само онези мъже в 
задругата, които са задомени. Несемейните и 
най-младите представители на семейството и 
рода нямат право на съвещателен глас. Семей-
ния съвет по същество е съвещателен орган в 
патриархалното семейство. Често пъти дома-
кина се допитва до тях. Този домашен съвет 
понякога отнема правата на домовладика. Това 
става само в случаите, когато старейшината е 
в напреднала възраст и е неспособен да води 
семейните дела. Тогава най-възрастните мъже 
принуждават дядото да се откаже от своите 
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функции. Той продължава да се нарича домов-
ладика, но фактически неговия по-млад брат 
или най-възрастния му син, племенник ръко-
водят семейните дела. Ако стареца няма братя, 
синове или племенници, тогава неговите функ-
ции ги поема най-възрастния му зет. Старея 
може да бъде заменен тогава, когато заболее 
психически. Поради тази причина семейния 
съвет отново се събира за да избере нов дома-
кин или дедо. Наред с дедото ( домовладика ) 
важно място в патриархалното семейство зае-
ма и бабата. Домакинята или бабата е най-въз-
растната жена в семейството. Обикновено тя е 
съпругата на стареца. Но ако стареца е вдовец 
мястото на неговата съпруга бива заето от най-
възрастната сестра, снаха или дъщеря. Бабата 
може да е стрина или леля. Както дядото или 
старея се разпорежда с имуществото на рода, 
така и бабата се решава коя от жените да се 
занимава с добитака, коя да меси хляб или да 
готви. За домашните дейности старецът не се 
безпокои. Освен това бабата понякога изпълня-
ва и длъжността на домовладиката. Това оба-
че става изключително рядко. Като изключим 
бабата останалите жени в семейството заемат 
различно положение в семейната йерархия. На 
най-ниско стъпало са снахите. Особено най-
младите. Те освен на свекървата и по-възраст-
ните си етърви трябва да се подчиняват и на 
зълвите си. Децата в патриархалното семей-
ство също имат особен статут. Тяхните права 
и задължения са различни. Те се определят от 
пол, възраст и произход. Така например мом-
четата и момичетата над 10 години извършват 
различни стопански дейности свързани с рабо-
тата на задругата. Обикновено те изпълняват 
заръката или поръката на дядото и бабата. За 
разлика от големите – малките деца са осво-
бодени от работата в задругата. Положението 
на децата сираци, полусираци и храненици е 

по-различно от тези, чийто родители са живи. 
При смърта на бащата – детето или децата ос-
тават в семейството на неговите родители. За 
тях обикновено се грижат дядото, бабата, чи-
чото или лелята. Когато само единия родител 
е починал, то грижата за детето или децата се 
поделя между живия родител и близките род-
нини на починалия. Но когато едно дете оста-
не пълен сирак, то тогава грижата за неговото 
отглеждане и възпитание поемат обикновено 
най-близките му роднини по бащина линия. 
Съдбата на сираците, които макар и да живеят 
в патриархалното семейство не винаги е била 
лека. Не случайно народът е оплакал тяхната 
участ в своите песни. Сам Димитър Маринов 
попада два пъти в тази ситуация. Веднъш, ко-
гато умира родната му майка и втори път, ко-
гато умират неговите осиновители. Със смърта 
на родителите си големия наш етнограф губи 
своето имущество. Неговите роднини не го 
приемат като законен наследник и предeвяват 
претенции относно имуществото на неговия 
баща и почти успяват да се наложат. От глед-
на точка на българското обичайно право това 
е нарушение, тъй като то не познава завеща-
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нието като правна мярка. „ Както понятието 
наследство в смисъл на гражданското правои 
строено по системата на римското, така и по-
нятието на завещание е чуждо на задругата, 
затова ние не срещнахме самата дума. Народа 
не знае що е завещание „ – Бобчев, Стефан; „ 
Българска челядна задру га „, СбНУ, тл 22-23, 
стр. 87 Според същите тези обичаи недвижим 
имот не се завещава. Това важи най-вече за 

земеделските земи, гори и къщи. Независимо 
кой е собственика имота остава в челядната 
задруга. Членовете на българското патриар-
хално семейство могат да завещаят единствено 
своето лично имущество. В случая роднините 
на именитият ни етнограф нарушават нормите 
на действащото все още в България – обичайно 
право. Въпреки техните претенции Димитър 
Маринов успява с помощта на дядо си да си 
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върне своето имущество. Това е така, тъй като 
глава на семейството е дядото на Димитър Ма-
ринов – бащата на покойния му осиновител.. 
Той решава дали да лиши храненика на сина 
си от имущество или не. Под влияние на запад-
ната традиция и право в българското общество 
навлизат нов вид отношения. Все още дейст-
ващото българско семейно обичайно право 
бива измествано от гражданското. Това оказва 
влияние и върху разпадането на старото патри-
архално семейство. Тези процеси се засилват 
особено в края на ХІХ в. и началото на ХХ век. 
Но те не протичат еднакво. За разлика от гра-
довете в селата се запазват до по-късно време 
патриархалните отношения. С разпадането на 
челядната задруга си отиват и старите семейни 
ценности и норми.В създалото се вече обще-
ство тези норми придобиват архаичен характер 
и губят своя смисъл. Днес в началото на ХХІ 
век се чуства липсата на старите семейни цен-
ности. Улисани в забързаното ежедневие хора-
та късат и без това отънялите семейни и родови 
връзки. Използвана литература: 1. С.С. Бобчев 
„ Българска челядна задруга „ - СбНУ, т. ХХІІ-
ХХІІІ 2. Д. Маринов „ Семейния живот на бъл-
гарите“ - „ Жива старина „ - т. ІІІ
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БГ	 Наука	 по	 темата:	
http://nauka.bg/forum/index.
php?showtopic=762	-
	Тоталитаризъм	в	България

Не съм сигурен, дали това е правил-
ният термин (тоталитаризъм) за пе-
риода от 1944-1989 г. Тоталитарен 
иде от тотален - иначе казано обо-

значава стремежа на държавата да проникне 
и господства навсякъде: монопол върху сред-
ствата за производство, върху образование, 
култура и което е най-съществено - радикална 
намеса в личния и семейния живот, например 
низовите ОФ-организации, които можеха да 
решават и семейни проблеми. Това е евфеми-
зъм, идещ да замести думите „комунизъм“ и 
„фашизъм“, когато не може да се произнесат. 
Понятието „тоталитарен режим“ се появява у 
нас след 1989 г., с който уж променящите се 
„социалисти“ се опитаха да се разграничат от 
предходния режим.
Това е период на тоталитарно управление, но 
отличаващо се по много признаци, които тук 
ще назовем и ще разгледаме. Тоталитарен е 
само един термин използван за този период, аз 
ще спомена още няколко: например -  етатиза-
ция - „срастването“ на държавата с Партията 
(БКП) или авторитарен режим - държавата се 
води от някоя харизматична личност, която раз-
полага с изключителни правомощия (четох ня-
къде сравнение между правомощията на рим-
ския диктатор с правомощията, които е можел 
да получи председателя на ДС при извънредни 
обстоятелства по Конституцията от 1971г. Про-
блемът се задълбочава и с това, че и в мирно 
време ръководителят на ЦК на БКП има прак-
тически неограничена от нищо власт. В стра-
ната става това, което той пожелае. „Държавен 
капитализъм“ - средствата за производство 

принадлежат не на частни лица, които според 
комунистическата терминология „експлоати-
рат” трудящите се, а на държавата, която екс-
плоатира трудящите се (което обстоятелство се 
отрича обаче от идеологията на комунизма).  С 
това тоталитарният строй е нещо като държав-
ния феодализъм в Османската империя - земя-
та и хората принадлежали на султана, а феода-
лите са били само ползватели. 
И да се върнем на „Българският тоталитари-
зъм“ -  държавата притежава почти 100% от 
производственият и икономически ресурс. В 
голямата си част фабриките са съществували 
производство на стоки за износ за социалисти-
ческите държави и, разбира се, за износ на за-
пад за така желаните от тоталитарната държава 
долари, марки, франкове и всяка друга западна 
или японска валута. След като социалистиче-
ският „пазар”, организиран в Съвета за ико-
номическа взаимопомощ (СИВ) се срива след 
1989 г. фабриките затварят или с оскъдни сили 
биват преструктурирани.
Определено има, но в малка степен на лична 
свобода и собственост. Един апартамент до 120 
кв., но почти винаги от 75; може да имаш вила 
и една кола на семейство. В това се е състояло 
цялата имотност на семействата по правило. 
Българският народ е намирал всевъзможни на-
чини да заобиколи тези норми. Съществувало 
е т.нар „жителство” - ако не си жител на даден 
град, не можеш да живееш в него, нито да ку-
пуваш имоти. Всеки имот, който се продава и 
купува, минава през държавата, тя е била нещо 
като брокер - определяла е както цената, така 
и кой може и кой не може да купува. За това 
по принцип „връзките“ заменяли парите, пър-
во на свои хора се продават и след това може 
на някой друг. Затова изобретателния народ е 
заменял „Москвич” за апартамент /това е било 
позволено/ и е плащал под масата.
Имало е голяма жилищна криза в по големи-

Тоталитаризъм в 
България
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те градове. По 2-3 семейства са живели в един 
апартанмент, докато дойде ред да им „дадат“ 
от държавата, но все пак са си го плащали. 
Частно строителство е почти забранено в Со-
фия и големите градове. По селата е можело и 
са се правена огромни и даже немислими днес 
къщи, властта си е затваряла очите, че ти е раз-
решила 60 кв., а ти си направил 200. Имало е 
случай, когато за да задържат имотите си или 
да притежават такива семейства са се развеж-
дали и така запазват двата апартамента, като си 
остават заедно в единия.
Налице е брутално налагане на жесток терор, 
насилие и беззаконие в началото и постепенно 
смегчаване на режима от 60-та насам, но през 
1968 г. след чешките събития, има ново затяга-
не, но не толкова грубо, и отново смегчаване 
през 80-тте.
Обикновеният народ тъне в мизерия и тотално 
ограбване през 50-тте, като след това има се-
риозен тласък напред и до голяма степен подо-
бряване на живота през 70-тте.
Тоталитарното общество се отличава си интен-
зивна пропаганда, но тя е изключително глупа-
ва, като символиката, стига до абсурди и сме-
хории („Високи добив!“, „Сталин ни ги даде“, 
например е един поздрав и отговор, който са 
се опитали да наложат през 50-тте; после, с те-
чение на времето нещата стават просто само 
смешни). В един момент се въвежда постепен-
но и национална символика, която в началото е 
тотално отречена и заради нея хората са били 
наричани „фашисти“.
Едно от големите национални предателства 
над България е когато през 45-49-та насила 
карат хората в Благоевградско да се пишат ма-
кедонци. По-късно това се поправя. Армията е 
наборна, което осигурява на България силна и 
голяма армия, но тя е с малко отровена атмос-
фера от прекаления диктат над войниците по 
съветски образец.
По начало всички граждани нямат никакви пра-
ва - не е можело да се протестира по никакъв 
начин за каквото и да е, трябвало е да се мълчи 
и да се примиряваш. С хода на социализма това 
се смегчава. Въобще смегчаването на диктату-
рата е основна характеристика на тоталитарна-
та държава в България, но пък диктатурата е 
толкова силна в начало, че всяко смегчаване е 
колкото добре дошло, толкова и недостатъчно. 
Всички медии в България са били държавни, и 
контролирани от службите за сигурност. Има-

ло е цензура, но не силна, по-добрите западни 
филми и книги са били пускани в държавата, 
но разбира се, не всичко. Ако някоя тема или 
реплика засяга комунистическата идеология, 
творбата не се допуска. (Така например стоят 
нещата с албума на Пинк Флойд “The Final cut”, 
заради три думи – „Брежнев взе Афганистан” 
– Леонид Брежнев е ръководителят на Съвет-
ския съюз по това време и твърди, че съветски-
те войски в Афганистан са малко). Понятието 
„забранен филм, песен или книга” е още в реч-
ника на хората от старото поколение.  
На политическата сцена излиза само БКП, коя-
то е държала цялата власт в държавата, а БЗНС 
са само за мнозинство. 
Много характерно е било организирането на 
хората още от деска възраст в тоталитарни ор-
ганизации: „Чавдарче“ - от 9 до 12 год., „Пио-
нер“ - от 12 - 14; ДКМС (Димитровският ко-
мунистически младежки съюз) - 14 до 28-30 
год. ОФ ( Отечествен Фронт) е политическа 
коалиция, която се грижи за всички останали. 
Интересно е, че първите две са копие на скаут-
ската символика, а пионерската връзка идва от 
каубойските шалчета, през скаутската кърпа, 
през съветските пионери, та до нас. Чавдарче-
тата са носели калпачета и сини връзки. Посте-
пенно тоталитарните организации са оставали 
без никакви смислени дейности и смисъл и са 
се превърнали в трамплин за кариера на нате-
гачи и подмазвачи, хората в голямата си част 
не са се интересували от техните мероприя-
тия, въпреки, че властта ги искала там, но не 
ги е натискала твърде много и не ги е карала да 
участват насила.
Едно от най-лошите неща през този период е 
жестокият, брутален милиционерски произвол. 
Смегчен, разбира се, след 60-та, когато се за-
криват концлагерите и остават само нормални-
те затвори.
Съдът е зависим  - ако партията му каже нещо 
то това се превръща в закон и решенията отно-
во опират до държавата като върховна инстан-
ция.
Първоначалният тотален контрол на политиче-
ската полиция над хората е ставал все по-дис-
кретен и все по малко жесток и насилствен.
Държавата се занимава с много хвалби, с огро-
мна и лъжлива пропаганда как всичко се подо-
брявало все повече и повече.
Цялата информация в държавата е била „дър-
жавна“, „служебна“ или някакъв друг тип ор-

история
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ганизирана информация.
Така нареченият „дефицит“ бележи цялата ис-
тория на тоталитаризма, а именно това е липса-
та на стоки по магазините. Той е компенсиран 
с масови продажби „под масата” (също жаргон 
оттогава – стоката е малко и се продава само на 
свои хора, познати или такива, които пък се от-
плащат с нещо друго. Това е всъщност скрита 
корупция). Връзките отново са заемали мястото 
на парите. Сивата икономика е била донякъде 
преследвана от властта, но е била повсеместна. 
Тоталното национализиране и изземване на 
собствеността след 44-та е директно и безапе-
лационно. А в следващите години и в края на 
режима имотите са изземвани чрез отчужда-
ване на имоти и плащане с ниски цени, а сре-
щу земята която ти вземат получаваш само ако 
имаш право един апартамент, като трябва да си 
го доплатиш.
Нямало е западни коли, като след 70-те се е ча-
кало за коли от 5 до 17 години, като са внасяли 
10 тогавашни заплати на държавата и се чакало 
от 5 до 17 години, за да купиш „Лада”, „Мос-
квич”, „Шкода” и „Вартбург”. Запорожките и 
са били без ред, те е можело да се вземат вед-
нага.
Спокойствие и мирен живот са живяли, особе-
но от 70-тте насам, когато и икономически и 
социално хората са се чувствали по-добре. Хо-
рата не са си заключвали къщите и са 
живели спокойно и без страх от прес-
тъпления. Забранено е било обаче 
напускането на държавата без разре-
шение от властта. Ако днес то е забра-
нено само на обвинените в престъпле-
ние и на длъжниците, в онзи период 
разрешението се дава на много малко 
хора. Много обаче опитват и успяват 
да избягат в чужбина. Който не успее 
бива осъждан на строг затвор. 
В държавата има известен ред, който 
се гради на мълчанието на хората да 
не се оплакват и да недоволстват. А 
ако някой каже нещо против властта 
то се намесва държавна сигурност и 
го разследват като „враг на държава-
та“.
Антизападната пропаганда е огромна и е друга 
важна характеристика на времето - колко било 
зле там се е говорело навсякъде  - във вестни-
ци, филми, книги. Но държавата е правела  и 
опити за сътудничество със запада, там са били 

технологиите, без който ние не сме могли да 
постигнем технологичен напредък.
Налице е в икономическо и социално отноше-
ние плавно, но частично в сравнение със запад-
ните страни подобрение на живота от 1944 до 
1989 година. Хората са живеели спокойно и са 
имали достатъчно да живеят предоволно. Има-
ло е дефицит, но не са малки случаите когато 
видимо не заможни хора вдигат сватба с над 
200 човека и над 5-6 дни. Това се е случвало не 
веднъж из много български села. Самата дър-
жава достига до най-голям напредък в периода 
1970 – 1986 година, но винаги отстъпва техно-
логично и като ниво на живота от запада. Като 
цяло изоставането е огромно. Социалистиче-
ската икономика се крепи само на съветската 
помощ и когато тя изчезва през 80-тте години, 
крахът и този път е неизбежен и фатален, а за-
едно с икономиката рухва и цялото общество. 
От гледна точка на обикновения човешки жи-
вот, през втората половина на социализма хо-
рата в България живеят ако не задоволено, то 
сравнително спокойно. Но тоталитарната дър-
жава никога не им връща това, което им отнема 
от първия миг на съществуването си – свобо-
дата. 
Онлайн Световен музей на комунизма (Global 
Museum On Communism) 
- www.globalmuseumoncommunism.org/

10	ноември	1989	г.	-	Петър	Младенов	взима	влас-
тта,	 Т.	 Живков	 изненадан	 и	 безпомощен	 стои	
отстрани;	 зад	Младенов	 е	 министър-председа-
телят	 Георги	 Атанасов,	 подкрепил	 преврата,	
но	 оказал	 се	 след	това	 в	 затвора	 за	 стопански	
престъпления.

история
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Europeana – онлайн 
библиотека за културно 

наследство

Какво е „Europeana“

Europeana е проект, с който ЕС прави 
една голяма крачка за запазване на 
културното наследство на стария 
континент. Всяка книга, публикация, 

картина, дори аудио и видео материали 
имащи културна и историческа стойност 
ще може да бъдат намерени на едно място 
– Europeana.eu За да се постигне е нужна 
организация от всички културни институции 
в страните членки. Това ще даде достъп 
на всеки искащ да се докосне до която и 
да е картина, до ръкописи и други ценни 
артефакти без да е нужно да пътува до 
съответния музей или библиотека. Над 2,5 
милиарда книги съдържат европейските 
библиотеки, но за съжаление едва около 1% 
са били налични в цифрова форма преди 
пускането на Europeana. От Комисията 
относно предоставянето на достъп до 
цифрови версии на произведения от културни 
институции от цяла Европа съобщават още 
2008 г., че ще отпуснат за периода 2009-2010 
г. около 120 мил. EUR за подобряване на 
онлайн-достъпа до културното наследство на 
Европа. 

Преди пускането на „Europeana“

Още през 2000 г. Европейската комисия 
започва работа по цифровизация на 
материали в областта на културата и онлайн 
достъпа до тях. Пет години съфинансира 
научноизследователски проекти и подпомага 
всички държави членки, които имаха желание 
да осигурят онлайн достъпа до своето 
културно наследство. 

През юни 2005 комисар Рединг направи 
водещ проект в стратегията i2010 на ЕС 
дигиталната библиотека. Причината за това 
е масовото за тогава интернет влияние. 
Наличието на онлайн телевизии, музика, 
филми в мобилните телефони и много 
други налични съвременни произведения 
на културата в различни аспекти. Това 
стимулира ЕС да предприеме тази крачка. 

През септември същата година комисията 
очерта мерките, необходими за осигуряване 
на достъп до културното и научно наследство. 
„Без колективна памет, ние сме нищо и 
нищо няма да можем да постигнем. Тя 
определя нашата идентичност и ние я 
използваме непрекъснато – образование, 
работа и дори през свободното си време.” 
Коментира” Information Society and Media” на 
ЕС.

На 20.9.2007 се проведе семинар на тема 
„European, Дигитални библиотек”. Юни 2008 
се подписа меморандум относно старите 
произведения. Заседание на експертна 
група на високо равнище по въпросите на 
дигиталните библиотеки. 

20 ноември същата година официално се 
пуска www.europeana.eu, церемония в 
Брюксел, Националната кралска библиотека. 
Присъстващи са били: председателя на 
Комисията Жозе Барозу, комисар Вивиан 
Рединг (информационно общество и медии), 
Кристин Албанел, министър на културата 
на Франция и понастоящем председател на 
Съвета на ЕС на министрите на културата, 
министри, отговарящи за културата и 
аудиовизуалните въпроси в държавите-членки 
на ЕС, както и представители на европейски 
културни институции.

След пускането на „Europeana“

Официалното стартиране е станало след 
заседание на Съвета на министрите на 
културата на 20.09.2008 г.

Чрез сайта (www.europeana.eu) интернет 
потребителите от цял свят имат достъп 
до над два милиона книги, карти, записи, 
фотографии, архивни документи, картини 
и филми от националните библиотеки и 
културни институции на 27-те държави-членки 
на ЕС. Достъпна виртуалната библиотека на 
всички езици в ЕС всеки интересуващ се от 
почти всички сфери на културата ще може да 
разполага свободно с информацията.

Жозе Мануел Барозу, председател на 
Европейската комисия, заяви: „С Europeana 
ние съчетаваме европейското конкурентно 
предимство в съобщителните и мрежовите 
технологии с нашето богато културно 
наследство. Сега европейците ще могат да 
ползват бързо и лесно чрез един единствен 
портал невероятните ресурси на нашите 
великолепни колекции. Europeana е много 

Култура

http://www.europeana.eu
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повече от библиотека: тя е истинско 
динамо, вдъхновяващо европейците от 
ХХІ век да се стремят да достигнат 
творческата сила на иновативни предци 
като съзидателите на Ренесанса. Само 
си представете възможностите, които 
предлага тя на студенти, любители на 
изкуството или учени за онлайн достъп 
до културните съкровища на всички 
държави-членки, както и за съчетаването 
им и търсене в тях. Това е убедителна 
демонстрация на факта, че културата е в 
ядрото на европейската интеграция.“

Над 1000 културни организации от цяла 
Европа са предоставили материали за 
Europeana. Институции като Лувара в 
Париж и Райксмузеум в Амстердам. 80 000  
записа предоставя френският Национален 
аудиовизуален институт, както и библиотеки 
от всички страни членки.

За съжаление малко след пускането на 
„Europeana“ сайта „пада”, което означава, че 
става недостъпен след претоварване. Поради 
огромния потребителски интерес и най-вече 
към портрета на „Мона Лиза”, който е бил 
отворен от около пет милиона души от цял 
свят. Според Европейската комисия (ЕК) сайта 
е отворен много повече от очакваното. За 
това е спрян, за да се осигурят допълнителни 
сървъри, които ще помогнат това да не се 
случва в бъдеще. „Europeana падна жертва 
на собствения си успех“, казва Мартин 
Селмайр, говорител по телекомуникациите 
на ЕК.

Финансиране на Europeana

Още от 2000 г. ЕК започва финансирането на 
научно изследователски проекти в областта 
на цифровизация. През 2005 г. значително 
увеличава средствата за изследвания в 
областта, но е значително по-назад от Япония 
и САЩ.

2008 г. Комисията заявява своя ангажимент 
да подпомогне държавите-членки в 
осигуряването на онлайн достъп до тяхното 
ценно културно наследство. В периода 
2009—2010 г. 69 милиона EUR по линия 
на Програмата за научни изследвания 
на ЕС ще се изразходват за дейности 
по цифровизацията и разработването 
на цифрови библиотеки. За същия 
период по програма Програмата за 
конкурентноспособност и иновации на ЕС са 

предвидени 50 мил. EUR за подобряване на 
достъпа до културното наследство на Европа. 
Цифровата форма на пет милиона книги 
в европейските библиотеки обаче вече са 
оценени на около 225 милиона EUR, без да се 
включват обекти като ръкописи или картини.

В Бизнес плана е заложено увеличение на 
приходите. За 2011 около 2, 7 мил. EUR, а 
до 2015 г. 3,6 мил. EUR Като се предвижда 
увеличение в спонсорството с над 300%.

Технически данни 

Сайта е лек и удобен. Представлява страница 
с бял фон, сменящо се лого с на различни 
езици в лявата страна на страницата. В 
средата е поставено полето за търсене. Горе 
хоризонтално има меню, което улеснява 
посетителя относно това за какво е влязъл в 
сайта. Под полето за търсене е разположена 
‘лента’, която предоставя всеки път различни 
резултати от базата данни на виртуалната 
библиотека. Така ако не знаете какво точно 
искате да търсене можете лесно да се 
насочите към нещо. 

Под лентата са разположени „прозорчета”, 
които също помагат за търсенето на 
определен тип информация. Такава от 
потребители и новите неща в сайта.

В резултатите от търсена дума или фраза се 
прехвърля в страница на намерени резултати. 
Освен показваните намерени файлове може 
да се сортират по тип – Изображения, Видео, 
Текст и Аудио. Отделно по език, държава и 
година. Като за всеки резултат има кратка 
информация.

За около две години European има над 100

Разполага с над 6 мил. дигитализирани файла.

•	 Изображения – картини, скици, карти, 
фотографии и снимки на музейни 
артефакти

•	 Текст – книги, вестници, писма, 
дневници и архивни текстове

•	 Аудио – музика, записани речи, радио 
предавания

•	 Видео – филми, новинарски 
излъчвания и телевизионни 
предавания

Култура



- http://nauka.bg - 56

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

- http://nauka.bg - 57

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

Предоставени са от музеи, галерии, 
национални архиви, библиотеки, аудио и 
видео колекции. 

Управление

Europeana е под юрисдикцията на EDL 
Foundation. 

Членове на Борда на Подизпълнителите са: 
Консорциум на Европейската Изследователска 
Библиотека, Института за Аудио и Видео 
Архив,  Дас Бунес архив (Германия), 
Националната библиотека във Франция, 
Аудиовизуалния институт на Франция, 
Националната библиотека на Испания, 
Министерството на културата на Испания.

Маркетинг

Три основни дейности:

- Продажба на продукти и услуги.

Това ще се постигне чрез статистически данни 
и ПР

- Линкове към Europeana

Поставяне на линкове в Europeana към 
колкото се може повече сайтове с цел 
да ги стимулира те да поставят линк към 
виртуалната библиотека. Така ще се подобри 
позицията от резултати в търсачки като Google 
и Yahoo. Като се предвижда до 1012 да има 
около милион редовни потребители на месец.

- Подобряване на потребителската среда

Увеличаване на файловете в сайта. Както и 
технически подобрения, които ще помогнат 
за по-добро търсене, както и тип социална 
мрежа. Споделяне на потребителите едни с 
други файлове, оценяване, коментари и т.н.

Поставени цели

Вече има два подпроекта на Europeana

1. EuropeanaLocal 

2. European Film Gateway 

Като е предстои официалното пускане на 
Europeana Version 1.0. Пускането му ще е с 
нова подобрена версия на сайта и с над 10 
мил. дигитализирани файла.

Поставените цели до 2011 са главно за 
подобряването на потребителската среда и 
увеличение на трафика. Предвиждат се над 
10 000 регистрирани до края на 2012. Да 
бъде в топ 10 на всички търсачки. Минимум 
50% от тряфика да е от търсачки, като всеки 
потребител да прекарва над 30 сек. В сайта. 
Винаги и от всякъде да може да се посещава, 
да няма грешки в системата. Увеличаване 
на скоростта на работа в сайта. Отговаряне 
на запитване в рамките на 48 часа.  До 2012 
г. да сътрудничи с 14 от 27-те членки на ЕС. 
Достигане на 25 милиона отделни файла, като 
цели книги, филми и т.н.

Доброволно превеждане на файловете.

Конкуренция

GoogleBooks има доста дълга история и 
тя започва своето начало през далечната 
1996 година, когато едва се заражда 
идеята за дигитализиране на книгите и 
създаване на една нова технология, чрез 
която обикновеният потребител ще може 
да индексират съдържанието на книгите 
и да анализира връзките помежду им, 
определяйки уместността и полезността на 
всяка книга като проследява броя и качеството 
на позоваванията в нея от други книги.

Една нова среда, където всички хора на 
Земята ще имат възможност да търсят във 
всички книги по света, за да намерят тези, 
които представляват интерес за тях.

Самият проект стартира през 2002 година, 
като екипът заел се с това се сблъсква с много 
проблеми, най-големият от тях е времето 
през което се сканират книгите. Като за 
пример библиотеката на към Мичиганския 
университет, неговата алма матер и пионер в 
начинанията за библиотечно цифровизиране, 
като проектите JSTOR (http://www.jstor.org) 
и Създаването на Америка (http://www.hti.
umich.edu/m/moagrp/ ). За сканирането на 
седемте милиона тома в университетската 
библиотека ще са необходими по тогавашни 
изчисления хиляда години.

Google бързо и старателно се развиват и 
през следващите години те развиват нови 
технологии, за дигитализиране на книгите със 
старинни шрифтове и над 400 езика.

През 2004 година те сключват договори с 
едни от най-големите библиотеки в света 
за рамките от три години да дигитализират 

Култура
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над един милион книги от XIX век. Стартира 
и „Google Печат” като за партньори имат: 
Блекуел, Кеймбридж Юнивърсити Прес, 
Юнивърсити ъв Чикаго Прес, Хофтън Мифлин, 
Хиперион, Макгроу-Хил, Оксфорд Юнивърсити 
Прес, Пиърсън, Пенгуин, Персеъс, Принстън 
Юнивърсити Прес, Спрингър, Тейлър и 
Франсис, Томсън Делмар и Уорнър Букс и др.

В края на година се обявява началото на 
проект „Библиотека“ на Google Печат, 
който става възможен благодарение 
на партньорствата им с Харвардския, 
Мичиганския, Оксфордския и Станфордския 
университет, както и с Нюйоркската 
обществена библиотека. Общо сбирките на 
тези изключителни библиотеки надминават 
15 милиона тома.

През следващата година „Google Печат” се 
променя на „Google Търсене”, като името 
отговаря на характеристиката на самият 
проект, как хората „търсят” книгите, който 
искат. 

Google дарява 3 милиона долара на 
щатската библиотека на Конгреса, за 
дигитализиране на историческото наследство 
и разпространяването му в интернет.

Има още няколко подобни проекта на 
различни библиотеки, като Паметта на 
Америка1 на библиотеката на Конгреса на 
САЩ, проект „Гутенберг“2, проект Милиони 
книги 3  и Универсалната библиотека.

В момента Google Books е най-голямата 
онлайн библиотека като е преведен на над 
35 езика, от японски до чешки и финландски.  
Над 10 000 издатели и автори от повече 
от 100 страни участват в Партньорската 
програма на Google Търсене на книги. Проект 
„Библиотека“ се е разрастнал до момента 
като включва 28 партньори, включително 
седем международни партньорски 
библиотеки, тези на Оксфордския 
университет (Великобритания), Университета 
„Комплутенсе“ в Мадрид (Испания), 
Националната библиотека на Каталония 
(Испания), Университетската библиотека на 
Лозана (Швейцария), Университета в Гент 
(Белгия) и Университета Кейо (Япония). 
Но GoogleBooks не е толкова прекрасно 
колкото изглежда за големите компании 

1 http://memory.loc.gov/ammem/index.html
2  http://www.gutenberg.org
3  http://www.archive.org/details/millionbooks

като Microsoft, Amazon, Yahoo, който твърдят, 
че Google незаконно разпространява 
книги без да пита авторите им. През 
2005 година Асоциацията на авторската 
гилдия и Асоциацията на американските 
издатели осъди Google за това, че сканира 
и след това се споразумяват с авторите и 
издателите. Преди две години се е стигнало 
до компромисно решение, което би дало на 
Google правата да дигитализира и да продава 
милиони книги.

В изявление на New York Times4 съоснователят 
на Google Сергей Брин каза: „...назад, ние се 
опитваме да помогнем на читателите...”

Google Books дава възможност на читателите 
да търсят от голям набор от книги, да намират 
и да четат стари и рядко срещани заглавия 
в оригинал, само с отваряне на интернет 
браузъра.

За всеки млад критик, писател и издател това 
е един много лесен начин да бъде забелязан 
от милиони читатели. 

Google Books стартира революция давайки 
свия тласък и принос в новите форми на 
книгоразпространението.

България и останалите страни

Както стана ясно ЕК подкрепя 
сътрудничеството, но не задължава никого.  
България за съжаление е една от страните, 
които не предоставят съдържание. Дейността 
стига до там да се сканират някои снимки, а 
дадени страници да се описват с по няколко 
думи. Дигитализирането на информация 
върви много бавно и задоволяващ интерес ще 
имат много малък кръг от хора, като студенти 
и учени. В Народната библиотека „Св. Св. 
Кирил и Методий” се цифровизират файлове 
още от 2006 г. като това е финансирано от ЕК 
и програма на Министерствата на финансите 
и на културата. До момента има сканирани 
около 3000 дигитализирани книги, документи, 
изображения, което е около 12 GB.

През 2007 г. Словения прие закон за 
партньорство между обществения и 
4  http://www.nytimes.com/2009/10/09/
opinion/09brin.html?partner=rss&emc=rss
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частния сектор, който предоставя нови 
възможности за подпомагане от частния 
сектор на проекти за цифровизация в 
обществени институции. Словакия превърна 
стар военен комплекс в широкомащабно 
съоръжение за цифровизация, в което се 
използват роботи за обръщане на страниците. 
Финландия, Словакия и Литва използваха 
европейски структурни фондове, за да си 
осигурят допълнително финансиране за 
цифровизация. Анализът на Комисията 
показва обаче също така, че в много случаи 
има несъответствие между цифровизацията 
на обекти и осигуряването на онлайн достъп 
до тях. Например от всеки четири германски 
музея, които са преобразували материали в 
цифрова форма, само един предлага онлайн 
достъп до тях, а само 1 % от материалите, 
цифровизирани от полски архиви, е достъпен 
онлайн.

Франция е предоставила най-много 
информация до момента.

Оценка на проекта

Запазването на културното, историческото 
и въобще научното наследство по този 
начин е една много добра идея възможна 
както се вижда не само за мащабите на 
ЕС, а дори и за частна компания която е 
Google. Предимствата на Europeana са къде 
по-напред, но въпреки това има видима 
конкуренция. Развитието в дигитализирането 
на файлове е много важно от и гледна точка 
на практическото използване. Любители, 
студенти и учени ще могат да преглеждат 
архиви на почти всички библиотеки от ЕС 
без дори да излязат от мястото в което се 
намират. Нужно е само интернет достъп, за да 

се добере всеки до нужната му информация. 

С развиващите се технологии това не само е 
плюс, това е необходимост. 

Като културмениджмънтски проблем бих 
отбелязал няколко важни точки, които е добре 
да бъдат решени.

Най-важно е по-добрата връзка между 
търсачката и архивит, както и стимулиране 
за по-добра организация и подобрение на 
техните сайтове. Следващите важни етапи 
са от гледна точка на рекламата. По-добра 
реклама, въпреки наплива който е видим за 
мащабите на този проект не е достатъчно 
за големината на участниците – държавите 
членки на ЕС.

Библиография:

1.http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=IP/08/1255&format=HTML&aged=
0&language=BG&guiLanguage=en 
2.http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=IP/08/1747&format=HTML&aged=
0&language=BG&guiLanguage=en 
3. http://ec.europa.eu/information_society/
activities/digital_libraries/index_en.htm 
4. http://www.capital.bg/show.
php?storyid=615882 
5. http://dev.europeana.eu/edlnet/edl_
foundation/purpose.php
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Радослав	Иванов

Обектът на изследването е фестива-
лът Филмини като събитие, което е 
насочено към популяризиране на 
късометражно кино.  Явлението на-

сочва преди всичко целите си към запознаване 
на публиката с нови форми на кинематогра-
фично изразяване, и съответно – с техните ав-
тори. Имайки предвид поставените главни 
цели, се предполага, че фестивалното събитие 
ще може да се превърне в организиращо ядро, 
което центрира около себе си  освен търсения 
на подобни художествени продукти, и обмена 
на опит, свързан с продуцирането, и качестве-
ното пазарно реализиране на такъв тип ки-
нопродукция. Също така, сред целите, които 
фестивалът си поставя, е стремежът той да ста-
не платформа за кино-професионалисти и лю-
бители. С оглед на информацията, която проду-
центът на фестивала Елена Мошолова ни 
предостави, тук в общи линии се резюмират 
някои черти на фестивала в рамките на специ-
фиката на  българския културен пазар. Групата 
хора, които в последствие стават екип на фес-
тивала, започва да се занимава първоначално с 
организирането му около година преди негово-
то първо издание.  Посочва се, че първоначал-
но определените цели, които новосформирани-
ят екип си поставя, са осъществени и 
продуцентът споделя оценката, че дебютът на 
фестивала може да се определи като изключи-
телно успешeн. Относно това, тя допълва, че 
първото издание на Филмини е изиграло своя 
положителен ефект както върху цялостната 
публика, така и върху млади професионалисти, 
занимаващи се с кино. В момента екипът на 
фестивала се състои от 10 души, като първона-
чалният брой на хората е бил 7. Всеки от чле-
новете на екипа  има свои диференцирани зада-

чи в рамките на организацията. Тук е 
необходимо да се отбележи, че  взаимоотноше-
нията между хората от екипа са такива на рав-
нопоставеност, на базата на което организаци-
онната йерархия на явлението може да се 
определи като  хоризонтална система на орга-
низация. Това определя до голяма степен и 
процесуалността по отношение на професио-
налните взаимоотношения между тях, тъй като 
това, че всички членове от екипа са равнопо-
ставени, определя и механизмите им на дейст-
вие по отношение на отделните компоненти от 
организацията на фестивала – комуникацията 
помежду им става директно, а компетеността 
на отделните членове позволява в някои от ета-
пите на осъществяването на фестивала прави-
лото за ненамеса в задачите на другите членове 
да се нарушава. Във връзка с последното, про-
дуцентът на фестивала посочи, че понякога се 
допитва до мнението на хора от екипа си от-
носно филмовата селекция – нещо, което тя оп-
ределя като недопустимо при големите фести-
вали, но същевременно посочва, че 
информираността на хората от екипа й, както и 
личната съпричастност по отношение на дей-
ността, свързана с популяризиране на този тип 
кино-култура, се явяват качества, които позво-
ляват членове от екипа, които принципно ня-
мат намеса в селекцията на филмовите загла-
вия, да вземат участие и в този процес в дадена 
степен. Това, което принципно се разглежда 
като недостатък на хоризонталните организа-
ционни системи – необходимостта от перфект-
на комуникация между членовете на екипа, в 
конкретния случай е разрешено от обстоятел-
ството, че при всеки от тях е налице ентусиа-
зъм за работа в такава степен,  че от  своя стра-
на той  позволява и осъществяването и 
поддържането на необходимото ниво на меж-
дуличностна комуникация в рамките на екипа. 
Също така в подготовката се включват и добро-
волци, които помагат предимно за техническо-
то осъществяване на фестивала, като по-скоро  
те се определят в последния момент. Сред ос-

Механизми и аспекти на действие между 

Филмини и аудиторията му
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новните цели на Филмини се поставят следни-
те: стремежът фестивалът да се запази в теку-
щия мащаб, който е успял да изработи като 
механизъм на пазарно присъствие – продуцен-
тът споделя желанието си Филмини да остане 
неголям фестивал, който предоставя много до-
бра селекция на заглавията, с богатство на про-
грамите, като основен стремеж в това отноше-
ние е зрителят да не бъде претоварван с 
множество заглавия и по този начин – отегча-
ван. В допълнение се споделя мнението, че е 
налице стремеж, фестивалът да бъде адекватно 
поднесен за спецификата на градската среда в 
София – тук се има предвид високата динамика 
и забързания темп на живота в столицата и от-
ношението на това обстоятелство към практи-
ките, свързани с културния живот в града. Про-
дуцентът на фестивала споделя стремежа си 
фестивалното събитие да бъде представяно по 
балансиран начин, що се отнася до горе-комен-
тирания аспект, свързан със свободното време 
като индивидуален човешки ресурс. Балансът 
се състои в адекватното съчетаване на праз-
нично и ежедневно  в образа на събитието, чрез 
който то пребивава в обществения живот. Не-
обходимо е да се отбележи, че организаторите 
на фестивала възприемат идеята, че целта им 
не е фестивалът да бъде финансово и комерси-
ално печеливш. Посочва се, че във финансово 
отношение, достатъчно добро финансово по-
ложение е налице, ако годишният му бюджет 
завършва така, че осъществените приходи да 
могат да покрият всички направени разходи 
(като тук се включват и разходите по посеще-

ния на фестивали в чужбина, и покани и грижа 
за гостите на фестивала). Непредвидените пе-
чалби се инвестират в нови негови компоненти 
или звена. Като много важен такъв продуцен-
тът определи уъркшоповете на Филмини, като 
събития,  чиято основна цел е стимулирането 
на кино и творческа дейност сред млади бълга-
ри, имащи професионални интереси в облас-
тта. Сред целите, които са решаващи за тези 
„работилници”, са и стремежът да се увеличи 
цялостното присъствие на късометражно кино 
в страната, като това включва и адекватната ин-
формираност за неговите конкретни явления,  
стремежът към разпространение на филми, 
както и не на последно място насърчаването на 
експерименталните и новаторски стилове в съ-
временното кино.  Продуцентът коментира, че 
при миналогодишното издание на фестивала, 
не са успели да проведат нито един подобен 
уъркшоп, тъй като целите им са били в друга 
насока – провеждането на прожекции в три 
зали. Досега са проведени няколко уъркшопа, 
като някои от тях са посветени на актьорско 
майсторство, анимация, кино-критика. Реали-
зирането на подобен тип странични за самото 
фестивално събитие компоненти от типа на 
уъркшоповете се определя от членовете на 
екипа като мотивирано от необходимостта фес-
тивалът да бъде практически полезен на бъл-
гарски творци, като се акцентира, че изборът 
на теми за уъркшоповете се спира предимно 
върху невралгични за българското общество 
теми. Продуцентът на фестивала, коментирай-
ки проведения уъркшоп, посветен на анима-

Нека като увод да започнем 
с култовия кратък филм на 
холандския режисьор Тео Ван 
Гог - “Покорност” Част първа 
(Submission- Part 1)
В превод на думата “ислям” на 
английски.
Филм описващ статутът на 
жената в мюсюлманския 
свят, видян през погледа на 
режисьра и със съдействието 
и разказите на Ааян Хирши 
Али, млада суданка решила да 
се откаже от религията си, и да 
напусне родината си, именно 
поради недоволството си към 
“отредения” й социален статут 

на жена в света на Исляма.
Филмът шокира световната 
общественост и поради 
факта, че коства живота на на 
режисьра Тео Ван Гог, потомък 
на фамилията на големия 
холандски художник Винсънт 
Ван Гог, който след излизането 
на филма и изразеното чрез него 
свободно мнение е зверски убит 
посред бял ден в центъра на 
Амстердам на 2 ноември 2004, 
докато спокойно си кара колело, 
от мароканския емигрант 
Мохамед Буйери.
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торското изкуствто, сподели, че основната цел 
е била „да се провокират” българските анима-
тори, като провокацията е с цел да се припомни 
на този творчески кръг, че може да създава и 
продукти, при които определяща е художестве-
ната им стойност, а не предимно комерсиална-
та – създаването на реклами. Тук провокиране-
то спрямо авторите на анимация се 
осъществява чрез демонстриране на интерес, 
каквото всъщност представлява един такъв 
уъркшоп. Продуцентът на фестивала споделя 
факта, че в страната ни годишно се създават 
между 60 и 100 късометражни филма. Малка 
част от тях се продуцира от Национален Фил-
мов Център, друга се финансира от филмовите 
училища в страната, докато най-значителната 
част се създава от хора, които сами финансират 
своите филми. Относно осъществяването на 
селекцията от заглавия за всяко ежегодно изда-
ние на фестивала се посочват различни меха-
низми, присъщи на различни организационни 
етапи, отново в ежегоден аспект. Първият етап 
се състои в процеса на осъществяване на връз-
ка с авторите на късометражно кино, при която 
те биват поканени да изпратят своите филми. 
Тук са налице различни начини за това – освен 
личната връзка с тях, това може да бъде и елек-
тронното огласяване на предложеното за 
включване в селекцията заглавие. Този етап 
приключва около средата на лятото, след което 

започва същинско-
то селектиране. 
През този втори 
етап членовете на 
селекционната ко-
мисия се запознават 
с предложените за-
главия, като опреде-
ляща е художестве-
ната стойност на 
заглавието. Проду-
центът споделя, че 
при дейността по 
селектиране на 
филми  екипът се 
стреми да не позво-
лява следването на 
вкусови тенденции, 
определяни от дру-
ги големи фестива-
ли,  да се превръща 
в обичайна постъп-

ка, а дори напротив – цели се това да се избяг-
ва. Свързаността с формираната публика, спо-
ред продуцента, е на достатъчно добро ниво, 
ако се вземе предвид осъществяваната обратна 
връзка, състояща се в комуникация чрез катего-
рията „най-добър филм на публиката”. Посоч-
ва се, че при адресирането на подобни филмо-
ви продукти към публиката е от значение 
абсолютно всеки елемент от поведението на 
организацията, която се заема с тази задача, 
тъй като залата и обстановката имат решаваща 
роля за начина, по който продуктът се възприе-
ма. Коментирайки това, продуцентът заключа-
ва, че е необходимо посланието, което органи-
зация като Филмини отпраща към своята 
публика чрез подбора от заглавия и формата на 
цялостното си присъствие, да бъде адекватно 
възприет, т.е  да отговаря в някаква степен на 
очакванията на публиката, за да се осъществи 
взаимодействието между двете страни. Фести-
валът събира публика, за която може да се каже, 
че има изработени механизми за предварител-
но информиране относно събитията свръзани 
със същия, във връзка с което е налице мнени-
ето, че провеждането на прожекции на три мес-
та в столицата (Одеон, Дом на киното, Евро-
Български Културен Център) на този етап е 
достатъчно. Също така се осъществяват и про-
жекции в други градове в страната – Благоев-
град, Стара Загора и Варна, а в Червената къща 

“ REPLAY “Многократно награждавана 
късометражна френска анимация за 
това бъдеще ,което ни застрашава по 
собствените ни грешки....... За едно дете 
е трудно да се съобрази с погиването на 
човечеството!

http://www.dailymotion.com/video/x3ki11_
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в София се излъчва селекция от най-доброто от 
фестивалната програма, като всички изброени 
дотук се осъществяват извън рамките на фе-
стивалното време – обикновено до два месеца 
след самия фестивал (октомври).  Организаци-
онната структура на фестивала се състои от 
различни компоненти. На първо място се по-
ставят ‘Реклама’ и ‘PR’, като в тях се включват 
дейностите по отношение на изработването на 
цялостната рекламна стратегия, изработване 
на рекламни материали, връзки с медиите, ця-
лостна визия на фестивала и връзки с общест-
веността. Друг организационен компонент е 
този, който се занимава с гостите на фестивала, 
като тук се включват и отношенията на парт-
ньорство с други фестивали, както и кореспон-
денцията с тях. Следващият компонент е отдел 
‘Финанси’, като дейността му включва както 
фондонабиране, така и осъществяване на пла-
щания. Отделна група хора, обособени в отдел-
но организационно звено, се занимават с под-
готовката и реализацията на тематичните 
уъркшопове. Като най-голямо звено в органи-
зационната структура на фестивала, продуцен-
тът определя групата хора, занимаващи се със 
филмовата селекция, като се прави уточнение-
то, че то не може да бъде определено като отде-
лен организационен компонент, тъй като дей-
ността му изисква особено отношение и се 
определя като „сърцето на фестивала”. Относ-
но финансиране от страна на чужди културни 
институти, посочва се, че такива за Филмини  в 
даден етап са били Френския Културен Инсти-
тут, Британски Съвет, Испански Културен Цен-
тър „Сервантес”, посолствата на Португалия и 
Иран в България. Фестивалът е в сътрудни-
чество с голяма част от българските културни 

институти. Сред държавните такива са Нацио-
нален Филмов Център, Министерство на кул-
турата, Българска национална филмотека. Сред 
частните спонсори на фестивала са различни 
компании – Hewlett Packard, Schweppes. Като 
евентуална стъпка за разширение на подобно  
междуинституционално и финансово сътруд-
ничество се посочва възможността за включва-
не към програма “Media” на Европейския съюз, 
която има целево финансиране за фестивали. 
Като една от трудностите, които се посочват 
относно ежегодната организация на фестивал-
ното събитие, се посочва, че при началния етап 
на организирането му всичко представлява 
само проект, като за всеки от тези проекти се 
кандидатства за определени сътрудничества с 
други институции, като това определя и финан-
совото състояние на фестивала на този етап – 
не са налични никакви капитали. Всичко, което 
се очаква, постъпва от реализираните проекти 
на сътрудничество. Тази несигурност по отно-
шение на възможните проекти за съдействие и 
финансова помощ се отразява като огранича-
ващ фактор  за дейността на екипа на Филми-
ни. Продуцентът сподели, че при наличие на 
такива традиционни трудности, се правят опи-
ти отделни модули от фестивала да не се из-
ключват от цялостното фестивално събитие, 
като за целта се търсят алтернативни начини за 
попълване на създалия се финансов недоста-
тък. Търсенето на подобни алтернативи се на-
сочва преди всичко не към намиране на друг 
финансов ресурс, а към хора, които с дейността 
си могат да помогнат пряко за някоя от задачи-
те, свързани с осъществяването на фестивала, 
т.е – да се намери начин необходимата задача 
да се реализира срещу по-малка сума. За при-

Signs
http://www.vbox7.com/play:120f1cf0
http://www.facebook.com/video/video.php?v=345848348745

“Животът е в знаци...”
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мер се посочва издаването без никакво стра-
нично финансиране на DVD, включващo късо-
метражни анимационни филми, създадени от 
участници в уъркшопа, посветен на анимация. 
Като допълнителна цел на фестивала, проду-
центът определя стремежа към по-висока раз-
познаваемост сред българската публика. Също 
така, се посочва, че изискванията на частното 
спонсорство спрямо подобен род фестивална 
дейност могат да бъдат доста тежки, като тук 
се има предвид изискванията спрямо реклам-
ната дейност, която спонсорираната страна се 
задължава да извършва за своя спонсор. Във 
връзка с това, продуцентът посочва, че при ми-
налогодишното издание на фестивала, той е 
бил реализиран без никаква спонсорска наме-
са.
 След цялостното представяне на ме-
тодите за организация на тази система и осъ-
ществяване на нейните цели, може да се 
направи изводът, че всеки един етап от органи-
зирането на фестивала може да се прояви като 
проблемен. Изследването тук ще се съсредото-
чи върху сферата, обхващаща взаимоотноше-
нията публика-Филмини, като се има предвид 

публиката в София, понеже те са основната 
целева аудитория и освен това прожекциите 
в провинцията не следват някаква система, а 
имат по скоро импровизиран характер в рамки-
те на годишното издание. Естествено не може 
да се пренебрегне цялостната обстановка в 
България (културни настроения, възможности 
за приложение, осведоменост по темата и пр.), 
които влияят върху начините на осъществя-
ване и възможностите за разширение на това 
явление. В  този смисъл ще бъдат очертани ня-
кои основни положения предпоставящи насто-
ящата ситуация, в която Филмини се реализи-
ра, като бъде направена връзката между тях и 
предпоставките, които формират (напр. места 
за прожектиране, подобни сфери, каквито са 
комерсиалните мултиплекс кина и съответно 
тяхното влияние върху българската публика 
като цяло). Като първия по рода си фестивал 
за късометражно кино в България, появил се в 
отговор на липсата и съответно нарастващата 
нужда от такава ниша, първоначалната му роля 
е била да се прокарат пътища за тази форма на 
Седмото изкуство. Съответно основна зада-
ча е да се проучат и преосмислят начините за 
връзка с целевата публика (а като такава Еле-
на Мошолова определя най-вече  интелигент-
ната млада публика, която има афинитет към 
съвременните форми на изкуство, каквото е и 
късометражното кино). Основните акценти тук 
са медийното присъствие, подходящи места 
за прожекции, възможности за реализация на 
българските творци, степента на образованост 
на основната публика, което определя и нейна-
та адекватност спрямо събитието. Всичко това 
определя сферите на комуникация, осъществя-
ващи се на базата на инициативност, най-вече 
от страна на Филмини.
 Като един от основните проблеми относно 
подходящите места на прожекции, но за съжа-
ление в малка степен поддаващи се на контрол 
от страна на Филмини, е липсата на кина в Бъл-
гария като цяло. В София фестивалът вече е 
присвоил като „своя територия” трите възмож-
ни такива места (по думите на продуцента) – 
Дом на киното, кино Одеон и Евро-Български 
Културен Център. Очакванията на публиката 
до голяма степен са повлияни и от мястото на 
прожекцията, затова поставеният тук акцент е 
с висока степен на важност. Засега фестивалът 
няма амбицията да увеличава броя на местата 
за прожекция (първо с оглед на възможностите 

*Оскар за 2009 г.
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за такива места и второ с оглед на все още не-
подоготвеността на публиката за такъв мащаб 
на фестивала). Естествено като град с висока 
концентрация на хора, а съответно и на всяка-
къв тип дейности (в случая се интересуваме от 
културните), София има човешки, финансови и 
културни ресурси, с помощта на които Филми-
ни е създаден и продължава да се осъществява. 
Но липсата на такава обстановка в останалата 
част от България няма как да не повлияе (т.е. 
наистина да не повлияе) на цялостната култур-
на осведоменост и адекватност на публиката 
(като част от България).
Друг проблем на национално ниво, на който 
Филмини се опитва да намери начин за разре-
шение е невъзможността за творческа реализа-
ция на хората, които искат да се занимават със 
създаването на късометражно кино. Като про-
фесионално занимание в тази сфера, творците 
се оритентират към комерсиалната алтернатива 
на този вид изкуство – рекламите, изоставяйки 
(поради чисто финансови причини) вътреш-
ния си стремеж за създаване на произведения 
с художествена стойност, пред възможността 
да използват уменията и влеченията си в пол-
за на масовата „ниска” култура. Този фактор 
допринася за бавното навлизане на недотам 
развития жанр на киното в България, а по този 
начин представлява и още една предпоставка 
за степента на адекватност у публиката. Тук 

трябва да бъде отбелязана и ролята на мултип-
лекс кината, като разпространители на сходен 
жанр кинематография. Тяхната роля за форми-
рането на вкуса на публиката е огромно – те са 
най-влиятелните и масово ориентирани (както 
и ориентиращи) културни агенти. Могат да се 
разглеждат дори като „противоположни” на съ-
бития от типа на Филмини, които са ориенти-
рани към некомерсиалните форми на изкуство. 
Няма как тяхното присъствие и масовост да 
не окажат влияние на потенциалната публика 
на фестивала. На теория тяхната дейност дори 
би трябвало да подкрепя популяризирането на 
българското и европейското кино по закон, но 
незаинтересоваността за спазването му и от 
двете страни на този закон на практика отрязва 
всякакви идейни връзки между събития от сор-
та на Филмини.
Факторите, определящи културната обстановка 
няма как да не са взаимосвързани, поради фа-
кта, че това, което ги обединява е публиката – за 
да съществува фестивалът, трябва да същест-
вуват не само финансовите ресурси (които при 
добра стратегия могат да бъдат набавени), но и 
причина той да бъде организиран. Съответно, 
за да бъде формирана такава публика, тя трябва 
да получи достъп до възможостите, които мо-
гат да бъдат предложени. Такава информация 
Филмини (по думите на Елена Мошолова) тече 
безпрепятствено и намира плодотворна почва 
в лицето на формираната (и все още формира-
ща се) публика. Въпреки че досега никога не са 
имали реклама (по чисто финансови причини, 
което би се променило, стига да се намерят ре-
сурси, но от гледна точка на начина на финан-
сиране – ежегодно кандидатстване без гаран-
ция, че ще бъде набавено всичко необходимо, 
тази опция стои на заден план), присъствието 
на Филмини в медийното пространство пости-
га своите цели. Партньорството с някои медии 
(основно БНТ) не се базира на финансови вза-
имоотношения, а на взаимна реклама, което в 
тези условия представлява най-удобният начин 
за разпространение. Тук проблем трудно ще 
бъде открит, понеже това е една от ефективни-
те им стратегии, но въпреки това би могло да се 
направи оптимизиране, на базата на орентира-
нето към целева публика.
След три години Филмини вече е формирал 
твърда публика - неговата възпитателна функ-
ция (изключително доминантна в началото) се 
балансира постепенно с нарастващите изис-

Октоподи	-	номинация	за	Оскар	2009	г.
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кванията на публиката, която, придобила вече 
знания и опит, е готова да предяви своите же-
лания. Комуникацията между аудиторията и 
организаторите на фестивала е комплексна и 
се осъществява на няколко нива – директно,  
чрез e-mail, чрез гласуване, чрез присъствие на 
прожекции. Така формираните начини за връз-
ка между организаторите и тяхната аудитория, 
поставя рамки най-вече на вторите – те реално 
по никакъв начин не получават предизвикател-
ство за лична комуникация, освен в конкрет-
ните случаи, в които Филмини се обръща към 
активни в тази област производители (хора, за-
нимаващи се с близки до тази сфера дейности). 
Но въпреки нарастващото самочувствие и ини-
циативност на публиката, Филмини остава до-
минант в това общуване, като предпоставящ 
ситуациите и идейните рамки на тези срещи. 
Основният проблем, който се среща тук е раз-
минаването на публиката с формираните от 
Филмини пространства за общуване. Роля за 
това има характерът на фестивала – провежда 
се веднъж годишно, следователно е трудно да се 
следят настроенията и промените в мисловни-
те модели на хората за толкова дълъг (за такъв 
актуален тип събитийност) период от време. 
Разбира се характерът на фестивала и неговата 
идея са такива, още повече, че структурата на 
организацията позволява динамичност и ком-
петентност, следователно бърза адаптивност 
към външните тенденции (респ. модни тен-
денции, нови културни течения, актуални съ-
бития), изразяващи се в уъркшоповете, с които 
дават своя отговор на актуалните за публиката 
въпроси. Но трудността, която се появява тук, е 
акуратността на това следене на общественото 
мнение. Самата организация създава връзките 
с обществото по-скоро с цел тя да дава инфор-
мацията, отколкото да я получава – мнение от 

публиката се получава само чрез нейна иници-
атива, защото Филмини не се опитва да про-
вокира такава (с изключение на гласуването за 
филм на публиката, но тук случаят не е с цел 
проучване). Каналите за информация са в по-
голяма степен едностранни – сайт и блог, къ-
дето опция за коментар липсва, facebook, който 
според продуцента вече е изчерпил своите въз-
можности, mail-лист, на когото се разпращат 
покани за събитието и който би могъл да се 
ползва за обратна връзка, но по думите на Еле-
на Мошолова това рядко се случва, както и ди-
ректна комуникация (напр. на самите прожек-
ции), която също е дефицитна. В общи линии 
мнения и предложения от публиката се получа-
ват само когато има крайно разочаровани или 
много възторжени от прожекциите. Това ниво 
на комуникация би било подходящо при опре-
делени условия, но тук се появява един фактор, 
който оказва силно влияние точно в тази сфера 
и представлява неконтролируем от Филмини 
процес. Става въпрос за конкуренцията и по-
конкретно за Future Shorts – също фестивал 
за късометражно кино, но с по-различна кон-
цепция, който всеки месец съставя програма 
и прави неколкократни прожекции в рамките 
на този месец. До голяма степен Филмини и 
Future Shorts са партньори в областта, в която 
се реализират – публиките им до голяма сте-
пен съвпадат и освен това взаимно си прокар-
ват пътища. Проблемът, който се появява тук е, 
че както се подкрепят влияейки на публиката, 
по същия начин и причина се получава идеен 
сблъсък, чиято арена са зрителите. Не само 
организационната форма е разлика между тях 
(ежемесечно и ежегодишно, награди, форма на 
прожекциите и пр.), но и идейното въплъщение. 
По думите на Елена Мошолова, Future Shorts 
правят по-лека програма, докато Филмини има 

Уникален филм на Michael Dudok de Wit, 
показващ привързаността между баща и дъщеря.

http://www.youtube.com/watch?v=GhieqAEi2r4
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по-различна концепция (напр. прожектира екс-
периментално късометражно кино). Съответно 
публиката, ходейки ежемесечно на програмата 
на Future Shorts, изгражда своя вкус спрямо 
подбора и идеите, които вижда и в момента, в 
който Филмини поднесе нещо по-различно на 
публиката, тя няма да е готова за него и ще го 
оцени чрез формирания от Future Shorts вкус. 
От тази гледна точка, комуникацията между 
Филмини и публиката, протичаща основно във 
времевите рамки на фестивала, може да доведе 
до големи разминавания (а какво ще стане ако 
между идеите на Future Shorts и на Филмини се 
получи по-драстична разлика?). Бидейки доми-
нантната страна, трябва да бъде отчетен факта, 
че тя не е единствената и за да не загуби своите 
функции, връзката между целевата аудитория 
и Филмини би следвало да бъде оптимизирана.
Във връзка с цялостната оптимизация, като 
първостепенна необходимост се определя  по-
скорошното възстановяване на мрежата от ки-
носалони в  страната – мнение, което се спо-
деля и от продуцента на фестивала. Въпреки 
че на прожекциите в оцелелите в провинцията 
киносалони се излъчват отново блокбъстър и 
мейнстрийм филми и там публиката няма пред-
варително заявени интереси към художест-
вени продукти, с промотирането на каквито е 
обвързана дейността на Филмини, успешното 
възстановяване на киносалоните в страната 
би изиграло положителна роля върху цялост-
ната й информираност. Това, от своя страна, 
може да повлияе като фактор, чието влияние 
се отразява най-вече върху структурирането на 
различните категории публика, с присъщите 
за всяка специфични интереси. Подобно мне-
ние споделя и продуцентът на Филмини, като 
твърди, че е необходимо в такива места това 
да се прави, с цел публиката да се възпитава 
по отношение на интересите и съответните си 

търсения, тъй като в малките градове аудито-
рията привиква предимно към по-традиционни 
продукти, които са преди всичко комерсиално 
насочени.  Като евентуално решение на този 
конкретен пазарен проблем е възможно да се 
приложи система от целенасочени действия и 
установени ефективни механизми, с които да 
се стимулира дейността на фестивали от типа 
на Филмини. Част от тези действия може да 
представлява отпускането на държавни суб-
сидии за такъв тип фестивална дейност, като 
по този начин се облекчава в дадена степен 
финансовата обвързаност на самостоятелно 
функциониращото културно явление. Като ва-
риант за конкретна реализация на тези държав-
ни субсидии може да се възприеме поемането 
на разходи, свързани с организация и осъщест-
вяване на прожекции в конкретните институ-
ции. Това може да включва освен плащането 
на наем от страна на държавата на съответната 
институция, която предоставя пространство за 
осъществяване на прожекции, така и поемане 
на друга част от тези организационни разходи 
– сметки за необходими служебни и органи-
зационни разходи. Насърчаването на подобен 
тип културна дейност от страна на държавата 
може да се осъществи и чрез промяна в отно-
шението към официалните гости на всяко еже-
годно издание на Филмини. Това може да на-
мери израз в успешната взаимна работа между 
PR-отделите на Министерство на културата  и  
фестивали, от типа на разглеждания тук. Тази 
евентуална съвместна дейност по отношение 
на изготвените механизми за приемане и наста-
няване на такива гости може да намери своите 
положителни последици в повишения медиен 
интерес, а това, от своя страна вероятно ще до-
веде до по-висока информираност (и адекват-
ност) на публиките.
Продуцентът на фестивала определя цялостна-

Любител от Уругвай направил 4 минутен 
филм за $300, благодарение, на който 
холивуд му предлага да сключи договор за 
пълнометражен на стойност $30млн.

Статия - link

Клипчето - link
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http://www.youtube.com/watch?v=GhieqAEi2r4
http://www.youtube.com/watch?v=-dadPWhEhVk
http://movies.yahoo.com/feature/buzzlog-uruguay-to-hollywood.html
http://www.youtube.com/watch?v=-dadPWhEhVk
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та политика на явлението, като стремяща се да 
поддържа такова присъствие, че да се запазва 
идеята за неговата  некомерсиална насоченост. 
Eдновременно с това не се прибягва до поведе-
ние на елитарност, за да се запазва необходи-
мото ниво на уравновесеност у присъствието 
на Филмини на българския културен пазар. В 
случая определящ фактор е очакването от стра-
на на екипа, което и самия продуцент сподели, 
че за да бъде дейността на фестивала адекватно 
разпознаваема от страна на публиката, е необ-
ходимо втората да подхожда с определени оч-
аквания към  заявеното присъствие на разглеж-
даното фестивално явление. Тези очаквания от 
страна на формираната аудитория могат да се 
определят като съвкупност от процеси на под-
бор по отношение на предлаганите продукти 
от подобен тип, а това ставя ясно чрез споде-
леното от продуцента мнение, че публиката е 
в известна степен подготвена за това, което й 
се предлага, тъй като предварително е изявила 
интерес към предстоящо събитие или конкрет-
но филмово заглавие, и като цяло  предварител-
но пресява  събитията, към които би могла да 
прояви интерес. С оглед на специфичните ин-
тереси на преобладаващата част от публиката 
на фестивала, сред която, както посочва проду-
центът му, често се срещат хора със силно изя-
вени и понякога диференцирани художествени 
интереси, може да се предложи и друга алтер-
натива, с цел да се поддържа нивото на общест-
вено присъствие на явлението, а чрез това – да 
се стимулират систематично и интересите на 
вече сформираната публика. Възможно е да се 
стимулира взаимодействие от страна на други 
културни институти и организации – галерии, 
изложбени зали, др., които в рамките на своята 
дейност и присъщото топографско простран-

ство, да огласяват и промотират организации 
от типа на Филмини чрез визаулни и видео-
материали, подготвени за тази конкретна цел. 
Предполага се, че с оглед на целите, които та-
кова интеринституционално сътрудничество 
си поставя, изискването на финансова рента-
билност между съдействащите си страни, ще 
бъде неуместно, тъй като, както беше посоче-
но, фестивалът Филмини организира бюджета 
си ежегодно, започвайки без никакви налични 
капитали от предходен отчетен период. Това, 
което може да се определи като аспект на вза-
имна реклама, може да изиграе положителна 
роля и за двете страни, тъй като често към тях 
се насочват хора с идентични интереси, а пуб-
лично заявенаната взаимна подкрепа между 
такива организации ще се възприема от  инди-
вида като форма на изградена институционал-
на и ценностна мрежовост. Тук от най-голямо 
значение е разликата в отношението на зрителя 
към дейността на организацията, както и към 
самата нея, което е причинено от различната 
му форма на присъствие – признателността и 
промотирането от страна на друга организа-
ция, с подобна художествена насоченост, се 
явява фактор, който повишава авторитета на 
първата в очите на цялостната аудитория, като 
по този начин тя евентуално придобива и по-
голям и систематичен интерес.  Въпросното 
взаимодействие може да се осъществи чрез 
излъчване на определени видео или фото-ма-
териали, свързани с дейността на Филмини, 
като на този жест би следвало да се отвърне в 
знак на равнопоставеност. Не бива да се пре-
небрегва и фактът, че очакваните последици от 
такъв тип колаборативност ще бъдат насочени 
предимно към онази група хора, които в двете 
различни институции заявяват общи и за двете 

„Една година на изоставен път” (A Year 
Along the Abandoned Road ) е норвежки 
филм сниман между 1988 и 1989 г., 
като е завършен през 1991 г. Заснет е 
изоставен път в Норвегия като камерата е 
мърдана всеки ден. Така за около 12 мин. 
се проследява цяла една година. Повече 
информация - http://www.answers.com/topic/a-
year-along-the-abandoned-road

http://www.youtube.com/watch?v=G4TaHcEL_08

Култура

http://www.youtube.com/watch?v=GhieqAEi2r4
http://www.youtube.com/watch?v=G4TaHcEL_08
http://www.answers.com/topic/a-year-along-the-abandoned-road
http://www.answers.com/topic/a-year-along-the-abandoned-road
http://www.youtube.com/watch?v=G4TaHcEL_08
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свои художествени интереси, тъй като се пред-
полага че реакцията, на база провокирания ин-
терес, ще притежава такива качества, които да 
правят разпознаваем нейния обект и в предста-
вите на хора, които не са дотолкова запознати 
или нямат специфично-поддържани интереси 
в тези художествени сфери на дейност.  Този 
тип сътрудничество може да се разглежда като 
проява на интерес от страна на фестивалното  
явление спрямо среди от потенциална публика 
в алтернативни обществени места. Такава дей-
ност може да превърне потенциалната публика 
в част от вече сформираната такава, като събу-
ди у тази група определени нови интереси.
Продуцентът отбелязва, че за да бъде възмож-
но по-ефективното запознаване на публиката с 
кино-продукции, каквито предлага Филмини, 
както и за да се толерира нейната възприем-
чивост в това отношение, необходимо е да се 
спазва балансираното отношение на целия по-
ток продукция, с който българското общество 
получава допир. На първо място, необходимо 
е големите мултиплекс-киносалони да спазват 
предвиденото в закона съотношение между из-
точниците на излъчваната от тях продукция. 
Законът задължава този тип кино-институции 
да излъчват 5% българска и 5% европейска 
продукция, като ежегодно изнасят отчет пред 
държавата за това. Предполага се, че ако този 
баланс се спазва, това ще изиграе и определена 
роля по отношение на формирането на зрител-
ския интерес. 
 Относно оптимизацията във връзка с 
комуникацията и следенето (и повлияването) 
на изменението във вкусовете на публиката, 

фокусът трябва да бъде насочен към възмож-
ностите за провокиране на активност от нейна 
страна. По този начин не само ще бъде възмож-
но съгласуването между двете страни, но и от 
своя страна Филмини ще може да запази своя 
авторитет и ръководна роля спрямо публиката, 
чрез избиране на насоките на тази провокация 
и съответно имайки последната дума в отго-
вор на реакцията от провокациите. Това може 
да се постигне например чрез създаването на 
интернет форум, в който периодично да се 
пускат актуални и интересни теми, които биха 
предизвикали интереса на формиралата се вече 
и потенциалната публика. По този начин дву-
странната инициатива би повлияла на всички 
страни – с информация и с идеи. Създаването 
на форум също би могло да бъде предпостав-
ка за свързване с потенциални партньори на 
фестивала – като тук не се има предвид само 
финансови, медийни и подобен тип партньо-
ри, спомагащи за реализирането на събитието, 
но и хора, които търсят поле за изява, или пък 
такива, които биха могли да се вдъхновят и да 
бъдат насърчени от съществуването на такова 
не само виртуално, но и реално пространство. 
Освен това може да се правят периодични пуб-
ликации (на сайта или на блога) по различен 
тип информиращи теми – относно техники, 
история, личности, актуални събития и пр., ко-
ето освен върху заинтересоваността от страна 
на публиката, ще повлияе и върху информира-
ността, а съответно и върху формирането на 
личните предпочитания и търсения (не само 
като изискване към Филмини, но и като актив-
но търсене на информация напр.). Ориентира-

Leave Me

Култура

http://www.youtube.com/watch?v=2_9CHsKMFtk
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нето в случая към виртуалното пространство 
не е случайно – освен, че комуникацията е не-
зависеща от време и пространство (а съответно 
за Филмини по-удобна и от финансова гледна 
точка), тя е достъпна за много хора. По този на-
чин търсеното влияние и комуникация няма да 
бъде само с целевата публика на Филмини, но 
и с всяка заинтересована страна. Това би спо-
могнало за повишаването на общата инфор-
мираност и на провинцията (естествено само 
на заинтересованата част), което би довело до 
цялостното развитие на този жанр в България. 
Това би могло да стане предпоставка за бъде-
щото развитие и промяна в характера на посе-
щенията на Филмини в провицията (до голяма 
степен непредвидими). Освен това би могло 
да представлява предпоставка и за увеличава-
не броя на създателите на късометражно кино 
в България (дори късометражното кино да е 
това, с което човек иска да се занимава, как да 
го разбере като няма досег с него?).
Имайки предвид разгледаните данни относно 
фестивала и стимулираните пряко или инди-
ректно чрез дейността му явления, може да се 
твърди, че пред подобен род фестивални съби-
тия за рамките на българския пазар стоят ши-
роки възможности за развитие, тъй като явно 
се намира начин за успешната пазарна реали-
зация на събитието, като се запазва форматът 

на първоначалната му концепция. Това дава 
основание да се допусне, че  възпитаването 
на алтернативни интереси у една обособена и 
съпричастна аудитория чрез постигане на дос-
татъчно добро ниво на взаимна комуникация 
между явлението и същата може да позволи  
конструиране на адекватни правила и норми, 
чрез които дейността на събития от типа на 
Филмини да бъде лесно и методично насърча-
вана - както от страна на държавната политика, 
така и като наличие на изградени механизми на 
усвояване в обществото, разглеждайки неговия 
консуматорски аспект.

Kiwi!

Тема във форума за късометражни филми:
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=4562

Сп. „Българска Наука” и Сдружение 
„Професионален форум за образованието”

обявяват конкурс
за документален филм.

“България през моите очи”
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643

Култура

http://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=4562
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=4562
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
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“В У Д У – ПР И В И Д Н И   И С Т И Н И   И  
С Ъ Щ Н О С Т Н И   

Х А Р А К Т Е Р И С ТИ К И”
Автор: Калина Хицова                                                                 

Тук ще разгледаме представите и същността на 
Вуду религията. Тя често бива използвана за 
сюжет във филми, видеоклипове, игри, както 
и за обяснение на странни явления. Но отго-
варят ли създадените чрез Холивуд и медиите 
представи на истината? С това ли се изчерпва 
същността на Вуду практиките? Тези въпроси 
следва да бъдат разгледани. 

Общоприети нагласи и виждания

Многобройни филми запознават зрителите де-
сетилетия наред с вуду практиките. Сюжети-
те биват различни: изчезнали деца, обладани 

хора, възкръснали мъртъвци, тайнства, секти, 
вуду кукли, черни магии, зли жреци. Това, ко-
ето е общо между всички тях, е жанрът: ужаси 
и трилъри. Мотиви са страхът, отмъщението, 
омразата, съмнението. 
Несъмнено най-застъпените теми са тези за 
зомбитата и вуду куклите. 
Зомбито е оживен мъртвец. Създава се, за да из-
пълнява заповедите на господаря си – вуду ма-
гьосник. Изглеждат страховито. Вършат злини. 
Нямат собствена воля и се контролират от друг. 
Всяват ужас най-вече защото не могат да бъдат 
убити, след като така или иначе вече са мърт-
ви. Интересно е да се отбележи как мъртвец 
може да бъде предпазен от зомбиране. Гробът 
на мъртвеца трябва да бъде залят с бетон, за да 
не може да бъде разкопан, а самият труп трябва 
да е със зашита уста, за да не може да се отзове, 
когато господарят му го вика. Освен това върху 
гроба може да бъде поставен нож, за да може 
умрелият да се защити от злия магьосник.
Пронизването на вуду кукла се използва за 
проклинане. В куклата се забива игла и това 
рефлектира като физическа болка върху чове-
ка, на когото е нарочена. Те са изработвани от 

Вуду	магазин	в	Ломе	(Lome),	Того	(Тогоанска	република),	Африка

Култура
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восък, към тях се прикрепят косми, парче от 
дреха или нокти на жертвата. Чрез тайни за-
клинания жрецът овладява душата и чрез кук-
лата успява да осъществи влияние над човека.
Вуду елементите могат да бъдат проследени и 
в музикалния бизнес. Сред най-популярните 
изпълнители попадат: Godsmack- Voodoo, Jimi 
Hendrix- Voodoo Chile, Prodigy- Voodoo people, 
Michael Jackson- Thriller, Fergie - Voodoo doll. 
Текстовете на песните говорят за страх, тъм-
нина, забрава, демони.

Godsmack- Voodoo:
 „Never did I wanna be here again, 
And I don‘t remember why I came. 
Hazing clouds rain on my head, 
Empty thoughts fill my ears. 
Find my shade by the moonlight, 
Why my thoughts aren‘t so clear. 
Demons dreaming,” 

http://www.youtube.com/
watch?v=Gb4EeLmWT9c

Jimi Hendrix- Voodoo Chile:
“The night I was born
I swear the moon turned a fire red.
Well my poor mother cryin’ out,
“Oh Lord, the gypsy was right”.

http://www.youtube.com/watch?v=v7yPRYL_
Oq0

Prodigy- Voodoo people:
“Magic people, voodoo people,
The voodoo, who do, what you don’t dare do 
people”

http://www.youtube.com/watch?v=-Fz85FE0KtQ

Michael Jackson- Thriller:
“It’s close to midnight and something evil’s lurk-
ing in the dark 
Under the moonlight, you see a sight that almost 
stops your heart 
You try to scream but terror takes the sound be-
fore you make it 
You start to freeze as horror looks you right be-
tween the eyes 
You’re paralyzed”

http://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA

Fergie - Voodoo doll
“As this cunning demon takes me as it voodoo 
doll 
Darkness sets in as the horns start to grow 
Suddenly I become somebody I don’t know

http://www.youtube.com/watch?v=smj6LaNKkF0

Любопитно е да се потърсят елементи от 
вуду религията в поредица игри. В „Остро-
вът на маймуните” (Monkey Island) един от 
главните герои е мистериозната Voodoo 
Lady. Тя се появява и изчезва непредвиде-
но, често дава съвети, които са неясни и 
подвеждащи. Крие тайни и безкрайно по-
знание (http://www.worldofmi.com/thegames/
monkey1/) . В „Рицарят Габриел” (“Knight 
Gabriel”) главният герой е преследван от 
кошмари и трябва да разкрие истината 
за няколко подозрителни вуду убийства. 
Зомби, подчинено на зъл жрец, е основ-
но действащо лице в „Човек на сянката” 
(“Shadow Man”).

Несъмнено обществото масово е запоз-
нато именно със сюжетите, представени в 
развлекателната, музикална и кино индус-
трия. Разпространяват се идеите за кърва-
ви жертвоприношения, черни магии, про-
клятия, овладявания, зли духове. Показва 
се зловещата страна. Какво друго обаче се 
крие зад така поставения образ на вуду ре-
лигията? 

Съвременна	интерпретация	на	вуду	кукла

Култура

http://www.youtube.com/watch?v=v7yPRYL_Oq0
http://www.youtube.com/watch?v=v7yPRYL_Oq0
http://www.youtube.com/watch?v=smj6LaNKkF0
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Култура
Научни факти

Вуду церемония в Того (Тогоанска република), 
Африка 

Няма как всичко разгледано до тук да е 
пълна фикция. За да съществуват такива 
възгледи за вуду, те трябва да имат свои-
те корени в действителни практики. Т.нар. 
черна магия съществува в съзнанието на 
изповядващите вуду. Но тя буди страх. За 
проява на черна магия се считат различни 
явления: експедиране (да се събуди омра-
зата на мъртвец към даден човек), зомби, 
жени върколачки, уанга. Последното е най-
сигурното магическо оръжие. Това биха 
могли да бъдат отрови, „подредени” от ма-
гьосник предмети, прахове, които носят бо-
лести, зарази и нещастия. Познато е и кла-
сическото урочасване с кукла или предмет, 
символизиращ жертвата. Начините това да 
се направи биват различни, някои от които 
твърде необичайни (например жертвата да 
бъде примамена до леген и отражението й 
във водата да бъде пронизано с кинжал).  
Подобни практики се считат за опасни, 
вдъхват ужас и страх. Затова биват заб-
ранени и преследвани от закона. Освен 
това са съставени ритуали за имунитет от 
тях. Те не спадат толкова към религиозни-
те действия, колкото имат пречистващ и 
предпазващ характер. Например, по вре-
ме на бременност да родилката се дава 
смес от горчиво кафе, ром и малко коли-
чество бензин; после майката се изкъпва 

с вода, в която има добавени чесън, лук, 
чубрица, мащерка и др.; бебето също се 
къпе в такава баня и пие специален чай. 
След произнасяна не ритуална реч, бебето 
вече не може да бъде отмъкнато от вър-
колак. Вудуистката магия може да служи 
за профилактика. Извличането на душата  
представлява от главата на човек да се из-
вади една от двете му души. Тя се затваря 
в бутилка, където се поставят още нокти и 
косми от различни части на тялото на въ-
просния човек. Така душата се скрива на 
сигурно място и е предпазена от магьосни-
ци и убийци. Ако пък магьосник вече е на-
строил някой лош дух против даден човек, 
той може да потърси помощ от хунган, кой-
то да се опита да го възпре. Най-известна-
та и разпространена защита срещу лошите 
въздействия със свръхестествен характер 
са талисманите и амулетите. Друг вид бла-
готворна магия са лампите- за късмет, ус-
пех, работа или добро пожелание (макар 
да има и „черни лампи” за отмъщение и 
наказание).  Към белите магии могат да се 
причислят и молитвите, които се окачат с 
карфици по стените или се пришиват във 
възглавниците.  

Изповядващите вуду осъзнават обвине-
нията, които масово им се преписват от 
обществото, и се опитват да разграничат 
религиозния култ от магията.  Публичните 
церемонии за почитане на боговете вина-
ги съдържат елементи на добронамерена 
магия и с това се обясняват молитвите, 
жертвоприношенията, приношенията. Тук 
е моментът да се отбележи, че вуду е об-
щностна, а не индивидуална религия. То е 
преди всичко селско езичество и затова е 

Вуду церемония в Хайти

Култура
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необходимо да се разгледа и наблюдава в 
естествената му среда. Вуду позволява на 
своите вярващи да преоткрият първичната 
форма на колективния живот, да проявят 
артистичните си дарби и да усетят чув-
ството за допир със свръхестественото. 
Вуду всъщност представлява една слож-
на система от ритуали, култове и празни-
ци, далеч надхвърлящи представените от 
масовата индустрия зомбита и кукли. Про-
изходът на вуду има два аспекта: свръхес-
тествен и географски. Любопитно е да се 
отбележи соларната ориентация на храма. 
Според някои автори, слънцето е оста на 
целия вуду култ. Най-простото доказател-
ство за това е откритието, че основното 
свойство на соларната магия е подпората,  
която поддържа структурата, известна като 
перистил на вуду храма. Таванът е под-
държан от дървена конструкция, която се 
нарича poteaumitan, което за посветените 
означава „слънчева подкрепа”. Тази под-
пора е оста на ритуалите.  Всичко във вуду 
церемониите в същността си има отноше-
ние към тази централна подпора. Тя сим-
волизира главният вуду бог, Легба.  Близо 
до него се намира и символът на луната, 

богинята Езили. Лунарният символ – лодка 
– виси във въздуха, за да довърши значи-
мостта на планетния произход на ритуали-
те.
Самата дума вуду означава дух. Вярващи-
те почитат лоа. Някои от тях са свирепи 
и лоши, други непрекъснато засвидетел-
стват доброжелателство и състрадание.  
Пантеонът не спира да се обогатява. Дори 
някой предмет би могъл да бъде издигнат 
в лоа. Лоа закрилят и пазят хората, ле-
куват ги от болести, явяват им се на сън, 
обладават ги. Но тяхното покровителство 
никога не е безкористно. Трябва да се от-
плащаш за сторените добрини- правят се 
подаръци, жертвоприношения, приноше-
ния. Да се противопоставиш на волята на 
свръхестественото е бунтарство и може 
да навлече гнева както на боговете, така 
и на близките. Свръхестествените наказа-
ния могат да са различни според степен-
та на прегрешението и темперамента на 
лоа. Характерно наказание е например 
лудостта, поредица неуспехи, болест. Де-
цата също може да плащат за грешките на 
родителите си. 
Отношенията между невидимия и човеш-
кия свят са постоянни. Лоа общуват с хо-
рата по различни начини- въплъщават се в 
някой от тях, явяват се в сънища или в чо-
вешки образ, могат дори да сключат брак 
със смъртен човек.  Трансът е често яв-
ление. Той е начин да намериш убежище. 
Може да бъде и средство страдали хора 
да получат малко удоволствие, като станат 
център на внимание и уважение, защото 
са били избрани от лоа. Когато си в транс, 
действията ти са диктувани от лоа и това 
не е срамно. Някои обладавания могат да 
задоволят и тъмни наклонности като мазо-
хизма, но те се тълкуват като вид наказа-
ние от лоа.
Важни са не само почитането и благодар-
ността към лоа, но и начинът, по който се 
изразяват.  Всеки лоа има предпочитание 
към определен цвят, храна, напитки. Спо-
ред вида му например в жертва се принасят 
бели храни или черни животни. Музиката и 
танцът са неизменна част от вуду ритуали-
те.  Вуду се причислява към танцувалните 
религии. На различните богове и ритуали 
съответстват и различни танци. При някои 

Вуду предмети в Порт-о-Пренс (Port au Prince), 
Хаити

Култура
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водещи са движенията с раменете, други 
са съпроводени с вълнообразни движе-
ния, трети се изпълняват в приклекнало 
положение. Песните имат както молитвен, 
така и морален характер, което ще рече, 
че съдържат ценности и норми. Понякога 
служат за подигравка, осмиване на някой 
прегрешил. Тъпанът е не само инструмент, 
но и свещен предмет. Понякога може да се 
счита дори за въплътено божество. Дори 
изработването им е придружено от риту-
али, което свидетелства за свръхестестве-
ния им характер. Както при боговете, така 
и при тъпаните има своебразна йерархия, 
като най-свят е големият асо. 
Другият голям култ е към мъртвите. Те са 
третите свръхестествени същества след 
лоа и Близнаците. Страхът от мъртъвци-
те е голям и за тяхното погребение не се 
щадят никакви средства, дори и от най-
бедните семейства. Всеки се грижи за 
погребението си още приживе. Траурът е 
дълъг. Семейството може с години да съ-
бира пари, за да си набави черни дрехи и 
дори следващото поколение да оплаква 
мъртвеца. Децата биват предпазвани с ре-
дица ритуали (като начертаване кръст на 
челото, торбичка чесън, запалена лампа 
на гроба). Ако не се носи траур, погребени-
ето не се е организирало  както трябва, не 

се е провело бдение или не се поддържа 
гроба, мъртвецът се връща, за да тормози 
живите и да им изпрати наказание. Затова 
мъртвите трябва да бъдат почитани и да 
им се правят приношения. 
Уважение, колективност, морал, щедрост, 

артистичност са сред най-ценените ка-
чества. Основни задачи са да се поддър-
жа благоразположението на лоа, да се 
почитат умрелите, да се полагат грижи за 
благоденствието, както личното, така и се-
мейното, и на общността, и не на последно 
място да се гради защита срещу черните 
магии. 

И з в о д и
Насилията, заклинанията, зомбитата, вуду 
куклите, достигнали до зрителя чрез масо-
вата индустрия, са само част от сложната 
система на вуду религията. Зад тях се кри-
ят по-силни култове, по-сложни ритуали и 
по-свети идели.  След един по-задълбочен 
анализ на вуду практиките, нашумели от 
филмите лозунги като „Ако не вярваш във 
вуду, моли си никога да не ти се наложи” 
вече губят авторитет.

Други ресурси:

Вуду магьосници съживяват мъртви от земетресе-
нието в Хаити
http://www.chudesa.net/?p=statia&statiaid=15335 
(30.01.2010)
Shadow Man Review for PC – GameSpot
http://www.gamespot.com/pc/action/shadowman/
review.html?om_act=convert&om_clk=gsupdates&ta
g=updates;title;1 
Gabriel Knight: Sins of the Fathers – GOG.com
http://www.gog.com/en/gamecard/gabriel_knight_
sins_of_the_fathers 
London Voodoo (2004)
http://www.imdb.com/title/tt0352526/ 
Ако те е страх от зомбита – не чети! 
http://www.magicaura.com/Ako-te-e-strah-ot-
zombita-%E2%80%93-ne-cheti-art722.html 
Voodoo Movies
http://www.oddfilms.com/voodoo.htm (30.01.2010)
Monkey Island 1
http://www.worldofmi.com/thegames/monkey1/ 
(30.01.2010)
YouTube – SEBASTIAN’S VOODOO
http://www.youtube.com/watch?v=2ePWK0qfisE 
(29.01.2010)

Вуду	церемония,	Джакмел	(Jacmel),	Хаити

Култура

http://www.chudesa.net/?p=statia&statiaid=15335
http://www.gamespot.com/pc/action/shadowman/review.html?om_act=convert&om_clk=gsupdates&tag=updates;title;1
http://www.gamespot.com/pc/action/shadowman/review.html?om_act=convert&om_clk=gsupdates&tag=updates;title;1
http://www.gamespot.com/pc/action/shadowman/review.html?om_act=convert&om_clk=gsupdates&tag=updates;title;1
http://www.gog.com/en/gamecard/gabriel_knight_sins_of_the_fathers
http://www.gog.com/en/gamecard/gabriel_knight_sins_of_the_fathers
http://www.imdb.com/title/tt0352526/
http://www.magicaura.com/Ako-te-e-strah-ot-zombita-%E2%80%93-ne-cheti-art722.html
http://www.magicaura.com/Ako-te-e-strah-ot-zombita-%E2%80%93-ne-cheti-art722.html
http://www.oddfilms.com/voodoo.htm
http://www.worldofmi.com/thegames/monkey1/
http://www.youtube.com/watch?v=2ePWK0qfisE
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“ПРЕДИМСТВАТА 
НА ОРГАНИЧНИТЕ 
ПРОДУКТИ”

Автор:  Калина Хицова                    



- http://nauka.bg - 78

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

- http://nauka.bg - 79 - http://nauka.bg - 79

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

                                           

Имам за цел да раз-
ясня естеството на 
органичните проду-
кти. В тази връзка 

ще разгледам различията им 
спрямо стандартните проду-
кти, които се намират на паза-
ра. На базата на тези сравнения 
ще проследя предимствата на 
единия пред другия вид храни. 

Важно е още в самото начало 
на работата да се отбележи, че 
има различни практики в на-
именуването на органичните 
храни. Употребяват се прила-
гателни като био, биологични, 
органични, екологични, но що 
се отнася до областта на храни-
телните продукти, те са просто 
синоними и предполагат екви-
валентна употреба. 

Най-простата дефиниция за 
биоземеделие е, че това е ес-
тественото обработване на 
земята, подчинено на природ-
ните закони. Всъщност, за да 
се зададе едно по-задълбоче-
но определение, е необходимо 
не просто да се каже „какво е” 
биоземеделието, но едновре-
менно с това да се изтъкне и 
„какво не е”. 

Органични са тези растения, 
които се произвеждат и растат 
без употребата на пестициди, 
изкуствена тор, хранителни 
добавки или отпадъчни води 
и също така не са генно мо-
дифицирани или изложени на 
радиация, какъвто е случаят с 
масово предлаганите на паза-
ра. Всяка една от тези катего-
рии може да бъде разгледана 
отделно, заедно с последици-
те, до които води. Пестициди-
те се използват ежедневно в 
земеделието. За пример може 

да се даде САЩ, където всяка 
година  посевите приемат над 
1,2 билиона паунда пестициди. 
Те биват причинители на хи-
перактивност, астма, алергии, 
смущения на имунитета и дори 
рак. През 1993г. NRC (Нацио-
нален институт за научни из-
следвания) прави проучване и 
установява, че пестицидите, 
които постъпват в човешкия 
организъм, са предимно чрез 
погълнатите храни. Втората 
категория са изкуствените то-
рове, с които се подхранва ре-
колтата в масовата индустрия. 
Отново за САЩ е интересно да 
се посочи, че за период от пет 
години 44 щата изпращат ток-
сични отпадъци на компаниите 
производители на тор. Тези от-
падъци съдържат арсеник, ка-
дмий, барий хром и други. Из-
лиза, че изброените вещества 
попадат в торовете, а от там – в 
храната. Последното може да 
доведе до най-различни здра-
вословни проблеми. Друго, 
което трябва да се отбележи за 
изкуствените торове, е, че  те 
унищожават микроорганизми-
те, които всъщност са в полза 
на човечеството и цялата окол-
на среда, тъй като спомагат 
производството на необходи-
мите хранителни вещества. С 
други думи, изкуствените то-
рове унищожават баланса на 
екосистемата и заедно с това 
причиняват спад в качеството 
на продукцията. На трето мяс-
то споменах отпадъчните води 
на големите компании, които 
също се използват като начин 
за наторяване. Следват храни-
телните добавки. Ако отново 
погледнем към практиките в 
САЩ, ще установим, че в аме-
риканската хранителна индус-
трия се използват над 3000 
вида добавки, а всички те са 
потенциално опасни за наше-

то здраве. Според статистика 
годишно човек приема около 4 
паунда. Някои от тях са с уста-
новена вреда върху човешкия 
организъм, но въпреки това 
не са спрени от употреба под 
претекст, че са в малки коли-
чества. Ежедневният им прием 
обаче така или иначе позволява 
натрупването им. Така се стига 
го алергични реакции, осте-
опороза, рак и сърдечни поро-
ци. Темите за радиация и ГМО 
са твърде широки, но все пак 
трябва да се спомене по нещо 
и за тях. Растенията, подложе-
ни на радиация (с цел по-бърз 
растеж например), я поглъщат 
и по този начин я пренасят в 
човешкия организъм. ГМО са 
такива продукти, които реално 
са произведени от човешката 
дейност в рамките на лабора-
тории и се противопоставят на 
природните закони.  

Всички тези шест категории, 
изцяло или отчасти присъщи 
за стандартната храна в мага-
зините, не важат, когато става 
дума за органичните продукти. 
Оттук следва, че биохраните не 
водят до всички неблагопри-
ятни последици, разгледани 
по-горе. Нещо повече. Преди 
броени месеци ИТАР-ТАСС 
предава резултатите от проуч-
ване, проведено в продължение 
на четири години от британски 
учени в Нюкасълския универ-
ситет. Според тях органичните 
продукти удължават живота 
и с това дават отговор на въ-
проса дали този вид храни в 
действителност са по-полезни 
от обичайните. Биологичните 
плодове и зеленчуци съдържат 
с 40% повече витамини и ми-
нерали в сравнение с обикно-
вените. А в органичното мляко 
има 80% повече антиоксидан-
ти. Така органичните продукти 

Биология
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съдействат за съхраняването 
на здравето на човек и преди 
всичко предпазват сърдечно-
съдовата система, доказват 
британските учени.

По въпроса за сравнение ка-
чеството на храните може да 
се отбележи и друг факт. Из-
яждайки една ябълка, била тя 
и предварително измита, чо-
век поема над 30 пестицида. 
След Втората световна война 
качеството на храната спада. 
Днешните зеленчуци не съ-
държат и половината количе-
ство витамин C в сравнение на 
нивото, установено тогава. За 
сравнение, органичната храна 
съдържа 50% повече минерали 
и витамини от обикновените 
храни. За да се навакса разли-
ката, трябва да се ядат повече 
плодове, но това означава и да 
се поглъщат повече химикали, 
а оттам да се нанасят по-голе-
ми щети върху здравето. 

Споменавайки животни, ос-
вен разгледаните вече расте-
ния, трябва да се спомене, че 
те също могат да органични. 
При тяхното отглеждане не се 
използват хранителни добав-
ки, хормони, антибиотици и 
по този начин въпросите веще-
ства не попадат в човешкото 
тяло. Освен това органичните 
животни имат по-добри усло-
вия за живот. 

Дотук акцентът бе сложен вър-
ху ползотворното действие на 
биопродуктите върху човеш-
кия организъм. Друг същест-
вен аспект е природозащитни-
ят. Чрез органичните растения 
в почвата попадат по-малко хи-
микали. Оттам по-малко еро-
зия на почвата и замърсяване 
на световните води. Спомага 
се поддържането баланса на 

екосистемата, тъй като насе-
комите, червеите и микроор-
ганизмите остават в почвата и 
работят за естественото обла-
городяване и плодородие. 

Качествата на биохраната все 
повече биват оценени и това 
води до добиване все по-го-
ляма популярност на пазара. 
Интересът към органичните 
продукти нараства и това може 
да бъде проследено в редица 
държави. 

В световен мащаб биологич-
ният пазар годишно нараства 
с пет милиарда щатски долара. 
Първенство държи Океания 
със своите 42%, на второ мяс-
то е Европа с 24%, следвана 
от Латинска Америка с 16%. 
Общо площите, на които се от-
глеждат биологични земедел-
ски култури, са 30.4 млн хекта-
ра и продължават да нарастват. 
„Специализиран доклад за 
продажбите на биологични 
продукти в Европа” от май 
2008г. засвидетелства растежа 
във всички страни-членки на 
ЕС, най-вече в държавите от 
Централна и Източна Европа. 
На континента водеща орга-
ничния пазар е Дания, най-го-
леми продажби се наблюдават 
в Германия, където от 2007г. 
производителите на биопро-
дукти нарастват с 6.5%, а броят 
фирми, преработващи биопро-
дукти достигат близо 27000. 
Франция и Чешката република 
също заслужават да бъдат спо-
менати. 

Ако се обърнем от общото към 
частното и спрем поглед вър-
ху България, тук могат да се 
забележат същите тенденции. 
„България си е поставила ам-
бициозната задача да развива 
биологично земеделие и да 

оползотвори потенциала си за 
това. Една от важните задачи 
е да се увеличи дела на биоло-
гичните продукти на вътреш-
ния пазар и да се стимулира 
потреблението им, така че към 
2013 г. 3% от всички продадени 
хранителни продукти да са би-
ологично произведени.”( http://
news.expert.bg/?id=156910 ), 
споделя зам.-министърът на 
земеделието и продоволствие-
то инж. Димитър Пейчев. Във 
момента 432 са контролирани-
те производители, преработва-
тели и търговци на биологични 
продукти и храни в страната, а 
общото количество сертифи-
цирани площи за биологично 
земеделие са 166 741 хектара.

Като заключение може да се 
отбележи, че се наблюдава 
тенденциозен интерес в посо-
ка биоземеделие и органични 
продукти, както в световен ма-
щаб, така и в частност за Бъл-
гария. Причината за това лежи 
в доказаните качества на био 
храната, както и неоспоримите 
й предимства пред конвенци-
алната. За разлика от нея, би-
ологичната продукция дава по-
ложителното си влияние както 
върху човека, така и не по-ма-
ловажно върху цялата околна 
среда. 
За биоземеделието:

AGROLINK.ORG
http://agrolink.org/agrolink/
h t t p : / / a g r o l i n k . o r g . t y p h o o n .
hostbgproject.com/agrolink/news.php?
articlesPage=2&idarticles=141&idcate
gories=1

Списание Хранителна Индустрия и 
Търговия
http://www.hit-bg.com/
http://www.hit-bg.com/index.php/bg/
home/47-2009-07-17-06-12-56/77-
2009-07-17-06-17-26
Ще развиваме биологичното 
земеделие | Expert.bg

Биология
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  Чарлз                                                              Пърс
ФилосоФия



- http://nauka.bg - 82

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

- http://nauka.bg - 83

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

Случайност и необходимост 
в природата- тихизмът 

на Чарлс Пърс

Автор: д-р Николай Иванов

Abstract: 

   Tychism is a Charles Peirce’s metaphysical 
doctrine, which maintains that chance and 
irregularity are present in an objective state in the 
nature. It doesn’t mean that the science cannot 
explain the irregularities at all but that all we 
ever have to explain are the departures from our 
predictions. Because the universe is in a constant 
process of evolution, the laws of nature are not 
absolutely dominant, and spontaneity and chance 
will exist until the final stage of evolution. Peirce 
opposed to determinism in philosophy but he 
didn’t claim that the natural phaenomena are 
irrational and unexplainable. Peirce proposed a 
middle way between extreme determinism and 
irrationalism.

Ключови думи: Пърс, прагматизъм, тихизъм, 
случайност, детерминизъм

Keywords:  Peirce, pragmatism, tychism, chance, 
determinism

 Тихизмът

    Името на американския прагматист Чарлс Пърс 
(1839-1914) изпъква сред най-видните умове 
в историята на американската философия и 
наука. Геодезист, астроном, математик, логик, 
семиотик и философ, той се заема с решаването 
на задачи и проблеми на различни научни 

дисциплини, оставяйки ярка следа в някои от 
тях 1. Пърс, първият философ, прокламирал 
Прагматическия принцип2,  създава своя 
метафизика, основана на постиженията на 
съвременната наука. Основана на доктрината 
за Трите категории3, на еволюционизма, на 
агапизма4 и синехизма5, научната метафизика 
на Чарлс Пърс рисува картината на една 
развиваща се, движена от закономерности и 
случайности вселена, която, съгласно принципа 
на непрекъснатостта, се приближава към етапа 
на финално конвергиране на всички идеи, на 
цялото ни знание, етап, в който ще са налични 
само закономерности и хармония. Тихизмът6 

1  Особено в логиката и семиотиката, къ-
дето известността му надминава дори фило-
софските му постижения.
2  Според първоначалната си формули-
ровка Прагматическият принцип би трябвало 
да насочва всеки интелект извън областта на 
метафизиката, доколкото тя не работи само с 
практически дефинируеми понятия. Ето какво 
гласи той: „Ние възприемаме обекта, за кой-
то си съставяме понятие, предвид практичес-
ки възприемаемите му ефекти. Понятието за 
тези ефекти е цялото понятие за обекта“ (Пърс, 
Чарлс. „Как да направим идеите си ясни“, с 
152).
3  Първичност (спонтанност), Вторич-
ност (реакция, действие) и Третичност (зако-
номерност). Категориите стоят в основата на 
Пърсовата космология.
4  Доктрината, според 
която любовта е основната действаща сила в 
космоса. Агапизмът трябва да се разграничава 
от агапастицизма- доктрината, която счита, че 
основният фактор на еволюцията е любовта.
5  Доктрина, според която 
непрекъснатостта е основна характеристика 
на вселената и на идеите. Базирана е  на 
математически разработки на Пърс. Съгласно 
синехизма идеите имат тенденцията да се раз-
пространяват и да се сливат във все по-унини-
версални идеи и принципи. Вселената става 
все по-закономерна. 
6  Имената на Пърсовите доктрини са 
извлечени от думи на древногръцки език. 
“Тихизъм” идва от древногръцкото “tyche” – 
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е учение, чрез което Чарлс Пърс обяснява 
наличието на спонтанност и незакономерности 
във вселената. Тихизмът се противопоставя 
на детерминизма на XIX век, но без да достига 
до ирационализъм. В настоящата статия аз 
ще имам за цел критическото излагане на 
Пърсовия тихизъм, обосновавайки тезата, 
че, макар и антидетерминистка по същността 
си, тази доктрина по никакъв начин не 
позволява отклонение от научния метод и 
научния възглед за света през XIX век. Пърс 
се конфронтира с детерминистите, без обаче 
да подкрепя някаква форма на ирационализъм. 
Реалността е независима от нашето мнение 
за нея, а природните закони- независими от 
нашите лични желания. Всъщност, тихизмът 
е напълно съвместим с научното мислене, 
доколкото той предполага наличието на 
незакономерности в света, но допуска 
тяхното рационално обяснение.

  Много са факторите, които обуславят 
придържането на Пърс към тихизма: Хегеловото 
(както и на други философи като Чонси Райт7) 
пренебрежение към механицизма, застъпването 
за свободната воля, работата с логиката на 
случайността (и това, което днес се има 
предвид под теория на вероятностите). Според 
Пърс космологическото развитие не преминава 
през детерминирани етапи, нито пък има 
определена сила, която поражда преминаването 
от Първичност през Вторичност в Третичност. 
Природата от своя страна става все по-
закономерна и детерминирана, но въпреки това 
не е неправилно да се отстоява твърдението, 
че в нея са налични незакономерности 
(irregularities). В своя труд “Редът в природата” 
Пърс отбелязва: “Един елемент на чиста 
случайност оцелява и ще остане дотогава, 
‘случайност’.
7  Философ, член на Метафизическия 
клуб в Кеймбридж, Масачузетс, където е чле-
нувал и Пърс.

докато светът не стане абсолютно съвършена, 
рационална и симетрична система, в която 
умът най-после е кристализиран в безкрайно 
отдалеченото бъдеще”8. През 1868 г. той пише, 
че незакономерностите в природата са повече 
от закономерностите9. Това полага началото и 
основата на тихизма.

   Тихизмът и религията

   Тихизмът не представлява защита на 
религиозни вярвания в квазинаучна форма. В 
“Редът в природата” (1878) Пърс аргументира 
тихизма си, но без да включва в обяснението 
си Бог или някаква Висша сила. Нещо повече- 
докато естествените теолози свързват реда в 
природата с наличието на Висша сила, която го 
е планирала и го поддържа, то Пърс не посочва 
никаква възможност редът (защото въпреки 
ролята на случайността той съществува) 
да е дело на Бог10. С това си действие той 
се разграничава от теологията (и отстоява 
независимостта на своята метафизика). И не 
само това: тук той за първи път заявява, че 
“науката е враждебна на религията”11. Учените, 
които не смятат така, “нямат ясен поглед”. Така 
че самият Пърс няма намерение да бъде апологет 
на християнската догматика (дори и тя да му 
влияе в метафизическите конструкции). Докато 
Църквата набляга на чудесата и необяснимите 
явления като на Божие дело, през XVII век 
започва обръщане към “теорията за дизайна”12: 

8 Peirce, Charles. Chance, Love,and Logic, 
p 177.
9  СР 5.342. Според приетат конвенция 
сред изследователите на Пърс тази абревиа-
тура обозначава изданието Collected Papers of 
Charles Sanders Peirce (вж. Използвана литера-
тура), като първото число означа тома, а число-
то след точката- съответния параграф.
10  Peirce, Charles. Chance, Love,and Logic 
, p 106.
11  СР 6.426.
12 Flower, Elizabeth, and Murphey, MurrayA 
History of Philosophy in America, vol. 2,  p 519. 
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редът се превръща в белег за божественост. 
Тихизмът не взема страна в спора между 
научни хипотези и религиозни догми, поне 
не във формата, в която го формулира Пърс13. 
Незакономерностите и погрешните научни 
предвиждания нямат нищо общо с действията 
на някаква Висша сила.

      

3. Необходимост и случайност

   В Пърсовия тихизъм на случайността не 
се гледа като на същност, принцип; тя е само 
характеристика на процесите и явленията. 
Случайността е свобода и развитие. Ако 
нямаше случайност в природата, тогава ние 
нямаше да можем да развиваме ума или волята 
си, да действаме или мислим14. Разнообразието, 
спонтанността не възникват от действието на 
закон (също както и любовта не е природен 
закон). В “Изследване на доктрината за 
необходимостта” (1893) Пърс изразява 
становището, че ако някой е детерминист, то 

Бих предложил под  “дизайн”  да се има пред-
вид “Божествено предназначение”.
13  Трябва да се отбележи, че Пърс все 
пак има определена цел, разработвайки своя 
тихизъм.  Предназначението на тихизма  не е 
да доказва евентуалното съществуване на Ви-
сша сила, а да отстоява свободата на човешката 
воля и възможността за развитие и  творчество. 
Пол Конкин подчертава целта на Пърс- да не 
засяга толкова самата свободна воля, колкото 
да направи свободата възможна  (Conkin, Paul. 
Puritans and Pragmatists, p 245-6). Авторът във 
връзка с изследването си върху Едуардс и кал-
винизма в предходна глава обяснява, че Пърс 
не утвърждава произволния избор и в този си 
опит стои близо до калвинистите. Свободата за 
Пърс е да се избира и поема отговорност. Той 
не иска да се гледа на човека като на  божество. 
Това разбиране обаче няма връзка с настоящо-
то изследване.
14  СР 6.406; 1.162.

за него умът е част от физическия свят. В своя 
лекция от 1903 г. във фрагмента “Разнообразие 
и единство” американският прагматист 
разграничава три смислови нива на понятието 
за необходимост: 

1. Всеки елемeнт на всички факти се придържа 
към определен закон;

2.  Законът изцяло детерминира всеки факт, 
но някои отношения между фактите са 
случайни;

3. Единството е съвършено, но може да се 
приложи към някои феномени15. 

      Детерминизмът има като свое основно 
допускане следното: “...Положението на 
нещата, съществуващи по което и да е време, 
заедно с определени неизменни закони 
напълно определят положението на нещата 
във всяко друго време”16. Пърс не одобрява 
закона за единството на природата на Мил (още 
една причина да се противопостави на неговата 
теория за индукцията). В същата лекция Пърс 
казва, че разнообразието във вселената се 
увеличава17. В “Речника” на Болдуин той пише 
за многообразието като характерна особеност 
на универсума. Идеята за многообразието се 
превръща в концепцията за „плуриверса” на  
съратника му прагматист Уилям Джеймс.

      

4. Незакономерност и обяснение 

15  СР 6.90.
16 Peirce, Charles. Chance, Love, and Logic, 
p 181.
17  СР 6.91. Това изявление напълно про-
тиворечи на идеята му за нарастващата законо-
мерност.
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   Пърс настоява, че във вселената са налични 
природни закони, но те не контролират 
всеки процес в нея. Наблюденията на 
природните явления дори показват 
липсата на закономерност: “Опитайте се 
да верифицирате който и да е природен 
закон, и Вие ще установите, че Вашите 
наблюдения по-точно и по-сигурно ще покажат 
незакономерни отклонения от закона”18. 
Точно това представлява и случайността- 
невъзможност да се отчете, да се определи, 
да се прогнозира даден процес/явление. Тя 
не е основана на някакъв общ принцип, а 
е условна, тъй като съществуват различни 
степени на детерминираност. В своя  “Отговор 
на детерминистите” (1893) американският 
прагматист пише: “ Да се твърди, че общите 
истини са обективно реални, но да се отрича, 
че те са съвсем универсални, точни и сигурни, 
означава  да се придържаш към учението за 
абсолютната случайност”19. Случайността 
не е ирационалност, а незакономерност 
(ирегулярност). Тя не е изцяло неразбираема 
или необяснима и не тя се нуждае от специално 
обяснение. 

   Но кога е нужно обяснението? В спора си 
с Пол Карус20 Пърс формулира своята теория 
за обяснението: то е необходимо само когато 
сме прогнозирали едно явление, а пред нас 
наблюдаваме по-различно. Американският 
прагматист упреква Карус в придържане към 
механицизма.  Карус не иска да приеме ролята 
на случайността в света: за него тя е просто 
“неизчислимото”. Според Пърс обаче самият 
Карус на едно място в своя труд допуска 
ролята на случайността да е по-сериозна. 
Пърс заявява: “Случайността, според мен, или 
незакономерността- това означава липсата на 
18   “Изследване на доктрината за необхо-
димостта”,   ibid., p 190.
19  СР 6.610.
20  Редакторът на списание “Монист”.

всякакво съвпадение- не изисква обяснение”21. 
В свой фрагмент той дава като пример гората: 
“Никой не е изненадан от това, че дърветата 
в една гора не образуват закономерен  модел, 
или се опитва да търси обяснение за това. 
Така че незакономерността не ни кара да 
искаме обяснение”22. Ние търсим обяснение 
тогава, когато не се появява предвидено от 
нас явление (или ефект). Съществуването на 
незакономерности по никакъв начин не би 
трябвало да ни подтиква да търсим тяхното 
обяснение. Това обаче не значи, че те не могат 
да бъдат обяснени рационално, а само че не сме 
длъжни като изследователи да се стремим към 
това. Задачата на учения е да разбере защо 
неговите предвиждания не са се сбъднали или 
защо са се сбъднали с определено отклонение.

5. Четири аргумента срещу детерминизма

   Чарлс Пърс не се задоволява само с 
разработването на своя тихизъм, но, както 
вече показах, влиза в директен дебат със 
защитниците на детерминизма. В своя спор с 
Карус основоположникът на прагматизма не 
само формулира нова теория за обяснението, 
но и излага четири аргумента срещу 
детерминизма:

1. Преобладаването на растежа (развитието) 
в света;

2. Разнообразието във вселената е 
необяснимо;

3. Законът трябва да се обясни от нещо 
друго, и в крайна сметка- от случайността;

4. Чувството (в смисъла на Първичност) 
не би съществувало, ако законът за 
запазването на енергията беше верен23.

21  СР 6.612.
22  СР 7.189.
23  СР 6.613.
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 Най-важният аргумент от изброените е този 
за разнообразието- детерминистите биха 
могли да отговорят, че в многообразието може 
да бъде намерено единство (както правят 
Оксфордските хегелианци, предизвикали 
критиките на Уилям Джеймс и Ф. К. С. Шилър), 
но не и да отстоят позицията, че то може да бъде 
познато в цялата му дълбочина. Още повече че 
космическото развитие не може да се съгласува 
с един статичен космос, в който всичко става по 
необходимост. Спорът за детерминираността 
се прехвърля и във физиката, където 
Айнщайн дискутира с Копенхагенската 
школа за природата на случайността и 
необходимостта. И до днес принципът на 
Хайзенберг поражда различни интерпретации 
(от напълно ирационалистична до умерено 
детерминистична), като самият Пърс вероятно 
би взел страната на Айнщайн въпреки своя 
тихизъм. Дори и случайността да е реално 
съществуваща, а не просто “недостатъчно 
познание за причините на явленията”, както 
смятат детерминистите, това не отменя 
подредеността на природата, не я превръща 
в хаос, не елиминира изобщо природните 
закони. В “Редът в природата” Пърс показва 
как един свят,  в който единствен “гоподар” 
е чистата случайност (това не е нашият свят, 
а такъв, в който случайността има по-голяма 
роля) пак би притежавал систематичност 
(подреденост). В допълнение той заявява, 
че в нашия свят няма по-малка и по-голяма 
степен на подреденост- във всеки възможен 
свят  трябва да съществуват характеристики 
за всяка група предмети, така че абсолютно 
неподреден свят е невъзможен.

      

6. Заключение: тихизмът и науката

   Според моята интерпретация  тихизмът 
не е модификация на ирационализма, 
нито е защита на някаква “анти-научна 
философия”; той не подкрепя  номинализма 
или инструментализма във философията 
на науката. Случайността може да се изучава 
и (в малка степен) да се предвижда.  Във 
фрагмента “Разновидности и значимост на 
индукцията” Пърс отбелязва: “Учението за 
случайностите (...) не е нищо друго освен наука 
за законите на незакономерностите”24.  Вместо 
да бъдат игнорирани като несъществени за 
науката, случайностите трябва да се изучават 
по-детайлно. Светът не е мистичен, нито пък 
необясним. В “Телепатията и възприятието” 
американският прагматист отрича 
супернатуралисткия възглед за света и твърди: 
“Изглежда ми, че единственият приемлив 
възглед е, че разумното, или идеята за закон 
в човешкия ум, е идея, от която са следствие 
обективните предвиждания, защото всички 
физически теории произхождат от човешки 
догадки, и експериментът, “окастрящ” 
погрешното и определящ точните стойности, 
трябва да бъде в ума като последица от 
неговото (на разумното- б.м.) битие в реалния 
свят. Тогава разумността на ума и тази на 
природата са по същество еднакви, и не 
е учудващо, че умът след ограничен брой 
догадки ще е способен да предположи какъв е 
законът на всяко природно явление”25.  Умът ни 
има естествена вродена склонност да обяснява 
природните явления и дори да прави правилни 
догадки и да формулира прецизни хипотези. 

    Тихизмът остава верен на разбирането на 
Пърс за “нова метафизика”, която трябва да  има 
научна основа. Той почива върху Пърсовите 
изследвания в логиката и математиката и 
24  СР 2.769.
25  СР 7.687.

ФилосоФия



- http://nauka.bg - 86

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

- http://nauka.bg - 87 - http://nauka.bg - 87

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

  б
ро

й 
26

ФилосоФия
никога не достига етап, в който да включва 
ирационализъм или супернатурализъм. Дебатът 
относно детерминираността се възобновява 
с нова сила през XX век и както знаем, 
предизвиква сериозен интерес сред учените от 
всички научни области. Чарлс Пърс предлага 
решение, което запазва свободата на човешката 
воля и допуска наличието на обективна 
случайност, но в същото време подчертава, че 
не съществуват напълно необясними явления. 
За поддръжниците на двата лагера това 
решение може да изглежда противоречиво26- то 
обаче е напълно съгласувано с визията за една 
развиваща се и променяща се вселена, в която 
закономерностите стават все по-силни, но в 
която спонтанността (означена с категорията 
Първичност) въпреки всичко запазва някаква 
роля. За науката остава да открива нови 
закономерности и да обяснява случаите, в 
които се получават отклонения от нейните 
предвиждания.
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Автори: Манол Глишев
Деница Шаранкова

Ако мистицизмът може да бъде оп-
ределен като път към божеството 
извън рационалността, то корени-
те на християнския мистицизъм 

вероятно могат да бъдат търсени извън 
самото християнство. Това ясно пролича-
ва от въвеждащите текстове на четирите 
Евангелия: това на апостол Матей започва 
с родословието на Христа, тези на Марк и 
Лука директно със събитията, засягащи ид-
ването на Спасителя, а Йоановото – с прос-
транно богословско изложение, подчинено 
на изцяло рационални и дори философски 
схващания. По такъв начин четирите осно-
вополагащи текста на християнската рели-
гия изглеждат по-близки до старозаветната 
традиция – историческа и пророческа – от-
колкото до един мистически по същината 
си опит за достигане на богопознание от-
въд интелекта.  
 
В епохата на гоненията и на първите апо-
логети християнските текстове разкриват 
загрижеността на своите автори за това как 
да представят религията си като приемлива 
и дори полезна за римското общество, най-
често пред съдебните власти. Функциите 
на апологии като тази на Тертулиан и адре-
сатът им в много малка степен позволяват 
отклоненията в мистическа посока. Дори 
чисто теологичните проблеми рядко са зас-
тъпвани в ранната християнска литература, 
доколкото задачата на първите защитници 
на вярата е да я покажат като безвредна и 
във висша степен неподозрителна. Така на-
пример Тертулиан си служи с рационални 
аргументи, когато последователно отхвър-
ля омразата към самото име на християни-
те и обвиненията в суеверие, чудовищни 
престъпления и държавна измяна към тях, 
след което се заема да докаже абсолютната 
порядъчност на християните като римски 

граждани. Той се спира и на проблема за 
отказа на християните да участват в кул-
та към императора, като с поредица от 
спекулативни разсъждения демонстрира 
полемично, че именно този отказ, а не сля-
пото преклонение доказва лоялността към 
империята. Всичко това обаче може да бъде 
посочено като пример тъкмо за липсата на 
мистичен уклон в най-ранната църковна 
литература.  
 
С края на гоненията започва епоха, в която 
християнската църква от една страна се 
превръща в доминираща политическа сила, 
а от друга, във вътрешността й започват 
(или по-скоро стават очевидни) процеси на 
конфликт и разделение. Епохата на Вселен-
ските събори предствлява низ от ясни де-
финиции на това що е “православна” вяра, 
т.е. такава, която не се отклонява от учение-
то на Христа и апостолите Му. Първият зна-
чим текст, публикуван вследствие на събор, 
е Символът на вярата, който отново не зая-
вява по никакъв начин развитието на бъде-
щия християнски мистицизъм. Всъщност 
Символът, както и решенията на съборите 
имат най-често исторически характер, а 
понякога юридически и административен. 
От първи до четвърти век християнската 
Църква чрез своите апологети и чрез пър-
вите си властимащи епископи се стреми 
не толкова към детайлното изразяване на 
една чисто духовна доктрина, колкото към 
кодифициране на моралното си учение и 
отговор на належащите си нужди. Първо, 
защита от гоненията и второ, утвърждаване 
на позициите, заети след революцията на 
Константин Велики.  
 
Началата на християнската мистика, както 
беше казано, могат да бъдат търсени извън 
самото християнство. В културно-истори-
чески план традициите, които най-веро-
ятно са повлияли на ранния християнски 
мистицизъм, са неоплатоническата и мит-
раистката, както и тези на други ориентал-

„Мистическото богословие” на Дионисий Ареопагит и „Блажени бедните 
духом” на Майстер Екхарт: два текста в историческата перспектива на хрис-

тиянския мистицизъм
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ски култове.  
 
Четвърти век е време на духовен кипеж в 
късната Римска империя, когато в големите 
градове традиционните езически култове и 
философски школи постепенно губят при-
влекателността си в полза най-вече на со-
териологични учения от източен произход 
– култ към Изида и Хор, към Митра, към 
Кибела. Смесването им с някои клонящи 
към окултизъм квазифилософски течения 
създава атмосфера на духовно търсене, в 
която много от постигнатите резултати се 
дължат не на интелектуални усилия, а на 
чисто мистичен личен опит за постига-
не на божеството. В същия четвърти век 
християнството, което дотогава е изцяло 
градско явление (и за западната половина 
на империята още известно време ще ос-
тане такова), поражда феномена на анахо-
ретството или отказа от града и света. От 
източноримските християнски общности 
се откъсват индивиди, които се заселват 
самостоятелно в необитавани местности в 
египетската и сирийската пустиня, където 
пребивават в постоянна молитва поради 
усещаната необходимост или за лично 
покаяние, или в полза на членовете на 
общността. Първият християнски монах е 
св. Антоний. В течение на няколко десети-
летия се утвърждава практиката особено 
свети отшелници да бъдат посещавани, 
молени за застъпничество и духовно во-
дачество от групи от християнската общ-
ност или от други отшелнци. Създава се 
култура на пустинничеството, която черпи 
вдъхновение пряко от евангелския разказ 
за четирийсетдневния престой на Христа 
в пустинята. Фигурата на аскета, застанал 
между света и Бога, потънал в постоянна 
молитва и сражаващ се с изкушенията е 
новият герой на късната Античност според 
сполучливия израз на Питър Браун). Мо-
нашеските подвизи, чудесата, извършващи 
се чрез тялото на анахорета и моралният му 
авторитет го превръщат в образец за под-
ражание и възхищение. Както свидетелст-
ват житията на светците, за редица млади 
градски аристократи светът се превръща в 
бреме, а самотата на пустинята – в сладост. 
Новите отшелници със страхопочитание 
търсят напътствията на “старците”, към 

които се обръщат с уважителното “авва” 
(“отче” на сирийски, откъдето идва и дума-
та “абат” за западноевропейските игумени).  
 
Старо клише е, че пустинята ражда проро-
ци. Христос започва проповедите си след 
като престоява там. Старозаветните проро-
ци, чийто пример Той следва, също прекар-
ват известно време в усамотени места, пре-
ди да се върнат в Йерусалим, за да известят 
за поредния Божи гняв. Най-“пустинен” от 
всички пророци разбира се е Мохамед, кой-
то несъмнено е силно повлиян от христи-
янски поведенчески образци. В пустинята, 
далеч от изкушенията на интелекта, за Бога 
често се мисли не с понятия и категории, 
а просто с чувства. Съществува сирийска 
поговорка, която твърди: “Луксът идва от 
градовете, а мъдростта – от пустинята.”  
 
В момента, в който прекрачват границата 
от словесна молитва към съзерцание и се 
сдобиват с по неколцина верни последова-
тели, християнските аскети се превръщат 
в мистици. Те търсят и намират просвет-
ление не в дефинициите за ерес или орто-
доксия, а в дълбините на душата си, където 
им се струва, че откриват целта на своето 
бягство от света. За мистиците Бог вече 
не е толкова Творец или първопричина на 
всички неща, колкото състояние. С времето 
християнският мистицизъм се обогатява 
с нови пластове и влияния, става по-опо-
средствен и дори започва да си служи с ня-
кои чисто философски изразни средства. В 
това донякъде има ирония, но все пак той 
не губи връзка със своите първоизточници, 
така както те са запазени в сборниците с 
поучения на първите аскети – патерѝците.  
 
В подкрепа на твърдението, че за мистика 
Бог е преди всичко състояние, ще се спрем 
по-подробно на два християнски текста от 
различни епохи и писани на различни ези-
ци. Става дума за трактата „Мистическото 
богословие”, приписван на свети Дионисий 
Ареопагит и за проповедта “Блажени бе-
дните духом” на Майстер Екхарт.  
 
Дионисий започва своя кратък и емоциона-
лен текст с молитва, в която казва: 

ФилосоФия ФилосоФия
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“... възведи ни отвъд знанието и отвъд светлината 
към най-високия връх на мистическите значения, 
дето простите, несмесени и неизменни тайнства на 
богословието се откриват в мрака на онова тайн-
ствено безмълвие, що е отвъд светлината.” 

 

За автора знанието и понятията са преход-
ни и донякъде пречат на достигането до 
истинската божественост. Бог може да бъде 
само достигнат и доловен, но не и опреде-
лен или разбран. Трактатът продължава със 
съвет:

 

 “Усърдствувай в мистическите съзерцания, остави 
усешанията, откажи се от умозренията, от всичко 
сетивно и умозримо, от всичко несъществуващо и 
съществуващо и възвиси се според силите си натам, 
дето в незнанието си ще се съединиш с Оня, Който 
е над всяка същност и знание. И като се откъснеш 
от себе си и от всичко, ще се въздигнеш [...] към 
блясъка на божествената тъма, отрекъл се от всичко, 
свободен от всичко.”

 

 Тук особено ясно проличава, че постигане-
то на крайната цел не е дори съзерцанието, 
нито емоцията, а ни повече, ни по-малко 
отказа от собствената личност. У Майстер 
Екхарт тази апофатика на самата индивиду-
алност ще бъде доведена до крайност. 

 
“Затова – продължава Дионисий – се молим да се 
озовем в пресветлата тъма и в слепота и незнание да 
съзрем и познаем онова, което е над съзерцанието и 
знанието и което нито се вижда, нито се знае; защо-
то това е наистина да виждаш и да знаеш. И да въз-
пеем по свръхсъщностен начин свръхсъщностното, 
като отмахнем от него всичко съществуващо така, 
както ваятелят на една статуя, отмахвайки всичко 
излишно и пречещо за чистото съзерцание на скри-
тото, със самото това отнемане разкрива нейната 
красота.” 

 

И така в „Мистическото богословие“ по 
екзалтиран начин е възпято отхвърлянето 
не само на сетивния опит (което не би било 
учудващо у един църковен автор), но и на 
умозрителния, което на пръв поглед из-
глежда стъписващо, но при задълбочаване 

в мистичните доводи, а най-вече в практи-
ката на мистиците, изглежда не само оправ-
дано, но и напълно естествено. Ареопаги-
тът дори твърди, че отнеманията трябва да 
бъдат възпявани и извършва истинска апо-
логия на апофатическото мислене в духа 
на твърдението, че всяка теология, лишена 
от апофатика, стига до ерес. След това той 
демонстрира способността на интелекта да 
действа само като груб инструмент в бого-
познанието, а именно предоставя на рацио-
налната дейност да определи какво не е Бог. 
След това Дионисий завършва своя кратък 
трактат, като заявява, че нищо възприема-
емо със сетивата и нищо умозрително не 
може да бъде причина (т.е. Бог), както и че 
истинската първопричина не може да бъде 
утвърждавана или отричана, тъй като е над 
всичко и може да бъде постигната само по 
мистически път.  
 
В първата половина на XIV в. доминикан-
ският монах и проповедник в Германия 
Йохан Екхарт, наречен Майстер Екхарт, 
прокарва своеобразен паралел между твър-
денията, изложени във вече разгледаното 
„Mистическо богословие“ и евангелската 
фраза “Блажени бедните духом”, като оза-
главява една от своите проповеди тъкмо 
с нея. Фразата е взета от Деветте блажен-
ства, част от Проповедта на планината, 
изложена в няколко глави от Евангелието 
на апостол Матей. Екхарт разграничава 
външната бедност от един друг вид бед-
ност, на който той иска да се спре и който 
нарича “вътрешна”. Авторът степенува все 
по-радикални, взаимнодопълващи се не-
гативни определения на бедността. Беден 
според него е не просто този, който не из-
питва удоволствия, беден е онзи, който “не 
иска нищо, не знае нищо и няма нищо”. Тук 
проповедникът стига до парадоксалност в 
твърденията си, но същевременно овладява 
добре своята деликатна тема и не излиза 
извън рамките на християнското схващане 
на въпроса. Той твърди, че този, който не 
иска нищо, не само отхвърля собствената 
си воля, за да се предаде на Божията, но от-
хвърля и самото си желание да се покорява, 
защото доколкото има някой, който осъз-
нато желае да се покорява, то той все още е 
донякъде разграничен от Бога. След това 

ФилосоФия
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проповедта продължава с изясняване на 
твърдението, че беден е незнаещият. За Ек-
харт този, който загуби знанието, че живее 
и че живее заради Бога, е истински беден 
и добива Бога в един много особен смисъл. 
На трето място Екхарт твърди, че беден е 
онзи, който няма нищо и задълбочава това 
твърдение до степен, в която този, който не 
притежава нищо, губи и самия себе си: той 
спира да бъде индивид, спира да бъде дори 
потенциално вместилище или инструмент 
на Божията воля. В края на своята проповед 
авторът дава обяснение на своите схваща-
ния, което премахва всякаква възможност 
за неортодоксално тълкуване на пропове-
дта. Според Екхарт, който използва донякъ-
де платонически инструментариум , Онзи, 
Когото наричаме Бог, е Бог само спрямо 
индивидите, които сами по себе си не са 
нищо друго, освен отделили се от Него (по 
Негова, но според парадоксалната логика 
на Екхарт и по своя собствена воля, което 
в действителност е едно и също) Негови 
частици. Следователно истинската бедност 
е да се лишиш от искането на каквото и да 
е, от знаенето на каквото и да е и от има-
нето на каквото и да е, включително и на 
най-добрите си пориви, а и на самата си 
индивидуалност - с цел връщането в онова 
блажено, самодостатъчно и цялостно със-
тояние, в което се е намирал Онзи, Когото 
наричаме Бог, преди още да ни е отделил 
от себе Си. Постигането на истинската 
бедност (следователно и на истинското 
блаженство) не е нищо по-малко от премах-
ването на последиците от Сътворението и 
Грехопадението.  
 
Това е радикален мистицизъм, който ес-
тествено следва от мистическото учение на 
Дионисий. Така в хилядолетието след IV в. 
християнският мистицизъм добива задъл-
боченост и разнообразие, на които подбра-
ните два текста са само две от множеството 
възможни илюстрации. В XV в. сложните 
мистично-умозрителни конструкции на 
Майстер Екхарт ще бъдат заменени с един 
по-практичен и натоварен с морално значе-
ние поглед върху мистицизма. Движението 
Devotio nova или Devotio moderna („Нова 
вярност”), получило разпространение в 
Бургундия, Холандия, Фландрия, Франция 

и Германия, има своя израз в книгата “Под-
ражание на Христа” на Тома Кемпийски, 
в която се набляга на покаянието и на по-
стоянния размисъл, водещ до видения на 
страданията и раните на Христа. Подобен 
“материален”, осезаем полумистицизъм е 
в съзвучие с кризата на западната Църква 
през ХV в., когато движението на лолардите 
в Англия, на хуситите в Чехия и честите из-
ображения на Dance Macabre или Totentanz 
(Мъртвешкия танц) в Германия и Франция 
издават страховете и несигурността на за-
лязващата средновековна цивилизация.  
 
Вместо заключение ще си позволим кратка 
съпоставка с традицията на източнопра-
вославния монашески мистицизъм така, 
както той е изложен от епископ Калистос 
Уеър в неговите исихастки студии, публи-
кувани под заглавие “Тайнството на човеш-
ката личност”. Според него мистицизмът 
на Атон се характеризира с последователни 
етапи: преминаване от словесна молит-
ва към безгласна, оттам към видения и в 
крайна сметка отново към познатата още от 
Дионисий (чиито трактати са преведени на 
среднобългарски именно през XIV в.) “пре-
светла тъма”, в която нито думи, нито обра-
зи отклоняват вниманието от интуитивния 
допир до една неизразима божественост.

ФилосоФияФилосоФия
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Прости числа
Превел: Тихомир Георгиев
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Увод
    Просто число е такова естествено 
число, което се дели само на единица 
и на себе си. Следователно тези числа 
не могат да бъдат разложени. Първите 
10 прости числа са 2, 3, 5, 7, 11, 13, 
17, 19, 23 и 29. Числото 1 не е просто 
число, въпреки че е било считано за 
такова в миналото. Причината за това 
не е нещо загадъчно, а просто за да се 
направи валидна основната теорема на 
аритметиката.  
    Създаването на метод за откриване 
на прости числа е математическо при-
ключение, продължаващо векове наред 
- от древните египтяни до днес. Все 
още предстои да бъде намерен точен 
модел в лабиринта от числа, въпреки че 
е имало многобройни опити.  
    Свойствата на простите числа се из-
следват задълбочено теорията на числата 
- клон на математиката фокусиран върху ес-
тествените числа.   
 

История
    Доказано е, че простите числа за пръв път 
са изучавани задълбочено от древните гър-
ци (например Евклид). Гъркът Ератостен е 
създал метод за намиране на всички прости 
числа по-малки от дадено положително чис-
ло. Неговият изненадващо ефикасен метод 
е много добър старт за по-нататъшното раз-
витие на теорията на числата. При своя ме-
тод (Решето на Ератостен) той започва като 
написва всички числа от 2 до зададеното 
число. След това той зачерква всички числа, 
делящи се на 2, след това тези делящи се 
на 3 и така нататък докато зачеркне всички 
възможни числа. Няма да му отнеме време 
да зачерква числата делящи се на 4, защото 
те се делят и на 2. С други думи той зачерк-
ва само числата делящи се на тези прости 
числа, които не са по-големи от квадратен 
корен от числото посочено като горна гра-
ница на търсенето. Например за да намери 
простите числа по-малки от 100 той би за-
черкнал само тези, които се делят на прости 
числа по-малки от 10 (квадратен корен от 
100). Тогава незачеркнатите числа са прости 
числа.  

Решето на Ератостен 

Свойства
•	     Няма най-голямо просто число. 

Това може лесно да се докаже чрез 
довеждане на обратното предполо-
жение до противоречие. Ако имаме 
поредица от последователни прости 
числа P = [p(1), p(2), p(3)... p(L)] къ-
дето p(1) е първото просто чис-
ло, p(2) е второто просто число, ..., 
а p(L) е предполагаемото „най-голя-
мо“ просто число, тогава кое число е 
делител на числото p(1)*p(2)*...*p(L) 
+ 1? Интересно е, че числото трябва 
да е просто, но различно от p(1) ... 
p(L),  което е невъзможно.

•	     Има безкрайно много прости числа 
(това е перефразиране на горното 
свойство). Ойлер доказва, че сума-
та от обратно пропорционалните на 
простите числа е безкрайна:  1/2 + 
1/3 + 1/5 + 1/7 + 1/11 + ...  =  ∞

•	     Всяко естествено число по-голямо 
от 1 може да бъде представено по 
уникален начин като произведение 
на поредица от едно или повече не-
намаляващи прости числа. Това свой-
ство се нарича основна теорема на 
аритметиката.   

•	     Ако  е просто число и  е естест-
вено число, тогав

Освен това, ако  не е делител на , 
тогава съ- ществува 
 такова, че   е  1 mod  .  При ум-

ножа- ване на го-

МатеМатиКа
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рното по  се получава:

•	

•	     Според положителния отговор 
на Чебишев на въпроса на Бертран, 
ако n е положително цяло число, по-
голямо от 1, тогава винаги има прос-
то число p така че n < p < 2n.

•	     Най-голямо просто число познато 
досега е 232,582,657 − 1.

•	     Простите числа се основните ком-
поненти в криптографските RSA ал-
горитми.  
   

Има и много други свойства... 

Специални прости числа и нере-
шени задачи

•	 Мерсен се интересувал от простите 
числа от типа 2 n - 1. Когато такова 
число е просто, то и n е просто. Та-
кива числа 2 n - 1  се наричат прости 
числа на Мерсен. Те са се появили 
още в Евклидовата теорема за „пер-
фектните числа“ повече от хиляда 
години преди раждането на Мерсен. 
Най-големите познати прости числа 
са Мерсенови, но засега все още не 
знаем дали Мерсеновите прости чис-
ла са безкрайно много . Мерсеновите 
числа 2 p - 1 не е задължително да са 
прости, когато p е такова; например 
211 - 1 =  2047 което се дели на 23 и 
89.

•	 Ферма въвежда числата наречени 
на негово име. Те са F(n) = 2 2 n + 1  
за всяко неотрицателно цяло число. 
Ферма погрешно е считал, че всички 
тези числа са прости. Днес се знае, 
че безкрайно много от тях са състав-
ни, но не се знае дали и простите са 
безкраен брой. Тези числа на Ферма 
F(n), за които се знае че са прости 
са само за n = 0 ... 4. За няколко от 
числата на Ферма е доказано, че са 
съставни. 

•	 Двойките прости числа (p , p+2) на-
ричани прости числа близнаци се 
срещат доста често при сравнително 
малките прости числа, например {3 
5}, {5 7}, {11 13}, {17 19}, {29 31}, 
{41 43}, {59 61} и т.н. Като цяло 
Виго Брун показва, че тези двойки 
не са толкова чести, като доказва, че 

сумата от технните обратно пропор-
ционални числа е крайна за разлика 
от тази на обратно пропорционалните 
на всички прости числа (споменатата 
по-горе теорема на Ойлер. Ние все 
още не знаем дали тези двойки прос-
ти числа са безкрайно много. 

•	 Хипотезата на Голдбах (в строгата 
формулировка а Ойлер) твърди, че 
всяко четно цяло число по-голямо 
от 2 може да бъде представено като 
сума от две прости числа (например 
4 = 2+2, 6 = 3+3, 8 = 5+3, 10 = 7+3 
= 5+5, 12 = 7+5 и т.н.). Тази проста 
и недвусмислена хипотеза все още не 
е доказана.

•	 Хипотезата на Риман за зета-функ-
цията е за нулите на функция с ком-
плексна променлива, наречена зе-
та-функция. Тази хипотеза на Риман 
може да се интерпретира като твър-
дение за „прости вълни“. Когато от-
четете всички тези вълни и ги суми-
рате за да направите една функция, 
получавате функция, която напълно 
описва поведението на простите чис-
ла. Такъв важен феномен все още не 
е доказан. 

•	 Има и много други нерешени задачи:

o Безкрайно много ли са тези 
прости числа p за който p+2 и 
p+6 също са прости?

o Безкрайно много ли са тези 
прости числа p за който p+4 
and p+6  също са прости?

o Безкрайно много ли са тези 
прости числа p за който 2⋅p 
+ 1 също е просто? Те се на-
ричат прости числа на Софи 
Жермен.

o Безкрайно много ли са прости-
те числа от вида x2 + 1? Този 
въпрос е зададен от Едмънд 
Ландау.

Всички тези въпроси (включително 
зададения по-рано въпрос за двой-
ките прости числа) и почти всеки въ-
прос, който можем да си представим 
са частни случаи на прочутата хипо-
теза на Шинзел.  
 

МатеМатиКа
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МатеМатиКа

Бентът Хувър

Бентът	Булдър	1942	г.
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Бентът Хувър, първоначално известен като 
Бентът Булдър е бетонна дъгова гравитаци-
онна язовирна стена в Black Canyon (Черния 
Каньон) на река Колорадо, на границата меж-
ду щатите Аризона и Невада. Когато е завър-
шен през 1936 г. той е и най-голямата електро-
станция, и най-голямата бетонна постройка в 
света. Задминат е и в двете отношения от Бен-
тът Гранд Кулей през 1945 г. В момента е 35-
та по-големина водноелектрицеска централа 
в света. Язовирната стена разположена на 30 
мили (48 км) на югоизток от Лас Вегас, Не-
вада, е наречена на името на Хърбърт Хувър, 
който играе ключова роля в нейното постро-
яване, първо като министър на търговията, а 
по-късно и като президент на САЩ. Строежът 
започва през 1931 г. и е завършен през 1936 г., 
повече от две години предсрочно. Язовирната 
стена и електроцентралата са управлявани от 
Бюрото по мелиорация към Министерството 
на вътрешните работи на САЩ (* в САЩ ми-
нистерството на вътрешните работи се занима-
ва с управление на федералната собственост и 
за разлика от повечето държави в САЩ поли-
цията и службите за сигурност не са към това 
министерство). Бентът Хувър е в Националния 
регистър на историческите паметници от 1981 

г., а през 1985 г. е определен за Национална ис-
торическа забележителност.  
Езерото Мийд е резервоарът създаден зад бен-
та и е наречен на името на Елууд Мийд, който е 
ръководил строежа на бента.  

Планиране	и	договори

През 1922 г. е сформирана комисия, в която са 
включени по един представител на тези щати, 
които са в речния басейн и един представител 
на федералното правителство. Федералният 
представител е Хърбърт Хувър, който тогава е 
министър на търговията в правителството на 
президента Уорън Хардинг. През януари 1922 
г. Хувър се среща с губернаторите на Аризона, 
Калифорния, Колорадо, Невада, Ню Мексико, 
Юта и Уайоминг за да се изработи справед-
лив договор за разпределяне на водите на река 
Колорадо за нуждите на съответните щати. В 
резултат на 24 ноември 1922 г. е подписан до-
говора за река Колорадо, който разделя речния 
басейн на горна и долна половини, като щатите 
във всеки регион решават как да си поделят во-
дата. Това споразумение, известно като „Ком-

Поглед	от	въздуха	към	язовирната	стена	над	езерото	Мийд

архитеКтура
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архитеКтура
промиса на Хувър“, постила пътя за проекта за 
Бента Булдър. Тази огромна язовирна стена е 
построена за да осигури вода за напояване, за 
контрол на наводненията и за производство на 
електроенергия. 

Хърбърт Хувър

Първият опит да се спечели одобрението на 
Конгреса за построяването на Бента Булдър е 
през 1922 г. като в Камарата на представители-
те са внесени два законопроекта. Те са предло-
жени от конгресмена Фил Д. Суинг и сенатора 
Хайрам У. Джонсън и са известни като зако-
нопроектите Суинг-Джонсън. Те обаче не са 
подложени на гласуване, а по-късно са внасяни 
още няколко пъти. През декември 1928 г. и ка-
марата на представителите, и сенатът одобря-
ват законопроекта и го изпращат на президента 
за одобрение. На 21 декември 1928 г. президен-
тът Калвин Кулидж подписва законът одобря-
ващ Проекта Булдър каньон. Първите субси-
дии за строежа са направени през юли 1930 г, 
когато  Хърбърт Хъвър е вече е президент.  
Първите планове е стената да бъде изградена 
в каньона Булдър и затова проектът е наречен 
Проект Булдър каньон. Местоположението на 
стената обаче е преместено надолу по течение-
то на осем мили (13 км) до Блек (Черният) ка-
ньон, но името на проекта остава същото.  

Изпълнители

Изглед към реката от мястото, на което по-къс-
но е построен Бента Булдър (Хувър), от 1904 г.

Предложението за място на бента Булдър 1921 г.

Скица на предложените място на стената и 
резервоара 1921 г.

Договор за изграждане на Бента Булдър е по-
дписан на 11 март 1931 г. със Six Companies, 
Inc. - джойнт-венчър на Morrison-Knudsen 
Company от Бойс, Айдахо, Utah Construction 

архитеКтура
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Company от Огдън, Юта; Pacific Bridge 
Company от Портланд, Орегон Henry J. Kaiser 
& W. A. Bechtel Company от Оукланд, Калифор-
ния; MacDonald & Kahn Ltd. от Лос Анджелис; 
и the J.F. Shea Company от Портланд, Орегон. 
Изпълнителният директор на Six Companies - 
Франк Кроу преди това е изобретил много от 
техническите похвати използвани за строежа. 
По време на изливането и втвърдяването на бе-
тона е било необходимо да се осигури циркула-
ция на охладена вода в тръби в бетона. Целта е 
да се отведе топлината генерирана при химич-
ните реакции при втвърдяването на бетона, тъй 
като е било изчислено, че без охлаждане свърз-
ването и втвърдяването на бетона е щяло да 
отнеме около 125 години. Six Companies, Inc., 
извършат голяма част от работата, но разби-
рат, че толкова голям проект по охлаждането е 
извън техните възможности. Затова е сключен 
договор с the Union Carbide Corporation, които 
да помогнат с охлаждането. Six Companies, Inc. 
е изпълнител и по договор за изграждането на 
нов град за работниците, наречен Булдър Сити, 
а графикът за строежа е ускорен за да се откри-
ят повече работни места в отговор на започна-
лата Голяма депресия, но градът не е бил готов 
при пристигането на първите работници в на-
чалото на 1931 г. По време на първото лято от 
строежа работниците и техните семейства са 
настанени във временни лагери като Рагтаун, 
докато тече построяването на града. Недовол-
ството от Рагтаун и опасните условия на труд 
на язовирната стена са довели до стачка на 8 
август 1931 г. Six Companies изпращат стачко-
изменници с оръжия и тояги и стачката скоро е 
потушена. Но недоволството кара властите да 
ускорят строежа на Булдър Сити и през про-
летта на 1932 г. Рагтаун е изоставен. Хазартът, 
употребата на алкохол и проституцията са заб-
ранени в Булдър Сити по времето на строежа. 

Днес Булдър Сити е едно от двете места в Нева-
да, където не е разрешен хазартът, а продажба-
та на алхохол е била забранена до 1969 г. Много 
от работниците са пострадали при работата си 
в тунелите от въглеродния окис генериран от 
машините. Изпълнителите на проекта твърдят, 
че тази болест е пневмония и отговорността не 
е тяхна. Някои от работниците се разболяват 
и умират от тази така наречена „пневмония“. 
Повечето не са вписани в официалния списък 
на смъртните случаи. На съдебен процес един 
от ищците (Ед Краус) казва, че това натравяне 
му е причинило импотентност. Това обаче е от-
хвърлено, след показанията на една проститут-
ка, на която е било платено от фирмата изпъл-
нител на строежа. Журито не стига до решение 
и в резултат искът е отхвърлен. 

Строежът

За предпазване на строежа от наводнения са 
били изградени две водонепроницаеми камери. 
Строежът на горната започва през септември 
1932 г., въпреки че реката още не е отклонена. 
Временна дига с форма на подкова защитава 
камерата на брега, който е от страната на Нева-
да. След изграждането на тунелите в Аризона 
и отклоняването на реката работата е завърше-
на много по-бързо. След като водонепроница-
емите камери са готови и мястото на строеж е 
осушено започва изкопаването на основите на 
стената. За да бъде стената легнала на плът-
на скала е било необходимо да се отстранят 
всички ерозионни натрупвания и други мате-
риали от речното корито до достигане на твър-
да скала. Работата по изкопаване на основите 
завършва през юни 1933 г. При изкопаването 
са извадени близо 1 500 000 куб. ярда (1 150 

Плановете на бента Хувър

архитеКтура
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000 куб.м) материали. Тъй като бентът е от дъ-
гов гравитационен тип, то стените на каньона 
също носят теглото на езерото. Затова стените 
също са изкопани до достигане до скали, кои-
то не са засегнати от вековната ерозия на про-
смукващата се влага, пукнатините причинени 
от студа през зимата и циклите на затопляне и 
охлаждане в пустинята на Аризона и Невада. 

Механизмът на бента

Отклоняването	на	
реката

За отклоняване на реката от мястото на строежа 
са направени 4 тунела покрай стените на ка-
ньона, два от страната на Невада и два от стра-
ната на Аризона. Тези тунели 
имат диаметър 56 фута (17 м). 
Общата им дължина е близо 
16,000 фута (4877 м). Строеж-
ът на тунелите стартира първо 
в Невада през май 1931 г. като 
се започва от долната част на 
тунелите. Скоро след това за-
почва и изграждането на та-
кива два тунела и от страната 
на Аризона. През март 1932 г. 
започва облицоването на ту-
нелите с бетон. Първо е заля-
та основата. За поставянето на 
бетона са използвани подемни 
кранове движещи се по релси по цялата дължи-

на на тунелите. След това е излят бетона върху 
стените. За тази цел са използвани подвижни 
стоманени секции. Накрая с пневматични пис-
толети е запълнена горната част. Дебелината на 
бетонната обшивка е три фута (91.5 см), като 
по този начин диаметърът на тунелите става 50 
фута (15.25 м). 
След построяването на язовирната стена на 

входовете и в средата на двата външни 
тунела са поставени големи бетонни 
запушалки. Долната част на тунелите 
- след запушалките, сега представлява 
основните тела на преливните тунели. 
Преливниците могат да се видят точно 
над външните отклонителни тунели. Те 
се спускат рязко от входната си точка 
и се съединяват директно в старите от-
клонителни тунели.  
Двата вътрешни отклонителни канала 
имат в себе си по две бетонни запушал-
ки, едната е приблизително в средата, 
а другата на около 75% от дължината. 
Секцията между запушалките е използ-
вана като част от тунела, по който се 

движи водата за преминаване от външните во-
довземни кули и генераторите. Двете вътреш-
ни водовземни кули имат отделни тунели.  
Големите преливни тунели са използвани само 
три пъти в историята на язовирната стена. Пър-
вият път е тестване през втората половина на 
1941 г. Вторият - за около шест седмици през 
лятото на 1983 г., когато водите от рекордни ва-
лежи и топенето на снеговете в басейна на река 
Колорадо се оттичат в езерото Мийд, а третият 
път е през 1999 г., отново заради силните вале-
жи напълнили езерото.  

Двете водовземни кули от страната на Аризона

архитеКтура
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Почистването	на	
скалите	

Двата вертикални фундамента за всяка от сте-
ните на дъгата (от страната на Невада и страна-
та на Аризона) е трябвало да бъдат върху чисти 
скали, без пукнатини и без износването в ре-
зултат на хилядите години, през които cтените 
на каньона са били изложени на атмосферното 
влиянието и на геоложки промени.  
Хората извършили това почистване на скалите 
са били наречени „катерачи“. Били са спускани 
с въжета от горната част на каньона надолу по 
скалите и са премахвали ронливите камъни с 
пневматични чукове и динамит.  

Бетонът
Първият бетон е излят на стената на 6 юни 1933 
г. Тъй като дотогава не е изграждана толкова го-
ляма структура, много от процедурите използ-
вани на строежа не са били пробвани дотогава. 
Бетонът се нагрява и се свива при втвърдява-
нето си и затова неравномерното охлаждане и 
втвърдяване на бетона представлявало сери-
озен проблем. Инженери от Бюрото по мели-
орация изчислили, че ако язовирната стена се 
направи чрез едно отливане, ще са необходими 
125 години за охлаждането на бетона до темпе-
ратурата на околната среда. Възникващите на-
прежения ще накарат бетона да се напука и да 
се рони. За разрешаването на този проблем сте-
ната е изградена като поредица от трапецовид-
ни бетонни отливки. За по-нататъшно охлажда-
не всяка форма съдържа охладителни намотки 
от едноинчови (25 мм) тънкостенни стоманени 
тръби. Речната вода циркулира през тези тръ-
би за да спомогне за разсейването на топлина-
та по време на втвърдяването на бетона. След 
това вода охладена в охладителна уредба раз-
положена в долната водонепроницаема камера 
се подава към тези намотки за допълнително 
охлаждане. След като всеки слой е достатъчно 
охладен намотките се прекъсват и циментират 
под налягане с помощта на пневматични ус-
тройства. С времето бетонът продължава да се 
втвърдява.  
В стената има бетон, достатъчен за двулентова 
магистрала от Сан Франциско до Ню Йорк.  

Бентът Хувър - юни 2005 г

Смъртни	 случай	 при	
строежите

112 са смъртни случая при строежа на язовир-
ната стена. Има различни разкази за това кол-
ко човека са загинали при работа на стената 
и кои са били първият и последният загинал. 
Разпространена версия е, че първият загинал 
на строежа на бента е Дж. Г. Тиърни,  който се 
удавил докато търсил идеалното място за язо-
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вирната стена.  По стечение на обстоятелствата 
на същата дата 13 години по-късно неговият 
син - Патрик У. Тиърни е последния загинал на 
строежа. 96 от смъртните случаи са по време 
на строежа. Но има и друг човек загинал преди 
началото на строежа докато е изследвал потен-
циално местоположение за строежа, а статис-
тиките не включват смъртни случай на строежа 
причинени от топлинен удар, инфаркт и др.

Влияние	върху	
околната	среда

Бентът Хувър и свързаните с него промени в из-
ползването на водата имат разрушителен ефект 
върху устието на река Колорадо. Строежът на 
язовирната стена е посочен като началото на 
ерата на упадъка на екосистемата в устието на 
реката. В продължение на 6 години в края на 
30-те години на ХХ век, след построяването на 
стената и до напълването на езерото Мийд на 
практика не е имало воден поток до устието на 
реката. Естуарът, който е имал зона със смесе-
на сладка и солена вода разпростираща се на 
65 километра на юг от устието е превърнат в 
обърнат естуар, с ниво на соленост по-високо 
при устието на реката. 

Бентът Хувър през март 2009 г., когато ни-
вото на водата пада драстично

Бентът Хувър - поглед от въздуха

Преди строежът на язовирната стена разлива-
нето на река Колорадо е било по естествен на-
чин. Стената спира естественото разливане и 
така застрашава много видове - и растения, и 
животни, адаптирали се към разливането. 
Строежът на бента е погубил една десета от 
рибите в долното течение на реката - след язо-
вира. Четири вида риби разпространени в река 
колорадо - два вида главуши, колорадската бод-
ливка, и местна риба от разред шараноподобни 
са включени от федералното правителство в 
списъка на застрашените видове. 

Електроцентралата

Водноелектрическата централа към бента 
Хувър

архитеКтура
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След процес на обновяване в периода 1986 г. - 
1993 г. общата мощност на електроценралата, 
включително двата 2.4 мегаватови електриче-
ски генератора, които захранват самата центра-
ла достига 2080 мегавата.  
Изграждането на електростанцията е едновре-
менно с изкопаването на основите и подпорите 
на язовирната стена. Изкопаването на U-образ-
ната постройка разположена откъм въздушната 
страна на язовирната стена завършва в края на 
1933 г, а отливането на бетона започва през но-
ември 1933 г.  
Генераторите на електроцентралата на бента 
Хувър започ-
ват да подават 
електроенер-
гия от река Ко-
лорадо за Лос 
Анджелис - на 
р а з с т о я н и е 
266 мили (428 
км) на 26 ок-
томври 1936 г.  
През 1961 г. са 
монтирани и 
допълнителни 
генератори . 
Първоначал-
ните планове са за 16 големи генератора, по 8 
на всяка страна на реката. (виж архитектурни-
те скици), но в страната откъм Аризона вмес-
то един от големите генератори са поставени 
2 малки, т.е. общо 17 генератора. По-малките 
генератори са използвани за подаване на елек-
троенергия към по-малки потребители, като 
по него време енергията на всеки генератор е 
била подавана към определена община, по-къс-
но общата енергия генерирана от централата 
се свързва в мрежа и може да се разпределя по 
всякакъв начин.  
Водата от езерото Мийд стига до електроцен-
тралата по постепенно стесняващи се улеи и 
когато достига турбините има скорост от 85 
мили/час (140 км/ч). Целият поток на реката 
минава през турбините (с изключение на про-
смукванията около краищата на бента през 
шуплести скали). Преливниците се използват 
рядко.  
Водноелектрическите централи има възмож-
ността да променят генерираната мощност в 
зависимост от потребностите. Променянето на 
мощността при централи използващи парни 

турбини не е толкова лесно поради термодина-
мичната инерция в техните системи.  
Контролирането на речната вода е основната 
задача на бента. Произвеждането на електро-
енергия дава възможност за самоиздръжка на 
бента - да се изплати на 50-годишен заем за по-
строяването и изплащане на многомилионния 
годишен бюджет за поддръжката. Енергията е 
произвеждане в съответствие с пропускането 
на водата в зависимост от необходимостта на 
вода в долната част на течението.  

Архитектурен	стил

Бентът е през границата на два часови пояса - 
тихоокеанския и планинския часови пояси.  

Първоначалните планове за фасадите на сте-
ната и електростанцията са за обикновени не-
украсени бетонни стени с разположена отгоре 
готическа балюстрада, а станцията - с вид по-
скоро като промишлен склад. Първоначалният 
дизайн е бил критикуван от много хора за това, 
че е твърде обикновен и незабележим за проект 
от такъв ранг. Затова лосанджелиският архи-
тект Гордън Б. Кауфман получава задачата да 
направи външния дизайн. Кауфман модернизи-
ра сградите и придава елегантен арт-деко стил 
на целия проект със скулптурни кули издигащи 
се от фасадата и с часовникови циферблати на 
водовземните кули настроени на времето на 
Невада и Аризона - съответно тихоокеанско и 
планинско време (но тъй като Аризона не про-
меня часа за лятното часово време през лятото 
и двата часовника показват едно и също време) 
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Използване	за	

сухопътен	транспорт

Магистрала 93 по бента Хувър

Има две ленти за пътен трафик по горната част 
на стената. Там магистрала 93 преминава над 
река Колорадо. При приближаване към бента 
двете ленти за автомобили са тесни, има някол-
ко опасни завои и опасност от падащи камъни.  
За осигуряване на по-голяма пропускливост на 
магистралата и повишаване на безопасността 
се строи нов заобиколен път, който по план 
трябва да е завършен през 2010 г. и който да 
отклони трафика по магистрала 93 като го от-
далечи от стената на 1 500 фута (460 м) в посо-
ка надолу по течението. Този заобиколен път 
включва дъгов мост изграден 
от композитна стомана и бетон 
и временно наречен Мемори-
ален мост Майк О‘Калахън - 
Пат Тилман. 
Допълнително, във връзка с 
терористичните атаки от 11 
септември 2001 г., се вземат 
мерки за сигурността. Зара-
ди атаките е ускорен проекта 
за заобиколния път. Трафикът 
през бента Хувър понастоя-
щем е ограничен. Някои видо-
ве превозни средства са про-
верявани преди да преминат 
стената, а други - камиони-
влекачи, автобуси превозващи 
багаж както и камиони със за-

крита каросерия и с дължина над 40 фута (12 
м) не се допускат до бента. Тези превозни сред-
ства се пренасочват на юг до моста в Лафлин, 
Невада.  

Разпределение	на	
електроенергията

Една от двете „Крилати фигури на републиката“ 
на Оскар Дж. У. Хансен, разположена от страната 

на Невада

Бюрото	по	мелиорация	отчита,	че	енергията	е:	

Площ Проценти 
Metropolitan Water District of 
Southern California 28.5393% 

Щатът Невада 23.3706% 
Щатът Аризона 18.9527% 
Лос Анджелис, Калифорния 15.4229% 
Southern California Edison Company 5.5377% 
Булдър Сити, Невада 1.7672% 
Глендейл, Калифорния 1.5874% 
Пасадина, Калифорния 1.3629% 
Анахайм, Калифорния 1.1487% 
Ривърсайд, Калифорния 0.8615% 
Върнън, Калифорния 0.6185% 
Бърбенк, Калифорния 0.5876% 
Азуса, Калифорния 0.1104% 
Колтън, Калифорния 0.0884% 
Банинг, Калифорния 0.0442% 
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Статистика

Снимка от въздуха на езерото Мийд и бента 
Хувър - вижда се линията на високите води 

при разливането на реката през 1983 г. 

• Период на строежа: 20 април 1931 г. – 1 
март 1936 г. 
• Стойност: 49 милиона долара (еквива-
лентни на 736 милона долара през 2008 г.) 
• смъртни случаи: 112; 96 от тях - на мяс-
тото на строежа  
• Височина на стената: 726.4 фута (221.4 
м), втора по височина в САЩ (По-висок е само 
бента Оровил) 
• Дължина на стената: 1244 фута (379.2 
м) 
• Дебелина на стената: 660 фута (200 м) в 
основата, 45 фута (15 м) във върха 
• Бетон: 4.36 милиона кубични ярда (3.33 
кубични метра) 
• Максимална електроенергия генерира-
на от водните турбини: 2.08 гигавата 
• Подавана енергия: 4 милиарда кВтч за 
година (т.е. 200 милиона долара при цена 5 
цента за кВтч) 
• Трафик през бента: 13 000 до 16 000 чо-
века на ден, по данни на Федералната магис-
трална агенция 
• Езерото Мийд (пълно) 
o площ: 157 900 акра (639 кв. км), стига-
що на 110 мили (177 км) от бента  
o обемe: 28 537 000 акър-фута (35.200 
куб. км) при височина от 1 221.4 фута (372.3 м) 
• С между 8 и 10 милиона посетители на 
година, включително посетителите на язовир-

ната стена, но не и целия трафик през бента, 
езерото Мийд е петата най-посещавана зона на 
Националната служба за парковете.  

Полемика	относно	
наименованието

Първоначалните планове са били бентът да е 
разположен в Булдър каньон, но впоследствие е 
построен в Блек (Черният) каньон за по-удобно 
заприщване на водата, въпреки това проектът е 
бил известен като Проектът Булдър каньон. За-
конът за Проекта в Булдър каньон от 1928 г. не 
споменава име или название за бента. Законът 
просто позволява на правителството да „...по-
строи, управлява и поддържа бент и извърши 
съпътстващите дейности за изграждане на 
бент в течението на река Колорадо в Блек ка-
ньон или в Булдър каньон...“ Работата по про-
екта започва на 7 юли 1930 г. При официалното 
откриване на проекта на 17 септември 1930 г. 
министърът на вътрешните работи в правител-
ството на президента Хувър - Рей Лиман Уил-
бър обявява, че новият бент на река Колорадо 
ще бъде наречен бент Хувър в чест на дейст-
ващия президент на САЩ. Уилбър следва една 
традиция на наименуване на важни язовирни 
стени на имената на президентите, които зае-
мат поста при строежа - например бентовете 
наречени на Теодор Рузвелт, Уилсън и Кулидж. 
Тези бентове обаче не са наречени на имената 
на действащи президенти, тъй като съответ-
ните президенти вече не са заемали поста при 
завършване на строежите. Трябва да се подчер-
тае, че Хувър вече води кампанията си за пре-
избиране и изправен пред Голямата депресия 
търси престиж чрез създаването на работни 
места. С решение на конгреса от 14 февруари 
1931 г името „Бент Хувър“ става официално. 
През 1932 г. обаче Хърбърт Хувър губи избори-
те от Франклин Делано Рузвелт. В мемоарите 
си Хувър пише, че е спрял до бента за да ин-
спектира строежа през нощта на 12 ноември 
1932 г. след като е загубил изборите и по вре-
ме на пътуването от дома си в Пало Алто, Ка-
лифорния за Вашингтон. Той пише „да видя, 
че тази голяма мечта, която имах от толко-
ва дълго време, придобива форма от камък и 
цимент ми донесе невероятно удоволствие. 
Минаха десет години откакто станах предсе-
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дател на Комисията за река Колорадо....Този 
бент е най-голямата постройка от своя вид, 
която някога човек се е опитал да построи.“ 
Той продължава изброявайки приложенията на 
бента и завършва „Надявам се да присъствам 
при завършването като зрител. Дори като 
такъв аз ще чувствам специална лична удо-
влетвореност.“ На 4 март 1933 г. Рузвелт пое-
ма поста президент и назначава Харолд Икс за 
министър на вътрешните работи на мястото на 
Рей Лиман Уилбър. Икс не губи никакво вре-
ме за да премахне името на Хувър от Проекта 
Булдър каньон. На 8 май 1933 г. Икс изпраща 
меморандум до Бюрото по мелиорация, което 
управлява бента, като пише „Аз получих Ва-
шата информация за текста на брошурата 
подготвена за Изложението на прогреса през 
столетието описваща Проекта Булдър ка-
ньон. Аз ще съм доволен ако Вие наричате бен-
та „Бент Булдър“ в тази брошура, както и в 
цялата кореспонденция относно проекта, коя-
то водите в бъдеще.“ Не веднага, но в течение 
на няколко години в официалните източници, 
както и в информационните материали за тури-
стите и рекламните материали името „Бент Ху-
вър“ е заменено с „Бент Булдър“. Рузвелт уми-
ра през 1945 г. а Харолд Икс напуска през 1946 
г. На 4 март 1947 г. републиканския конгресмен 
от Калифорния Джек Андерсън предлага резо-
люция 140 на Камарата на представителите за 
възстановяване на името „Бент Хувър“. Резо-
люцията е одобрена от Камарата на представи-
телите на 6 март, от Сената - на 23 април, а на 
30 април 1947 г. президентът Хари С. Труман 
подписва акт 43, в който пише „Решение… с 
настоящото се възстановява наименование-
то „Бент Хувър“ на бента на река Колорадо в 
Блек каньон построен в съответствие със За-
кона за Проекта Булдър каньон… Всеки закон, 
правилник, документ или запис в САЩ, в кой-

то този бент е назован или описан като бент 
Булдър трябва да впише този бент като бент 
Хувър.“ Хувър пише следната бележка под ли-
ния към коментарите си от 12 ноември 1932 
г. „В отговор на предложението на Хайрам 
Джонсън и със характерният си начин на ми-
слене министър Икс промени името на бента. 
Намекът, че аз бих искал да присъствам не ми 
осигури покана на церемонията по откриване-
то извършена от президента Рузвелт. Никога 
не съм считал името за важно. Важното е ги-
гантското инженерно постижение, което ще 
донесе радост на милиони хора.“ През 1947 г. 
чрез на практика единодушно решение конгре-
сът възстановява името бент Хувър - за огро-
мно възмущение на г-н Икс.  

Артефакти	от	
строежа	

Six Companies правят известен брой специални 
вагонетки, кото са използвани по железопътна-
та линия подпомагаща строежа. Днес една от 
тези вагонетки е изложена в Музея на Western 
Pacific Railroad (западно-тихоокеанската же-
лезница) в Портола, Калифорния. След при-
ключването на строежа The Western Pacific 
Railroad придобива няколко от тези вагонетки 
и ги използва в своята дейност.  

Бентът Булдър - панорамна снимка от страната 
на Аризона (2005 г.)

архитеКтура
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Нова рубрика за плавателни съдове!

КораБи
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КораБи
ВЕЛИКАНЪТ 
ОТ ДЪРВО

Дървените ветроходи също са имали 
своите великани. За най-голяма сред 
тях се смята шхуната «Уайоминг» с 
водонзместване 8500 т. и товароно-

симост 5100 т. Този дървен шестмачтов двупа-
лубен ветроходен съд бил построен през 1910 
г. в САЩ.
Независимо от своите внушителни размери 
(дължина на корпуса 106,7 м, ширина — 15,2, 
височина на борда — 10,3 м, газене на кила 
8,4 м) ветроходът изглеждал твърде елегантен 
благодарение на надлъжната кривина на палу-
бата и плавно извисената линия на носа. Косо 
наклоненият напред вълнорез преминавал в 
бушприт, завършващ с утлегар. Целият облик 
на този плавателен съд създавал впечатлението 
за стремително движение.
За да се осигури надлъжната якост на корпуса, 
височината и ширината на шхуната били малко 
по-големи от обичайните. С оглед повишаване-
то дълготрайността и якостта на корпуса е била 
предвидена мощна «силова» вътрешна обшив-
ка от борово дърво, чиято дебелина е два-три 
пъти по-голяма от тази на външната обшивка, 
осигуряваща главно херметичността на корпу-

са (нейната минимална дебелина е около 15 см). 
За направата на външната обшивка е използу-
ван същият материал. А за да се предотврати 
гниенето на дървесината, пространството меж-
ду обшивките е запълнено със 140 куб. м сол. 
Гъсто наредените орлопбимси (свободни, без 
палубна обшивка) укрепвали корпуса на висо-
чината на товарната водолиния. Върху флор-
тимберсите (флорите), над кила, състоящ се от 
две (по височина) дъбови греди със сечение 38 
X 36 см, се разполагал мощен килсон, сглобен 
от 14 борови греди. Изпълнението му е три-
редно, а в централната си част той се състои 
от шест греди с обща височина 228 см. Нами-
райки се в едната половина на трюма, човек не 
би могъл да види какво става на другия борд, 
в другата част на трюма: пречел огромният 
килсон. Палубните и орлопбимсите били зак-
репени в диаметралната плоскост с помощта 
на борови пилерси, поставени под всеки бимс. 
Горната палуба, също от борови греди, но с де-
белина само 9 см, била усилена при бордовете 
с ватервайси от три греди с максимална дебе-
лина 23 см.
Флортимберсите и ребрата са изработени от 
борови греди с височина при кила 41 см, ко-
ято при горната палуба е намалена до 20 см. 
Одводите на корпуса са леко заострени. Бла-
годарение на такова едно решение значително 

КораБи
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било облекчено търсенето на дървен строите-
лен материал, а построяването на шхуната — 
съществено опростено. Флортимберсите били 
едногредни, а ребрата—петгредни. Разстояни-
ето между центровете на гредите (с ширина 36 
см) било 91,5 см. За повишаване на надлъжна-
та якост между външните ръбове на ребрата се 
поставяли диагонални връзки (ридерси и паян-
ти) от лентова стомана със сечение 200 х 13 см. 
Те образували ред от триъгълни форми (мрежа 
с квадрат 1,2 х 1,2 м), които са най-неподатли-
ви на деформация.
За строежа на «Уайоминг» са изразхсдвани 450 
хил. линейни метра борово дърво. Съединява-
нето на всички корпусни елементи се осъщест-
вявало чрез стоманени и поцинковани закреп-
ващи детайли. Съдът е построен по метода на 
сковаването.
Ветроходът притежавал пет товарни люка със 
следните размери: при горната палуба — 3,66 
X 5,49 м, при долната — 3,66 X 3,96 м.
Шхуната «Уаиоминг» имала шест дървени 
мачти с височина 40,6 м от кила до езелгофта и 
диаметър при основата 0,76 м. Те се намирали 
на разстояние 13,6 м една от друга. Общата ви-
сочина на мачтите заедно със стенгите, високи 
16,6 м, достигала 53,1 м от кила до клотика. Ти-
ковете с изключение на бизангика били дълги 
24,4 м, а гафелите — 22,9 м. Шхуната имала 22 
ветрила с обща площ 2743 кв. м. Те били вза-
имозаменяеми на всички мачти с изключение 
на бизана. Бизангикът бил два пъти по-дълъг 
от останалите гикове. Ветрилната площ, която 
се падала на човек от екипажа, състоящ се само 

от 17 души, била достатъчно голяма — 160 кв. 
м.
Екипажът се помещавал в носовата и в двете 
кърмови рубки, а също и в помещението на 
бака. Всички каюти имали добро обзавеждане, 
осигурени били и с парно отопление. Спаси-
телното оборудваневключвало три лодки, при 
това едната от тях се задвижвала от мотор.
Ветроходът «Уайоминг» бил предназначен за 
крайбрежно плаване по източното крайбрежие 
на САЩ. Превозвал масови товари — пясък, 
сол и др. Със започването на Първата светов-
на война огромната шхуна била вързана за кея. 
Независимо от слабите грижи, нередовното 
напомпване на водата и лошата вентилация на 
корпуса след завършването на войната тя от-
ново започнала редовните си плавания, прена-
сяйки тежки товари: пясък, паважна настилка, 
чукан чакъл, сол и понякога въглища.
През март 1924 г. шхуната излязла с пълен то-
вар пясък в залива Чезапийк на поредния си 
рейс, попаднала на силна буря и потънала не-
далеч от брега.
«Уайоминг» влезе в историята на корабостро-
енето като най-големия от всички построени 
някога изцяло дървени плавателни съдове, от 
всички ветроходи и всички кораби с механичен 
двигател, включително и небронираните бой-
ни кораби. Той е най-големият плавателен съд 
сред построените по метода на сковаването с 
железни корабни гвоздеи, известен вече 24 сто-
летия.

КораБи
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ЖЕЛЕЗНИЯТ 
“ЛЕВИАТАН“

Епохата на желязното корабостроене 
била ознаменувана през януари 1858 
г. в Англия със спускането на вода на 
най-забележителния кораб на XIX в. 

— парахода «Грейт Истърн» (в етапа на про-
ектиране «Левиатан»). Този железен колос бил 
проектиран и построен от английския учен 
Джон Ръсел и изобретателя Изамбард Брюнел. 
Дължината му достигала 210,4 м, а проектно-
то водоизместваке заедно с товара — 27,4 хил. 
т. Фактическото водоизместване било 32 700 
т, т. е. превишавало 5 пъти  водоизместването 
на който и да е от построените дотогава кора-
би (в това число и английския ветроходно-вин-
тов линеен кораб «Малборо» с водоизместване 
6100 т, с дървен корпус, влязъл в експлоатация 
през 1858 г.). Най-големият връстник на «Грейт 
Истърн» бил железният винтов броненосец 
«Уориър» с водоизмест-Бане около 10 000 т, 

спуснат на вода в Англия през 1860 г.
Основните елементи и характеристики на 
ветроходно-винтовия кораб с гребни колела 
«Грейт Истърн» били следните: дължина, как-
то вече бе посочено, 210,4 м (дължина между 
перпендикулярите— 207,2 м), ширина —25,1 
м (с кожусите на гребните колела — 34,8 м), 
височина на борда — 17,7 м, средно газене — 
7,8 м (максимално — 9,1 м), чиста товароно-
симост — 6000 т, максимален запас от гориво 
—12003 т, брой на пътниците — 4000, екипаж 
и обслужващ персонал — 550 души.
Знаменитият писател Жул Верн, който пъте-
шествал през пролетта на 1867 г. с «Грейт Ис-
търн» и му посветил романа «Плаващият ос-
тров» (1871 г.), пише: «Този кораб е връх на 
съвършенството в корабостроителното изку-
ство. Това не е просто кораб, а цял град.» И на-
истина, «Грейт Истърн» бил в продължение на 
почти половин век най-големият кораб в света, 
който при това поразявал не само с размерите 
си. Той бил истинска плаваща изложба на но-
вите идеи в корабостроенето. На него за пър-
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ви път се използвали двойното клетъчно дъно, 
крайните връзки с намалени размери, железни-
те листове със стандартни размери (всичко 10 
000 броя с дължина 3 м), едноразмерните ъгло-
ви профили (102 х 102 х 16 мм), напречни пре-
гради, а така също независимо от значителна-
та големина на кораба — и надлъжна система 
при изграждането на корпуса (именно по тази 
система почти след половин век, от средата на 
50-те години, ще започнат да се строят всички 
«свръхголеми» кораби), въведено е плоското 
(незаострено и без гредов кил) дъно, монтира-
на е парна машина за завъртане на кормилото. 
Интересното е, че при изчисляването на обща-
та якост неговият корпус се е разглеждал като 
куха греда.
Построяването на «Грейт Истърн» се оказало 
твърде сложно начинание. Корпусът бил сгло-
бен от 30 хил. детайла, а изразходваният метал 
надхвърлял 12 000 т; 200 бригади от нитовачи, 
които работили 1000 дни по 12 часа, поставили 
3 млн. нита.
Енергетичната уредба на тази грамада включ-
вала две парни машини с просто разширение. 
Едната четирицилиндрова машина с мощност 
3410 к. с. въртяла двете бордови гребни коле-
ла с диаметър 17,7 м и маса 185 т, а другата 
— хоризонтална четирицилиндрова машина с 
мощност 4890 к. с, задвижвала гребния винт 
с диаметър 7,3 м и маса 36 т. Тези най-мощни 
за времето си бутални машини се захранвали с 
пара под налягане само 2,6 атм, произвеждана 
в 10 огнетръбни котли (сандъчен тип) на твър-
до гориво. Колкото и да разчитали на работата 
на монтираната енергетична уредба, конструк-
торите предвидили този кораб, на който диме-
ли пет комина, да има и ветрилно стъкмяване с 

огромна площ — 5440 кв. м, и 6 мачти с висо-
чина до 60 м.
Енергетичната уредба, чиято мощност била 
явно недостатъчна (фактически общо 8300 к. 
с.) за този гигант, имала нисък КПД — около 
3%, и му осигурявала скорост до 14 възла. Де-
нонощният разход на въглища стигал до 330 т. 
Машинната команда се състояла от 230 души.
Корабът е бил така конструиран, че да може 
да извършва без междинно зареждане с гориво 
рейс от Англия до Австралия покрай Африка 
с 4000 пътници и 10 000 войници на борда и 
6000 т товар в трюмовете.
Но този великолепно замислен кораб посто-
янно нямал късмет. Спускането на «Грейт Ис-
търн» (напречно) на вода се проточило три ме-
сеца и вместо да бъде изпратен към бреговете 
на Австралия, Индия и Далечния изток, от май 
1860 г. започнала експлоатацията му по транс-
атлантическата линия. А след като претърпял 
авария, през 1864 г. бил продаден на публичен 
търг и реконструиран за полагане на кабели. 
През 1866 г. «Грейт Истърн» прокарал кабел 
през Антлантическия океан, който свързал Ев-
ропа с Америка, а така също и много други те-
леграфни кабели както в Атлантическия, така и 
в Индийския океан. Често пишат, че този кораб 
е прокарал първия трансатлантически кабел. 
Всъщност негово дело е вторият, а първият ка-
бел между Англия и САЩ е поставен от амери-
канския кораб «Ниагара» и английския «Ага-
мемнон» през 1858 г. Преди да бъде разглобен 
(до 1889 г.), «Грейт Истърн» е използван като 
плаваща изложба.
Първото място по големина този железен ги-
гант отстъпва на стоманения кораб едва в края 
на XIX в.

КораБи
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КораБи
НИТОВАНИЯТ  

ИСПОЛИН

«Надпреварата» за по-голямо 
водопзместване и по висока 
скорост на трансатлантиче-
ските лайнери, която започ-

нала още през 60-те години на XIX в., дости-
гнала своята кулминация през 1940 г., когато в 
Англия бил построен четиривинтовият пътни-
чески суперлайнер «Куин Елизабет» с водоиз-
местване 77 400 т.
Какво е представлявал този паротурбинен ги-
гант, който петнадесет години е най-големият 
плавателен съд в света както в гражданския, 
така и във военния флот?
«Куин Елизабет»— 12-палубен лайнер с еки-
паж 1100 души и възможност да поеме 2285 
пътници — имал дължина 214,45 м (дължина 
между перпендикулярите — 298 м) при ши-
рина 36 м, височина на борда (само до главна-
та палуба) около 21 м и газене 12,1 м. Четири 
парни турбини с обща мощност 210 000 к. с, 
задвижващи 4 гребни винта с диаметър 5,5 м 
и маса 35 т, осигурявали на кораба скорост над 
30 възла. От 12 водотръбни котли на течно го-
риво към турбините постъпвала пара с наляга-
не 30 атм. В главните парни турбини имало 275 
000 лопатки.

Корпусът на лайнера бил все още нитован, но 
при монтажа на ненатоварените конструкции 
вече твърде широко се прилагало електроза-
варяването. Обшивката на палубата за разход-
ки и ширстрекът били направени от стомана с 
повишена якост. При построяването на кораба 
са изразходзани 10 млн. нитове и болтове. За 
съединяването на ламаринените листове е из-
ползуван дори и шестреден нитов шев. Нито-
ването е извършвано главно с пневматични ин-
струменти, а при най-отговорните шевове — с 
хидравлични.
За сложността и огромните мащаби на този ис-
полин говорят отново цифрите. . . Както вече 
стана дума, той е имал 12 палуби, четири от 
които — спортната, слънчевата, лодъчната и 
палубата за разходки — били в надстройката. 
Всички пътнически каюти и повечето поме-
щения за обществено ползване (общо 35) се 
намирали на шестте горни палуби, които се 
съобщавали чрез тридесет и пет асансьора. 
Просторният кухненски блок и ресторантите 
се помещавали на специална палуба. Лайнерът 
имал 140 водо-непроницаеми отсека, 2000 про-
зореца и илюминатора, 35 салона и зали, два 
киносалона, три библиотеки. Помещенията 
били украсени с произведения на изкуството, 
сътворени от най-добрите художници по онова 
време. Пластики, картини, дърворезби, мозай-
ки, гоблени — всичко можело да се види тук.
В повечето помещения имало студена и топла 

КораБи
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вода, а в първа и каютна класа — вана или душ, 
телефон. Каютите в първа класа разполагали 
дори и с радиотелефон за разговори с абонати 
от брега.
На «Куин Елизабет» било помислено и за деца-
та — към всяка класа били предвидени добре 
обзаведени детски стаи. На спортната палуба 
имало тенискортове, площадки за игра на голф 
и крикет. На палубата за разходки пътниците 
можели да извеждат със себе си дори и чети-
риногите си приятели, за подслоняването на 
които било отделено място в един от комините.
Мощността на двете електроцентрали на лай-
нера (17 000 квт) била достатъчна за осветле-
нието на цял град с население 150 000 души. 
Общата «дължина» на електрическата мрежа 
достигала 7500 км. На кораба се включвали 30 
000 електрически крушки, 650 всевъзможни 
електродвигателя и 700 електрически часовни-
ка, работели са 683 телефона.
Кормилото на лайнера имало маса 140 т и в 
него били дори предвидени врати за преглед на 
вътрешните повърхности по време на докува-
не. Масата на всяка от трите котви била 16 т.
В случай на авария корабът разполагал с 26 
стоманени спасителни лодки с дизелови двига-
тели, всяка от които побирала 145 души и мо-
жела да бъде спусната на вода от един човек.
Преди поредното му отплаване през Атланти-
ческия океан в продължение на около 4 дено-
нощия в хладилните помещения и складовете 
на лайнера се внасяли 6,5 т говеждо месо, 4,5 
т овнешко и 3,2 т свинско месо, 1,6 т конфи-
тюри и мармелади, 3,2 т масло, 0,7 т сушени 
плодове, 20 т картофи, 7200 яйца, 6000 л мляко. 
Главният готвач командвал 130 души — толко-
ва много хора се занимавали с подготовката на 
продуктите. Ето колко цифри бяха необходими, 
за да се изгради у читателя, макар и приблизи-
телно, впечатление за този «плаващ град».

В началото на 1940 г., след ходовите изпитания, 
без на това да се дава гласност (води се Втора-
та световна война), лайнерът пристигнал в Ню 
Йорк. Пресъоръжили го за транспортиране на 
войскови части до 8200 души. По време на вой-
ната «Куин Елизабет» е превозил над 800 000 
души (през един от рейсовете пътниците били 
15 000— числеността на цяла пехотна дивизия) 
и преплавал около 1 млн. мили. През този пе-
риод корабът преминал и през своята проверка 
за здравина — веднъж край бреговете на Грен-
ландия върху лайнера се стоварили огромни 
вълни, получили в наши дни названието «въл-
ни-убийци», тъй като са причинили гибелта 
на много плавателни съдове. Този път те само 
строшили стъклата на капитанския мостик, 
който се извисявал 27 м над водата.
Като пътнически лайнер «Куин Елизабет» от-
плавал след незначителен ремонт за първи път 
по трансатлантическата линия едва на 25 ок-
томври 1946 г.
Тъй като потокът от пътници по море намалял 
(преднина получили въздушните лайнери), 
«Куин Елизабет» бил спрян от експлоатация и 
продаден през 1962 г. на американците. След 
две години корабът станал притежание на хон-
конгския корабовладелец Чао Тунг, който ре-
шил да го реконструира като плаващ универси-
тет — «Сиуейз юнивърситп». Но той не успял 
да осъществи плановете си—този разкошен 
лайнер исполин загинал при пожар по време 
на реконструкцията му в Хонконг на 8 януари 
1972  г.
В историята на корабоплаването «Куин Елиза-
бет» остана като най-големия пътнически ко-
раб на всички времена и най-големия нитован 
плавателен съд за целия 250-годишен период 
на нитоване в желязно-стоманеното корабо-
строене.

КораБи
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Auto-Ordnance 
  
Auto-Ordnance е американска компания от За-
паден Хърлей, щата Ню Йорке най-известна-
та с картечния си пистолет Thompson (Tommy 
gun) с калибър .45 ACP. Тя продължава да про-
извежда автоматични и полуавтоматични вер-
сии на този пистолет: 1927 A-5, 1957 A-1, 1927 
A-1C, 1928 и 1928 M1. Интересното е че между 
всички допълнения за носене на тези автомати 
и калибри е и истински калъф за цигулка. 
През Втората световна война компанията се е 
намирала в Бриджпорт, щата Кънектикът. Тя е 
фелиал на корпорацията Gun Parts,  тя се е спе-
циализирала в части за различни оръжия. От 
самото си създаване тя произвежда всички ва-
рианти на пистолета Colt 1911-A1 под марката 
Thompson. 
  
Компанията въвежда през 1989 година писто-
лета ZG-51, наричан още Pitbull. 
Произвежат и въвеждат много части и детайли 
за огнестрелно оръжие, което могат да се из-
ползват от пистолета Colt M 1911-A-1. Някой 
от тях са: удължителен ремък за носене на ав-
томата през рамо, специални мерни прибори, 
компенсатори, пълнители с по-голяма вмес-
тимост, уголемени изхвъргачи, предпазители, 
допълнителна ключалка на пълнителя и др. 
За специалните си клиенти произвежда и по 
заявка части и други видове огнестрелни оръ-
жия: карабина калибър .30 M1, минипистолет 
Ruger-14, винтовка M1 Garand и др. 

Auto-Ordnance Thompson 
Model 1911 A1

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
калибър –  .45 ACP, 9 mm Para, .38 Super 
Действие на спусъка – единично действие 
вместимост на пълнителя -  7 патрона (.45), 9 
патрона (9mm, .38) 
Затворен механизъм  - система „Браунинг-
Колт” 
Маса –1105 g 
Дължина – 216 mm 
 височина – 140 mm 
 Дължина на цевта –127 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
 Мерни прибори – фиксирани 
Дължина на мерната линия – 166 mm 
външен предпазител – предпазително лостче 
, предпазна пластина на ръкохватката 
вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворения блок, полувзведено ударно чукче 
  
ОсОБЕнОсти: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата над спусковата скоба 
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна на 
ложата зад спусковата скоба 
•Материал на изработка  - стомана 
•Крайна обработка – оксидация 
•Чирени на ръкохватката –стандартна гума; 
монолитни от чена гума 
Вид	предназначение:	
•Служебни пистолети и револвери 
•За стрелба по мишени 

Оръжия
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Оръжия
Auto-Ordnance 

Thompson Model 1911 
A1 Satin Nickel 

  
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
калибър –  .45 ACP 
Действие на спусъка – единично действие 
вместимост на пълнителя -  7 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг-
Колт” 
Маса –1110 g 
Дължина – 216 mm 
височина – 140 mm 
Дължина на цевта –127 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори – фиксирани 
Дължина на мерната линия – 166 mm 
външен предпазител – предпазително лостче 
, предпазна пластина на ръкохватката 
вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворения блок, полувзведено ударно чукче 
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна на ло-
жата над спусковата скоба 
• Ключалка на пълнителя – на лявата страна на 
ложата зад спусковата скоба 
• Материал на изработка  - стомана 
• Крайна обработка – атлазено никелово по-
критие 
• Чирени на ръкохватката –стандартна гума; 
монолитни от чена гума 
вид предназначение: 
•Служебни пистолети и револвери 
•За стрелба по мишени 

Auto-Ordnance Thompson 
Model 1911 A1 Duo Tone 

  ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
калибър –  .45 ACP 
Действие на спусъка – единично действие 
вместимост на пълнителя -  7 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг-
Колт” 
Маса –1110 g 
Дължина – 216 mm 
височина – 140 mm 
Дължина на цевта –127 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори – фиксирани 
Дължина на мерната линия – 166 mm 
външен предпазител – предпазително лостче 
, предпазна пластина на ръкохватката 
вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворения блок, полувзведено ударно чукче 
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна на ло-
жата над спусковата скоба 
• Ключалка на пълнителя – на лявата страна на 
ложата зад спусковата скоба 
• Материал на изработка  - стомана 
• Крайна обработка – атлазено никелово по-
критие 
• Чирени на ръкохватката –стандартна гума; 
монолитни от чена гума 
вид предназначение: 
• Служебни пистолети и револвери 
• За стрелба по мишени 

Оръжия
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Auto-Ordnance Thompson 
Model 1911 A1 WWII 
  
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  .45 ACP 
Действие на спусъка – единично действие 
Вместимост на пълнителя -  7 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг-
Колт” 
Маса –1110 g 
Дължина – 216 mm 
Височина – 140 mm 
Дължина на цевта –127 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори – фиксирани 
Дължина на мерната линия – 166 mm 
Външен предпазител – предпазително лостче , 
предпазна пластина на ръкохватката 
Вътрешни предпазители –  предпазител на за-
творения блок, полувзведено ударно чукче 
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна на ло-
жата над спусковата скоба 
• Ключалка на пълнителя – на лявата страна на 
ложата зад спусковата скоба 
• Материал на изработка  - стомана 
• Крайна обработка – черно матово покритие, 
скоба за ремъче 
• Чирени на ръкохватката – чена гума 
вид предназначение: 
•Служебни пистолети и револвери 
•За стрелба по мишени 

Auto-Ordnance Thompson 
Model ZG-51 ‚Pit Bull‘ 

(Compakt) 
  ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  .45 ACP 
Действие на спусъка – единично действие 
Вместимост на пълнителя -  7 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг-
Колт” 
Маса –1020 g 
Дължина – 184 mm 
Височина – 140 mm 
Дължина на цевта –89 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
 Мерни прибори – фиксирани триточкови 
Дължина на мерната линия – 138 mm 
Външен предпазител – предпазително лостче , 
предпазна пластина на ръкохватката 
Вътрешни предпазители –  предпазител на за-
творения блок, полувзведено ударно чукче 
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна на ло-
жата над спусковата скоба 
• Ключалка на пълнителя – на лявата страна на 
ложата зад спусковата скоба 
• Материал на изработка  - стомана 
• Крайна обработка – оксидация 
• Чирени на ръкохватката –стандартна гума; 
монолитни от чена гума 
вид предназначение: 
•Служебни пистолети и револвери 

Оръжия
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Оръжия
Auto-Ordnance Thompson 
Model 1911 A1 General 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  .45 ACP 
Действие на спусъка – единично действие 
Вместимост на пълнителя -  7 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг-
Колт” 
Маса –1050 g 
Дължина – 197 mm 
Височина – 140 mm 
Дължина на цевта –114 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори – фиксирани триточкови 
Дължина на мерната линия – 144 mm 
Външен предпазител – предпазително лостче , 
предпазна пластина на ръкохватката 
Вътрешни предпазители –  предпазител на за-
творения блок, полувзведено ударно чукче 
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна на ло-
жата над спусковата скоба 
• Ключалка на пълнителя – на лявата страна на 
ложата зад спусковата скоба 
• Материал на изработка  - стомана 
• Крайна обработка – оксидация 
• Чирени на ръкохватката – чена гума 
вид предназначение: 
• Служебни пистолети и револвери 
• За стрелба по мишени 

Auto-Ordnance Thompson 
Model 1911 A1 A1 10mm 

 ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  .10mm Auto 
Действие на спусъка – единично действие 
Вместимост на пълнителя -  8 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг-
Колт” 
Маса –1105 g 
Дължина – 216 mm 
Височина – 140 mm 
Дължина на цевта –127 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
 Мерни прибори – фиксирани триточкови 
Дължина на мерната линия – 166 mm 
Външен предпазител – предпазително лостче , 
предпазна пластина на ръкохватката 
Вътрешни предпазители –  предпазител на за-
творения блок, полувзведено ударно чукче 
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна на ло-
жата над спусковата скоба 
• Ключалка на пълнителя – на лявата страна на 
ложата зад спусковата скоба 
• Материал на изработка  - стомана 
• Крайна обработка – оксидация 
• Чирени на ръкохватката – монолитни от чена 
гума 
вид предназначение: 
• Служебни пистолети и револвери 
• За стрелба по мишени 

Оръжия
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Auto-Ordnance 

Thompson Model 1911 

A1 Competition Model 
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .45 ACP 
Действие на спусъка – единично действие 
Вместимост на пълнителя -  7 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг-
Колт” 
Маса –1255 g 
Дължина – 256 mm 
Височина – 150 mm 
Дължина на цевта –130 mm 
Задръжка на спусъка – подвижен 
 Мерни прибори – фиксирани триточкови 
Дължина на мерната линия – 166 mm 
Външен предпазител – предпазително лостче 
, предпазна пластина на ръкохватката 
Вътрешни предпазители –  предпазител на за-
творения блок, полувзведено ударно чукче 
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна на ло-
жата над спусковата скоба 
• Ключалка на пълнителя – на лявата страна 
на ложата зад спусковата скоба 
• Материал на изработка  - стомана 
• Крайна обработка – оксидация 
• Чирени на ръкохватката – монолитни отчена 
гума 
Вид предназначение: 
• Служебни пистолети и револвери 
• За стрелба по мишени 
• За хазартна стрелба 
• За бойна спортна стрелба „паркур“ 

КУЛТУРНИ НОВИНИ!
http://kulturni-novini.info/
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Унгарското танкостроене в 
годините на Втората световна 

война (1939-1945 г.)

Автор: Красимир Кънчев
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Танкът е бронирано верижно бойно 
средство, чието основно оръжие е 
оръдието и е предназначено за уни-
щожаване на наземните бойни сили и 

съоръжения на противника. Изобретен по вре-
ме на Първата световна война (1914-1918 г.), 
танкът намира своето истинско приложение и 
е основна бойна машина по време на Втората 
световна война (1939-1945 г.).
     Темата: „Унгарското танкостроене в годи-
ните на Втората световна война (1939-1945 г.)” 
е интересна по няколко причини.  По време на 
Втората световна война Унгария е ценен съюз-
ник за Вермахта. В унгарските сухопътни вой-
ски (съставени от три армии, всяка от които в 
състав от по три армейски корпуса), танковите 
съединения заемат особено място в операциите 
срещу Югославия и СССР. Въпреки, че в мо-
торизираните бригади на Хондведшега (б.а. - 
наименование на унгарските въоръжени сили) 
е на въоръжение бронирана техника, произве-
дена в чужди военни заводи (германски, чехо-
словашки, италиански и френски) унгарските 
машини са по своему интересни с историята на 
създаването си, тактико-техническите харак-
теристики и използването по време на бойни 
действия. Страната е и от малкото съюзници 
на Райха, наред с Италия и Япония, които имат 
собствено производство на танкове и друга 
бронирана техника. Темата е интересна не на 

последно място, защото унгарците бидейки и 
български съюзник във войната, България и 
Унгария решават по различен начин проблема 
с необходимостта от бронирани машини. 
     Трианонският договор, подписан на 4 юни 
1920 г. между страните от Антантата и Унгар-
ската република, като наследник на победената 
Австро-Унгария, е тежко наследство за млада-
та държава. Договорът ограничава численост-
та на унгарските въоръжени сили до 35 хиляди 
войници и офицери, забранява притежаването 
на бойна авиация, танкове и артилерия. Жес-
токият договор прави изключение единствено 
за 12 бронеавтомобили, предназначени за по-
лицейски нужди.  
     Унгария, подобно на другите наказани дър-
жави от Централните сили, прави опити за за-
обикаляне на клаузите на мирния договор. През 
1920 г. страната закупува тайно 14 германски 
леки танка LK ІІ. През 1928 г. пет от тях вли-
зат в състава на първата унгарска танкова рота. 
През 30-те години продължава закупуването на 
танкове: пет танка FIAT 3000 B (1931 г.) и пет-
десет танкетки CV 3/33 и CV 3/35 (1935-1936 
г.) от Италия, английска танкетка Carden-Loyd 
MK VІ (1932 г.), немският лек танк Pz ІА (1937 
г.).  
     С вноса на тази техника, изключително лека 
по своите характеристики, са положени осно-
вите на унгарските танкови войски. През 1938 г. 

Turan MBT с 40mm оръдие
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правителството приема план за модернизация и 
разширение на въоръжените сили. В частност, 
специално внимание е отделено на танковите 
войски. Основният проблем, който е очертан, е 
липсата на танк собствено производство. Взето 
е решение за разработване на унгарски модели 
бронетехника, които да направят страната не-
зависима по отношение на въоръжението. За да 
се ускори процесът по създаване на унгарски 
танк е решено да се закупи лиценз за произ-
водство на лек танк. През месец март 1938 г. 
военна комисия избира между две алтернати-
ви: танк Landsverk L60B на шведската фирма 
Landsverk AB от град Ландскрона и немският 
танк Панцер Pz ІА. На проведените изпита-
ния шведската машина демонстрира по-добри 
боеви и технически характеристики и затова 
е предпочетена. Танкът получава означение-
то „лек танк 38 М Toldi” , в чест на среднове-
ковния унгарски воин Миклош Толди, който е 
живял през ХІV век и известен с грамадния си 
ръст и огромна сила. 
     Бойното тегло на танка е 8,5 тона. Екипажът 
е тричленен: командир, стрелец и механик-во-
дач. По корпуса и ходовата част, която е от типа 
«индивидуална торсионна система», измене-
ния, в сравнение с оригинала не са направени. 
Промяна има при маската и люка. Запазени са 
трансмисията, диференциала и петстепенната 
скоростна кутия. Бронезащитата е сравнител-
но слаба: 6 мм на пода, 20 мм в челната част, а 
останалата част е защитена от 13 мм. От Гер-
мания са доставени монтираните прибори за 
наблюдение и прицелване. Немски е и осем 
цилиндровият бензинов двигател Bussing NAG 
L8V/36TR, с мощност 155 конски сили, осигу-
ряващи 50 км/час максимална скорост по шосе. 
При вместимост на резервоара от 253 литра, 
танка изминава 220 километра с едно зарежда-
не. За разлика от шведския оригинал, който е 
с голямо автоматично оръжие „Мадсен”, в ку-
пола на Толди е монтирано 20 мм самозаряд-
но противотанково оръжие на швейцарската 
фирма „Solothurn”, произвеждано по лиценз 
в Унгария с означението „36M”, което е със 
скорострелност 15-20 изстрела в минута и 208 
патрона в боекомплект. Танкът е въоръжен и с 
8 мм картечница 34/37 МС с 2400 патрона, а 
на купола е монтирана и установка за зенит-
на картечница. Първата поръчка за производ-
ство на 38 М Toldi І е поделена поравно между 
фирмите Ganz и MAVAG. От м.февруари 1939 

г. до м. април 1941 г. двете фирми произвеждат 
общо 80 броя.        

Tанк Landsverk L60B на шведската фирма 
Landsverk AB от град Ландскрона

    
 Участието на Toldi І в операциите по завла-
дяването на Югославия през април 1941 г., 
показва, че танкът има нужда от подобрения. 
Двете споменати оръжейни фирми получават 
поръчка за производство на 200 броя от моди-
фикацията „38 M Toldi ІІ”, която е с подсилена 
бронезащита на корпуса от 20 мм. От май 1941 
до юни 1942 г. са произведени само 110 танка. 
Съществено значение за изясняване на качест-
вата на танковете Toldi в реална бойна обста-
новка има участието като германски съюзник 
във войната срещу СССР. Унгария обявява 
война на Съветския съюз на 27 юни 1941 г. В 
този момент почти цялата унгарска бронирана 
техника, в т. ч. 95 танка Toldi І и  Toldi ІІ са в 
състава на „Подвижния корпус” (Gyorshadtest). 
С боеве корпусът изминава до кроя на годи-
ната 1000 километра на съветска територия, 
достигайки бреговете на река Донецк. По вре-
ме на прехода 62 Toldi претърпяват ремонтни 
действия, като само при 25 танка пораженията 
са от бойни повреди. Това налага някои изво-
ди. Ахилесовата пета се оказва трансмисията, 
която дава повреди в 37 танка. Като цяло ме-
ханичната надеждност не е висока, а въоръ-
жението и бронезащитата са слаби. Оръжието 
36М пробива на разстояние 300 м едва 14 мм 
броня, а съветските танкове са далеч по-добре 
защитени. Затова моделът може успешно да се 
използва само за разузнаване и свръзка. Стре-
мейки се да повишат боеспособността на тан-
ка, унгарците превъоръжават 80 танка Toldi ІІ 
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с 40 мм оръдие 42М и 8 мм картечница 34/40 
АМ, дебелината на бронята е увеличена на 20-
35 мм в (различните части). По този начин и 
теглото е увеличено на 9,35 тона,  но за сметка 
на повишената защита и по-доброто въоръже-
ние е намалена маневреността и скоростта – до 
47 км/час максимална скорост. 
     Танкът получил означението „38 М Тоldi ІІА” 
не оправдава надеждите, които му се възлагат и 
в края на 1942 г. от фирма Ganz предлагат нов 
вариант на лек танк с означението „43 M Toldi 
ІІІ”.  Той е с подсилена защита и увеличен бо-
екомплект от 87 снаряда. От този най-добър ва-
риант унгарски лек танк са произведени само 
12 броя, защото унгарската военна промиш-
леност насочва усилията си към създаване на 
танк от среден клас. В хода на отбранителната 
кампания от 1944-1945 г. всички танкове Толди 
са унищожени. Toldi се оказва добър модел и 
успешно би изпълнявал предназначението си, 
но през 30-те г., а за 40-те г. е вече остарял и 
неактуален модел. Днес са запазени само два – 
по един от моделите Toldi І и ІІА, които се съх-
раняват в „Музея на бронетанковата техника” в 
подмосковската Кубинка. 
     През 30-те години унгарската армия прави 
опити да осигури средни танкове. Собствените 
разработки на инж. Николаус Щрауслер не са 
завършени, а опитите за закупуване на чужди 
танкове (немският Pz ІV, шведският LAGO и 
италианският M11/39) претърпяват фиаско. За-
това се взема решение да се следва опитът с 
Toldi. В началото на 1940 г. Унгарците се за-
интересоват от средния танк S-2 с (бивше че-
хословашко означение Т-21) на фирмата „Шко-
да”. След разрешение на немските власти и 
след проведените тестови изпитания на 7 ав-
густ 1940 г., е лицензионен договор за произ-
водство, а на 3 септември танкът е приет на въ-
оръжение в армията с означението среден танк 
«40 M Turan І». Теглото на машината е 18,2 
тона, а екипажът – пет членен. Танкът е про-
извеждан в две модификации: базов и коман-
дирски вариант. Базовият модел е с габарити: 
дължина на корпуса - 5500 мм, ширина – 2440 
мм, вксочина – 2390 мм. Корпусът и куполът 
са защитени от 50 мм броня, а слабото място е 
подът от само 8 мм. Въоръжението включва 40 
мм оръдие 41M с 56 снаряда и две 8 мм картеч-
ници «34/40 Gebauer» с 1800 патрона. V- образ-
ният карбураторен двигател Turan- Z осигурява 
260 к. с. максимална мощност и 43 км/ч макси-

мална скорост. Командирският вариант се раз-
личава с намаления боекомплект и монтирана-
та радиостанция «R/5а». От април 1942 до май 
1943 г. са произведени 285 машини.  
     В бойни условия проличава основният недос-
татък – слабото въоръжение, добро единствено 
срещу съветските танкове БТ и Т-26. Следвай-
ки немския опит за борба със съветските тан-
кове е подобрено въоръжението през май 1943 
г. като е монтирано късоцевното 75 мм оръдие 
41М и танкът получава означението «Turan ІІ». 
От май 1943 до юни 1944 г. са произведени 139 
машини. «Turan ІІІ» с повишена защита и 75 мм 
дългоцевно оръдие «43М» за противодействие 
на легендарния Т-34 се появява през лятото на 
1944 г., но е произведен само един прототип, 
защото унгарските специалисти се насочват 
към създаване на тежък танк. Първите Турани 
постъпват на въоръжение през май 1943 г., а 
след боевете при ез. Балатон и за столицата Бу-
дапеща повечето са унищожени. Оригинални 
танкове «Turan ІІ» са изложени в руския музей 
в Кубинка.                                                     Тан-
кът „Turan” (от който са произведени общо 425 
броя от трите модификации), създаден на база-
та на чехословашкия танк Т-21, образец от на-
чалото на 30-те години, показва същите недос-
татъци като „сънародника” си „Toldi”: добър е 
срещу старите съветски танкове БТ и Т-26, но 
вече срещу съветските танкове през 1943-1945 
г. е анахронизъм и отстъпва по маневреност, за-
щита и въоръжение. 
     През лятото на 1944 г. работата по модифи-
цирането и производството на унгарски сред-
ни танкове е изоставена. Усилията са насочени 
към създаване на танк от тежък тип. Още през 
1943 г. Главният щаб на унгарските въоръже-
ни сили осъзнава невъзможността да се закупи 
немски лиценз и приема решение за създаване 
на собствен тежък танк. Проектът с име „Tas” 
(Тош), приличащ на немския „Пантера” е раз-
работен във военния завод на Манфред Вайс. 
Прототипът е с габарити: 9200 мм дължина, 
3500 мм ширина и тегло от 38 тона. Защитата в 
различните участъци е от 20 до 120 мм. Макси-
малната скорост от 45 км/ч се осигурява от два 
двигателя Weiss Manfred V-8 H, всеки с по 260 
к.с. Петчленният екипаж обслужва въоръже-
ние в състав: 75 мм немско оръдие „43М Kwk” 
и две 8 мм картечници „34/40А М8”. Тежкият 
танк „44М Tas” е произведен само в един брой 
– прототипът от м. март 1944 г.  Той се оказва 
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най-успешният унгарски танк, но непрестан-
ните въздушни атаки на съюзническата ави-
ация и недостига на суровини, принуждават 
унгарската военна промишленост да прекрати 
работата по проекта.
     В годините на Втората световна война Унга-
рия е съюзник, на който Германия много разчи-
та. Едно от нещата, за което унгарците заслу-
жават уважение е фактът, че се опитват сами 
да решат проблема с бронетанковата техника, 
като произведените 628 танка са гръбнакът на 
танковите им войски. Не може, обаче, да се от-
чете фактът, че танковете са по лиценз на оста-
рели модели и отстъпват тотално на съветските 
си противници. 

  Panzer IV
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 3. Toldi// http://www.wwiivehicles.com/hungary/
toldi/tank/asp
 4. Барятинский, М. Легкий танк Хонведшега// 
Моделист-конструктор. М., 1997, бр. 11, с. 33
5 Rieder, K. Magyar fejlesztesek A ІІ 
vilaghaboruban. Kecskemet, 2005, p. 33
 6. Пак там
 7. Легкий танк Толди – Музей бронетанковая 

техника Кубинка, Русия// http://www.museum-
tank.ru
 8. Bonhardt, A., Sarhidai, G. Magyar Kiralyi 
Honvedseg fegyverzete. Budapest, 2005, p. 98
 9. Легкий танк Туран – Музей бронетанковая 
техника Кубинка, Русия// http://www.museum-
tank.ru
  10.  44 М Tas Abrak a 44 M Tas nehez harckacsirol 
es fenykepek a harckocsi makettlerol// http://www.
haditechnikafolyoirat.hu

Оръжия
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Коледа през 1914 г. заварва войниците в Север-
на Франция в окопите. Войната е все още в своя 
активен период и е маневрена и изключително 
ожесточена. На 23 декември обаче залповете 
заглъхват и през следващото денонощие арти-
лерията мълчи, настъпва т.нар. неофициално 
„Спонтанно примирие“. 
На следващия ден не е произведен нито един 
изстрел и от двете страни. Край Армантер едни 
срещу други стоят мускетарите от Кралския 
Уелски полк и прусаците от 6-ти гренадирски 
егерски баталион. Немците са украсили дърве-
тата около своите окопи и пеят коледни песни, 
със същото отговарят и англичаните. От двете 
страни се разменят не само коледни песни и 
поздрави, но дори и приятелски подвиквания 
„Халло Фриц“ и „Хелоу Томи“  Накрая разхож-
дащите се гренадири по линията на окопите 
излизат в т.нар. Ничия земя между двете вра-
жески линии и дори си разменят подаръци с из-
лезлите там англичани (цигари, шоколад и др. 
малки неща).
Примирие официално не е 
обявявано от никоя от во-
юващите страни, нито пък 
войниците са планирали 
нещо, единствено празнич-
ната атмосфера ги кара да 
излязат от окопите (деня е 
изключително слънчев за 
декември макар и окопите 
да са заледени) и първона-
чално на групички за по-го-
ляма сигурност, че някой от 
среща няма да реши да стре-
ля по тях войниците се при-
ближават и завързват весел 
разговор помежду си. На-
края редник Франк Ричардс 
изважда от багажа си в тран-

шеята своята футболна топка. С това започва 

един безпрецедентен футболен мач.
Около 50 души общо сформират двата отбора 
в мъртвата зона между телените заграждения и 
започват мач продължил 120 минути. 
Новината за този случай хвърля в паника и бри-
танското и немското командване в този участък.
Двамата полеви офицери Стокуел и фон Синер 
стоят и наблюдават отстрани и не предприемат 
нищо въпреки опасността от военен съд, но и 
не се престрашават да участват дори и като ре-
фери на този немислим мач между кръвни вра-
гове. Макар и да са ритали за удоволствие и да 
не са броили резултата, според спомените на 
войниците, немските изследователи твърдят, 
че прусаците победили с 2:1, като и доста по-
късно продължавали да дразнят английските 
фенове с резултатът от този мач, както и преди 
финалът на световното първенство през 1966 
между Великобритания и ФРГ, спечелен с 4:2 
от британците.

	БГ	Наука	-	Форум	>	История	>	Обща	история	>	Най-нова	история
Тема:			Футболен	мач	между	германци	и	британци,	
1914,	“Спонтанното	примирие”	
Потребител:	Warlord
Линк:	http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8659
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Официални социалистически мечти 
от времето на Никита Сергеевич 

Хрушчов

 
Първи януари, 1959 год. Никита Сергеевич 
Хрушчов управлява СССР меко, особено в 
сравнение с бруталния режим на Сталин. Ос-
новният му постулат е, че през 1980 г. в СССР 
ще настъпи комунизъм, т.е., че всичко, което е 
обещавано в мащабните теории на пропаган-
дата на изтерзаните от индустриализация, ре-
пресии и война народи на СССР ще бъде реал-
ност. Вестник „Комсомолская правда” 
/”Комсомолска истина”/ е орган на ЦК на 
ВЛКСМ (всесъюзен ленински комунистиче-
ски младежки съюз), т.е. на тоталитарната ор-
ганизация, включила в себе си почти всеки 
съветски младеж. В духа на горните правител-
ствени тези, които посочват точна дата за въ-
веждането на комунизма, вестникът го описва 
вече настъпил през 2010 г. Така де, вестникът 
е за младежта, защо да не помечтаем? Какво 
виждат репортерите, „пренесли се” в от 1960 в 
2010 г. Не се смейте, вестникът е напълно се-
риозен, или почти: 
 
1/Героите приближават до огромно здание, два 
етажа от което са стъклени и представляват 
огромен магазин за храна. Всеки седи на маса, 
при него идват продавачки и го съветват какво 
да вземе за в къщи. Получаването на проду-
ктите става с автомати. Една от посетителките 
е лекар. Тя обяснява на репортерите, че днес 
хората се хранят пълноценно в обществени 
столове, но днес, около празниците, много до-
макини искат да изненадат гостите си с при-
готвена от тях храна и затова са тук. Хората 
поръчват много напитки, но разбира се, те не 
са концентрати, а само нискоалкохолни. Кон-

центрати се поръчват само за медицински 

цели.  
(През 1959 г., както и да самият последен час 
на СССР през 1991 г. хроничният дефицит на 
хранителни и други стоки не спря да съпът-
ства живота на съветския човек. Както и 
масовото и голямо препиване с водка и изклю-
чително малкото лични коли. Основна теза за 
комунистическото общество, което ще дой-
де, е, че в него няма да има собственост. За 
колите ОК, не се уточнява дали това важи за 
къщите).
Репортерите излизат на улицата. Тяхната кола 
вече не е там – взел я е някой, на когото тя е 
била нужна. Те чакат да дойде друга, с която 
някой ще дойде до магазина, за да я вземат на 
свой ред. Взимат петместна лимузина, която 
стои на тротоара и отиват в парк, който е за-
ключен с голяма дървена ключалка, последна-
та в града, символизираща старото време и 
забраните. „Народен пълномощиник” /милици-
онер или каквото и да значи това/ ги кани да 
слязат от лимузината и да се качат на шейна, 
както дедите им, с която те обикалят парка и 
виждат, че всичко е готово за бъдещия праз-
ник.  
 
2/ Над Москва и Кремъл прелита звездолет, 
заснет от репортерите.  
 
3/ На дъното на Каспийско море е прокаран 
железопътен и шсеен тунел от Баку до Крас-
новодск, който е дълъг 308.5 км., обвит е в три 
бетонни защитни обвивки. Пътуването по него 
трае точно 49 минути и 22 секунди. Авторите 
напомнят, че същият път с парен локомитив 
през 1951 г. е отнемал 22 часа. В тунела ведна-
га тръгват влакове и електробуси. Наклонът е 
толкова малък при излизането, че и обикновен 
локомотив може да го изкачи, уточнява авто-
рът. Екипът, направил тунела, се отправя към 

	БГ	Наука	-	Форум	>	История	>	Обща	история	>	Най-нова	история
Тема:	КОМСОМОЛСКАЯ	ПРАВДА,	1959
Потребител:			КГ125
Линк:	http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8315
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Хималаите, за да осъществи още по-голям 
проект (не се уточнява какъв – като му дойде 
времето, ще разберете. В СССР много неща 
са обвити в тайна и нямата аналог в света) 
 
4/ Край град Тускарорск край океана се появя-
ва странна светлина. Това не е слънцето, което 
осветява морето – светлината идва отдолу, от 
морските дълбини. Изградена е огромна шах-
та в морето. Над водата, като перископ на ги-
гантска подводница, се издига огромна кула. 
Влизайки там, героите на репортажа се спус-
кат на 470 метра под водата и наблюдават под-
водни гледки. Това обаче не е развлекателен 
център, а нов модел мина, където миньорите 
извличат от дъното ценният метал берлий, 
който се ползва за предотвратяване на старее-
нето на други метали. Това е последният „мла-
дежки новостроеж”* Звънец известява края на 
пътуването под водата и репортерите излизат, 
заедно с пратка от стотици килограми бери-
лий, който ще поеме пътя си към пещите и за-
водите. Утрото настъпва и корабът им потегля 
към Владивосток. Показана е снимка на огро-
мния подводен пластмасов замък, издигнат от 
младежите, направена от илюминатора на ба-
тискаф на Академията на науките.  
 
5/ „Пета лунна” даде ток”. Днес даде ток пета-
та, най-голяма турбина на термичната станция 
на построената в кратера „Алфонс” на луната 
термична станция. Тя е построена от метал, 
добит на Луната. Посланиците на земята се 
радват, но поздравления няма само за една 
група от тях – кабелът от кабелния завод се 
оказва некачествен и лошо изолиран. Налага 
се друга доставка от Земята. Производителите 
се оправдават – „за пръв път ни е”  
(Производството на некачествени стоки е 
толкова огромен проблем за социалистически-
те общества през цялото им съществуване, 
поради което авторите го включват във фан-
тастичната прогноза дори и след 50 годи-
ни…) 
 
 
6/ Хидроагрономът Мамедов иска с писмо от 
Съвета на читателите да му съдействат за по-
добряване на сигнала на видеофона му в Си-
бир. Въпреки всичките им жалби, видеофони-
те останали черно-бели, а не цветни, както е 
редно. Време е, казва човекът, да се осигури 

24 часова цветна видеофонна връзка. 
 
7/ Предлага се да се направи резерват на Луна-
та, такава, каквато я е видял 40 години преди 
репортажа, т.е. през 1961 г. прочут лунен пъте-
шественик, автор на пътепис.  
/Тук авторите не бъркат особено – посещени-
ето на човек на Луната става само 8 г. след 
излизането на вестника им и е било напълно 
осъществимо и от СССР/. През 2010 Луната 
е вече разработена и се поставя въпросът за 
запазването на части от нея в първоначален 
вид.  
 
8/ Намерена е Атландида и думите на Платон 
са потвърдени. Кълбовидните мълнии успеш-
но пренасят насочена енергия. С помощта на 
последния модел електронноизчислителни 
машини** е разчетена писмеността на Крит. 
Последната древна загадка е т.нар. „Тунгуска 
дива”. Двеста работници от Химическия заво-
да „40 години от усвояването на Космоса” пи-
шат до вестника, че многото експедиции до 
района на падане на метеорите най-сетне 
трябва да дадат резултат. 
 
9/ Метеорологичните управления на няколко 
града са допуснали преразход на дъжд. (Т.е. 
времето се контролира, в т.ч. количеството ва-
лежи). Над Чита е пуснат сребристо син сняг, 
за украса по случай Новата година.  
 
10/ В град Горки на болен е присаден нов бял 
дроб.  
 
11/ На Марс е открит първият народен санато-
риум. Има и снимка. 
 
12/ Не липсва хумор – в репортаж със заглавие 
„Най-накрая” се сочи, че АН на СССР е отго-
ворила след 50 г. на критика на работници за 
качеството на научно-популярната литература. 
(Забавянето на отговори на молби на граж-
дани също е хроничен соц проблем.)
 
13/ Във фейлетон, озаглавен „SGRIAGA 
VULGARIS” (Скряга – символ на алчност, от 
една книга на Гогол) се посочва, как някакъв 
млад човек откачил и започнал да събира 
вещи, да иска златни зъби и златни държки на 
всичко. На лекарски консилум е установено 
заболяването му, което обаче не е медицински 
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проблем. То е един много стар психологиче-
ски феномен, наречен стремеж към частна 
собственост и алчност. Лекува се със забравен 
литературен жанр – фейлетон. Редакцията го 
публикува, с надеждата заболелият да се изле-
кува и отново да почне да се занимава с пра-
вилни неща - игра на футбол, скулптора и опе-
ра.  
 
14/ Доенето на кравите е изцяло автоматично. 
Ако нещо се поверди, светва лампичка на един 
пулт, веднага се сигнализира бригада от мла-
дежи, които отиват и поправят.  
 
15/ Създаден е трактор от 800 конски сили с 
атомен двигател.  
 
16/ Кремълската звезда се вижда от всички 
планети и свети над цялата Земя.  
 
17/ Баба на 125 години има законна книжка за 
въртолет и лети. Време й е обаче да се приби-
ра в къщи.  
 
18/ На остров са открити остатъци от балис-
тични ракети. След като са изчистени от камъ-
ни и лиани, те са снимани като паметник на 
някогашната Студена война. Намерени са и 
документи с остарели политически фрази от 
миналото.  
 
19/ Във вестника върви дискусия за чистотата 
на езика – думите „мой”, „твой”, „свой” са 
анахронизъм и децата трябва да ги забравят 
– нали вече няма собственост. Други читатели 
казват, че не – те все пак имат място в живота 
– за да обозначават близките ни хора.  
 
20/ Карикатура осмива техническия консерва-
тизъм – ракетата от миналото изостава в срав-
нение с тази от бъдещето.  
 
21/ В писмо на читател се казва, че човекът 
бързал за среща с момиче, но ракетопланът му 
пада в езеро. Той не се бои да умре, но се при-
теснява за честта си. Спасява го младеж, кой-
то, като разбира, че бърза за среща, ко качва на 
своя атомоход, дава му костюма, връзката и 
обувките си и героят отива на срещата. По-
късно двамата с девойката много търсят спа-
сителя и накрая го намират – това е прочут 
каменоделец на Научния град на Южния по-

люс....  
 
22/ Пенсионерка обяснява на децата какво е 
плуг и трактор. Сега реколтата се прибира с 
машини, управлявани по радиото. (нелоша 
идея, впрочем)
 
*Бригади в заводите, съставени само от млади 
хора, са били толерирани по времето на соци-
ализма за да изпълняват по-важни задачи. 
** Ранно социалистическо наименование на 
първите компютри. 
 
 
http://avmalgin.livejournal.com/1660835.html 

http://avmalgin.livejournal.com/1660835.html
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http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=5850
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Продължение от 
22 брой:

1

Огърличесто соколче (Microhierax caerulescens)

Югоизточна Азия.

2

Белочело соколче (Microhierax latifrons)

3

Белошипа ветрушка (Falco naumanni)
(женски)

4

Чернокрако соколче (Microhierax fringillarius)

Тайланд, Индонезия, Сингапур и Малайзия. 
Това е най- малкият представител на дневните 
грабливи птици. Достига 14 до 18 см дължина 
и тегло от около 35 гр.

5

Филипинско соколче (Microhierax erythrogeny)

6

Пъстро соколче (Microhierax melanoleucus)

Бангладеш, Бутан, Китай, Хонг Конг, Индия, 
Лаос и Виатнам.

Ендемит за Филипините.

Индонезия и Малайзия.

7

Африкански сокол пигмей (Polihierax 
semitorquatus)

Източна и Южна Африка. Най- малкият пер-
нат хищник на континента с дължина до 20 см. 
Храни се с насекоми, влечуги, рядко малки бо-
зайници.

8

Белокръст сокол пигмей (Polihierax insignis)

Камбоджа, Лаос, Мианмар, Тайланд и Виет-
нам. Понякога е постявян в род Neohierax

----

Всички видове соколи на едно място от БГ На-
ука - 
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=5850
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На път за хижа “Ехо” и обратно...
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Запознайте се с над 150 образователни институции - средни 
училища, професионални гимназии, частни училища и детски 
градини, висши училища, колежи, школи по езици и изкуства, 
спортни клубове, издателства, неправителствени организации... 

Вижте най-новите технологии в и за образованието - информационни 
и комуникационни, медийни, игрови, обучителни, развиващи, 
здравословни...

Демонстрирайте Вашите постижения, проекти, 
продукти пред над 8000 ученици, педагози и родители...

Участвайте в творческите центрове на Фестивала: 
Забавна наука и техника, Форум театър, Модно студио, 
Зони за визуални и приложни изкуства и дизайн, 
Шахматен център, Зона за атрактивни спортни игри, 
Център за интелектуални игри и дебати, 
Център за Финансови игри, Литературна работилница, 
ММедийно студио, Зона за дигитални технологии, 
и печелете награди! 

Забавлявайте се!

22, 23, 24 април 2010 г. 
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - СОФИЯ

СТИЛ, ТЕХНОЛОГИИ, ПАРТНЬОРСТВО 
В ОБРАЗОВАНИЕТО

ЗА КОНТАКТИ: (02) 852 0096; (02) 954 9088; 
GSM 0895 662 346; 0878 188800
e-mail: edu_fest@abv.bg

 

www.edufest.info

www.edufest.info

http://www.edufest.info/
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http://www.spaceedu.net/
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http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643

