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NASA Представяне на новата програма
04.05.2010
Вторник - 18:00

Американският астронавт Марша Айвинс - НАСА
на тема:
„Човешките полети в Космоса”
Място: Зала 23, Ректорат, СУ
10.05.2010г.
Понеделник от 18:00 ч

Представяне на японската и руската космическа програма
/ International Space University lecture advisory /
14.05.2010
Петък - 18:00

9 Космическо право /Рада Попова – Виенски Университет/
20.05.2010
Четвъртък - 18:00

10 Съвременни проблеми на космическото право

/Prof. Steven Freeland University of Western Sydney, Australia/
25.05.2010
Вторник - 18:00

11 Финална среща – обобщение, бъдещи перспективи и др.

/ Съвместно с Университетски център по космически изследвания и технологии (УЦКИТ)
към СУ, „Институт Диалог Европа” и др.
28.05.2010
Петък - 18:00
Всички лекции се провеждат (без 7-ма):

Нова Конферентна Зала – Софийски Университет

http://www.spaceedu.net
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Светът без НАС
Алън Уайзман
Огледайте се и вижте днешния свят. Своя дом,
своя град. Земята наоколо и паважа долу, пръстта, скрита под всичко това. Оставете всички
на мястото му, но махнете хората. Заличете нас
и вижте какво остава.
Колко скоро климатът би могъл да се върне
там, където още не сме били запалили всички
двигатели?
Колко време ще е нужно да се възстанови изгубената почва и да се върне Раят в същия блясък
и аромат от деня преди появата на Адам или
Homo habilis? Може ли природата някога да заличи нашите следи? Как ще разруши нашите
монументални градове и обществени сгради?
Как ще разгради милионите тонове пластмаси
и токсична синтетика отново до безвредните
основни елементи? Или някои от тях са толкова неестествени, че са неунищожими?
А какво ще стане с най-изящните ни творения архитектурата, изкуството, множеството наши
проявления на духа?
Възможно ли е да сме оставили някаква бледа,
трайна следа във Вселената; някакво несекващо ехо или светлина от земното човечество;
някакъв междупланетен знак, че някога сме
били тук?

Последните артефакти от човечеството няма да
са на планетата земя, а извън нея. Останки от
Аполо на Луната и проби изпратени от хората
в далечния космос, ще оцелеят най-дълго. Но
всички подобни обекти, особено в Слънчевата
система, са постоянно удряни от микрометеорити и след няколко милиона години ще ерозират до прах.
В най-далечно бъдеще самата Земя също е
обречена, защото Слънцето постепенно повишава температурата си. Пет милиарда години
след нас Слънцето ще се превърне в червен гигант, който ще погълне Земята и ще унищожи и
последните следи от човечеството.
Най-издръжливите паметници са четирите
междузвездни космически кораба, които сме
изпратили - Voyager и Pioneer. Те са изпратени
от НАСА през 70-те години и днес, в началото
на XXI в. вече напускат границите на Слънчевата система.
Voyager 1 ще има нужда от 20 000 години, за
да пресече Облака на Оорт огромният рояк комети на Слънцето. Енергийните му източници
и радиотрансмитери ще са отдавна мъртви,
но Voyager ще обикаля безкрайно сърцето на
галактиката. Звездите са толкова нарядко, че
Voyager никога няма да достигне друга Слънчева система. В тихото спокойствие между
звездите няма почти нищо, което да увреди
древния уред. В крайна сметка обаче бавната
сублимация ще доведе до разпад на алуминиевата конструкция на Voyager. Отделните елементи от нея - листове метал, изтънели като
вестник, ще се отдалечат един от друг, а останките от Voyager ще бъдат обгърнати от облак
алуминиев прах.
Така Voyager ще изчезне на около 20 000 светлинни години от Слънцето. След милиарди години и последният човешки артефакт във вселената ще изчезне.
Възможно ли е вместо да изпусне една голяма
биологична въздишка на облекчение, светът да
усети, че му липсваме?
Купи:
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=30757
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книгата ще бъде прочетена на един дъх.
С книгата на Мат Ридли като с бърз влак ще
обиколите земите, изследвани от науката генетика. Единственото, което трябва да правите по
време на пътешествието, е да помните, че човешката наследственост е книга с 3 милиарда
букви. Това не е повърхностна аналогия, Найзабележителното постижение на биологията, с
което започва третото хилядолетие, е подреждането на тези 3 милиарда букви в 23 отделни
глави (хромозоми), в които има 80 000 разказа (гени). В романа „Под игото“ има над 800
000 знака. Геномът може да бъде записан в 3-4
хиляди книги с обема на „Под игото“. Това изглежда много, но на твърдия диск на компютъра заема доста по-малко място. В действителност книгата „Геном“ е още по-компактна - две
нейни издания във всяка наша клетка, едното
- от майката, а другото - от бащата. В генома е
нашето настояще. Но и нашето минало. Като
взема по един новооткрит ген от всяка от 23-те
двойки човешки хромозоми и разказва неговата история, Мат Ридли пресъздава историята
на нашия биологичен вид и на неговите предшественици от зората на живота до последните
открития на медицината. От болестта на Хънтигтън до рака, от приложението на генната
терапия до ужасите на евгениката, Мат Ридли
проучва научните, философските и моралните
въпроси, свързани с интелигентността, болестите, безсмъртието.

МАТ РИДЛИ
Геномът - Автобиография на един
биологичен вид в 23 глави

Купи:
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=10978

“…за пръв път, откак съществува живот на земята, един биологичен вид разчита собствената си рецепта за изграждане.” Само тези думи
от предговора са достатъчни да предизвикат
интереса на читателя. От там нататък мисля, че

- http://nauka.bg -
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него подготвят почвата за реваншизма и създават предпоставките за избухване на нова война.
При излизането на книгата му авторът е осъден
на затвор в Белград, а книгата му забранена.
Във Франция също е посрещната студено, но
обществото все пак живо се интересува от въпросните събития и желае да разбере истината
за настъпилия след 1919 година мир, поради
което все пак този труд излиза там в десетки
хиляди екземпляра тираж. Книгата показва
най-вече тежкия гнет под който попадат българите и хърватите в Югославия и съдържа редица любопитни факти, които авторът е видял
сам с очите си и е искал да ги покаже на света,
на западните Велики сили и по някакъв начин
да ги накара да поправят тази несправедливост.
Купи:
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=31003

Анри Пози
Войната се завръща

Анри Пози е може би един от първите европейци усетили надвисналата опасност над световния мир след края на Великата война (тогава
все още не са знаели, че ще има Втора - още
по-грандиозна и разрушителна), породена от
бруталната и репресивна политика на победителите към победените. Един от хората осъзнали, че Версайския мирен договор всъщност
представлява сключване на временно примирие за не повече от двадесет години. Как авторът стига до този извод? Просто се разхожда
из Източна Европа и вижда с очите си положението там. Страните от тъй наречената Малка
Антанта - Чехословакия, Румъния, Гърция и
Югославия заграбили чужди територии с чуждо население и упражняващи открит терор към

- http://nauka.bg -
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Светът през 2020
Официален доклад на ЦРУ
ПРЕДВИДИМ ЛИ Е СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ?
А този от близкото бъдеще? Фактът, че откакто
свят светува хората се питат за това никому не
е интересен, не и днес, в сложния, но пък наситен с информация свят. Интересен обаче е
фактът колко много отговори има този въпрос
и колко на колко много нива е отговорът. Съществува дори дял от сериозното знание, претендиращ да се нарича науката „прогностика”.
Политолози, икономисти, анализатори на политиката и стопанските тенденции от всевъзможни институции и инстанции се занимават
съвсем професионално с това, а и често будния
човек в разговори засяга темата. Всеки се опитва да предвиди пазара, работата си, държавата,
живота си..
Кой по-добре може да предложи идеи за това и
къде са най-добрите анализатори, ако не в една
разузнавателна служба? При това навярно найголямата в света.
„Светът през 2020” ще заинтересува широк
кръг читатели, не само защото общото любопитство за бъдещето е в кръвта ни, но и защото
всеки, от любителя на световни конспирации

до сериозният анализатор ще я отвори с любопитство. Обширния предговор от Александър
Адлер, водещ европейски политолог, ни въвежда в дебрите на политиката от началото на 21
век. Книгата, която представлява изложение от
Националния разузнавателен съвет на САЩ,
задълбочава изложението и на базата на точния анализ прогнозира възможностите за развитие регион по регион, в някои случаи страна
по страна и вариант по вариант. Демографски
тенденции, тенденции на религията, мюсюлманството в Европейския съюз, пътят на изкопаемите горива, възможният ядрен тероризъм,
опасностите на новите технологии, ролята и
тежестта на САЩ, съдбата на Русия, тенденциите на китайското богатсво, стотици други въпроси и проблеми и политическите и културни
ефекти от всичко това, са в центъра на книгата.
Познават ли анонимните автори нещо? Има ли
истина в написаното, имайки предвид, че разузнавачите не публикуват идеите си случайно?
Цели ли текста някаква манипулация? Всеки
ще намери отговорите за себе си, но едно е сигурно – съвременният свят, със сериозното му
изобилие от притеснителни неща, икономика и
развитие, политически и стопански кризи, тероризъм, ядрена заплаха, глобализация и новите вълни на екстремизма, световни икономически въздействия и религиозни проблеми, ще ви
стане поне малко по-ясен, ако прочетете тази
книга. А изясняването е първата стъпка към
разбирането. Дали обаче ще узнаете истината,
или просто ще започнете да мислите така, както авторите желаят? Всеки ще постигне своя
отговор.
Едно е ясно – ако се интересувате от политика,
икономика и бъдещето на света, „Светът през
2020” не бива да се подминава.
Освен всичко друго, тъй като книгата е от 2005
г., имате редкия шанс да проверите дали някои
от прогнозите, като пътят на Украйна или Киргизия, се сбъднаха
Купи:
http://www.colibri.bg/resultsb.php?book=285
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вети, за да живеете с ритъма на великолепната
Виена. Авторите са се погрижили да направят
подбор на 100 задължителни места, селекция
на 200 адреса на ресторанти, бирщубен, кнайпен, барове, театри, концертни зали, магазини,
пазари, хотели. Освен традицонните карти и
информация за най-посещаваните места, могат
да бъдат отрити всякакви полезни факти като
например какъв бюджет ви е необходим за една
екскурзия до столицата на Австрия, типичните изрази, цените на напитките в заведенията,
календар с интересните събития през годината,
полезни телефонни номера и уебсайтове.
Купи:
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=30869

АТЛАСИ
Градът в карти. Виена
•
•

Как да се ориентирате сами из Виена и да
изкарате една незабравима екскурзия?
Как да извлечете най-голяма полза от вашето пътуване?

На тези въпроси ще отговори Градът в карти.
Виена. Актуализираният пътеводител е необходим наръчник за всеки себеуважаващ се пътешественик или турист. Изданието съдържа
обновената и най-необходима информация за
транспорта, заведения, културни паметници,
работното време на търговски обекти. Градът
в карти. Виена е практичен и удобен за ползване в движение. Пътеводителят представя
обща карта на австрийската столица, където
са посочени десетте най-важни обекта за посещение във всеки район на града. Ще получите ценна информация, планове и добри съ-

- http://nauka.bg -
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АТЛАСИ
Градът в карти. Лондон
•
•

•
•

Лондон е един от най-космополитните и
скъпи градове в света.
Столицата на Обединеното кралство се
е превърнала в туристическа атракция и
притегателен център за милиони туристи
всяка година.
Но как да се ориентирате сами из Лондон
и да изкарате една незабравима екскурзия?
Как да извлечете най-голяма полза от своето пътуване?

за ползване в движение, пълен с най-актуалните данни, необходими на туриста. Гидът е
за хора с всякакви вкусове и различни финансови възможности. В пътеводителя е направен
подбор на задължителни места за посещение;
включена е селекция на стотици адреси на ресторанти, клубове, магазини, барове, театри, пазари, хотели. Градът в карти. Лондон включва
цялостна и полезна информация, планове и добри съвети, за да опознаете един от най-забележителните градове на Европа. Могат да бъдат
отрити всякакви полезни факти като например
какъв бюджет ви е необходим за екскурзия до
Лондон, цените на напитките в заведенията,
къде се намират кафетата с уайрлес в града,
важни телефонни номера и уебсайтове. Гидът
показва не само културните забележителности,
но и местата за пазаруване, където се правят
разпродажби; посочва на туриста най-добрите
клубове, барове, кафенета, ресторанти и дава
изчерпателна информация за транспорта в града – метро, автобуси, трамваи, железопътен
транспорт и въздушен.
Купи:
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=30871

На всички тези въпроси ще отговори пътеводителят Градът в карти. Лондон.
Изданието е най-доброто, което може да бъде
открито на пазара и е модерна поредица пътеводители, достойна за всеки себеуважаващ се
пътешественик или турист.
Градът в карти. Лондон е практичен и удобен

- http://nauka.bg -
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Научна конференция по
повод 130 г. от рождението
на Йордан Йовков
Покана за участие
◊ СЪБИТИЕТО
Научна конференция по повод 130 години от
рождението на Йордан Йовков

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

Уважаеми колеги,
На 29 и 30 септември (сряда и четвъртък) 2010
г. в Добрич ще бъде проведена научна конференция на тема:
“Йордан Йовков – разночетения”
• Доклади – до 15 стандартни печатни страници.
• Представяне на текста по време на конференцията – до 15 минути.
• Очакваме вашите заявки за участие до 15 август 2010 г. на имейл: dobrichmuseum@abv.bg
. Телефони:
058/ 602 213; 0884 311 492
. Адрес за кореспонденция:
9300 Добрич, п. к. 131, Дом-паметник “Йордан Йовков”
. Координатор:
д-р Кремена Митева – главен уредник на Домпаметник “Йордан Йовков” – Добрич

http://kulturni-novini.info/

- http://nauka.bg -
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Новини
Българска Наука участва за втори пореден път
във Фестивала на българското образование. В
рамките на фестивала ние проведохме две награждавания на конкурси. Първото бе за статия
на тема „Живот и вселена“,а в последния ден
имаше церемония по връчване наградата на
първия по рода си конкурс в българския интернет - Конкурс за късометражен документален
филм.

Участващи филми:

1. Терми - Делутум
2. Стъпки по дъното
3. Имало едно време... български
идеи
4. Лицата на безсмъртието

БЛАГОДАРИМ ВИ!

5. Червено бялата надежда

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8998
Вълкан Павлов спечелил 1 място и голямата
награда - Дигитална камера Sony
След неколкочасово изморително пътуване,
пристигнахме при щанда на Бг наука в НДК.
Бях изненадан да видя филми с много добра
картина и интересни идеи, което вътрешно ме
направи много горд, че съм спечелил първото
място, сред толкова различна и качествена конкуренция. Беше ми и крайно интересно да се
запозная с небезизвесните съфорумници, като
warword, fixxxesrs, KG125 и разбира се организаторите - братята Петър и Росен Теодосиеви.
Още поздравявам всички участници, както и
Ви пожелавам успех в следващия конкурс!
Радвам се, че участвах.

• Тракийските гробници в шуменско
• Нашата рекла Джерман
• Монтана преди и сега
• Долината на прасковите
• Близо...Далеч
• България през моите очи
• България в моите очи - Т. Тодоров
Всички филми можете да видите:

Българска Наука брой 27

Video.nauka.bg

Терми-Делутум - филм на В. Павлов

Връчване наградата на победителя!

- http://nauka.bg -
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Програмата „Космически предизвикателства 2010” продължава успешно
На 30-ти април 2010 г. в Нова Конферентна
Зала на Софийския университет „Св. Климент
Охридски” се проведе за първи път в историята пряка конферентна връзка с европейския
космически център в Куру – Френска Гвиана.
Събитието продължи почти 2 часа и половина.
Освен успешната комуникация с Гвиана (осъществена благодарение на Стриймнет България), гост в залата беше Фабиан Стеймниц от
Щутгартския Технически Университет , който
направи анализ на Европейската Космическа
Агенция и мястото на България в нея.
Лекцията беше заснета от професионален екип
на студио „Орфей” и НАТФИЗ и скоро обработения й вариант ще бъде публикуван онлайн.
От името на екипа ни бихме искали за изразим
безкрайната си радост от успешно проведеното
събитие и от огромния интерес към инициативата.
Във вторник 04.05.2010 г. програмата продължава с представяне на програмата на НАСА и
първата конферентна връзка в България с Уилиям Померанц – Директор на космическия
сегмент в X Prize Foundation. Уилиям ще представи частните космически проекти и тяхното
значение за бъдещето на космическите полети
и мисии.
На 10-ти май 2010 г. Американската астронавтка Марша Айвинс ще бъде специален гост на
програмата „Космически предизвикателства
2010”. Тя е в България с любезното съдействие
на американското посолство и идва по покана
на президента на Атлантическия клуб в България – Д-р. Соломон Паси.
Горди сме с постигнатите резултати и с успешното сътрудничество. Благодарим на списание
„Българска наука” и на всички други наши
партньори за доверието и усилията им.

Екипът на „Космически предизвикателства
2010”

http://spaceedu.net

- http://nauka.bg -
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Помогни, бъди част от БГ Наука
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6064

•

Знаеш друг език освен български?

•

Имаш богати интереси?

•

Публикувай в сп. “Българска Наука”

•

Виж света с други очи

Tекст, който ще има възможност за редактиране и превеждане от всички желаещи да се
включат. Не е нужно да се превежда всичко, дори едно изречение ще е много, ако се включим
всички :)
Изпраща се имейл на admin@nauka.bg или bgnauka@gmail.com като потвърждавате за
това, че искате да помогнете. След това ще получите също по електронната поща линк към
документа, където ще можете да променяте всичко в реално време.
Нужен ви е акаунт в Google

- http://nauka.bg -
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Продължение от
22 брой:
1

Зоология
7
Сокол от остров Мавриций (Falco punctatus)
Ендемит за Мавриций.

Австралийски сокол (Falco cenchroides)
Австралия, Нова Гвинея, понякога достига до
Нова Зеландия

2

8
Петнист (молукански) сокол (Falco moluccensis)

Мадагаскарски сокол (Falco newtoni)
Мадагаскар, Коморските о-ви и о. Майотта.

Индонезия

9
3
Сейшелски сокол (Falco araea)
Черношипа ветрушка
tinnunculus) - Женски

(керкенез)

(Falco

(керкенез)

(Falco

Ендемит за Сейшелските острови.

4
Черношипа ветрушка
tinnunculus) - Мъжки

***
5
Американски сокол (Falco sparverius)

Всички видове соколи на едно място от БГ Наука http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=5850

6
Голям (белоок) сокол (Falco rupicoloides)

- http://nauka.bg -
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БАШЧАНСКА

Н

аричат я така по името на местността Башка, намираща се на о-в Крък.
Тя е един от най-старите паметници
на хърватски език, написан с глаголически букви около 1100 г. Старинността
на писмото и важността на съдържанието му
предизвикват вече 100 г. интереса както на историческата и славистичната наука, така и на
патриотичната общественост.
ОПИСАНИЕ И ИСТОРИЯ НА ПЛОЧАТА

ПЛОЧА

служила за ограда пред Светилището в Църквата “Св. Луция”. От контекста на надписа се
вижда, че плочата е била намерена в Църквата “Св. Луция”, която Църква е изградена от
абата на Манастира Добровит. Нищо друго не
се знае за настаняването и съдбата на плочата
чак до средата на ХІХ в., когато е намерена на
Църковния калдаръм (плочник). Сигурно тук е
поставена при някаква реставрация на Църквата. В средата на ХІХ в. плочата се намира в
тежко състояние. Поради големия удар в десния горен ъгъл, тя отдавна вече е начупена на
три нееднакви части. Пукнатината преминава
през дясната част, като при върха се разклонява
вилообразно вляво и вдясно, а самият ъгъл е
почти унищожен. Най-добре е запазена лявата
страна на плочата, където остават непокътнати не само буквите, но и следите от назъбеното чукче. Към десния край на камъка всичко е
счупено, многобройните малки и големи дупчици са причинени от самата природа на шуплестия варовик, където се виждат вкаменени
миди. Повърхността е начупена и заради стъпването, докато е била на земята, както и заради
разтварянето, вследствие отделянето на соли
във влажната Църква. За науката плочата

Българска Наука брой 27

Плочата е от каменен варовик, широка 197 см
(като се смята и въздушната пукнатина горе
вдясно, широка 3,5 см и дълбока около 2 см).
Височината на плочата е 99 см, а дълбочината
8 см. В горната част на плочата се намира орнаментиран пояс, широк 21,5 см, по който преминава растителен мотив със скачени колелца
и листчета, какъвто може да се види на строителните обекти от Х – ХІІ в. Останалото пространство е изпълнено с глаголически надпис
в 13 реда, като от лявата страна остава празна
ивица, широка 10 см. Украсените кръгли (обли)
плочи и особено орнаментираният фриз и цепнатината встрани доказват, че някога плочата е

История
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История
е била открита през 1851 г., когато за нея Иван
Кукулевич предупреждава башчанския клирик
Петър Дорчич. Тогава плочата се намира върху
калдаръма на старата Църква “Св. Луция” край
малкото село Юрандвор (близо до с. Башка)
и тя е достоверно свидетелство за градежа на
Църквата. До края на ХV в. тук са се задържали бенедиктинските монаси, после за техните
абатства се избират различни абати, които в
началото на ХХ в. са католически епископи от
о-в Крък.
Когато И. Кукулевич изпраща първите 3 преписа на П. Дорчич, на Сабляр и своя на П.
Й. Шафарик, същият в книгата си Památky
hlaholskèho pisemnictvi, Prag, 1853, пръв съобщава новината за плочата и заявява, че нито
хърватски, нито немски учени са успели да
прочетат и разтълкуват текста, като са мислили, че е някакъв тайнопис.
С времето интересът към надписа нараства. И.
Кукулевич идва да го изследва през 1854 г. и
после през 1856 г. с Иван Фиамин и Мано Сладович, но постижението му е незадоволително. На следващата година идва да го чете Иван
Църнчич, после Франьо Рачки и предизвикан
от това, Иван Витезич нарежда плочата да бъде
вдигната от земята и да се настани в Параклиса на същата Църква на два каменни кола.
При третия си опит И. Църнчич излиза със
съобщение за първия си прочит на надписа в
Književniku, ІІ, 1865. През 1873 г. Ф. Рачки дава
плочата на П. Стандл да я фотографира и до
днес неговата снимка излиза във всички публикации. Скулпторът И. Рендич отлива от гипс
плочата и тогава резултатите от своето четене
и тълкуване Рачки публикува в Starinama JA,
VII, 1875, а след това в Monumenta spectantia
historiam Slavorum meridionalium JA, VII,
1877, Documenta historiae Croaticae periodum
antiquam illustrantia. И. Църчич репликира на
това със своите поправки в Starinama JA, XX,
1888 г. И. Църнчич и Ф. Рачки завършват стандартното четене и тяхната концепция не допуска отстъпки. Затова нито Лавослав Гейтлер не
е променил нищо съществено в книгата си Die
albanesischen und slavischen schriften през 1883
г., нито Ватрослав Ягич в Энциклопедии славянской филологии, ІІІ, 1911, нито Фердо Шишич в Priručniku izvora hrvatske historije, 1914 г.
След тези публикации тя се отпечатва във всички историографии. Преди Първата Световна
война още един път Рудолф Строхал в Vjesniku

Hrvatskog arheološkog društva, XII, 1911, се опитва да предложи някакви промени, но те не са
приети (става дума за разчитането). Едновременно с това се разбира, че плочата в Църквата “Св. Луция” пропада. Т. к. е била пукната
на три части, католическият епископ Франьо
Феретич (1880-1893) нарежда да се заключи в
железен обръч, а католическият епископ Антун
Махнич през 1908 г. я затваря в стъклена витрина. Това още повече ускорява унищожителното и разделяне от влагата и солите, които се
намирали в плочата. За да се извърши спешно
консервиране и да се осигури трайно съхраняване, католическият епископ Йосип Сребърнич
предава плочата за съхранение на Югославската Академия на науките в Загреб. Тук плочата
чрез обработка е освободена от топящите се
соли, но опитът частите на плочата да се споят
с минерално лепило и клинове не успява.
В Загреб продължава изследването на надписа
на плочата, а в същото време спешно е извършена ревизия на конструкцията Ф. Рачки – И.
Църнчич. Върху това работи и В. Штефанич
през 1936 г. и Й. Хам през 1952 г.
ТЕКСТ НА НАДПИСА
Текстът е издълбан с глаголически букви от
нар. преходен тип, които са подредени в 13
реда строго двулинийно и континуирано, като
това оставя впечатление, че става дума за един
блок. Но в този блок няма никаква интерпункция, нито пауза, а съдържанието на надписа не
е единно. В него се различават 3 абзаца (раздела):
1. Съкратена забележка, в която абат Дръжих
твърди, че Хърватският Крал Звонимир е дал
на Св. Луция землище (целина) и затова изброява свидетели.
2. Записка на абат Добровит, в която се казва,
че заедно с деветимата си братя е изградил
Църквата за деня на Княз Косма, който е владеел цяла Крайна.
3. Притурка, в която се говори, че тук е бил Св.
Микула в Оточац, заедно със Св. Луция.
Различието в съдържанието и писмените дублети, които се появяват особено в последните
думи, са навели Й. Хам над мисълта, че надписът може би е бил издълбан в няколко пласта.
Но схванат като манастирски надпис, издълбан
в камък, надписът е можел да има единствена
концепция, особено когато графическите ду-
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блети не съвпадат с границите на единичните
раздели. В политически несигурните времена в
периода между смъртта на Крал Звонимир през
1089 г. и падането на о-в Крък под венецианска
власт през 1116 г., този каменен надпис е имал
своя определена функция, т. е. осигуряване на
титуляр за притежаване. Затова е естествено да
се смята, че плочата е издълбана точно в този
период.
Текстът на плочата и до днес не е напълно
прочетен, а и това, което е прочетено, оставя
несъгласия и противоречия от гледна точка на
четенето и интерпретацията. Главна причина
за това е повредата на плочата и нейната нечетливост. Към това се прибавят някои палеографски затруднения и недостатъчно съвременни
извори. Най-много е повредена първата половина на І-ия ред, краят на ІІІ-ия и ІV-ия ред и
някои места във втората половина на V-ия, VІия и VІІ-ия ред. Заради тези и други непълноти възникват проблеми и противопоставяния
между изследователите, от които ще споменем
някои по-важни.
Едно от най-тежките места на плочата е началото на І-ия ред, а то е най-решаващото за разбиране и датиране на плочата. Тук отпред има
място за 3 - 4 букви, които са изтрити. И. Църнчич най-напред е прочел ar. ъ, И. Кукулевич a.
r. g. или a. r. z. (опитвайки се да го изтълкува
като 1104 или 1107 ), а Ф. Рачки го е прочел
+čr, което би означавало + 1100. Четенето и датирането на Ф. Рачки не е било гласно противопоставяно на Р. Строхал, който е прочел čri,
което би означавало 1120. В по-ново време Й.
Хам застъпва да се чете+čn и може към това
да се прибави и ž, с което първият дял на надписа означава + 1077, докато останалите части
са по-късни. Но ако четенето на Ф. Рачки буди
съмнение, още по-голямо основание има да се
отхвърли датирането на Й. Хам и може да се
чете azъ без година. От контекста, т.е. от думите [vъ] dni svoję именно може да се разбере, че
плочата е издълбана след смъртта на Крал Звонимир, а думата azъ е могла по грешка да дойде
пред инвокацията вместо след нея.
ПАЛЕОГРАФСКИ ОСОБЕНОСТИ
Особено важно значение на плочата придава
нейното глаголическо писмо. Палеографският
му анализ е важен не само за цялата глаголическа палеография и епиграфия, но и за датира-

нето на надписа.
Въпреки, че нито един глаголически паметник преди ХІV в. не е директно датиран, славянската филология и палеография е успяла
достоверно хронологически да определи глаголическите паметници, разделяйки при това
критериите за македонски от критериите за
хърватски текстове. Според писмото на групата паметници от предходния стадий Башчанската плоча се нарежда между кръглата (македонска) и ъгловата (хърватска) глаголица, т.е.
измежду най-старите хърватски глаголически
паметници. Към същата тази група се отнасят
и Grškovićev fragmenat, Mihanovićev fragmenat,
Bećki listići и Baščanski ostrišci, а те се датират
постепенно от началото до края на ХІІ в. Някакви по-старинни особености (по-стари и от
Башчанската плоча) показват т. нар Валунски
и Кръчки надпис, които са създадени през ХІ
в. Най-важни са характеристиките от предходния стадий: постепенно загубване на букви за
носните вокали ę (малка носовка) и голямата
носовка, изчезване на буквата у, уеднаквяване
на полугласните и разбира се замяната с новия
знак т в Бечките листи, поява на латинското М
и І. Башчанската плоча се характеризира с изчезване на носовките (с изключение на sroję в
4-ти ред) и знак за у, докато знакът т за полугласна още не се е появил. Освен това различен
е и техният вид: едните са по-стари, другите
по-нови, а трети своеобразни. Особеност на
нашия надпис е наличието на 6 чужди букви в
глаголическия текст – I, O, M, N, T, които може
да са латински, но и гръко-кирилски унциални букви, както и знакът за V, който може да
съответства само на гръко-кирилското Б. Тези
странни букви са дублети, които идват покрай
глаголическите букви. От тях се натъкваме на
М, О, Т, В и в някои македонски глаголически
текстове от ХІ в., знакът І срещаме в Бечките
листи и в Кръчкия надпис, а знакът М от Бечките листи по-нататък става обикновена буква
в хърватската глаголица. Освен тези същински
дублети има и гласна, а и полугласна. Варианти
на отделни глаголически знаци намираме и за
буквите b, d, v, s, ju и те са пръснати по цялата
плоча. Системата на буквите има преобладаващ унциален характер, с което се оправдават
някои архаизми и строго е прокаран двулинейният принцип. По такъв начин някои букви добиват епиграфски характер и те са: g, h, i, p,
ju. Лигатурите са голяма рядкост в сравнение
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с ръкописите. Титлите идват над традиционните думи, дори и когато те не са съкратени. Несъмнено за различията в писмото е повлияло
различното предложение за ръкописни букви.
Като се имат предвид всички палеографски
особености, надписът може да се постави в началото на ХІІ в.
ЕЗИКОВИ ОСОБЕНОСТИ
Езикът на Башчанската плоча е старохърватски,
примесен с елементи от църковнославянски
език и ще е такъв, какъвто е бил и в хърватскоглаголическите църковни книги. По-нататък
езикът, както и писмото показват някои черти
на еклектичност. Езиковото развитие показва и
превръщането на назали в чисти вокали, а този
процес е завършен приблизително в Х в. Употребата на полугласни насочва към времето, в
което дългите полугласни взаимно фонетично
не се различават, а в писмените паметници току
що е започнало изоставянето на полугласните
и отворените срички, но още няма никакви следи от пълни гласни на мястото на полугласните
в затворените срички.
ИСТОРИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ
Двете главни части на Башчанската плоча имат
субективен характер: първите забележки са направени от абата Дръжих, а другите от строителя на Църквата - абат Добровит. Първата
част отделя внимание на свидетелите, които са
преди всичко авторитетни личности, а всички
тези особености характеризират далматинския
документ от ХІ – ХІІ в. Заради оскъдните съвременни извори не може да се контролират
напълно нито веществените, нито палеографските сведения за плочата. Причина за това е
нейното пропукване и големите противоречия
и неясноти в науката. От контекста на плочата
знаем, че абат Дръжих е писал след смъртта на
Крал Звонимир, но не знаем кога точно е живял
този абат, както и на кого владетелят Звонимир
е подарил този имот, и дали в момента на дарението все още е съществувал в Башка този Манастир или Църква на име ”Св. Луция”. Не се
знае дали Дръжих е писал точно на хърватска
глаголица, както е издълбано на плочата, или
неговият оригинал е на латински.
Ценно е сведението за Крал Звонимир, защото то е най-старото потвърждение за негово-

то име, а текстът на плочата свидетелства, че
в границите на Звонимировата Хърватска се е
намирал и о-в Крък. Най-достоверно е първото име на жупан Десимир от Кробаво, защото
се потвърждава в историческия документ и то
точно като име на кробавски жупан през 1078
г. Другото име, което приемаме резервирано е
Мартин, а то е име на жупан и то от Лика.
Прибенег е доста учудващо име, което може
да е изкривено при издълбаването, неясна е и
неговата функция във Винодол, изглежда че
същата функция има Йяков от о-в Крък (ако
името е добре прочетено) и само тази функция,
може би на кралско завещание, не е потвърдена
в нашите източници.
От другата част на надписа ясно се разчита, че
абат Добровит е изградил Църквата с 9-те си
братя, което означава, че тогава вече е съществувал Манастирът и в него е имало 9 монашески братя, които без съмнение са го изградили
със своите ръце. По онова време градежът датира с името на властващия Княз, т. е. Косма,
владеещ цялата Крайна. Но днес е трудно да
се определи кой е този Косма и кое е неговото
Кралство. Ф. Рачки се придържа в това, че става дума за Лучкия Жупан Козма, за който има
сведение, че е влязъл в братския Манастир в
Загреб, а в 1166 г. е вече покойник, но може би
на младини да е владеел Лучка, още една енория и о-в Крък. Но не можем да пренебрегнем и
онзи Княз, който умира в 1102 г., придружавайки Крал Коломан за Белград между унгарските
жупани. Всички изследователи са съгласни, че
Косма е управлявал преди венецианското нахлуване в 1116 г., но това не може да се твърди
със сигурност, защото притурката за Микула в
края на плочата обяснява прекъсването между
о-в Крък и Оточац. М. Барада предполага, че
Косма е бил предшественик на последния Княз
на Сръбска Крайна, който в 1116 г. се опитва да
присвои Раб от венецианците. За Крайна той
мисли, че е била погранична кралска територия, съставена от Винодол, Кванерските о-ви и
източния край на Истра. М. Костренчич смята,
че Крайна не е била погранична кралска територия, а е била територия на о-в Крък извън
град Крък. Сведението и притурката за Св. Микула искат да покажат някогашното състояние,
т. е. наличието на някаква калугерска общност
измежду манастирските братя в Башка и Оточац.
Ражда се съмнение дали наистина става дума
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за Манастира ”Св. Никола” в Оточац, в Лици
или за някакъв друг Манастир (н-р за островчето Суска край Лошиня). Следователно Башчанската плоча, както и Кръчкият надпис са
най-ранното свидетелство, че в западните хърватски краища се е използвала глаголицата. За
това свидетелстват имената на двамата абати,
издълбани на плочата, а през 1252 г. има потвърждение в писмото на Папа Инокентий ІІІ,
който легализира тяхната глаголица.

Източник: Енциклопедия на Югославия, Т. І,
Загреб.
Превод от хърватски език : Кунка Мирчева

ДАТИРАНЕ
Бележката на абат Дръжих е писана след смъртта на Крал Звонимир, а записът на абат Добровит се касае за управлението на Княз Косма.
Двете са издълбани в камъка сигурно в същото
време, което не може точно да се определи, защото за нас времето на Княз Косма не е точно
определено. Първият Княз на Крък под венецианско владение е бил Дуям, за който се знае,
че е започнал да владее град Крък и о-в Крък
между 1118 и 1130 г. Тези години са най-ранното време, когато нашият паметник е могъл да
се появи. Палеографските, езиковите и историческите особености отвеждат към края на ХІ и
началото на ХІІ в. Дори и да не се прочете първата дума на плочата + čr (т. е. 1100, както това
е направил Ф. Рачки), а аzъ (което е най-близо
до действителното състояние) все пак Башчанската плоча може спокойно да бъде датирана
около 1100 г.
НАДПИСЪТ НА БАШЧАНСКАТА ПЛОЧА В
ПРЕВОД
В името на Отца и Сина и Светия Дух.
Аз, абат Дръжих, написах това за земята, която даде Звонимир Крал Хърватски по своето време на “Св. Луция” пред свидетели:
Жупанът Десимир от Кробаво, Мартин от
Лика, Прибенег от Винодол, Яков от Оток.
Този, който отрече това, нека Бог да го прокълне и 12-те Апостоли и 4-те Евангелисти
и ”Св. Луция”. Амин.
И този, който тук живее, да моли Бога за нас.
Аз, абат Добровит, построих тази Църква заедно с деветимата си братя във времето на
Княз Косма, който владееше цялата Крайна. Тогава имаше Манастир ”Св. Микула”
в Оточац заедно със ”Св. Луция”.

Включи се в
групата на БГ Наука
в най-голямата
социална мрежа.
Следи новостите
и знай какво се
случва....
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Хротгар и институциите
Автор: Манол Глишев

В

англоезичния свят обикновено наричат периода между падането на
Западната Римска империя и началото на Кръстоносните походи Dark
Ages - Тъмни векове.
Това, което за нас е ранно Средновековие, на
запад от Ламанша (или трябва да кажем - западно от Английския канал?) е схващано като самостоятелен исторически период, различаващ
се от класическите Средни векове. Това е Age
of Warlords - епоха на племенни предводители, а не на крале и феодални владетели, макар
че повечето от тези вождове вече носят ако не
същността, то поне името на кралската власт.
Понятието внушава, че между V и ХІ в. още не
са придобили форма „типичните“ средновековни западноевропейски народности и техните държави. И наистина, Кастилия и Арагон в Испания, италианските независими
градове, германските провинции и Франция
сякаш твърде бавно кристализират от упорито отказващите да слязат от сцената стари
разделения между днес крайно екзотично
звучащите септимани и аквитанци, бургунди и лангобарди, австразийци и нейстрийци
(или салии и рипуари). И това е поглед само
върху част от континентална Европа. Европа, която сега без да се замислим приемаме
за естествения „голям фон“, върху който се
разиграват съдбите на народите, но която в
„Тъмните векове“ не съществува още дори
във въображението.
Колкото до Севера…
Едва през ІХ в. един от местните „крале“ в
западната част на Скандинавския полуостров ще започне несигурно да налага авторитета си над останалите. Съпротивата срещу
създаването на единна Норвегия ще доведе
до бягството на мнозина благородници през
Северно море и заселването на Исландия. То
пък ще даде тласък на най-неизгодната, но
и най-удивителна посока на норманската екс-

панзия - към Зеления остров Гренландия и към
Винланд, някъде по бреговете на Лабрадор…
дълго преди експедициите на Колумб. Същите
мъчителни родилни болки в земите на свеите
ще доведат (но колко бавно!) до обединението
на Швеция и ще изпратят многобройни изгнаници по бреговете на Балтийско море, откъдето те ще се устремят на изток, за да сложат началото на руската история, но и на запад, към
Британия, където може би потомците на изгнаници от Вестерьоталанд ще създадат „Беоулф“
като свой регионален епос. Горм, първият исторически достоверен крал на Дания, се възцарява едва през 938 г. Дотогава историята на
датчаните остава несигурна - рядко името на
един или друг полулегендарен владетел на о-в

Зеланд се появява в епически източници.
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Британските острови са разпокъсани на множество малки владения. Шотландия излиза от
„Тъмните векове“ чак през 1034 г., когато найсетне земите на скотите и пиктите стават едно
цяло под скиптъра на Дънкан. В Ирландия и
Уелс местен водач така и не успява да наложи
безспорната си власт. Английското кралство е
изковано в сблъсъка на Алфред Велики с викингския предводител Гутрум през последните
две десетилетия на ІХ в. Дотогава Англия не е
дори идея. Тук особено подходящ е стихът на
Ръдиард Киплинг:
England‘s being hammered, hammered, hammered
into shape!
В Тъмните векове границите „плават“; често
те не са договорени линии, до които свършват
териториите на една власт и започва друга, а
ничии земи. Граничните области понякога са
гъсто заселени и обитателите им успешно се
противопоставят на опитите на един или друг
владетел да ги включи в кралството си. Понякога тези области сами раждат „крале“: мъже,
които разполагат с въоръжена дружина и поставят под свой контрол някаква зона. Обикновено те не завещават завоюваното на децата си - честата поява на нови и нови „крале“
не предполага съществуването на стабилни
„кралства“.
Всичко, което днес приемаме за задължителна
черта на управлението - хората със специфични функции, обграждащи краля и пресяващи
отношенията му с управляваните - сякаш липсва. Изглежда няма такова нещо като „правителство“. И това като че ли е съвсем естествено.
Каква нужда може да има саксонският вожд
Видукинд от служители с конкретни функции,
когато проблемите, пред които е изправен, са
от съвсем примитивно естество? Той не събира законно определени данъци, а по обичай
получава дарове или със сила взима всичко, от
което има нужда, за да издържа себе си и въоръжената си свита. Не подписва договори, а
се заклева и спазва клетвата, докато не прецени, че отсрещната страна е достатъчно слаба,
за да бъде надвита. Единственото „обществено
мнение“, което го интересува, е това на воините му. Повечето от тях са негови роднини, има
и неколцина пришълци, които са доволни да се
бият за своя господар, стига да са им гарантирани храна, покрив и закрила при простъпка.
Историческата литература, създала понятието

Dark Ages внушава, че единствените личности
на епохата са повече или по-малко ефимерните крале, християнските светци, препъващи се
със свещ в ръка из тъмнината на потъналия във
варварство свят и, разбира се, изпъкващите на
преден план воини - шампионите на кралете.

Линдисфарнското Евангелие, Англия. Заглавна
страница на Евангелието от Матея
Дори Морис Дрюон, този великолепен
панегирист на средновековна Франция, се
поддава на английската терминология и
иронично подмята, че майордомът на Хлодвиг
е толкова майордом, колкото Хлодвиг е крал.
Сякаш Франция (или поне империята на Карл
Велики) не е създадена тъкмо от майордоми! Но
ако приемем Франция за голямото изключение
на западния свят, изглежда, че все пак има
нещо убедително в картината, рисувана от
популярното понятие Dark Ages. Може би
поне в районите извън лимеса на унищожената
Римска империя докъм ХІ в. “кралство” е
всяка малка територия, в която се разпорежда
вожд със собствена дружина и зала, където се
събират воините. Подобна проста и едва ли не
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идилична картина на раздробени и податливи
на разпадане и преразпределяне незначителни
и нетрайни обединения, известни като комитати
(от латинското comitatus - свита; това дори не
са владения) съответства на идеята за Тъмни
векове в европейската история: някъде в горите,
на миниатюрни разчистени пространства
се издигат груби постройки, в които диви
наглед мъже пият домашно произведено
пиво и се хвалят един пред друг с храбростта
си, тоест с броя на извършените убийства.
Сякаш всичко е на мястото си. Пред очите ни
е един съвършено варварски свят, към който
сложните реконструкции на меровингския ред
на Жан Фавие не биха могли да имат никакво
отношение. Тук единствен водач може да бъде
Дейвид Рос, който така добре рисува епохата
на Тъмните векове чрез своите описания
на бедността на дал-риадските манастири в
западна Шотландия в книгата си “Ancient Scotland”.

картина. Когато едноименният герой и
придружителите му за първи път слизат на
датския бряг, там ги посреща крайбрежен страж.
Той спира гаутите и ги разпитва кои са и къде
отиват. Когато научава името на предводителя
им и целта на тяхното идване (а те търсят
датския крал, за да му предложат помощта си
срещу чудовището Грендел), стражът обещава
да пази кораба им, докато дойде време да
отплават обратно. Нещо повече, той разполага
с отряд, който изпълнява заповедите му. В
стиховете 230-320 (по изданието на Klaeber)
съвременният читател неочаквано се сблъсква
с крайбрежната охрана на датския крал, след
като изрично му е било казано, че такава охрана
няма и не може да има (Дейвид Рос, а преди
него мнозина автори, начело с Едуард Гибън
твърдят, че за никакви установени институции
у древните германски народи не може да се
говори - поне докъм ХІ в).

Литературата на ранносредновековна Европа
сякаш само потвърждава точно колко “тъмни”
са тези ранни столетия. Поезията в Старата
Еда е примитивна: хуморът в нея - грубоват,
а драматичните моменти са изразени толкова
сухо и пестеливо, че човек с право може да
се замисли дали скалдовете са имали същото
разбиране за напрежение в сюжета, каквото
притежаваме днес.
И ако прозаичните саги не разкриваха един
свят, който принадлежи не само на воини и
крале, а и на търговци, и не само на смелостта, а
и на изтънчените обноски и остроумието, може
би всичко щеше да бъде ясно. Това се отнася
и до литературата в Англия от времето на
саксонската Хептархия. Тъкмо “Беоулф” (нач.
на VІІІ в.), който е може би в най-висока степен
“варварска” поема, ни позволява да хвърлим
поглед към едно по-различно и неочаквано
лице на Тъмните векове.
Вече стана дума за кралете от епохата между
V и ХІ в. Доколкото принадлежат на едно
схващано като мрачно и затворено предСредновековие, те не управляват кралства,
а просто водят воински отряди. Упражняват
контрол изключително посредством личния
си авторитет, а не разчитат на някакъв апарат
от служители със специфични функции. Само
че “Беоулф” показва тъкмо противоположна

Шлемът на крал Редуалд от Сътън Ху,
Англия.
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В стихове 332-399 Беоулф се представя на мъдрия Улфгар, привратник на крал Хротгар, и
двамата изключително сериозно и церемониално уговарят как Беоулф ще се представи на
владетеля. Улфгар разпитва госта кой е, сетне
го оставя сам и отива при краля, за да съобщи,
че е дошъл чужденец. После се връща при героя и му предава, че Хротгар го допуска в двореца, но го кара да остави оръжията си пред
портата. (Впрочем, Толкин заема почти изцяло
тази тържествена сцена от поемата в главата
„Кралят на Златния замък“ от „Властелинът на
Пръстените“ и така връща на широката публика един забравен мотив).
Вече пред трона на краля, при това няколко
пъти, Беоулф разменя реплики с Унферт, чиято
роля в кралския дом е донякъде неопределена.
Унферт се подиграва с Беоулф, но той му отвръща не с гняв и заплахи, както би подхождало на воинската чест, а с кротка насмешка.
Това внушава, че самият Унферт не е воин (още
повече, че той е седнал в краката на Хротгар, а
не на някоя от пейките за бойците), а по-скоро
нещо като шут (ст. 500-533). По-нататък обаче Унферт се помирява с Беоулф и му подарява опасния меч Хрунтинг (ст. 1455-1471). В ст.
1165-1169 пък се казва, че Унферт е храбър, но
и подъл (значи все пак е воин); освен това той
е братоубиец (остава неясно как тогава живее
в мир и в близост до краля). На няколко места в поемата той е наречен „вития на Хротгар“
(spokesman по новоанглийския превод на
Gummere). Оказва се, че староанглийската
поема от началото на VІІІ в., тоест от самата
среда на Тъмните векове, показва един кралски
двор, в който всеки има своето точно определено място. Това никак не съответства на идеята
за безвластния и чужд на всяка приемственост
дух на епохата, имплициратна от понятието
„Тъмни векове“.
Две подробности допълват картината на богатия, подчинен на обичаи и условности, сложен
дворцов живот в дома на Хротгар (респективно в съвременните на поета кралски дворове
на англите и саксите). Кралят живее заедно
със съпругата и синовете си, но негов съвладетел, определен за наследник на трона и бъдещ настойник на кралските деца е възмъжалият му племенник Хродулф (ст.1018, 1164 и
1181-1187). Хродулф съответства на легендарния крал Хролф Краки (Върлината), на когото

е посветена прозаична датска сага от ХІІІ в.,
където подробно са описани дворцовите обичаи. А последната жертва на чудовищата, живеещи в блатото надалеч от двореца е Ешере,
приятел и управител на имотите на краля (ст.
1296-1297).
Могат да бъдат приведени още примери за
сложността и разнообразието на живота във
и извън кралските зали през така наречените
Тъмни векове - както от поезията и светската
проза, така и от официални документи. Без значение е дали вниманието ни ще се насочи към
събора в Уитби, където вече придобилата форма доктрина на Римската църква влиза в сблъсък с особеното, островно християнство на
келтите от Уелс и Ирландия, към капитулариите на Карл Велики или към трактата за тъмнината на Фредегизий от Тур - дори най-ранният
и поразяващо беден на фона на предшестващата го императорска епоха период на западното
Средновековие е толкова често пронизван от
„ренесанси“ (на ирландските проповедници,
на англосаксонската литература, каролингски
ренесанс и т.н.), че да се говори за него като за
Тъмни векове изглежда малко или повече неподходящо.
Тук могат да бъдат припомнени и думите на Кенет Кларк от книгата му „Цивилизацията“: че
част от очарованието на така наречените тъмни
векове се крие в разкошните ръкописи, но и в
умението да се изработват прекрасни, богато
орнаментирани предмети от скъпоценни метали и от китова или моржова кост, заменила
слоновата. Отново на Кенет Кларк принадлежи и съждението, че силуетът на скандинавския боен кораб от същата епоха може и да е
будел ужас у жителите на галските и британските брегове, но мореходните му качества са
несъмнени, а елегантният му силует и украсата
на носа могат да предизвикат у нас естетическо удоволствие, както вероятно са го предизвиквали у собствениците на самия съд. Това
се отнася, разбира се и за основните маркери
на престиж в тези войнствени времена - доспехите и оръжията. Споменаването дори само
на богато орнаментирания и изкован със своята проста и внушителна форма кралски шлем
от погребението на Редуалд в Сътън Ху от 624
г. битрябвало да бъде достатъчно. Става дума
вече не само за литературни концепции или
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институции, а за осезаемо високо равнище на
материалната култура.

Вера Мутафчиева, но уважението към думите
от древността е знак за истинска любов към
историята.
------------------------------------------Манол Глишев © 2006-2009
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Англосаксонска торевтика, посребрени бронзови апликации от конска сбруя
За по-пълното разбиране на историческите и
културните процеси, които още през Средните
векове формират основни белези в културата
на европейските народи, трябва да се избягват
удобните и опростенчески клишета, които
моделират цяла епоха, но обедняват и изкривяват
образа й; ровейки в паметта на далечните си
прадеди, човек винаги е длъжен да знае как
те са виждали самите себе си. Прекаленото
доверие към документа може и да е типично за
дилетантите, както твърдeше покойната проф.
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„ВИКИНГИТЕ ЗАД
МАСКАТА НА
КРЪВОЖАДНИ ВОИНИ”

Автор: Калина Хицова
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В очите на останалите средновекорни народи,
викингите са известни с пиратските си набези,
с опустошителните си нападения, избиването
и отвличането на хора. Описвани са като
алчни, жестоки, нечистоплътни. Но такива
ли са всъщност? Ще разгледаме живота и
ежедневието на викингите зад тази маска на
кръвожадни воини.
Вигинките имат богата митология, която е
обвързана с астрономическите им представи.
Могат да бъдат пуснати паралели между
гръцкия пантеон. Трябва да се отбележи, че дори
върховният им бог, Один, не олицетворява само
войната, но и реда, мъдростта, богатството, т.е.
наред с борбеността се ценят и други качества.
През езическия период викингите кръщават
децата си на загинали роднини или герои,

което е обвързано с вярването, че с това детето
наследява и ценностите му. С приемането на
християнството се проявява и религиозното
схващане, че по този начин починалият ще
се възроди и отново ще се присъедини към
семейството си. Това говори за уважение и
почит към рода.
Обществото се дели на класи: роби, свободни
хора и каста, което означава, че има йерархия
и установен ред. Освен това викингите са
толерантен народ: отнасят се добре с робите си,
няма религиозни сблъсъци поради различни
вярвания, не критикуват хомосексуалността,
стига все пак да се сключи дуполов брак, за
да има потомство. Литературни податки, както
и археологически разкопки свидетелстват за
високия ръст на скандинавците. Средната им
височина е малко по-ниска от днешната, като
по-заможните хора са по-високи. Това означава,
че са имали добри условия за живот. Храната
им е разнообразна. Има две основни хранения
дневно - сутрин и вечер. Включват различни
видове меса, риби, плодове, зеленчуци, мляко,
зърнени, варива, подправки, билки. Последните
били използвани и заради лечебните си
свойства. Други познати лечебни практики
били обработването на рани, акушерството,
има и лечебни божества.
Облеклата говорят за практичност, но и вкус за
изящество. Заедно с прикрепящите ги брошки
и игли, както и накитите те говорят за статута

Реконструкция на викингска къща
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на хората в зависимост от материалите, от
които са направени, както и орнаментите,
с които са украсени. Гробовете също носят
сведения за загиналия и неговото положение
или подвизи. Прическите също имат своите
символики. Робите ходят късоподстригани.
Мъжките прически имат много вариации, като
стандартен тип прическа няма, но особено
внимание се отделя на поддръжката на брадата,
като някои мъже я изсветляват. Така се въвежда
изрусяването на косите, тъй като русокосите
жени са по-ценени. Девойките носят косите
си спуснати или на плитка, докато омъжените
си връзват кок. Всичко това свидетелства, че
вигингите са обръщали внимание и отделяли
средства за поддържане на външния си вид.
В ежедневието свободното време се прекарва
в игри и забавления. Има tafl”-игри („маса”)
с различни фигури, правила и стратегии, от
които произлезат в крайна сметка Boardgames,
т.е. игри, които се играят на дъска, като шаха.
Освен това играе на бакгамон и лисица-игъска. Което сочи, че викингите са обичали
логическите задачи и мислене.
Северните народи се занимават със земеделие,
занаятчийство и търговия. Познават и
обработват различни материали като бронз,
камък, дърво, стъкло, кехлибар, сребро,
желязо, злато, рога от лос, което спомага
както занаятчийството, така и търговията.
Благодарение на далечната търговия се развива
обширна търговска зона от Британските
острови до Черниморския регион. Свързано
с тези дълги пътувания е и корабостроенето,
един от най-уважаваните занаяти. Основно
корабите се делят на два вида- товарни и
бойни. С течение на времето разликите между
тях става все по-силно доловими.
Ето как при един по-внимателен поглед зад
военните нападения и питарството в народа
на викингите се забелязват някои качества и
достойнства. Те явно ценят реда, трудолюбието,
толерантността, уважават семейството, имат
вкус към изяществото и почитат интелекта.

използвала първа глава от книгата- „Песни за
Валкюри- скандинавски митове и легенди”, от
27 до 65 страница.
В посочената глава се разглежда викингското
наследство от саги, които разгръщат
проблематиката за техните вярвания. Внимание
се отделя на Снори Стурлусон (1179-1241),
който пръв предава на устните традиции
писмена форма, макар да ги е разработвал
така, че да се харесат на масовата публика.
Скандинавските митове носят сведения за
астрономическите представи, но съществуват
езикови влияния и вътрешни обърквания, така
че е трудно да се анализират.
Скандинавското митично дърво има три
корена- света на мъртвите, царството на
ледените гиганги и света на боговете. Один

Библиография:
1) „Кратка история на викингите” от
Джонатан Клемънтс. Книгата е издадена през
2009г. от ИК „Унискорп”, София, в превод на
Илия Илиев. За настоящата курсова работа съм

Гокщадският кораб, Норвегия
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се смята за прародителя на всички богове от
викингската епоха. Преди всичко той е богът
на войната, но заедно с това- на реда, поезията,
мъдростта, познанието и богатството. На юг за
водещ бог се считал Воден, а по-рано, когато
Один се намирал по-ниско в пантеона, когато
най-могъщ бил богът на слънцето- Тюарц.
Независимо кога и къде боговете били считани
за върховни, те достигат до нас благодарение
на европейските народи, които наричат на тях
дните от седмицата: слънце- Sunday, лунаMonday, Тюр/Тюар- Tuesday, Воден- Wednesday,
Тор- Thursday, Фрей/Фриг- Friday. Въпреки
разнородните митически същества и богове,
вярванията на викингите не се отличават
съществено от религиите на другите езически
народи. Разглеждат се същите въпроси за
живота и смъртта, произхода и ролята на
душата. До появата на християнството вярват
в магическите практики, както другите
европейски народи имат своите вещици и
циганки. В християнското време боговете
заемат второстепенно място и народите
поставят силите им под съмнение. Схващането
за Рагнарок, когато боговете ще се изправят
срещу противоположностите си в смъртна
битка, вероятно е повлияно апокалиптичната
картина на християнската иконография.

Българска Наука брой 27

2) „Скандинавската експанзия и Западъткрая на VIII- 60-те години на XIв.” от Лиляна

Симеонова. Книгата е издадена през 2008г. от
ИК „Парадигма”. В подкрепа на тезата си към
тази курсова работа ще използвам края на първа
глава- Извори за градския живот и търговията
в Западна Европа през т.нар. Викингска епоха
(стр. 40-43), част от пета глава- „Търговия и
градски живот в Северна Европа по време на
скандинавската експанзия” (стр. 163-185) и
„Скандинавският принос в корабостроенето
и
корабоплаванетоX-XIв.”
(стр.186192), както и края на първа глава от втория
раздел- „Викингите между средновековните
стереотипи и действителността” (стр. 248-250)
Някои изследователи подкрепят тезата, че
варварите подлагат градовете в Западна
Европа на постоянни грабежи, отвличат и
убиват хора, но при по-внимателен оглед на
наличните сведеня, се откриват свидетелства за
приноса на варварите за възраждане градския
живот и търговията на дълги разстояния.
Археологически разкопки доказват, че по
северните брегове на континента има градски
центрове с развита търговия и занаяти. До
840г. скандинавската експанзия е по линия
на търговските връзки и има мирен характер
(после добива насилнически поради слабостта
на съседите си, както и на собственото си
управление). Началото на IXв. бележи и
разцвет на търговията в халифата. Xв. има
преориентиране към Константинопол. Според
някои учени (А. Луис) експанзията на варварите

Миниатюра на два различни вида викингски кораба. Военен и товарен
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дори стимулира икономиката на държави като
Англия, Германия, Ирландия, Рудия, вместо
да я вкарва в депресия. Те всъщност спомагат
формирането на една обширна търговска зона.
Успоредно с това, дори градовете, нападнати
от викинги, бележат развитие, като се усилва
строителството, по-специално на укрепления
и градски стени. Уличната мрежа между
новите и старите поселения говорят за градска
планировка. Най-ценната стока за варварите
са робите, което отшумява с приемането на
християнството. Други стоки са восък, скъпи
кожи и предмети на лукса, което обяснява
подема на занаятчийството и наличието на
много работилници.

Българска Наука брой 27

3) “The Viking World” („Светът на викингите”) от James Graham-Campbell. Книгата е издадена през 2001г. от frances lincoln ltd. Използвала съм материала, поместен в глава “Home
Life” („Домашен живот”) на страници 113- 119,
в частта “Clothing and Jewellery” („Облекло и
бижута”).
Познанията за облеклото през викинговата ера
се базират на три вида източници: съвременни
репрезентации, литературни описания и архе-

Датски моряци, картина от средата на
дванадесети век.

ологически свидетелства. Слаби страни: репрезентациите не дават сведения за детайлите в
облеклото, а само за кройките на дрехите; литературните произведения датират от късното
средновековие и не можем да сме сигурни дали
не отразяват една съвременна мода, а не спомени от преди няколко поколения; археологическите сведения в тази насока са оскъдни, тъй
като текстилът изгнива под земята и заключения могат да се правят само от открити в гробищата фрагменти от брошки и други метални
предмети.
Женската дреха се състои от дълга риза от вълна или лен с горна дреха и перелина. Дрехите
се прикачват с брошки, които играят и ролята
на украшения. Понякога между брошките има
нанизана огърлица. Многообразието от орнаменти, наличието на скъпоценни камъни и самият метал на изработка сочат социалния статут на жената.
Друго урашение са обръчите за врат или ръка
или пръстените. Те също са признак на богатство и се носели както от жените, така и от
мъжете. Мъжкото облекло се състои от риза,
пандалони и туника. Дрехите са тежки и се
прикрепят с брошки и игли.
Робите се обличат по-просто. Вероятно по
подобен маниер са се обличат и децата, но за
тях има по-малко сведения.
За студено време има пригодени шапки и
ръкавици. Обувните принадлежности са от
козя и телешка кожа, завързана за глезена.
Явно варварите са имат хигиенни навици,
особено младите момчета, които целят успех
сред момичетата. Събота е ден за баня.
4) “A History of the Vikings” („История
на викингите”) от Gwyn Jones. Книгата
е публикувана от Oxford University Press
през 2001г. За тезата на настоящата курсова
ще ми послужи Началото на трета глава
“The Viking Movement Overseas” , “The
Scandinavian Community, II: Aspects of
Society” ( „Движението на викингите отвъд
морето”, „Скандинавската общност, II:
аспекти на общество”) на страници 145-152.
Викингската общност следва модела на
класово общество. Хората са разпределени в
три класи: свободни, несвободни и управители.
Робът може да е длъжник, осъден, потомък на
роби, намерен по време на война, пиратство
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или търговия. Третира се като по-високоседящ
от кравата и коня. Има свидетелства за подоброто положение на робите в Скандинавия,
отколкото в източните средновековни страни.
Следващото стъпало в йерарията е свободният
човек. Той може да притежава земя, колиба,
ферма. Общото помежду им са правата- да
обработват земя, да правят и носят оръжие,
да гласуват за избора на крал или смяна
на религията, да посещават религиозни
церемонии, да обработват дърво и метал.
Над
свободните
мъже
е
кастата,
атистокрацията. Към нея спадали семействата
с богарства, титли и земи. От време на време
се виждат самостоятелно ауторизирани
владетели, които се изживяват като крале
на дадени територии, но не може да
мислим автоматично за върховен монарх.
5) “The Vikings” („Викингите”) от Kathryn
Hinds. Книгата е публикувана от Мarshall
Cavendish през 1998г. За тезата съм съм
използвала материала от втора глава, отнасява
се до искуството на викингите, A Vigorous
Style на страници 30-33.
В откъса се разказва за викингските
художници и занаятчии, познати като
„ковачи”. Те странстват от село в село или
са наемани на служба при някой крал или
благородник. Творбите им имат убедителен
и уникален стил. Фигурите са силно
орнаментирани, залага се на контрастните и
ярки цветове. От IХв. се развива склонност
към изобразяване на чудовища, смесица
между куче, котка, лъв, мечка, а до XIв.
Вигурите се преформят до тънки като змии,
преплетени една в друга.
Викингските ковачи познават разнородни
материали: слонова кост, сребро, кехлибар,
злато, бронз, но най-характерни за тях остават
предметите, изработени от дърво и камък.
Дървени има запазени малко до днес. Като
пример може да се даде разкопан гроб при
Осбърг и откритите вътре принадлежности.
Колкото до каменните, каменни плочи се
издигали на височина до 12 метра като
паметник на смъртта. Изобразяват сцени,
но рядко цял разказ като камъка, открит в
Готланд.
Ковачите на оръжия и корабостроителите се
считат за най-починатине занаятчии.

The Viking Answer Lady
Адрес: http://vikinganswerlady.com/
Език: английски
Ключови думи: Vikings, Viking Age, Medieval
Scandinavia, Viking culture, medieval culture,
Viking civilization, Viking Age civilization,
Viking daily life
Насочен към:
студенти, тъй като част
от произведенията в библиографията са
университетски издания и в началната страница
има обръщение към учащите.
Тема: Викинги. Сайтът е определен за найдобър на тази тема за 2000г. от най-голямото
британско он-лайн списание.
Съдържание:
General
Info
(Основна
информация); Daily Life (Всекидневен
живот), Technology (Технология), Agriculture
(Земеделие),
Warfare
(Военно
дело),
Art & Literature (Изкуство и литература),
Myth & Religion (Митове и рлеигия), Settlements
(Селища).
Видове материали в сайта: В раздел Bibliographies
са поместени използваните материали. В
сайта са използвани специализирани авторски
материали, изображения.
Бележки: За изготвяне на тезата си съм
използвала материал, поместен с раздел Daily
Life. Взех информация за външния им вид,
игрите, с които са запълвали свободното си
време, произхода на имената им, между- и
еднополовите
отношения,
медицинските
практики.
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Читалище “П. Р. Славейков” гр. Велико
Търново (1920 –1930г.)

Б

ас. Теодор Иванов
ългарските читалища се инициират
и създават като важен елемент от
национално освободителната борба
на българите по време на турското

робство.
Но и след Освобождението в дни на изпитания,
на духовен глад и безверие се създават
читалища, в които продължава да пламти
огънят на родолюбието и просветата.
Създадено преди 85 години, читалище “П. Р.
Славейков” и до днес продължава да изпълнява
своята роля на културно - просветен център.
Липсата на документи в Държавен архив Велико Търново, противоречивите спомени
на съвременници и малкото публикации
затрудняват изследването на неговата история,
а запазените протоколи от заседанията и
общите събрания ни предоставят едностранна
и непълна информация за неговата дейност.
Началото е поставено през 1919/1920 г., когато
група младежи, водени от любовта си към
словото, събират книги и започват да ги четат и
обсъждат помежду си. Димитър Цанков, тогава
ученик, взема някои от книгите на баща си,
поставя ги в едно газено сандъче и в дюкянчето
на Костадин Бояджиев се поставя началото на
библиотеката. За набавянето на още книги обаче
са нужни средства и затова Марин Гъбенски,
Костадин Бояджиев и Михаил Цанков започват
да дават представления, като за салон използват
дюкянчето, в което се помещава библиотеката.
Търсенето на книги все повече нараства и това
принуждава младежите да наемат дюкяна на
Георги Лесичерски. 1
На 26.09.1920 г. е основана библиотека
“Просвета”. 2 Първото настоятелство е в
следния състав: председател – Стефан Цанков,
зам.-председател – Георги Венков, библиотекардомакин – Михаил Цанков, пом.-библиотекар
– Костадин Бояджиев, деловодител-секретар
– Георги Томеров, касиер – Никола Руднев и
пом.-касиер – Марин Гъбенски.
Печатът на библиотеката е изработен от
“часовникаря-печаторез” Чимширов. Формата
на печата е елипсовидна и той е изработен

върху бронзова плочка. 3
На заседанието, проведено на 26.09.1920 г.
е приет и устава на библиотеката, който покъсно при смяната на името на читалището е
актуализиран с новото име “П.Р. Славейков”.
На извънредно общо събрание проведено
на 2.01.1921 г., е приет и “Правилникъ за
вътрешния редъ и управлението на читалище
“П. Р. Славейковъ” в махала “Св. Атанасъ”,
четалня и театрална група”.
Ще разгледаме актуализирания устав понеже
разполагаме само с него.
Уставът е утвърден от Министерството на
народното просвещение със заповед № 4358 от
21.10.1920 г. и със заповед № 1440 от 29.01.1925
г. от Министерството на вътрешните работи и
народното здраве.
Той се състои от 10 глави, които съдържат 46
члена.
Чл. 1. гласи: “При желание да се запълни липсата
на махлянско читалище, няколко любители и
любителки решиха да се организира махлянско
читалище “П. Р. Славейков”.”
Целите на читалището са представени в
чл.2., а именно – създаване на театрална
група, уреждане на библиотека и читалня,
устройване на сказки с “научна и нравствена
тенденция”. Организаторите искат да вдъхнат
“любов в обществото” към “умственото
развитие” и да подпомагат в просветно и
материално отношение своите членове и
бедните “махляни”.
Чл.4. посочва начините за набавяне на
финансови средства. Това става от членски
вноски, от продажба на устави и членски
книжки, от представления, балове, вечеринки,
както и от доброволни помощи и др.
В глава трета от устава, от чл.5. до чл.11., са
разгледани въпросите касаещи членството в
читалището.
Членовете могат да бъдат неопределен брой,
без разлика на пол, изповедание и възраст, като
се разделят на няколко групи – “основателни”,
“действителни”, “свободни”, ”почетни” и
“благодетелни членове”.
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“Основателни” са тези, които са създали
читалището. “Действителни членове” са тези,
които са навършили 18 години и си плащат
редовно членския внос (2лв.). “Свободни
членове” са тези, които не са навършили 18
години, но плащат редовно членския си внос.
“Почетни” са хората, които са принесли помощ
“била тя морална или материална”, както и тези
от действителните членове, които 15 години
редовно са изпълнявали читалищните си
задължения. “Благодетелни членове” са тези,
които подаряват или завещават на читалището
“нещо”, което е на стойност не по-малка от 500
лв.
Почетните и благодетелните членове на
читалището се провъзгласяват за такива от
мнозинството на “настоятелствените” членове,
като за това се прави писмено съобщение.
Глава
четвърта
определя
правата
и
задълженията на читалищните членове, като
в чл.13. се определят отделно правата на
основателните, действителните, свободните,
почетните
и
благодетелните
членове.
Например – свободните членове не са длъжни
да участват в читалищните заседания и имат
само съвещателен глас.
В пета глава, от чл.14. до чл.18. са нормирани
правилата за приемане, напускане и изключване
на членовете.
Чл. 14. гласи: “ Всеки, който иска да се запише
за член на читалището, трябва да подаде
писмено заявление до председателя, като укаже
в него името, презимето, възрастта, занаятието,
махалата и № където живее”.
Ако лицето е непознато на настоятелството,
трябва някой от членовете да го представи. За
членове могат да се приемат и “не махлени”.
В чл.17. са посочени причините, поради които
могат да бъдат изключвани членовете на
читалището, “ако с поведението си са станали
нетърпими...”, ако не връщат взетите книги
и др. след като са уведомени за това поне два
пъти писмено, ако са изгубили граждански
и политически права или ако не са платили
членския си внос в срок от 3 месеца.
Изключването се съобщава писмено, чрез
обявление, изложено в читалнята.
Глава шеста и глава седма определят
управленските органи на читалището,
съществуващите длъжности и техните
правомощия.
Чл. 19. постановява, че “работите” на

читалището се “уреждат” от Настоятелство,
което се избира с тайно гласуване на “Главното”
общо събрание и се състои от: председател,
подпредседател,
деловодител,
касиер,
помощник-касиер,
библиотекар-домакин,
помощник-библиотекар и трима съветници.
Настоятелството не получава възнаграждение
за дейността си, но в края на годината, след
приключване на бюджета, по решение на
общото събрание, се определя известна сума за
някой от членовете.
Настоятелство се избира само от основателните
и действителните членове за срок от една
година, като те задължително трябва да са
български поданици.
Интересен факт е, че библиотекар-домакинът,
който отговаря за библиотечната дейност и за
опазване имуществото на читалището, за да
заеме тази длъжност, съгласно чл. 29. т. Г. от
устава, трябва да представи на читалището
гаранция от 1000 лв.
Глава осма определя дейностите по
организацията на бюджета, счетоводството и
отчетността.
Девета глава от устава определя механизмите
и датите за свикване и провеждане
на
читалищните събрания.
В чл.36. се казва, че “Всяка година третия
неделен ден на месец януарий читалищните
членове по покана на настоятелството се
събират на редовно годишно събрание ...”
Чл.42. постановява, че читалището има свой
годишен празник на 8 ноември (Димитровден).
В края на устава е отбелязано, че ако читалището
преустанови своята дейност, то имуществото му
трябва да се предаде за съхранение в местното
училище, а парите в общинското управление,
които са длъжни да ги предадат, ако се основе
ново читалище в махалата, което има същите
цели като читалище “П. Р. Славейков”.
Правилникът за дейността на читалището се
състои от три глави и 19 члена.
В глава втора се определят правилата за
ползване на библиотеката и читалнята.
Според чл.2. читалището раздава прочетни
книги – всяка неделя от 1 до 3 часа следобед.
Книгите се раздават лично от библиотекаря
или пом.-библиотекаря, като те нямат право да
упълномощават други лица да раздават книги.
Членовете могат да вземат за прочит наймного три книги, като срокът за ползване е две
седмици, считано от деня на получаването им.
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Ако читателят закъснее и не върне книгите,
след устно или писмено предупреждение –
налага му се глоба от 1 лев на книга за всяка
“закъсняла седмица до повръщането й”.
Работното време на читалнята е също всяка
неделя от 1 до 3 часа следобед.
Съгласно устава, за да се увеличат доходите на
читалището, се образува една театрална група,
за да дава представления, концерти и забави.
Групата се ръководи от директор, който се
избира между артистите и “ръководи и дава тон
и директиви през време на представлението”.
За избиране на пиеси и разпределение на
ролите се избила един от най-вещите актьори
за режисьор. 4
Ръководството на библиотека ”Просвета”
започва да развива активна
дейност.
Организират се томболи, уреждат се танцови
забави в читалище “Надежда”.
През 1921 г. се установяват близки отношения
с читалище “Искра”. През същата година се
подготвя пиесата “Пленникът от Трикери”,
в която участват Марин Гъбенски, Косю
Бояджиев, Марийка Руднева-Бостанджиева,
Василка Касабова и др. Репетициите са
предимно сред природата. Донка Гъбенска,
Донка Руднева, Кина Матеева, Милана Мочева
и др. помагат на актъорите за набавяне на
декори и реквизит.
Пиесата бива представена пред публиката
в коридора на училище “Йосиф I”, като
е предшествана от музикална програма,
изпълнена от струнния оркестър на читалище
“Искра” с диригент Димитър Георгиев.
Ентусиазираните млади актьори представят
още пиеси: “Убиец на влюбените”; “Двамата
железничари” и “Край мътния поток”.
През 1921 г за председател на читалището
е избран Йордан Стойков, който заема тази
длъжност до 1923 година. 5
През 1927 г. библиотека “Просвета” бива
преименувана на библиотека “П.Р. Славейков”,
по случай 100-годишнината от рождението
на големия български писател, журналист и
общественик.
По този случай в периодичния печат излизат и
две статии. Едната е дело на видния търновски
учител и читалищен деец Йордан Кулелиев
и е публикувана през 1928 г в “Общински
вестник” В. Търново”” 6 , а другата е поместена
в списание “Читалище” през 1930 г. и е
подписана “Оть настоятелството”. 7

Статията на Йордан Кулелиев с по-големи
подробности ни представя събитията около
преименуването на библиотеката, а също така
ни информира за протичането на празника
“Славейково утро”, състоял се през 1928 г.
В своята статия Кулелиев допуска една малка
неточност.
На 17 ноември 1927 г., Великотърновският
Градски общински съвет провежда извънредно
свое заседание. Кметът на Велико Търново –
Димитър Раев, по случай кръглата годишнина
от рождението на П. Р. Славейков, предлага
да се наименува някоя от улиците на града
или някой площад на името на Славейков. 9
Също така кметът предлага и съветът да даде
съгласието си, за да се помоли настоятелството
на библиотека “Просвета” на общо събрание
библиотеката да приеме името на П. Р.
Славейков. 10
Предложенията на кмета са приети и в резултат
от тях площадът, на който става пазарът за
зеленчуци, е наречен “П. Р. Славейков”, а
читалището на 27 ноември 1927 г. на общо
събрание променя своето име. 11
Неточността, която допуска Йордан Кулелиев в
своята публикация е следната
:в
статията си той отбелязва, че номерът на
протокола от заседанието на Градския
общински съвет е 93, а всъщност протоколът е
с номер 97/17 XI 1927 г. 12
На 2 декември 1928г., неделя, в салона на
читалище “Надежда”, от 10 часа сутринта, се
провежда “Славейково утро”. Празненството
включва хорово пеене под диригентството на
Христо Панайотов, декламиране, музикални
изпълнения от К. Каранешев, А. Петков, Л.
Христов, “хуморески” от Д. Панов и реч за
живота на П. Р. Славейков. 13
Поради липса на протоколи не е възможно да
се установят решенията взети на читалищните
заседания, както и съставът на настоятелството
за периода от създаването му до 1928 г.
В юбилейния вестник по случай 50–
годишнината на читалището е даден съставът на
първото настоятелство, както и председателите
за следващите години – до 1956 г. Липсват
данни за председателите през 1924-1928 г. 14
В протоколната книга на читалище “П. Р.
Славейков” за периода 1929-1936 г., в протокола
от първото заседание, проведено през 1929 г., е
даден съставът на настоятелството, което явно
е управлявало читалището през 1928 г.
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Председател е Михаил Узунов, подпредседател
Марин Гъбенски, секретар Илия Маринов,
касиер Косю Бояджиев, библиотекар-домакин
Вярка Йорданова и пом.-библиотекар Вярка
Тошева. 15
На това заседание, проведено на 23.01.1929
г., настоятелството приема “главния годишен
доклад” за 1928 г. и се определя дневния ред за
предстоящото общо годишно събрание. 16
На 27.01.1929г. в присъствието на 23 редовни
члена Михаил Узунов открива заседанието на
общото събрание, което се провежда в училище
“Йосиф I“ 17
Илия Маринов прочита годишния доклад, за
чието съдържание няма сведения, и след това се
гласува проекто-бюджета за 1929 г. Предвиден
е приход от 11 000лв., а сумата, заложена като
разходи е същата. 18 Определени са 2 000 лв.
за покупка на книги, списания и вестници;
3000 лв. за подвързване на книги; 2 000 лв. за
ремонт на библиотечната сграда; 1 000 лв. за
покупка на мебели, “рахтове” за книги и др. 19
На събранието също се дискутира относно
закупуването на фотоапарат и инсталиране на
радиоапарат в читалищната сграда. Решаването
на този въпрос е възложено на бъдещото
настоятелство. 20
След обсъждане на въпросите от дневния ред
се пристъпва към гласуване, което приключва
със следния резултат:: за настоятелство: Марин
Гъбенски – 23 гласа, Михаил Узунов – 18, Илия
Маринов – 21, Косю Бояджиев – 22, Георги
Петров - 20, Вярка Йорданова – 23, Вярка
Тошева – 22, Цанко Стоянов – 18, Трифон
Георгиев – 20 и Иван Ботев – 14. Подгласници
– Георги Димитров – 7, Боян Калпакчиев – 6 и
Стефан Илиев – 3 гласа;за контролна комисия:
Георги Славчев – 21, Иван Константинов
–19, Илия Минев – 19. Подгласници – Боян
Калпакчиев – 3 гласа и Иван Кираджиев – 3
гласа. 21
На 1.02.1929 г. се провежда заседание на
новото настоятелство за избор на председател
и разпределяне на останалите длъжности. 22
Преди заседанието Михаил Узунов си подава
оставката и неговото място се заема от Георги
Димитров.
Длъжностите в настоятелството се определят
с оглед възможностите на всеки от членовете.
След гласуване за председател е избран Георги
Димитров, подпредседател – Георги Петров,
секретар – Илия Маринов, касиер – Косю

Бояджиев, пом.-касиер – Трифон Георгиев,
библиотекар-домакин – Вярка Йорданова,
пом.-библиотекар – Вярка Тошева и съветници
– Марин Гъбенски, Иван Ботев и Цанко Станев.
23
На заседание, проведено на 6.02.1929 г,. се
възлага на Илия Маринов и Косю Бояджиев
да “съберат” оферти за подвързване на книги и
направа на рафтове.
Марин Гъбенски трябва да проучи дали е
възможно синдикатът “Янтра” да “отпусне
безплатно осветление”, а читалището да си
инсталира една крушка. Косю Бояджиев трябва
също да провери дали салонът на читалище
“Надежда” е свободен на 17.02 следобед, с
оглед ”даване танцувална вечеринка”. 24
Н а следващото заседание, състояло се на
19.02.1929г., се
разглеждат офертите за
подвързване на книги, които са представили
различните “конкуренти”. Подвързването се
възлага на Васил Зидаров, който дава “найизносна цена”. (За подвързване на две книги
с кожа – 75 лв., за подвързване с платно, голям
формат – 17 лв. за една книга, среден формат
– 15 лв. и малък формат 8 лв., мека подвързия –
2.80 лв. за една книга.) 25
Съветникът Цанко Станоев предлага книгите да
бъдат дадени на “конкурент”, който притежава
майсторско свидетелство, но при гласуването
се приема първото предложение със срок от 20
дни за извършване на услугата.
Илия Маринов дава сведения, че направата на
един рафт за книги струва около 400 лв. и тъй
като има голяма нужда, събранието решава да
поръча един подвижен рафт.
На същото заседание се разисква и въпросът
за записване на читалището в Окръжния
читалищен съюз.
Взема се решение
първо да се проучат условията и “ какви
ще бъдат облагите” от членството в съюза. 26
На заседание, проведено на 22.02.1929 г.,
се обсъжда реализирането на предстоящата
забава, която читалището ще даде във “Военния
клуб” на 24.02.1929 г. 27
Понеже в салона ще липсва отопление, с тази
задача е натоварен Илия Маринов.
На 1.03.1929 г. настоятелството отчита
приходите и разходите от дадената забава.
Липсват сведения за самото протичане на
забавата.
Брутният приход е 3 678 лв., а разходите – 2
500 лв. Чистата печалба възлиза на 1 178 лв.
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Тъй като след направата на рафта за книги,
остават излишни шкафове, настоятелството
взема решение те да се обявят за продан.
Първоначалната
цена за двата малки шкафа е по 150 лв. за шкаф,
а
големият е
оценен за 200 лв.
На заседание, проведено на 20.03.1929 г.,
се приемат подвързаните книги, за които
читалището заплаща 1 750.60 лв., съобщава се
също, че е продаден големият шкаф за 200 лв.
Читалището явно изпитва материални
затруднения. Взето е решение да се изпрати
писмо до водния синдикат “Янтра” с молба да
се отпусне безплатна електрическа енергия. 29
Въпросът за членството в Окръжния читалищен
съюз е повдигнат отново на заседание,
проведено на 4.04.1929 г., но се взема решение,
да бъде обсъждан когато присъстват всички
членове на настоятелството.На това заседание
се регистрират и купените съчинения на
Толстой и Хамсун. 30
Настоятелството взема решение : да се
изработи надпис, който да се постави отвън,
над входната врата. 31
Не е уточнено какво ще представлява този
надпис.
На 4.06.1929 г., на поредното заседание се
решава читалището да се запише в окръжния
читалищен съюз. Друго решение, взето на това
заседание, е да се организира двудневен излет
до мините в Кръстец на 23 и 24 май, ако има
място за преспиване. 32
На 16.07.1929 г. се решава записването в
Окръжния читалищен съюз да стане при
годишна вноска от 160 лв., тъй като читалището
няма възможност до отдели повече средства. На
това заседание се регистрират постъпилите 12
книжки от списание “Отец Паисий”. Взема се
и решение да се организира еднодневен излет
до Трявна на 21 юли и за целта да се окачи
обява, в която да се посочи вноската за излета.
Настоятелството определя и лятната ваканция
на библиотеката – от 29.07 до 24.08.1929г. 33
На заседание, проведено на 10.09.1929г., се
регистрират постъпилите нови книги: “Къща
от нарове”, “Слепият музикант”, ”Алфонс III”,
“Без маска”, “История на театъра”, “Записки
на един луд”, ”Днешната българска лирика”,
”Женски души”, ”Морална статистика”,
”Културата на прабългарите” и “Живот и

дейност на Толстой”.
На същото заседание се изяснява, че наемателят
Н. Димитров, не е платил наема за месеците
– април, май, юни, юли и август, и му се дава
срок от 15 дни за да се издължи.
Взема се решение да се пише писмо до
читалище “Надежда”, за да се ангажира
салонът за 7 ноември (срещу Димитровден), за
вечеринка, а също и да се пише писмо до кмета
на В.Търново с молба да бъде ремонтиран
повреденият при направата на водопровода
тротоар.
Марин Гъбенски съобщава на настоятелството,
че “махлянката” Бушка Бъчварова е в много
окаяно положение и че другите “махляни”
събират помощи за нея. Взема се решение да й
бъдат отпуснати 200 лв. като помощ. 34
На 9.10.1929 г.се разискват въпроси касаещи,
бъдещата вечеринка. Решава се да има
литературна част, а също и томбола. По време
на вечеринката ще свири “музика Лира”.
Взето е решение читалището да се абонира
за: “Мозайка” – 260 лв., “Бисери” – 220 лв.
и “Любими романи” – 220 лв. Регистрират
се подарените от свещ. Йордан Стойков
списания: “Витлеем” за 1928/29 г., сп.
“Духовно слово”, “Светлина на бъдещето”,
“Между безсмъртието” и сп. “Духовна обнова”
за 1928/29 г. 35
На следващото заседание , проведено на
30.10.1929 г., се взема решение вечеринката да
бъде без литературна част, а само танцувална.
Цената на входния билет ще е 10 лв., а за
томболата ще бъдат “пуснати” 2 000 билета, с
единична цена от 2 лв. 36
На 11.11.1929г. се отчитат приходите и
разходите от вечеринката. Приходите са 6405
лв., а разходите – 3 914 лв. Или чиста печалба
– 2491 лв. ( Разходи: предмети за томболата – 1
049 лв., музика – 1 400 лв., наем на салона – 1
000 лв., печатане на афиши – 195 лв., разлепяне
на афиши – 110 лв. и билети за томболата – 160
лв.)
Получени са и нови книги: ”Евгения Гранде”,
”Пролет”, ”Шагреновата кожа”, “Общ годиник
за България”.
М. Фериков е дарил 100 лв. на читалището
и настоятелството решава да му изпрати
благодарствено писмо. 37
На заседание, проведено на 10.12.1929 г., се
отчитат приходите и разходите от провеждането
на “Славейковото утро”, за което в протоколи
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от предните заседания не се споменава нищо.
Приходите са 1 602 лв., а разходите – 524 лв. 38
“Славейковото утро” е проведено в сградата
на “Модерния театър” , където е изнесена
реч за отношенията между П. Р. Славейков и
Никола п Василев Златарски и участието им в
прогонването на владиката Неофит. 39
На същото заседание,се решава да бъде
подарена книгата “Приказките на братя Грим”
на децата от училище “Йосиф I ” заради
усърдното им участие в утрото. 40
Интересен факт е, че почти на всяко заседание
се приемат нови читалищни членове. За 1929 г.
техният брой и 32 души. 41 (Вж приложение 1)
На 16 януари се провежда първото заседание
на настоятелството за 1930г.
Определена е дата за предстоящото годишно
общо събрание – 26 януари от 9 часа сутринта,
в основното училище “Йосиф I” .
Регистрират се и новопостъпилите книги:
“Съчинения” на Иван Крилов т. I и II, “Храна на
боговете”, “Хайдути”,“Елас Портоло”,”Клима
ти”,”
Люсиян”, “Стихотворвния”
на Христо Ботев – 2 екз.,”Детски театър” кн
1-10,“Честит човек” – 2 екз. и ”Съчинения” на
Христо Ботев. 42
На 26.01.1930г. от 10.30 часа сутринта се
открива общо редовно годишно събрание на
читалище “П. Р. Славейков”.
След прочитане на годишния доклад Стоян
Денчев изказва мнение, че настоятелството
не е закупило достатъчно книги за учащите.
Същият Стоян Денчев прави предложение да
бъде увеличен членският внос от 2 на 5 лв., но
при гласуването това не се приема. За 1930г.
общото събрание гласува бюджет 13 000 лв.,
като от тях 2000 са за закупуване на книги,
списания и вестници и 2000 са предвидени за
подвързия на книгите.
След разискванията се пристъпва към
гласуване, резултатите от, което са следните:
за настоятелство – Димитър Раев – 28 гласа;,
Георги Димитров – 28, Марин Гъбенски – 28,
Косю Бояджиев – 28, Трифон Георгиев – 28,
Георги Петров – 27, Н. Конов – 27, Стоян
Денчев – 25, Илия МАринов – 21, Вярка
Тошева – 20. Подгласници – Георги Славчев –
13 и Д. Иванов – 2 гласа;за контролна комисия
– Йордан Кулелиев – 28 гласа, Р. Боянова –
27, Н. Чантов – 25 гласа. Подгласници - Св.
Цветков – 5 и Иван Константинов – 4 гласа. 43
На 31.01.1930 г. новоизбраното настоятелство

се събира избиране на председател и
разпределяне на длъжностите . Заседанието
се открива от Илия Маринов в 8 часа вечерта
и след тайно гласуване се оказва следното:
За председател е избран Димитър Раев,
подпредседател Георги Димитров, секретар
Илия Маринов, касиер Косю Бояджиев, пом.касиер Трифон Георгиев, библиотекар-домакин
Н. Конов, пом.-библиотекар Вярка Тошева и
съветници Марин Гъбенски , Георги Петров и
Стоян Денчев. 44
Оказва се, че авторите на юбилейния вестник,по
случай 50-годишнината на читалището, са
допуснали грешка, тъй като там е посочено,
че Димитър Раев е станал председател на
читалището през 1931г., а за периода 10291930 г. председател е Георги Димитров. 45
Новият председател Димитър Раев е бил кмет
на В. Търново през 1925-1928 г., а от 1928 е
доктор по право. 46
На същото заседание е взето решение
настоятелствот о да отправи молба до кмета на
Търново за отпускане на електрическа енергия
от градското осветление за “2 крушки” в
читалището. 47
На 6.02.1930 г. настоятелството решава да се
основе театрална група при читалището, която
да дава забави в основно училище “Йосиф I”.
Ще бъде основан и хор и трябва да се устройват
публични беседи и сказки, като за лектори
да бъдат поканени Йордан Кулелиев, свещ.
Йордан Стойков, свещ. Т. Хлебаров и др.
Д-р Димитър Раев повдига въпроса за
поставяне на паметна плоча с надпис пред
къщата в град В. Търново, където се е родил
П.Р. Славейков. След разисквания се взема
решение да бъдат пратени писма до кмета
на В. Търново и до Окръжната постоянна
комисия с молба да отпуснат поне по 5 000
лв. за поставяне на плочата, която ще бъде
направена от читалището. Взето е и решение за
оптимизиране на досегашния ред за раздаване
на книгите в библиотеката, като за целта ще
бъдат отпечатани “специални кочани”. 48
На 11.03.1930 г. настоятелството взема решение
да извърши ремонт на читалищната сграда. Ще
бъде изградена нова стена към улицата, като
се поставят два нови прозореца и една врата.
Също трябва да се направи нова каменна
стълба и да се поправи отчасти покривът.
Ще бъде разрушена постройката (бараката) в
двора, а материалите от нея ще се използват
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за ремонта на сградата.” Трябва да се изкърти
дюшемето и да се боядиса цялата сграда”.
На това заседание, пом.-билиотекаря Вярка
Тошева си подава оставката и нейното място се
заема от подгласника Георги Славчев. 49
На следващото заседание, проведено на
25.04.1930 г., комисията по ремонта съобщава,
че всичко, което е било належащо е поправено
и само боядисването не е започнато, защото
определената сума от 3 000 лв. им се е струва
много голяма и трябва настоятелството да
обмисли този въпрос. На 26 и 27 април ще бъде
проведена окръжна читалищна конференция
във В.Търново и за делегати са избрани д-р
Димитър Раев, Илия Маринов, Марин Гъбенски
и Стоян Денчев. 50
На 6.06.1930 г. настоятелството на свое поредно
заседание регистрира новопостъпилите в
читалището книги: “История на света” ч.I и II,
“Книга за песните”, “Казанова към Европа”,
“Толния Крьогер”, “Мартин Идън”, “Мит”,
“Съдия”, “Една смърт”, “Цената на живота”,
”Дванадесета нощ”, “Щастливият принц”,
“Тристан” и “Малкият продавач”. Решава
се да бъде изпратено писмо, чрез окръжния
училишен инспектор до Министерството на
народното просвещение, с молба за финансови
средства, чрез които читалишето ще успее да
постави паметна плоча пред къщата, в която е
роден П.Р.Славейков. 51
На 6 август се провежда следващо заседание
на читалищното настоятелство,на което се
обсъжда проблемът с библиотекаря, който
нередовно отваря библиотеката и се счита
поведението му за “мълчаливо дадена оставка”.
На същото заседание оставки подават Марин
Гъбенски, Георги Петров и Косю Бояджиев, и
поради липса на подгласници се взема решение
за свикване на извънредно общо събрание на
24 август от 9 часа преди обяд за избиране на
ново настоятелство. 52
На 24 август се провежда извънредното общо
събрание на което пак се разисква поведението
на библиотекаря, “който не отваря редовно
библиотеката и я занемарил”.
Резултатите от проведения избор са следните:
за настоятелство – Димитър Раев – 12 гласа,
Марин Гъбенски – 11 гласа, Стефан Панайотов
- 12 гласа, Георги Димитров – 11, Илия
Маринов – 11, Косю Бояджиев – 10, Трифон
Георгиев – 9, Цанко Станоев – 7, К. Рикев – 10
и Георги Петров – 11. Подгласници – Ганчо

Бълев –6 гласа; Н. Калудов – 1 и П. Бонев – 1
глас; контролна комисия – Н.Чантов – 11 гласа,
Стоян Денчев – 4 и Н. Димитров – 11 гласа. 53
На 26.08.1930г. се конституира новото
настоятелство. За председател пак е избран
д-р Димитър Раев, подпредседател Георги
Димитров, секретар Илия МАринов, касиер
Косю Бояджиев, пом.-касиер Трифон Георгиев,
библиотекар-домакин Стефан Панайотов, пом.библиотекар Кирил Рикев и съветници Марин
Гъбенски, Цанко Станоев и Георги Петров. 54
На заседание от 30.09.1930 г. се записват
новите
книги:
“Моите
възпитатели”,
“Неспокойна душа”, “Портрети на десет жени”,
“Ръководство за домашно консервиране”,”
Пленници”,
“Капитанската
дъщеря”,
“Романът на един беден младеж”,” Белият
доминиканец”, “Съчинения” на Толстой т.XIV
и XV , “Съчинения” на Хамсун т.XII . Взема
се решение за абониране на читалището за:
“Бисери”, “Любими романи”, “Домакинство
и мода”, “Мисъл”,” Седмица на жената” и
списанието” МЛадежко четиво”.
Определя се за Димитровден да
бъде
подготвено литературно-музикално утро в
основното училище, като се предвижда и
предметна томбола с предмети, събрани от
“махляните”. 55
Става ясно, че основното училище е в
ремонт и няма да може в него да се проведе
празникът. В следствие на това се взема
решение Димитровден да бъде отпразнуван
на 30 ноември заедно със “Славеиковото
утро” в “Модерен театър”. Решава се да бъдат
изпратени 100 лв. до комисията по фонда за
сватбата на царя. 56
На последното заседание на настоятелството за
1930 г., което се провежда на 18 ноември се
вземат решения относно “Славейковото утро”.
Освен определените дата и място, се решава в
него да участва певческият хор и да се поканят
ученички, които да вземат участие. Входният
билет ще струва 5 лв.за граждани и 3 лв. за
учащи. Ще се образуват групи от деца, които
ще окачват “ликът” на П. Р. Славейков.
Регистрират
се
и
новопостъпилите
книги:”Записки на един луд”, “Ревизьор”,
“Макбет”,”Герой на нашето време”,”В
тъмницата,“Павел
и
Вергиния”,
“Рамона”,”Дневникът на един ученик и др”. 57
През 1930 г. по време на заседания са приети
24 члена на читалището. (Вж приложение 1)
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Интересен факт е, че от 12 заседания през
1930 г. председателя Димитър Раев присъства
само на четири,а останалите са ръководени от
Марин Гъбенски или Георги Димитров.
Общтото за протоколите от всички заседания ,
което умишлено съм пропуснал, е започването
на всяко заседание с проверка на финансовия
отчет на касиера на читалището за изминалия
месец.
Настоящият доклад отразява дейността на
читалище П. Р. Славейков за първите десет
години след неговото създаване, и представлява
началото на поредица замислени от мен
изследвания по тази тема.
Изказвам благодарност на госпожа Мария
Кянкова за оказваната помощ и съдействие.

БЕЛЕЖКИ

1. [ПЕТДЕСЕТ] 50 години народно читалище
“П. Р. Славейков” (В. Търново), юбилеен лист,
29 февр. 1972.
2. УСТАВ на Народното читалище П. Р.
Славейков. – София : Печ. Р. Младенов, 1945.
– 18 с.
3. [ПЕТДЕСЕТ] 50 години. . .
4. УСТАВЪ на читалище “П. Р. Славейковъ” въ
махала “Св. Атанасъ” гр. В. Търново. - : Печ.
Ст. Фъртуновъ & Синъ, 1937. – 20 с.
5. [ПЕТДЕСЕТ] 50 години. . .
6. КУЛЕЛИЕВ, Йордан. Читалище “П.Р.
Славейков”. / / Общ. вестник “В. Търново” , N
36, 7 дек. 1928, с. 283-285.
7. ЧИТАЛИЩЕ “П. Р. Славейковъ” въ Търнове.
/ / Читалище, , 1930, N 3-4, с. 118-120.
8. ТДДА-В. Търново, ф. 29К, оп. 1, а. е. 107,
л. 200.
9. Пак там, л. 201.
10. Пак там.
11. КУЛЕЛИЕВ, Йордан. Читалище “П. Р.
Славейков” . . .
12. ТДДА-В. Търново, ф. 29К, оп. 1, а. е. 107,
л. 200.
13. КУЛЕЛИЕВ, Йордан. Читалище “П. Р.
Славейков”. . .
14. [ПЕТДЕСЕТ] 50 години. . .
15. ПРОТОКОЛНА книга за вписване
протоколи от заседанията на настоятелството

на читалище “П. Р. Славейков” [1929-1936 г.],
л.1.
16. Пак там, л. 2.
17. Пак там.
18. ПАк там, л. 3.
19. Пак там, л. 4.
20. Пак там.
21. Пак там, л. 5.
22. Пак там.
23. Пак там, л. 6.
24. Пак там, л. 7.
25. Пак там.
26. Пак там, л. 8.
27. Пак там.
28. Пак там, л. 9.
29. ПАк там, л. 10-11.
30. Пак там, л. 11.
31. Пак там, л. 12.
32. ПАк там.
33. ПАк там, л. 13.
34. Пак там, л. 14.
35. Пак там, л.15.
36. Пак там, л. 16.
37. Пак там, л. 16-17.
38. ПАк там, л. 17-18.
39. ЧИТАЛИЩЕ “П. Р. Славейковъ” въ
Търнове. / / Читалище, , 1930, N 3-4, с. 118-120.
40. ПРОТОКОЛНА книга ..., л. 18.
41. Пак там, л. 1-18.
42. Пак там, л. 18-19.
43. Пак там, л. 20-21.
44. ПАк там, л.21-22.
45. [ПЕТДЕСЕТ] 50 години. . .
46.
ТЪРНОВСКИ кметове (1919-1945) /
Състав. Олга Цанкова. – В. Търново : Фабер,
2004. – 47-51.
47. ПРОТОКОЛНА книга ..., л. 22.
48. Пак там, л. 22-23.
49. Пак там, л. 23-24.
50. Пак там, л. 24-25.
51. .Пак там, л. 25.
52. Пак там, л. 26.
53. Пак там, л. 26-27.
54. Пак там, л. 27.
55. Пак там, л. 28-29.
56. Пак там, л. 29.
57. Пак там, л. 30.

- http://nauka.bg -

40
41

Българска Наука брой 27

История
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
1. ДОЧЕВ, Г. Бележки по отчетите на
няколко от големите ни читалища. / /
Читалище, 1933, № 1-2, с. 9-13; 1934,
№ 1-2, с. 6-12; 1935, № 7-8, с. 209-222;
1937, № 7-8, с. 199-218.
2. КОНДАРЕВ, Никола. Народните читалища
вчера, днес и утре. – София : Нар. Култура,
1950. – 302 с.
3. КОНДАРЕВ, Никола и др. Народните
читалища в България : В 2 т. / Никола
Кондарев, Ст. Сираков, Петър Чолов. – София
: Изд. отеч. фронт, 1972-1979
Т. 1. Народните читалища преди
Освобождението. – 1972. – 336 с.
Т. 2. Народните читалища след
Освобождението. – 1979. – 336 с.
4. КУЛЕЛИЕВ, Йордан. Имотното състояние
на градските читалища в окръга през 1932г. / /
Надежда (В. Търново), № 5, 1 ян. 1934.
5. КУЛЕЛИЕВ, Йордан. Читалище “П. Р.
Славейков”. / / Общ. вестник “В. Търново”, №
36, 7 дек. 1928, с. 283-285.
6. КУЛЕЛИЕВ, Йордан. Читалищното дело в
окръга през 1926г. / / Надежда (В. Търново),
№ 3, 15 окт. 1927.
7. КУЛЕЛИЕВ, Йордан. Читалищното дело в
Търновски окръг през 1929г. – Плевен, 1931. –
32 с.
8. КЯНКОВА, Мария. Със стръкче здравец...
/ / Борба (В. Търново), № 55, 10 май 1986.

12. СЛАВЧЕВ, Иван. Оживена културна
дейност. / / Борба (В. Търново), № 89, 26 юли
1969.
13. СПИСЪК на читалищата в България. –
София : Върх. читал. съюз, 1947. – 60 с.
14. СПИСЪК на читалищата в България. / /
Читалище, 1921, № 1, с. 43-48.
15. ТЪРНОВСКИ кметове (1919-1948) /
Състав. Олга Цанкова. – В. Търново : Фабер,
2004. – 96 с.
16. УСТАВ на народното читалище П. Р.
Славейков. – София : Печат. Р. Младенов,
1945. – 18 с.
17. УСТАВЪ на читалище “П. Р.
Славейковъ” въ махала “Св. Атанасъ” гр. В.
Търново. – В. Търново : Печ. Ст. Фъртуновъ &
Синъ, 1937. – 20 с.
18. ЧИЛИНГИРОВЪ, Стилиянъ. Български
читалища преди Освобождението. – София :
Мин. нар. просвещение, 1930. – 683 с.
19. ЧИТАЛИЩЕ “П. Р. Славейковъ” въ
Търнове. / / Читалище, IX, 1930, № 3-4, с. 118
– 120.
Подпис : Оть настоятелството.
20. ШИКЛЕВ, Стоян и др. Сто години
народни читалища : Библиогр. указател /
Състав. Стоян Шиклев, Петър Чолов, Мария
Въжарова. – София : Наука и изкуство, 1956. –
180 с.

9. НИКОЛОВА, Румяна. Читалище “П. Р.
Славейков” навърши 75 години. / / Борба (В.
Търново), № 223, 16 ноем. 1995.
10. [ПЕТДЕСЕТ] 50 години народно
читалище “П. Р. Славейков” (В. Търново),
юбилеен брой, 29 февр. 1972.
11. СЛАВЧЕВ, Иван. В основата на
патриотичното възпитание. / / Борба
(В.Търново), № 23, 21 февр. 1967.

- http://nauka.bg -

41

Българска Наука брой 27

История
(Приложение 1)
Списък на членовете приети на заседание на настоятелството и на общи събрания на читалище
“П. Р. Славейков” гр. Велико Търново, отразени в протоколите от 1929 – 1930 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1929 г.
Ангел Ангелов
Атанас Дончев
Васил Златаров
Васил Йорданов
Веса Недялкова
Веска Димитрова
Георги Кирчев
Дянко Димитров
Иван Минчев
Илия Кирчев
Йорданка Маркова
Мара Кирчева
Марин Гайнуров
Никола Иванов
Никола Кирчев
Никола х Стефанов
Никола Чантов
Паруш Киров
Петко Цанков
Петър х Русев
Ради Пелтеков
Рачо Дойнов
Светослав Грозданов
Стефан Бабаджанов
Стефанка Гайнурова
Стоян Денчев
Събка Трифонова
Тодорка Мутафова
Тома Томов
Трифон Иванов
Христо Мирчев
Юрданка Петрова

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1930 г.
Васил Маринов
Димитър Капитанов
Димитър Севриев
Иван Ангелов
Иван Драганов
Иван Кочев
К. Стефанова
Константин Христов
Кою Койчев
Любен Петков
Любен Христов
Мартин Търновски
Мима Щерева
Никола Влахов
Пено Барбалов
Петър Бонев
Радко Радков
Сава Ботев
Стефан Елефтеров
Стефан Панайотов
Стефан Церовски
Христо Маринов
Цоню Димитров
Юрдан Тодоров
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2

HOST - nauka.bg
http://help.nauka.bg/host.html

Предлагаме:

Изисквания:

•

собствен домей.nauka.bg

•

Само HTML

•

50 MB space

•

Без MySQL and PHP

•

FTP акаунт

•

Без реклами в сайтовете

•

безплатна реклама

•

Линк на nauka.bg в сайта

•

инсталиране на блог

•

Публикуване в списанието

http://		

.nauka.bg

От вас искаме:
За да получите достъп до виртуалното пространство, вие трябва да имате поне
готова идея за сайт (Енциклопедия) или за блог.
Може да е на всяка тема стига да влиза в понятието “наука”. Вие решавате
на каква тематика ще бъде създадения от вас сайт, вие решавате как ще го
поддържате и какво ще пишете в него.
Ние осигуряваме мястото - вие сте шефовете!
Можете да го изтриете по всяко време по ваше усмотрение.
Реклама в сайта nauka.bg и в списанията на Българска Наука!
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Помогни, бъди част от БГ Наука
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6064

•

Знаеш друг език освен български?

•

Имаш богати интереси?

•

Публикувай в сп. “Българска Наука”

•

Виж света с други очи

Tекст, който ще има възможност за редактиране и превеждане от всички желаещи да се
включат. Не е нужно да се превежда всичко, дори едно изречение ще е много, ако се включим
всички :)
Изпраща се имейл на admin@nauka.bg или bgnauka@gmail.com като потвърждавате за
това, че искате да помогнете. След това ще получите също по електронната поща линк към
документа, където ще можете да променяте всичко в реално време.
Нужен ви е акаунт в Google
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Туристите в Антарктика са при-
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чина за сериозна загриженост

4

Превел: Тихомир Георгиев
От ScienceDaily
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Туризъм

Ч

етиридесетте хиляди „екотуристи“,
които посещават Южния полюс всяка
година, са причина за огромно количество емисии на парникови газове.
Посетителите на покрития със сняг континент
застрашават с действията си не само антарктическия регион, но и останалата част от света.
Холандецът Махиел Ламерс е изследвал влиянието на увеличения туризъм в Антарктика и
как то може да бъде ограничено.
Туризмът в Антарктика преживява бум.
Там, само преди около 20 години е имало едва
няколко стотин туристи, а сега има над 40 000
прекалено любопитни пътешественици отидоха до най-южната част на Земята миналата
зима. Тогава в Антарктика е лято и температурите са поносими. И докато туризмът може да
донесе много ползи на Южния полюс, увеличаващият се наплив на хора причинява ужасно замърсяване – дългите разходки правени от
много туристи произвеждат шокиращи количества СО2. Махиел Лемерс е посетил Южния
полюс и е обсъдил деликатното бъдеще на континента със заинтересованите страни.

Българска Наука брой 27

Управлението е в ръцете на тур операторите

Ламерс е говорил с учени, политици,
природозащитни организации и тур оператори.
Антарктика е изправена пред големи проблеми. Местната околна среда е под силен натиск,
все повече и по-големи кораби пристигат там,
туристите непрекъснато търсят „по-трудно, побързо, повече“ и всъщност никой не следи дали
се спазват някакви правила. Южният полюс се
управлява от международен договор, но всъщност никой не държи властта на място. Няма
и политика за поставяне на някакви граници в
туризма.
Най-близо до упражняването на властта
са тур операторите. В техен интерес е да няма
прекалено много туристи, които да пристигат
по всяко време – никой не ходи в Антарктика
за да намери други шест кораба с туристи там.
Саморегулацията между тур операторите сега
работи достатъчно добре, но Ламерс чувства,
че ситуацията лесно може да се промени. В бъдеще изглежда ще има все повече хора, който
се опитват да заемат тази ниша и има вероятност не всеки да е добре подготвен за това.
Много учени, прекарали дълго време на
полюса вече виждат последиците от увеличения брой на туристите. Лошо подготвени тур
оператори мога да бъдат неприятно изненада-
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Туризъм
ни, а при липсата на полиция или служби за
бедствени ситуации е често срещано учените
или по-добре подготвените тур оператори да
отиват да спасяват попаднали в беда туристи,
като всички последствия от това върху дейността им си остават за тяхна сметка.

По материали от NWO (Нидерландската организация за научни изследвания ).

Дългосрочно планиране

Българска Наука брой 27

Ламерс вярва, че скоро трябва да бъдат предприети съответни действия. Държавите с мисии в Антарктика трябва бързо подготвят
дългосрочен план. Ламерс очертава няколко
възможни бъдещи сценария. Например, какво
ще стане ако някоя фирма иска да строи там? И
кой ще е отговорен за изгубените туристи?
Изследването направено от Ламерс
сочи, че е време за ясни правила, неясните договорки вече не са достатъчни. Защо например, едни и същи правила се прилагат и към
Антарктическия полуостров, и към море Рос?
И с колко туристи в действителност може да се
справи Антарктика?
Изследването на Махиел Ламерс е финансирано от NWO (Нидерландската организация за научни изследвания) и е част от Нидерладската полярна програма, инициатива за
окуражаване на значими научни изследвания в
полярните региони.
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Най-яркият пламък от „блазар“
от далечна галактика уловен от
Ферми – телескоп на НАСА за
гама лъчи.

Превел: Тихомир Георгиев
От ScienceDaily
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Г

Астрономия

алактика, намираща се на милиарди
светлинни години от нас, привлече
вниманието на Ферми – телескоп на
НАСА за гама лъчи, както и астрономите по цял свят. Благодарение на поредица
от проблясъци започнала на 15 септември, галактиката сега е най-яркият източник на гама
лъчение на небето – повече от десет пъти поярък,отколкото бе през лятото.
Астрономите идентифицират обекта
като 3C 454.3, активна галактика намираща
се на 7.2 милиарда светлинни години от нас в
съзвездието Пегас. Но дори и сред активните
галактики тя е нещо необикновено.
„Ние гледаме право в цевта изхвърляща
струя от частици и захранвана от свръх масивната черна дупка в тази галактика“ казва Джино Тости от Националния институт по ядрена
физика в Перуджа, Италия. „Някой промени в
тази струя, не знаем точно какви, най-вероятно
са причина за проблясъците“
Блазарите, както много
други активни галактики, излъчват противоположно насочени
струи от частици, които се движат
със скорост близка да скоростта
на светлината, когато вещество
пада към свръх масивните черни
дупки в центъра на галактиките.
Това, което прави блазара толкова
ярък е посоката на неговото гама
лъчение – една от струите е насочена точно към нас.
През по-голяма част от
времето най-яркият постоянен източник на гама лъчи е пулсарът в
съзвездие Корабни платна, който
е само ма около 1 000 светлинни
години от нас и на практика ни е
съсед.
„3С 454.3 е милион пъти
по-далеч, но въпреки това настоящите проблясъци го правят 2
пъти по-ярък от този в Корабни
платна“ каза Лиз Есканде от Центъра за ядрени изследвания в Градинян, близо до Бордо, Франция.
„Това представлява невероятно
излъчване на енергия, такова каквото източникът не може да поддържа дълго време.“
Според Масимо Вилата от Обсервато-

рията в Торино, Италия, 3С 454.3 излъчва и
вълни в радиодиапазона и във видимия диапазон, макар и по-слабо. „В обхвата на червената
светлина блазарът стана по-ярък повече от два
и половина пъти и е с магнитуд 13.7, много е
ярък и в диапазона на високите радио честоти.“
Екипът от Ферми съветва астрономите
да наблюдават събитието в колкото се може поширок обхват от честоти. „Това е най-добрият
начин да се разбере какво става вътре в струята“ казва Тости.
По материали от Наса/Център за космически
полети Годар.
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Двойка кафяви
джуджета озадачава
астрономите.

С

Превел: Тихомир Георгиев
От ScienceDaily

поред международен екип от
астрономи два обекта с размери на кафяви джуджета
обикалящи около гигантска
стара звезда показват как планетите могат да
се появят около звездите по-бързо и ефикасно,
отколкото някой е мислел, че е възможно.
„Открихме два обекта с размери на
кафяви джуджета около обикновена звезда
– нещо, което е много рядко срещано“ казва
Алекс Уолчан, професор по астрономия и астрофизика в Щатския университет на Пенсилвания и научен ръководител на проекта.
Звездата BD +20 2457 е оранжев гигант
(К2) – стара звезда близо до края на живота си.
За първи път астрономите виждат двойка кафяви джуджета около гигантска звезда от К-тип и
това им дава уникална възможност да видят как
те биват създавани. Изследователи от Центъра
по астрономия Торун в Полша и Центъра за
екзопланети и обитаеми светове към Щатския
университет на Пенсилвания описват своите
открития в новия брой на Astrophysical Journal.
Кафявите джуджета са тъмни, трудни
за забелязване обекти, които стоят на разделителната линия между планети и звезди. Масата
им е твърде голяма за да бъдат планети, но недостатъчна за протичане на ядрените реакции
в звездите. Тези братовчеди на звездите представляват „липсващото звено“ между звезди и
планети, но се знае малко за това как те се появяват.
„Ако намерим едно кафяво джудже ние
не сме сигурни от къде се е появило то“ обяснява Уолчан. „Може да бъде или от процес на
образуване на планета или да е директен продукт на формирането на звезда“.
Да се видят две от тях около звездата им
означава, че те първоначално трябва да се оформили от огромното количество суров материал, който е обкръжавал звездата, когато тя е
била млада. Астрономите наричат този плътен

Астрономия
пръстен от газ и прах с размерите на слънчева
система „протопланетарен диск“.
„Ако случаят е такъв“ продължава той
„ и ако тогава съберем минималните маси на
тези два обекта, ние знаем, че дискът трябва да
е бил изключително масивен.“
За да открият тази бледа двойка астрономите са използвали спектрографа с висока
разделителна способност на телескопа ХобиЕбърли в западен Тексас за да разделят светлината на BD +20 2457. Тази техника е подобна
на начина, по който призма разделя светлината
на спектър от цветове. Астрономите са търсели
изместване в определени спектрални линии,
тъй като джуджетата при движението си около
звездата я карат да се мести напред-назад поради техните гравитационни влияния.
Когато гравитацията на кафявите джудета кара BD +20 2457 леко да се премести в
посока на Земята, дължината на вълните намалява и спектралните линии стават леко по-сини. При отдалечаване от Земята – дължините
на вълните се увеличава и те стават леко почервени. По нищо друго освен по скоростта
и степента на преместване на спектралните
линии или големината и формата на орбитите
астрономите не могат да определят масата на
обектите.
Учените считат, че масата на тези два
обекта е най-малко съответно 21 пъти и 13
пъти масата на Юпитер. Следователно те изглежда надвишават минималната маса на кафяво джудже – 13 пъти масата на Юпитер. Те са
отдалечени от звездата си на около 1.5 и 2 пъти
разстоянието между Земята и Слънцето и една
година там продължава съответно 380 на единия и 622 дни на другия.
Това, което е още по-необичайно е времето необходимо за направата на тези кафяви
джуджета.
Преди няколко милиона години, BD +20
2457 е била в главната последователност – етапът на развитие на звездите, в който звездата
излъчва светлина след изгаряне на водород,
така както го прави сега нашето Слънце. С изключение на това, че тази звезда с маса 3 пъти
масата на Слънцето е била много по-гореща и
по-ярка.
„Интензивното излъчване на тази звезда би нагряло и изпарило всичко, което се е
формирало около нея“ казва Уолчан „Фактът,
че тези джуджета още са там означава, че те е
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трябвало да натрупат много материя изключително бързо и да бъдат напълно оформени по
времето, когато звездата се „е включила“.
На звезда като BD +20 2457 и отнема
около 10 милиона години да се оформи и да
влезе в главната последователност. Като груба
оценка – за да продължават движението си около звездата по същия начин джуджетата трябва всяка година да прибавят към масата си маса
като тази на Луната.
„Изводът от това е, че определена комбинация от физически механизми може да бъде
отговорна за създаването на кафявите джуджета“ казва Уолчан. „Вместо да растат чрез постоянно, стабилно натрупване на вещество, е
възможно собствената гравитация на джуджетата да им помогне да натрупат маса и да ускорят образуването си.“
Уолчан е работил заедно с Анджей Т.
Ниджиелски, Гжегож Новак и Моника Адамов. Финансирането на проекта е осигурено от
НАСА и Полското министерство на науката и
висшето образование.
По материали от Щатския университет
на Пенсилвания (http://www.psu.edu/)
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Остатък от свръхнова
показва как звездата е
експлодирала

Н

Превел: Тихомир Георгиев
От ScienceDaily

а една съвсем ранна възраст
децата се учат как да класифицират обектите в зависимост от тяхната форма. Сега
ново изследване сочи, че изучаването на формата на резултата от свръхновата може да позволи на астрономите да направят същото.
Ново изследване на изображенията на
остатъци от свръхнови получени в Чандра Обсерваторията на НАСА за рентгенови лъчения, показват, че симетрията на остатъците
или липсата на такава разкрива как е избухнала
звездата. Това е важно откритие, защото показва, че остатъците запазват информация за начина на експлозия на звездата, дори и след като са
минали стотици или хиляди години.
„Това е сякаш остатъците имат „памет“
за първоначалната експлозия“ казва ръководителя на изследването Лаура Лопес от Калифорнийския университет в Санта Крус. „Това е
първият случай, в който някой систематично е
сравнил формата на тези остатъци в диапазона
на рентгеновото лъчение.“
Астрономите разделят свръхновите на
няколко категории или „типове“ основавайки
се на свойствата наблюдавани в дните след експлозията, като тези свойства се проявяват чрез
редица различни физически механизми, които
са причинили експлозията на звездата. Но тъй
като наблюдаваните остатъци от свръхновите
са от експлозии от преди много време, са необходими други методи за бъде класифицирането
на свръхновите прецизно.
Лопес и нейните колеги се фокусират
над сравнително млади остатъци от свръхнови,
при които е налице силно излъчване в диапазона на рентгеновите лъчи от силиция изхвърлян при експлозията, като така елиминират
влиянието на междузвездната материя. Анализът показва, че рентгеновите изображения на
изхвърленото вещество могат да се използват
за идентифициране на начина на експлозия на
звездата. Екипът изучава остатъци на 17 свръх-

Астрономия
нови намиращи се в Млечния път или съседната ни галактика – Големия магеланов облак.
За всеки от тези остатъци има независима информация за типа на съответната свръхнова, базирана не на формата на остатъците, а
например на наблюдаваните елементи. Изследователите откриват, че един от типовете експлозия – т.нар. Ia, оставя след себе си сравнително симетричен, кръгъл остатък. Счита се, че
този тип свръхнова се причинява от термоядрена експлозия на бяло джудже и често е използван от астрономите като „стандартна свещ“ за
измерване на космическите разстояния.
От друга страна, остатъците свързани с
експлозии при гравитационен колапс на ядрото
( свръхнови тип II ) са отчетливо асиметрични.
Този тип свръхнова се получава, при колапс на
много масивна млада звезда и последваща експлозия.
„Ако можем да свържем остатъците с
типа на експлозията „ казва съавтора Енрико
Рамирес-Руис, също от Калифорнийския университет в Санта Крус „тогава ще можем да използваме информацията в теоретични модели,
които да ни помогнат да определим подробности за това как избухват свръхновите.“
Моделите на свръхновите, получени
при гравитационен колапс на ядрото, трябва
да включат начин да възпроизведат асиметрията измерена в това изследване, а моделите на
свръхнови от тип Ia - трябва да възпроизведат симетричните, кръгови остатъци, които са
били наблюдавани.
От 17 остатъци на свръхнови, които са
изследвани, десет са класифицирани като получени при гравитационен колапс, а останалите седем са класифицирани като тип Ia. Един
от тези, остатъкът познат като SNR 0548-70.4
е по-особен. Той е класифициран като тип Ia
на база на химичното многообразие, но Лопес
открива асиметрия като на остатък от гравитационен колапс.
„Ние наистина имаме един мистериозен
обект, но мислим, че това е тип Ia с необичайна
ориентация спрямо нас“ казва Лопес „Но ние
определено ще погледнем този обект отново“
И докато остатъците на свръхнови изследвани от екипа на Лопес са от Млечния
път и най-близкия ни съсед, е възможно тази
техника да бъде използвана и при остатъци на
по-големи растояния. Например, големия, ярък
остатък от свръхнова в галактиката М33 може
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да бъде включен в бъдещи изследвания за определяне на типа на свръхновата там.
Статия описваща тези открития е публикувана на 20 ноември в The Astrophysical
Journal Letters.
По материали от Центъра за рентгеново лъчение Чандра. (http://chandra.harvard.edu/)
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ВРЕМЕТО КАТО ПРЕКЪСНАТА ВЕЛИЧИНА.
ТЕОРИЯ ЗА ПРЕКЪСНАТОТО ВРЕМЕ.
Методи Димитров

TIME AS DISCRETE VALUE.
THE THEORY OF DISCRETE TIME.
Metodi Dimitrov
Abstract: The present work focuses on some aspects of the time. It also examines different points of view
related with time and time flow. The article propounds some theories about time according to Metodi Dimitrov.
Key words: time, discrete, discrete time theory
ВЪВЕДЕНИЕ
Много хора смятат, че времето е непрекъсната
величина. На пръв поглед то тече в една точно
определена посока – напред. Какво всъщност
представлява времето? Този въпрос вълнува
много хора!
ИЗЛОЖЕНИЕ
Ако човек погледне към часовник и проследи
стрелката му, измерваща секундите, в първия
момент тя се намира на позиция нула, след това
на позиция едно, след това на позиция две и
т.н. Ако се приеме, че в момента стрелката се
намира на позиция девет това означава, че са
изминали девет секунди от началото на наблюдението. Числово това може да се представи
като 9. В този момент наблюдателят решава, че
иска да измерва изтичащото време по-точно и
започва да го отброява в десети. Тогава следващата отчетена стойност ще бъде 9,1. След
още една десета от секундата ще бъде отчетена
стойността 9,2 и така нататък. След още няколко десети изтеклото време вече е 9,9 секунди.
В този момент наблюдателят решава, че иска
да отчита изтичащото време още по-точно. Поради тази причина измерването му става не в
десети, а в стотни. Това е една обичайна практика при отчитане на времето при спортни събития и др. Тогава следващата отчетена стойност вече ще е 9,91 секунди, след това ще бъде
отчетено 9,92 секунди и т.н. След още няколко мига изтеклото време достига стойността
9,99 секунди. Ако в този момент наблюдателят
реши, че иска да измерва изтеклото време още
по-точно, то следващата измерена стойност ще

бъде 9,991 след това 9,992 секунди и т.н. Този
процес може да продължи до безкрайност,
следователно изтеклото време никога няма да
достигне 10 секунди. Същото нещо може да се
направи и за всяко едно произволно число - за
1 секунда, за 2 секунди, за 5,3 секунди, за 7,03
секунди и др. Следователно може да се заключи, че времето е прекъсната величина - то не е
непрекъснато.
След като се установи, че времето е прекъсната
величина, тогава как може да се обясни света
около нас?
Всеки един момент от време може да се представи като отделен кадър от видео филм. Събрани заедно и прожектирани последователно
те симулират движение, докато всъщност такова няма. Тук може да бъде зададен още един въпрос, а именно: как нещата около нас се случват, докато реално времето всъщност не тече?
Тук може да се направи едно предположение,
че организацията на мозъка е такава, че бива
излъгана. Процесът е подобен на този, при който човек гледа филм. Въпреки че няма движение, окото е заблудено. По същия начин и мозъкът би могъл да бъде излъган!
Според някои теории, за да се появи материален свят, по някакъв начин съзнанието трябва
да влезе в него. Според тази теория човек стой
някак си извън нещата и в даден момент влиза
в тях - в материалния свят. Аналогия може да
се направи с компютърните игри. При тях човек стои извън въображаемия свят на компютърната игра и когато реши да започне да играе
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влиза в него и започва да управлява своя герой.
От този момент нататък времето за героя вътре
в компютърната игра започва да тече сякаш е
нещо реално. Интересното е, че самата логика на играта е такава, че в нея няма движение.
Движението (изтеклото време) е симулирано
като последователно са подредени редица от
картинки излъгващи окото на наблюдателя (играещия), че героят се движи във въображаемия
свят. Всъщност няма време. То не е съществувало преди героя, не съществува след него, не
съществува и по време на играта. Вътре в играта въображаемото време може да се придвижи
както напред, така и назад, може и да тече с голяма бързина или да бъде спряно на пауза без
героя вътре да разбере. Има още един интересен факт -ако се приеме, че материалният свят
е подобен на този в компютърна игра то героят
може да стартира играта си в произволен момент от нейното въображаемо време. Пренесено в реалния свят това означава, че човек може
да се роди както в 1000 - ната година, така и в
2000 - ната, така и във всеки един момент. Някой хора се питат, защо времето се движи само
напред, а не назад? Ако човек със своето присъствие в матереиалния свят усеща времето,
движещо се напред, може ли по някакъв начин
да го обърне, така че да започне да тече назад?
Ако отново се направи аналогия с компютърните игри отговорът е относителен - всичко зависи от това каква е логиката на играта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Статията разгледа някой интересни идеи свързани с времето. Те могат да бъдат приети или
отхвърлени, но във всички случаи представляват една добра база, върху която може да се помисли.
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На 19 февруари 1653 г. е вторият ден от тридневната
битка между корабите на нидерландският адмирал
Marten Tromp и големият английски адмирал Робърт
Блейк. Това са част от англо-холандските войни. В
битката за Шевенинген, август 1653 г. Тромп е убит.
Картина на Jan Abrahamsz (около 1653 и 1666)
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Изследователската ера
1451-1729

И

зследването на непознати води и
търговията с отдалечени страни не
било нищо ново за XV в. Воюването по море също вече имало своите
отдавнашни традиции. Но между XV и XVIII
в. всички тези дейности станали по-систематични и далеч по-интензивни – всички те водени от подобрението и специализирането на
корабния дизайн. Това не бил постоянен процес; изисквал много усилия на различни места,
по различно време и до края на XVI в. бил завършен. Най-забележителната стъпка била построяването на тримачтовия кораб, който давал
на моряците надеждност при дълги плавания.
Еднополюсната мачта била заменена от комбинирана от два или дори три присъединена рангоута.
Към края на периода военният и търговският
кораб напълно се отличавали един от друг. Подобренията в детайлите на технологията спомогнали нарастването размерите на съдовете,
особено въвеждането на румпел, който улеснявал управлението на големия кораб. Компасът бил познат от XII в., а пясъчният часовник
влязъл в употреба през XV в.; те, комбинирани
с бордов дневник за скоростта, направили възможна навигацията според определяне местонахождението на кораба по звездите. Започнала редовната употреба на карти и схеми. В края
на периода големият плавателен кораб бил
сложна машина, задвижвана от вятъра, далеч
по-различна от тази през XIV в.
Изследователската ера
1451-1729

Кораби
вършен. Най-забележителната стъпка била построяването на тримачтовия кораб, който давал
на моряците надеждност при дълги плавания.
Еднополюсната мачта била заменена от комбинирана от два или дори три присъединена рангоута.
Към края на периода военният и търговският
кораб напълно се отличавали един от друг. Подобренията в детайлите на технологията спомогнали нарастването размерите на съдовете,
особено въвеждането на румпел, който улеснявал управлението на големия кораб. Компасът бил познат от XII в., а пясъчният часовник
влязъл в употреба през XV в.; те, комбинирани
с бордов дневник за скоростта, направили възможна навигацията според определяне местонахождението на кораба по звездите. Започнала редовната употреба на карти и схеми. В края
на периода големият плавателен кораб бил
сложна машина, задвижвана от вятъра, далеч
по-различна от тази през XIV в.

Изследването на непознати води и търговията
с отдалечени страни не било нищо ново за XV
в. Воюването по море също вече имало своите
отдавнашни традиции. Но между XV и XVIII
в. всички тези дейности станали по-систематични и далеч по-интензивни – всички те водени от подобрението и специализирането на
корабния дизайн. Това не бил постоянен процес; изисквал много усилия на различни места,
по различно време и до края на XVI в. бил за-
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Кораби
Santa Maria

Испания: 1492
Дължина: около 77-85 фт (23.4 - 25.9 м)
Ширина: около 23 фт (7 м)
Дълбочина: около 10 фт (3 м)
Водоизместимост: около 110 т
Такелаж: три мачти – предната и основната с
квадратно платно, а третата с триъгълно;
Екипаж: 40

Българска Наука брой 27

Кристофор Колумб използвал испанския град
Los Palos de la Frontera в началото на първото
си атлантическо пътуване през 1492 г. Там той
наел Santa Maria, търговски кораб с прякора La
Gallega (“the Galician”). Собственикът, Juan de

la Cоsa, се присъединил към плаването като капитан. Корабът, най-големият сред общо трите,
бил класифициран като nao, което ще рече съд с
квадратни платна, по-голям от каравела. До нас
не са достигнали съвременни изображения, но
разполагаме с много модели на негови реплики, построени по различно време. Капацитетът
на кораба бил 100 т – еквивалент на 100 двойни бъчви за вино. Такелажът бил стандартният
за nao. Долното платно, подкрепено така, че да
осигурява по-голяма плавателна площ, далеч
не било основен източник на задвижваща мощ.
Колумб не бил впечатлен от Santa Maria, намирайки я за твърде дълбока за газене. На борда
имало няколко леки оръдия, но корабът не бил
оборудван за битка. Декорацията му изобразявала кралицата на Испания, Isaelle, дворците
на Castile и лъвовете на L║on.
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Кораби
Galley (камбузи)
Турция: 1560г.
Дължина: 120 фт (36.5 м)
Ширина: 18 фт (5.5 м)
Дълбочина: 9 фт (2.7 м)
Водоизместимост: неизвестна
Такелаж: от една до три мачти
Въоръжение: до пет топа
Екипаж: 240 гребци, 20-40 моряка, 8 артилериста плюс войници
В началото на XVI в. настъпила сериозна промяна в задвижването на средиземноморските
камбузи. Досега греблата и гребците били групирани в редици по две или три, така че до всяко гребло да има гребец. Сега греблата, обикновено 24 от всяка страна, били разположени
равномерно от двете страни, всяко теглено от
екип гребци, до седем на брой – злочестите
роби на камбуза. По същото време камбузите
започнали да се снабдяват с въоръжение, като
понякога имало едно единствено тежко оръдие, което да стреля пред лъковете. Те заменили клина на носа, който се използвал по-скоро
като мост за акостиране. Камбузите били използвани в Средиземно море, а иновациите изглежда дошли от Италия, по-точно от Венеция.
Традиционното триъгълно платно останало непроменено; някои камбузи били с по три мачти,
но повечето имали само по една.

Mayflower

Англия: около 1606г.
Дължина: около 90 фт (27.4 м)
Ширина: около 26 фт (7.92 м)
Дълбочина: около 11 фт (3.3 м)
Водоизместимост: 180 т
Такелаж: три мачти
Екипаж: около 20 екипаж и 101 пътника
Маршрути: обикновено от Англия към Източна Франция
Mayflower лавирал между Лондон и южните
английски пристанища с товари като вълна и
кожи, а се връщал от Bordeaux и Nantes с вино
и бренди. Корабът бил напълно типичен галеон; имало стотици други като него. Вероятно
домашното му пристанище е бил Southampton,
но първото му официално споменаване е в докладите на лондонското пристанище от 1606 г.,
като Christofer Jones бил отбелязан като капитан
и съсобственик. През 1620 г. било предложени
по-значително плаване. Mayflower бил нает от
група хора, които искали да емигрират в Северна Америка, където свободно да проповядват
пуританската си вяра, което било забранено в
рамките на Англия. Те пътували с Mayflower
от Southampton до Plymouth, тяхното последно
английско пристанище. На 6 септември 1620
г. отплавали към Virginia, но акостирали 200
мили на север, при Truro, Cape Cod. Mayflower
прекарал зимата на пристанище Massachusetts,
което вече се наричало Plymouth. Половината
от екипажа починал, но корабът успешно се завърнал в Англия през май 1621 г. За последен
път за Mayflower се чуло през 1624г., когато
бил инспектиран в Rotherhithe, London, и оценен на £128 8s 4d.
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Кораби
Frigate

Нидерландия: 1660г.
Дължина: 118 фт (35.9 м)
Ширина: 25 фт (7.6 м)
Дълбочина: 14 фт (4.26 м)
Водоизместимост: 270 т
Такелаж: три мачти
Въоръжение: 30 оръдия
Екипаж: 135
Този съд бил построен през 1660 г., няколко години преди Втората англо-нидерландска война.
Фрегатата имала някои типично нидерландски
характеристики. Тези кораби обикновено ня-

мали натруфена декорация, както английските,
френските и испанските. Както много други
по-стари корабни термини „фрегата” не бил
използван прецизно; този термин е условен. И
нидерландците, и англичаните строели такъв
тип кораби от средата на XVII в. Обикновено
ги оборудвали с 36 оръдия и затова фрегатите
били по-посредствени и нискооценявани. Ролята на фрегатата не била на бойното поле, а
да ескортира съдове или, в повечето случаи, да
бъде бързопреходна, да бъде очи и уши за флотилията. Любопитно е, че първата английска
фрегата, Constant Warwick от 1649 г., е била построена като капер за пленяване на търговци.

Фрегата „De Ploeg“

Картина от Ludolf Bakhuizen (около 1685-1695)
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Rijksmuseum Amsterdam
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Кораби
Bucintoro

Венеция: 1728
Дължина: 114 фт (34.7 м)
Ширина: 23 фт 9 ин (7.2 м)
Дълбочина: 7 фт 6 ин (2.3 м)
Такелаж: една мачта
Екипаж: 168 гребци

Modelo del Bucintoro en el Museo de Historia
Naval de Venecia
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Адмиралският катер на Doge of Venice всяка
година бил използван на Ascension Day в символичното влизане в брак между Венеция и
морето. Халка, благословена от патриарха на
Венеция, била пускана във водите на Адриатическо море с думите: „Ние се оженихме за теб,
море, в знак на нашия верен и вечен суверен.”.
Тази церемония вероятно започва още през XII
в. Приемствеността на адмиралския катер се
наричала bucintoro. Последния от поредицата
бил пуснат в море през 1728г. и бил използван
до 1797 г. Французите пленили Венеция и тя
вече не била „булката на морето”. По заповед
на Наполеон орнаментиката била снета и унищожена. Корпусът вероятно бил използван
от австро-унгарската флота, докато се счупил
през 1824 г.

Canaletto - El Bucintoro regresa al
Molo el dia de la Ascension, 1740
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15 Военни машини на Леонардо
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Технологии

В

еликият Леонардо да Винчи е създал много оръжия, включително
гигантски арбалет, картечници,
обсадни кули, касетъчни бомби и
дори предшественик на съвременния танк.
1.

Терминаторът на
Леонардо да Винчи

Българска Наука брой 27

Механичният рицар на Леонадро да Винчи не е
открит до 1957г., когато Карло Педрети (Carlo
Pedretti) го намира скрит между безбройните
проекти на да Винчи. Механичният рицар, за
първи път скициран от Леонардо през 1495г.,
се споменава през 1974г. в Codex Madrid, редактиран от Ладислао Рети (Ladislao Reti), но
не е имало опити за реконструирането му до
1996г., когато Марк Розхайм (Mark Rosheim)
публикува своето изследване, последвано от
съвместна инициатива на Флорентския институк и Музеят за История на Науката.

Въпреки това чак през 2002г. Розхайм построява цялостен физически модел на робота за
документален филм на BBC. Оттогава насам е
класифициран като войник на колела, “Роботът
на Леонардо” е излаган в безброй експозиции
и музеи.
През 2007 Марио Тадей (Mario Taddei) направи ново проучване на оригиналните документи
на да Винчи, откривайки достатъчно информация, за да построи друга версия на роботътвойник, по-близка до оригиналните рисунки.
Този робот е проектиран само за отбранителни
цели, не за война или театър. Движенията му
са отчасти ограничени, имайки предвид, че ръцете се движат само наляво и надясно, дърпани
от въже. Този нов модел е показван на различни експозиции из целия свят, а резултатите от
проучванията на Тадей са публикувани в книга, Leonardo Da Vinci’s Robots (Роботите на Леонардо да Винчи).
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2. Картечница
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Многоцевната картечница е била оръжие със
забележителна огнева мощ. Да Винчи е направил схема на тази въртяща се артилерийска батарея около 1480 г. докато е бил във Флоренция,
вероятно като визитна картичка за пред войнствен владетел нуждаещ се от военен инженер.
Елевацията се настройва чрез манивела, а голямото предизвикателство е презареждането,
особено по време на стрелба.
Въпреки, че има възможности за бързата стрелба, с която са известни по-късните картечници,
тази има находчиво изобретен механизъм за
прицелване и зареждане. Чрез разширяване на
огневата зона ветрилообразният прототип на
Леонардо да Винчи е потенциално ефективно
оръжие срещу атакуващи войници. В допълнение устройството лесно може да се придвижва
по бойното поле, тъй като е с малко тегло и е
монтирано върху колела.
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3. Касетъчна бомба
За да направи бомбардата или оръдието - оръжия вече познати по онова време, още по-смъртоносни да Винчи е проектирал големи снаряди, които се състоят от обли гилзи поставени
около метални парчета и закрепени в еластична
обвивка. След изстрелването това изобретение
експлоадира на множество фрагменти, като по
този начин има по-голям обхват и въздействие
отколкото едно отделно гюлле.

4. Колесници със сърповидни остриета
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Това е един от най-красивите ръкописи на Леонардо. Скицирани са теглени от коне открити колесници, върху които са поставени остри
въртящи се остриета, които в разгара на битката разсичат всичко по своя път. Въртящите се
остриета са специално проектирани за да прерязват крайниците на жертвите. На една от рисунките си Леонардо изoбразява касапницата
в толкова ужасяващи подродности, че според
него изобретението му ще причини на приятелите толкова щети колкото и на враговете.
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6. Танк

Този чертеж е на първа страница на „Атлантическия кодекс“. Самият чертеж е много пълен
и доста увлекателно показва скица на бомбарда с шестнайсет радиално раположени оръдия.
Най-интересната част на проекта е самият център на бомбардата, осигуряващ само бегъл поглед върху възможностите за внушително оръжие. В него са разположени двойка механични
перки и зъбни колела.

Това е, може би, един от най-известните проекти на да Винчи. Идеята му да жъне паника и
разрушение сред противниковата войска е била
представена чрез това костенуркообразно превозно средство, подсилено с метални плочи и
обградено с оръдия. В кандидатура за работа
при Дюка на Милано, да Винчи се похвалва:
“Аз мога да направя бронирани коли, безопасни и непрестъпни, които биха могли да навлезнат в близък обхват на артилерията на врага, и няма толкова голяма рота от войници,
която да може да пробие през тях. А зад тях
ще може да следва пехотата, невредима и без
всякакво противодействие.” Предшественика
на модерният танк на да Винчи със сигурност
би предизвикал “уплаха и страхопочитание” на
полесражението през 15ти век. Дизайнът съдържа някои сериозни грешки. Дори след няколко модификации на оригиналните планове
да Винчи е срещнал доста неразрешими проблеми и накрая е изоставил проекта.

Българска Наука брой 27

5. Артилерийско оръдие
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7. Укрепление на градски
стени

Простият дизайн на катапулта е бил използван
стотици години преди да Винчи да се заеме с
подобрението му. Да Винчи всъщност е имал
няколко различни идеи. Конкретно в този дизайн е използвана пружина с двойна пластина,
за да се произведе огромната енергия, необходима за изтласкването на големи разстояния
на каменен снаряд или запалителен материал.
Натягането на двете огромни пружини е било
постигано с използването на ръчна манивела,
разположена от едната страна на катапулта.

Българска Наука брой 27

Леонардо е измислил помплексни и остроумни
методи за защита. Тук, когато градските стени
са атакувани, войниците, скрити зад бойниците, биха могли бързо и лесно да се предпазят
от врага и неговите маневри с използването на
системи от лостове. Тъй като врагът е ползвал стълби в опитите си да превземе градските стени, лостовете са били предназначени да
избутват напречни греди, вградени в стената,
на които стълбите са се подпирали. Това е правило сталбите нестабилни и рано или късно са
падали.

8. Катапулт
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10. Разглобяемо оръдие

Леонардо е проектирал тази крепост с идеята за
поставянето й в безопастност от атаки. Сложната форма е доста оригинална и се предполага, че би могла да е ефективна защита срещу
ударите на разрушителните артирелийски снаряди. Крепоста на да Винчи е считана от доста
хора като много модерна по отношение на дизайна на кръглите й кули и на леко наклонените
и външни стени, проектирани да поемат атака
на огнестрелни оръжия. Собственикът на крепоста е живял в центъра й, който според оригиналните чертежи е имал таен подземен проход.
В допълнение, крепоста се е отличавала с две
нива от концентрични стени, горната част, на
които е заоблена с цел да се намали влиянието на ударите при топовната стрелба. Малките
отвори правят възможно за тези, които воюват
от вътрешноста на крепостта, да отвръщат на
огъня с минимален рист и наранявания.

Оръдията са били много тежки и колите използвани за техния транспорт често са били
тромави. Леонардо е проектирал устройство,
което би могло много лесно да се разглоби и
транспортира, това е позволявало оръдията да
бъдат лесно предвижвани.

Българска Наука брой 27

9. Крепост
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11. Стреломет

Счита се, че Леонардо да Винчи първи се е сетил за машини с вертикано излитане. Неговият
чертеж на въздушно витло, датиращ от 1493, не
е бил открит до 19 век. Той съдържа платформа
снабдена със спираловидно витло, управлявано от елементарна система, не много по-различна от ремъчно-задвижван летателен апарат.
В бележките на да Винчи се казва: „ако този
инструмент с формата на витло е добре направен от ленено платно, порите на което са запечатани със скорбялено нишесте, то би трябвало, при енергично задвижване да се издигне
във въздуха като спирала“. Неговият проект
обаче никога не е бил реализиран. Да Винчи е
оставил отпечатък във въздухоплаването чрез
своите проекти за орнитоптери и модели на хеликоптери и се твърди, че е започнал първите
публични експерименти, в търсене на практически по-тежки от въздуха летящи машини.
Той е бил убеден, че ако човек е способен да реализира дълго бленуваната мечта за пътуване в
небесата над него, то това би станало с летяща
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Стрелометът е устройство, което хвърля огромни стрели или камъни. Той прилича на съвременния арбалет, но е със свити навътре рамене.
Моделите на стреломети на Леонардо да Винчи
са чертани през периода когато той се е занимавал и с чертежите на оръжия с барут. Въпреки, че няколко реконструирани модела могат да
бъдат намерени, няма никакви археологически
открития за тези машини. Възможно е това да
е така, защото материалите, от които са били
ползвани да се построят машините са били рециклирани когато повече не са били нужни.

12. Хеликоптера на да
Винчи
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13. Брониран кораб

Арбалетът е толкова огромен, че шестте
му колелета са сложени под малък ъгъл, за
да увеличат стабилността му. Гигантският
арбалет е направен от гъвкави дървени парчета,
свързани с въжета и свързани с въртящи се
щифтове. Дължината му е приблизително
тринайсет метра и се обтяга със сложен винтов
механизъм. Да Винчи е предвидил винтове,
за да регулира тягата в задната част на лъка,
където е поставен втори винтов механизъм,
проектиран да се намали силата необходима да
се огъва лъка в движение.

Българска Наука брой 27

Чертежът на бронирания кораб на да Винчи
изобразява малък плавателен съд с нос, който е защитен с метал и се използва за удряне
на противниковоя кораб. Също е представен и
завъртащ се покривен щит, който се отваря по
време на акостирането при атака. Покривният
щит осигурява защита срещу вражеския кораб
и позволява кораба да се приближи до врага
без оръдието за бъде забелязано. Щитът не би
трябвало да се отваря, за да не се разкрие оръдието докато бронираният кораб не е блъснал
вражеския кораб, или докато не е достатъчно
близо за да не се изплъзне. Щитът е прикрепен
към система от винтове, които се отварят много бързо увеличавайки елемента на изненада.
Когато е свален във водата, щитът може да се
използва и като спирачка за компенсиране на
отката на оръдието. Щитът се затваря със система от ръчно задвижвани винтове.

14. Гигантски арбалет
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15. Обсадното оръжие на
да Винчи
Моделът предложен от Леонардо представя
машина проектирана за нападение на защитни стени. Състои се от подвижна структура с
брониран мост, който се подпира на стените на
крепоста на врага и позволява на войската да
навлезне в града или замъка. Като допълнение
да Винчи предлага класическата система за
нападение на противниковите градски стени.
Стълбата е поставена на специална подпора
направена от частично назъбени колела влючвени в зъбчато-винтова предавка. С манивела
колелата се въртят напред и назад, което издига
или сваля стълбата.

Българска Наука брой 27

16. Парашут на Леонардо
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青函トンネル

Превел: Тихомир Георгиев

- http://nauka.bg -

75

Технологии

Т

унелът Сейкан е железопътен тунел
в Япония с дължина 53.85 км (33.46
мили), от които 23.3 км (14.5 мили) са
под морското дъно. Той е най-дългия
подводен тунел в света, въпреки, че тунелът в
Ламанша има по-дълга част разположена под
морското дъно. Тунелът Сейкан минава под
пролива Цугару и свързва префектура Аомори на остров Хоншу с остров Хокайдо и е част
от линията Кайкио на Железопътната компания на Хокайдо. Въпреки, че е най-дългият
транспортен тунел в света поради по-бързия
и по-евтин въздушен транспорт капацитетът
на тунелът не е напълно използван. Първото
му място като най-дълъг тунел ще бъде отнето
след построяването на железопътния тунел Готарт през 2018 г. Сейкан е също и най-дълбоко
разположения железопътен тунел в света.

По дати
1946 - 04 - 24 Започва геоложко проучване
1954 - 09 - 26 ж.п. фериботът Тоя Мару потъва
в пролива Цугару
1964 - 03 - 23 Основана е Японската обществена корпорация за железопътно строителство
1971 - 09 - 28 Започва строежа на основния
тунел
1983 - 01 - 27 Прокопан е пилотният тунел
1985 - 03 - 10 Прокопан е основният тунел
1988 - 03 - 13 Тунелът е открит
Една от причините за построяването на тунела е увеличаващия се трафик между двата острова. Икономическият бум води до това, че в
периода от 1955 г до 1965 г. се удвоява фериботния трафик през управляваната от JNR фериботна линия и достига до 4 040 000 човека
годишно, за същия период превозените товари
се увеличават 1.7 пъти и достигат 6 240 000
тона на година. През 1971 г. е прогнозирано, че
увеличащият се трафик няма да може да бъде
обслужван от фериботния пристан, който е
ограничен от географските условия. През септември 1971 г. е взето решение да се започне
работа по тунела. Избрано е и напречно сече-
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• История
Свързването на островите Хоншу и Хокайдо е
обмисляно още в периода Тайшо (1912 г. –1925
г.), но сериозните проучвания започват през
1946 г. поради загубените отвъдморски територии след края на Втората световна война и
необходимостта да се настанят завръщащите
се в страната. През 1954 г. пет ферибота, сред
които е и „Тоя Мару“ потъват в пролива Цугару
по време на тайфун като загиват 1430 пасажери. На следващата година Японските нацио-

нални железници (JNR) ускоряват проучванията за тунел.
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ние подходящо за високоскоростните влакове
Шинкансен, като плановете са били за разширение на мрежата за такива влакове.
Строежът е бил труден поради сложните геоложки условия. При строежа загиват 34 работници.
На 27 януари 1983 г. японският премиер Ясуширо Накасоне натиска бутон, с който задейства взрива, с който е отворен спомагателния
тунел. По подобен начин на 10 март 1985 г. министърът на транспорта Токуо Ямашита символично пробива отвора, с който е прокопан от
край до край главния тунел.
Успехът на проекта е подлaган на съмнение,
тъй като през 1971 г. прогнозите са били раздути. Вместо пикът в трафика да бъде достигнат през 1985 г., той е през 1978 г. и след това
започва спад. Спадът се обяснява със забавянето в растежа на японската икономика заради
петролната криза през 1973 г. и напредъка на
въздушния транспорт и на морският транспорт
на по-големи разстояния.
- Възпоменателна монета от 500 йени

три часа и тридесет минути. Премахването на
ограниченията във вътрешните въздушни превози в Япония, както и конкуренцията намаляват цените дотолкова, че по линията Токио
- Сапоро въздушният превоз е по-евтин от
железопътния. Линията на нощните експреси
Хокутосей, стартирали след острояването на
тунела Сейкан обаче е все още популярна сред
пътуващите. Местата в по-новите и по-луксозни нощни експреси от линията Касиопея често
са изцяло заети.
Високоскоростните влакове Шинкансен понастоящем не минават през тунела, въпреки че той
е изграден за тях. Железопътната компания е
взела решение да удължи линията Тохоку до
Аомори и след това да се направи връзка с бъдещата линия Хокайдо. По този начин от Аомори линията ще бъде продължена до гарата
Шин-Хакодате, Хокайдо през 2015 г. и след
това евентуално до Сапоро. Бъдещата линия за
високоскоростни влакове Хокайдо ще бъде управлявана от Японска железница Хокайдо.
•

Проучване, строеж и геология
Напречен разрез на тунела.

(1) Основен тунел
Тунелът е отворен на 13 март 1988 г. като строежът му е струвал 538.4 милиарда йени ($3.6
милиарда щатски долара).
След завършването на тунела той е бил използван от целия железопътен транспорт между
Хоншу и Хокайдо. Но 90% от
пътниците използват въздушен транспорт
заради скоростта и цената. Например пътуване между Токио
и Сапоро с влак
отнема повече
от десет часа и
тридесет минути и има няколко прехвърляния. По въздух
пътуването
е

(2) сервизен тунел
(3) спомагателен тунел
(4) свързваща галерия
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Диаграма на профила на подводната част на
тунела.

Данни за трафика през пролива Цугару
Пътници (брой
Година
Товари (тон/год.)
Чрез
за година)
1955
2 020 000
3 700 000
Ферибота Сейкан
1965
4 040 000
6 240 000
Ферибота Сейкан
1970
9 360 000
8 470 000
Ферибота Сейкан
1)
1985
9 000 000    
17 000 000
прогноза от 1971 г.
1988
~3 100 000
—
Тунела Сейкан
1999
~1 700 000
—
Тунела Сейкан
2001
—
>5 000 000
Тунела Сейкан
1. Това може да е печатна грешка в източника
Проучването започва през 1946 г, а 25 години
по-късно - през 1971 г. започва строежът. До
август 1982 г. остава да се прокопаят по малко
от 700 метра. Първият контакт между двете
противоположни страни е през 1983 г.
Проливът Цугару има източно и западно
стеснение, всяко от които е широко 20 км.
Първоначалните проучвания от 1946 г. сочат,
че източното стеснение е дълбоко до 200
метра и има вулканична структура. Западното
стеснение има максимална дълбочина 140
метра и е предимно от седиментни скали от
неогена. Избрано е западното стеснение, защото
е счетено, че условията са по-благоприятни за
прокопаване на тунел.
Подводната част на тунела се състои от
вулканични скали, пирокластични скали и
седиментни скали от късния терциер. Зоната е
нагъната в почти вертикален антиклинал,

което означава, че най-младите скали са в
центъра на пролива и са достигнати последни.
Ако разделим зоната грубо на три части третината към Хоншу е от вулканични скали
(андезит, базалт и др.) тази към Хокайдо - от
седиментни скали (вулканичен туф от терциера,
аргилит и др.), а централната част се състои
от Kuromatsunai strata (песъчлив аргилит от
терциера). Вулканичните интрузии и разломи
причиняват раздробяването на скалите и
усложняват строежа на тунела.
Първите геоложки изследвания проведени
в периода 1946 г. - 1963 г. включват сондаж
на морското дъно, ехографски изследвания,
подводни сондирания, наблюдения с миниподводници и сеизмични и магнитни
изследвания. За получаване на по-точни данни
са направени хоризонталени отвори по линиите
на сервизния и спомагателния тунели.
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Прокопаването
на
тунела
започва
едновременно в северния и южния край. На
сушата са използвани традиционни техники
за прокопаване на тунели в планините, с един
основен тунел. Но във 23.3-километровата
подводна част са направени три отвора в ред на
увеличаване на диаметъра - първо спомагателен
тунел, след това - сервизен и накрая основния
тунел. Сервизният тунел е свързван с главния
чрез свързващи галерии на интервали от 600 до
1000 метра. Спомагателният тунел служи като
сервизен тунел в централната петкилометрова
част.
Използването на машина за пробиване на тунели
е прекратено под пролива Цугару след помалко от два километра поради променливата
структура на скалата и затрудненията за
циментиране. Затова са използвани взривявания
с динамит и механично дълбаене.
•

Поддръжка

Българска Наука брой 27

В доклад на Мичицугу Икума от 2002 г. е
написано за подводната част, че „структурата
на тунела продължава да е в добро състояние“
Течът намалява с времето, въпреки, че „се
увеличава непосредствено след голямо
земетресение“.

• Структура
Първоначално в тунела е поставена една
железопътна линия, но през 2005 г. заради
проекта Хокайдо Шинкансен трябва да
се постави двойна линия и тунела да се
свърже с мрежата Шинкансен. От 2015 г.
високоскоростните влакове - Шинкансен ще
могат да минават през тунела към Хакодате
и евентуално към Сапоро. В тунела има 52
километрова железопътна линия, а в самия
тунел има 2 спирки - Тапи-Кайтей и ЙошиокаКайтей. Двете спирки служат за аварийни
изходи. В случай на пожар или бедствие и двете
станции осигуряват безопасност, еквивалентна
на тази в много по-къс тунел. Ефективността
на шахтите разположени в аварийните станции
се осигурява чрез вентилатори изсмукващи
пушека, телевизионни камери за направляване
на пътниците към безопасни места, термална
(инфрачервена) противопожарна алармена
система и дюзи за водно разпръскаване.
В миналото и на двете спирки е имало музеи за
историята и функционирането на тунела, като те
са можели да бъдат разгледани при специални
посещения. Сега е останал само музеят на
Тапи-Кайтей. Йошиока-Кайтей е разрушена
на 16 март 2006 г. заради подготовката на
маршрута Хокайдо Шинкансен.
Двете спирки са първите ж.п. спирки в света
построени под морето.

Влак наближава гара Тапи-Кайтей, юли 2008 г.
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Оръжия
Benelli B-76

талианската компания Benelli, намираща се в град Урбино, е основана в началото на XX в. от Филипо и
Джовани Бенелли. Известна е найвече като производител на мотоциклети, промишлено оборудване и инструменти, а от 1967
г. - и на оръжия. Оръжейното си производство
започва с пистолети. През 1980 г. представя на
пазара новият си осмозаряден пистолет с калибър 9 mm Para и с двойно действащ ударноспускален механизъм.
Необикновеният затворен механизъм на Benelli
е болт, който свързва затворния блок и цевта
при произвеждането на изстрела. Ключалката
на пълнителя удачно е поставена зад спусковата скоба.
Benelli MP3-S е с единично действие на спустка и се произвежда с калибри 9 mm Para и .32
S&W Long.
Предлага се комплект за смяна на калибъра
от 9 mm Para на .32 S&W Long. Специалната
спортна версия е с удължена цев и допълнителна дулна противотежест със закрепена на нея
мушка.
За провеждане на сухи тренировки и пистолета
може да се поставя малък блок от синтетичен
материал, който предпазва ударника от износване. Под ложата може да се постави допълнителна цевна противотежест с маса 65 g. Ръкохватката е ергономична с регулируема опора на
дланта. Цевта е изработена от хром-никелова
стомана.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Калибър – 9 mm Para
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 8 патрона
Затворен механизъм - затворен затвор със забавено действие (патент на Бенели)
Маса –970 g
Дължина – 205 mm
Височина – 139 mm
Дължина на цевта –108 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани, мерникът е с
маркировка за лоша видимост
Дължина на мерната линия – 140 mm
Външен предпазител – предпазително лостче
на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители – индикатор за патрон в цевта, предпазител на затворния блок,
полувзведено ударно чукче
ОСОБЕНОСТИ:
•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна на
ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - затворният блок от
стомана, ложата от сплав
•Крайна обработка – оксидация
•Чирени на ръкохватката – дърво или черен
синтетичен материал
Вид предназначение:
•Служебни пистолети и револвери
•За стрелба по мишени
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Benelli
B-80S/B-82S
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Калибър – 9 mm Para, 9x18 mm Ultra, 7,65 mm
Para
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 8 патрона
Затворен механизъм - свободен затвор със забавено действие
Маса –930 g
Дължина – 205 mm
Височина – 139 mm
Дължина на цевта –108 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируем мерник
Дължина на мерната линия – 140 mm
Външен предпазител – предпазително лостче
на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители – индикатор за патрон в цевта(изхвъргачът), предпазител на затворния блок, полувзведено ударно чукче
ОСОБЕНОСТИ:
•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна на
ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - затворният блок от
стомана, ложата от сплав
•Крайна обработка – оксидация
•Чирени на ръкохватката –дърво или черен
синтетичен материал
Вид предназначение:
•Служебни пистолети и револвери
•За стрелба по мишени
•За хазартна стрелба

Оръжия
Benelli MP3-S

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Калибър – 9 mm Para, .32 S&W Long
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя - 6 патрона
Затворен механизъм - свободен затвор със забавено действие (патент на Бенели)
Маса –1175 g
Дължина – 237 mm
Височина – 142 mm
Дължина на цевта – 143 mm
Задръжка на спусъка – регулируема
Мерни прибори – регулируем мерник
Дължина на мерната линия – 178 mm
Външен предпазител – предпазително лостче
на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители – индикатор за патрон в цевта (изхвъргачът), предпазител на затворния блок
ОСОБЕНОСТИ:
•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на задната страна на
ложата
•Материал на изработка - стомана
•Крайна обработка – оксидация
•Чирени на ръкохватката –дърво или черен
синтетичен материал; състезателният модел е с
регулируема ръкохватка и удължена цев
Вид предназначение:
•За стрелба по мишени

- http://nauka.bg -

82
83

Оръжия
Benelli
MP90-S
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Benelli MP95-E Nera
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Калибър – .22 LR. .32 S&W Long
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя - 6 патрона (.22) 5
патрона (.32)
Затворен механизъм - система свободен затвор
Маса –1000 g
Дължина – 300 mm
Височина – 132 mm
Дължина на цевта –110 mm
Задръжка на спусъка – регулируем спусък
Мерни прибори – регулируем мерник
Дължина на мерната линия – 218 mm
Външен предпазител – двустранно предпазително лостче
Вътрешни предпазители – предпазител на
затворния блок, предпазител на пълнителя

ОСОБЕНОСТИ:
•Затворна задръжка – няма
•Ключалка на пълнителя – пред пълнителя и
спусъка
•Материал на изработка - затворният блок от
стомана, спускателната група от сплав
•Крайна обработка – оксидация
•Чирени на ръкохватката – регулируема ръкохватка от орехово дърво с опора на дланта

ОСОБЕНОСТИ:
•Затворна задръжка – няма
•Ключалка на пълнителя – пред пълнителя и
спусъка
•Материал на изработка - затворният блок от
стомана, спускателната група от сплав
•Крайна обработка – оксидация
•Чирени на ръкохватката – регулируема ръкохватка от орехово дърво с опора на дланта

Вид предназначение:
•За стрелба по мишени

Вид предназначение:
•За стрелба по мишени

Българска Наука брой 27

Калибър – .22 LR. .32 S&W Long
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя - 5 патрона
Затворен механизъм - система свободен затвор
Маса –1110 g
Дължина – 300 mm
Височина – 132 mm
Дължина на цевта –110 mm
Задръжка на спусъка – регулируем спусък
Мерни прибори – регулируем мерник
Дължина на мерната линия – 218 mm
Външен предпазител – двустранно предпазително лостче
Вътрешни предпазители – предпазител на
затворния блок, предпазител на пълнителя
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Оръжия
Benelli
MP95-E
Kromo
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
ОСОБЕНОСТИ:
•Затворна задръжка – няма
•Ключалка на пълнителя – пред пълнителя и
спусъка
•Материал на изработка - затворният блок от
стомана, спускателната група от сплав
•Крайна обработка – матово хромово покритие
•Чирени на ръкохватката – регулируема ръкохватка от орехово дърво с опора на дланта
Вид предназначение:
•За стрелба по мишени

Българска Наука брой 27

Калибър – .22 LR. .32 S&W Long
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя - 6 патрона (.22) 5
патрона (.32)
Затворен механизъм - система свободен затвор
Маса –1000 g
Дължина – 300 mm
Височина – 132 mm
Дължина на цевта –110 mm
Задръжка на спусъка – регулируем спусък
Мерни прибори – регулируем мерник
Дължина на мерната линия – 218 mm
Външен предпазител – двустранно предпазително лостче
Вътрешни предпазители – предпазител на
затворния блок, предпазител на пълнителя
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ВЪЛШЕБНАТА БЯЛА
ФЕЯ НА УЕЛС

”У каждого мгновенья свой резон,
Свои колокола, своя отметина.
Мгновенья раздают - кому позор,
Кому – бесславье, а кому – бессмертие.”
Из ”Мгновения”
Роберт Рождественски

- http://nauka.bg -

85

Българска Наука брой 27

Л

Биография

ейди Даяна Франсис Маунтбатън
Уиндзор беше само една.
Романтичната фея на Уелс разплака
цялото човечество на 31 август 1997
г. Майка Тереза каза, че никога няма да разбере
Божия промисъл за тази гибел и само след 9
дни издъхна. Къде си, Даяна? Толкова много ни
липсваш! Отлетяха повече от десет години от
твоята гибел, а Планетата не престана да очаква завръщането ти.
Приказката за лейди Даяна се оказа с фатален
край, а след нея остана зловеща празнота, която сякаш не беше истина. Светът търсеше нейното безсмъртно благородство, романтичния и
порив и обаятелния финес, връщаше непрестанно кадрите на спомените, за да види и усети
отново и отново светлозарната и доброта.
Даяна беше създадена, за да служи предано
на каузата на благотворителността. Мисията и
беше изпълнена достойно, защото идеалът на
милосърдието не беше предаден нито за миг.
В името на Кодекса на благотворителността,
принцесата на Уелс сътвори по чуден начин
свещен духовен Ренесанс в добрите нрави на
цивилизацията, стремейки се да излекува завинаги горестта в очите на страдащите, измъчените, немощните, осакатените, онеправданите,
изхвърлени от безпощадните и безмилостни
сили на естествения отбор и изгубили борбата
за съществуване. “Времето, което мина и истината, която си отиде”(Едмон Локар), не бяха
достатъчни за забрава.
Имало едно време една чудна принцеса, която
носела името Даяна и живеела в Уелс. Кралството я боготворяло като Принцесата на сърцата.
Принцесата на Уелс притежаваше аристократично потекло – баща и виконт Джон Спенсър
бе флигел-адютант на Крал Джордж VІ и Кралица Елизабет ІІ. Роден преди повече от четири
столетия, семейният герб на фамилия Спенсър
”Бог защитава правото”, бе стожерът в ценностната система на Даяна. Джон Спенсър бе
осмият лорд Спенсър и след смъртта му, Даяна наследи титлата лейди. Майката на Даяна
- Франсис Фърмой бе дъщеря на Морис Фърмой – четвърти барон във фамилията и член
на Английския Парламент. В неговото имение
в Норфък, известен като Парк Хаус, преминаха детските години на бъдещата принцеса на
Уелс.
Космополитната лейди Ди живееше за чест-

та на Уелс и на рода Спенсър - без завист,
омраза, лошо пожелание и ”в мир с всички
човеци.”(Римл. 12:18).
Лейди Даяна се бореше за победа над ”злото
чрез доброто.”(Римл. 12:21).
Лейди Даяна се молеше: ”за всичките човеци.”(І
Тим. 2:1).
Принцесата на народа се превърна в една от
най-светлите личности в историята на човечеството, поради което човешките думи и мисли са твърде безсилни, за да я обхванат и опишат в цялост.
Лейди Даяна ни говореше: ”Мир ви оставям;
Моя мир ви давам.”(Йоан 14:27).
Светът никога не забрави нейните прекрасни
нозе, носещи мир.
Даяна ще пребъде във Вселената на Мира.
След 31 август 1997 г. смъртта бе погълната победоносно, защото феята на Уелс победи не със сила, а с Божия Дух и с ”Божието
всеоръжие”(Ефес. 6:13). Принцесата на народа
получи седемте награди за победителя.
В продължение на години Принцесата на Уелс
осъществи изумителна по мащабите си благотворителна дейност като подкрепяше 110 бла-
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Ангелите пееха за най-преданата аристократка
на човечеството.
Пустош, време, горест и сълзи. Ако ние млъкнем камъни ще викат и ще видим цялото небе,
пълно с хваление.
Ще те чакаме да се завърнеш от градината на
ангелите, в колесницата на благородството, за
да поставиш в изящните си ръце този настръхнал и размирен свят. Твоята молитва за мир
беше свещена. Принцесата на сърцата ще се
появи ослепително съвършена, романтична и
усмихната както някога. Алилуя! Алилуя! Алилуя!
Автор: Теомира – Десислава Петкова

Българска Наука брой 27

готворителни организации, вземаше участие в
световни инициативи, свързани с борбата срещу СПИН, противопехотните мини. След чудовищната вакханалия в Босна Даяна пише: ”Ние
знаем, че жертвите на тези ужасни оръжия ще
имат нужда от грижи и подкрепа още много години напред.”
Трагедията в Непал накара Даяна да възкликне:
”Никога вече няма да се оплаквам от нищо.”
Много пъти Даяна напускаше двореца Кенсингтън и се срещаше с онеправдани и изоставени хора.
Лейди Даяна беше блажена, защото в смъртта я
следваха дела. Брилянтната благородничка никога не беше лицемерна, за да прегори съвестта
и, а нейната добра съвест и даряваше чистосърдечна любов. Несъвършеният до безумие свят,
който беше недостоен за ефирната и чистота,
чу нейното етернум вале. ”Сбогом! Сбогом!”
– плачеха покрусени птиците. Приказката на
шармантната лейди беше зловещо объркана.
Принцесата, която превръщаше куршумите
на войната в цветя, не успя да се отскубне от
коварните, проклети пръсти на земната смърт.
Планетата беше потресена от връх до корен.
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Евтаназия и хуманизъм
Автор: Теомира – Десислава Петкова

”Не ще се поддам на ничия молба да поднеса някому
смъртоносно питие, нито пък аз сам ще реша да сторя
такова подобно нещо. Също така не ще дам на жена
песар за унищожаване на плода; ще пазя своя живот и
своето изкуство винаги чисти и неопетнени от никакво
престъпление.”
Из ”Хипократова клетва”
- http://nauka.bg -
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В

Преамбюла на Конституцията на
Република България, приета на 12
юли 1991 г., народните представители от Седмото Велико Народно
Събрание възвестиха като “върховен принцип
правата на личността, нейното достойнство и
сигурност”. В чл.28 на глава втора от Нормативната Кралица, озаглавена “Основни права и задължения на гражданите” българският
законотворец изрично прокламира правото на
живот: ”Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва
като най-тежко престъпление”. По този начин
в правния мир намери своето интелектуално
битие хуманната мисия на българското законодателство.
Създаденото преди повече от 2000 години римско право ни завеща вечната си сентенция:
”Legalitas regnorum fundamentum.”, с която се
разкри сакралната връзка и обусловеност между Законността и Държавата като conditio sine
qua non.
”Omnis cellula ex cellula.” бе крилатият афоризъм на немския учен Рудолф Вирхов (18211902), за да покаже дългия еволюционен процес на изграждане на човешкия организъм и
приемствеността между клетките. Колко много
усилия и любов е вложил Всевишният, за да
сътвори по един чуден начин човешките същества. Едва ли природата е предполагала, че ще
дойде време, когато специален закон ще разреши умъртвяването на неизлечимо болни създания. Огромният еволюционен процес на homo
sapiens е свидетелство за дълбокия промисъл
на небето, за най-висшите ценности, които ще
получи този висш вид като сакрална духовна
санкция.
Всяко законодателство, което създава обществени отношения, чиято цел е консолидиране
на евтаназията, може да се определи като престъпление. Целта на правото като морал и културен феномен, като интелектуално пространство на справедливост, истина и съвършенство
е не създаване на престъпни правни състави,
а изход от една безизходна ситуация. По голямо влияние имат добрите нрави, отколкото
добрите закони. Чудовищно зловещо светотатство с добрите нрави представлява идеята да
се узакони евтаназията, защото се разрешава
убийство на себеподобни. Убийството е престъпление от общ характер, обществено-опасно
деяние, което е обявено от закона за наказуемо

и е извършено с пряк умисъл.
За небето смъртта не съществува, т.к. ”Христос
възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта
потъпка и на тия , които са в гробовете живот
дарува”.
Думата ”закон” в стария славянски език означава вяра и вероучение, а не правни норми, установени от държавната власт. Първият руски
летописец Нестор често употребява думата
”закон” вместо ”вяра”.
В първия си български речник Найден Геров е
указал, че ”закон” означава ”това, което е наредено от Бога да се пази и да се върви по него”,
а така също и ”начин на Богопочитание, вяра,
религия”.
В сръбския си речник Вук Ст. Караджич отбелязва, че ”закон” означава ”религия”, за да се
разкрие взаимната връзка и обусловеност между небето и земята.
Всичко, което е написано на небето, ще се осъществи на земята. Земният канон е нормативната стълба, по която Светият Дух слезе, за да
се въплъти в правни норми.
Десетте Заповеди, които Вечно Съществуващият възвести на еврейския народ от планината
Синай в пустинята, имаха силата на абсолютен
нравствен Закон. Мойсей получи тези Заповеди
от Божиите ръце, написани върху две каменни
скрижали. Така Господ сключи с еврейския народ Съюз или Завет, който беше наречен Стари
завет и имаше значение на абсолютно ръководство за хората до раждането на Иисус Христос.
Спасителят изпълни Стария Завет и сключи с
хората Новия Завет. Десетте заповеди определиха всички религиозни и нравствени задължения на хората. Шестата Божия заповед гласеше:
”Не убивай”. Всички заповеди посочиха какво
трябва да правим, за да живеем в мир помежду
си и да бъдем предани на Бога. Средствата, с
които се отличават добрите от лошите дела са :
вътрешният Божи Закон или свидетелството на
съвестта – внушенията и правилата на съвестта
и външният Божи Закон – Божиите заповеди.
Външният Божи закон представлява нравствения Закон, даден от Бога в Стария Завет чрез
Мойсей, а в Новия Завет – чрез Иисус Христос.
Десетте Божии Заповеди са израз на нравствения Закон, написан в сърцата на всички хора, за
да постъпват всички съгласно този Закон, както говори Свети Апостол Павел (Римл. 2:15).
Изпълнението на тези заповеди е необходимо
на всеки, за да наследи вечен живот. Шеста-
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та Божия Заповед е щит за правото на живот,
която ни забранява извършването на всякакъв
вид убийство: пряко и косвено, физическо и
духовно и ни задължава да пазим неосквернени както нашите души и тела, така и тези на
ближните ни.
Видимият и невидим свят се контролират от
абсолютната положителна сила, назована на
човешки език Бог и всеки, който дръзне да предизвика на дуел Светая Светих, ще бъде погубен от вечното добро.
В чл. 3 от Всеобщата Декларация за правата на
човека, приета от Общото Събрание на Организацията на Обединените нации с Резолюция
217 А (ІІІ) от 10 декември 1948 г., изрично е записано, че ”Всеки човек има право на живот”.
Европейската Конвенция за защита правата на
човека и основните свободи в част І,чл. 2 постанови: ”1. Правото на живот на всеки се защитава от закона. Никой не може да бъде умишлено лишен от живот...”.
Закрилата на правата на човека бе определена и гарантирана от 4 основни документи на
ООН: Всеобща Декларация за правата на човека (1948), Международният пакт за икономическите, социалните и културните права (1966),
Международният пакт за гражданските и политическите права (1966) и Факултативният Протокол към него. Декларацията бе манифест изцяло с морална сила. Пактовете представляват
международни договори, обвързващи държавите, които са ги ратифицирали. Взети заедно,
те бяха илюстрация на 4 последователни етапа
на изработване на документа, което Общото
Събрание на ООН назова Международна Харта за правата на човека.
Европейският съюз постави човешката личност в центъра на своята дейност. ”Всеки човек
има право на живот.”(част ІІ, озаглавена ”Харта на основните права на съюза”, чл. ІІ-2, носещ името ”Право на живот” от Конституция
за Европа).
В ”Декларация на независимостта”, произнесена пред Конгреса на 4 юли 1776 г. Томас Джеферсън каза: ”Ние смятаме, че видни от само
себе си са истините: всички хора са създадени
равни, а техният Създател ги е надарил с някои
неотменими права, измежду които правото на
живот...”.
Във ”Втори трактат за властта” Джон Лок
(1632-1704) определи естествените права на
човека като право на ”живот, свобода и имуще-

ство”.
Естественият закон е вечен закон.
Американската Декларация за правата и задълженията на човека (1948) прокламира в гл. І,
чл. 1 озаглавена ”Права”, че ”Всяко човешко
същество има право на живот...”.
В този контекст важно значение имат Американската Конвенция за правата на човека, според която: ”1. Всяко лице има правото да бъде
зачитан животът му. Това право се защитава от
закона и – по принцип – от момента на зачатието. Никой не може произволно да бъде лишен
от живот.”(гл. ІІ ”Граждански и политически
права”, чл. 4 ”Право на живот” от Конвенцията) и Африканската Харта за правата на човека
и народите, в която се възвестява, че: ”Човешкият живот е неприкосновен. Всеки има право
да бъдат зачитани неговият живот и цялостта
на неговата личност. Никой не може произволно да бъде лишен от това право.”(част І ”Права
и задължения”, гл. І ”Права на човека и права
на народите”, чл. 4 от Хартата).
Човешкият живот е свещен и чуден дар, който
се дава само веднъж. Колко е лесно да се натисне спусъка и да се унищожи виталността.
Разстрел без угризения на съвестта. Всяка една
будна съвест ще спре това безумие – ”Стой!
Долу ръцете!”(Алеко Константинов) Не досягайте негово величество Човекът! Живот a tout
prix.
Със сигурност ”Слънцето никога не е светило
над по-достойна кауза.”(Томас Пейн, ”Здравият разум”).

Как да помогна? Всеки може да даде
своя принос!
***
Инициатива на
БГ Наука за преводи
на текстове
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За призива и за антипризива
или за младите учени и начина им на
употреба
доц. д-р Любима Йорданова
От 38 години не е имало реформа в реда и
начина за присъждане на научни степени и
научни звания в България. Цели 38 години.
Две поколения учени и никаква реформа. А
тя е свързана с израстването на учените
във висшето образование и науката у нас и
тъй като няма само национална наука,
въпросът засяга и един друг, не помаловажен въпрос – за статуса на
българския учен в европейски и световен
контекст.
„Законът за научните степени и научните
звания” и от 1972 г. Макар и козметично
преправян през годините, той продължава да
буди смях с идеологическите си аспекти, с
изискването си да се подпомага развитието на
социализма у нас, както и с правилника си,
който изисква характеристика от партийния
секретар, от партийната, комсомолската и
профсъюзната организация при
кандидатстване и т.н. и т.н. От 20 г.
социализмът го няма като обществена
система, в нея отдавна доминира партийният
плурализъм, разбил тоталитарната обществена
система, от четири години държавата ни е
пълноправен член на Европейския съюз, но
навиците и стереотипите от социалистическо
време все още не са си отишли и не са
заменени с други, които изисква съвременното
обществено развитие на България,
включително и в сферата на висшето

Посоченият закон обаче е и невалиден в
частите си, в които противоречи на
Конституцията на Република България според
параграф 3, алинея 1 от Преходните и
заключителните разпоредби на самата
Конституция в качеството си на ЗАВАРЕН
ЗАКОН. Въпреки това по него вече 20 г. се
раздават дипломи на хората с надвисше
образование. „Манджа с грозде”, ако си
позволим да използваме един простонароден
разговорен израз, който като че ли си е съвсем
на мястото в контекста на съвременната
българска наука – изостанала с десетилетия от
стандартите на съвременната европейска и
световна наука, демодирана, лошо оборудвана,
бедна.
И така, на 15 април 2010 г. на второ четене в
Народното събрание беше приет „Закон за
развитие на академичния състав”, който още
не е публикуван в „Държавен вестник” и може
да бъде коментиран само в най-общите си
положения. Едва ли някой сериозен учен си е
въобразявал, че статуквото няма да скочи в
защита на привилегиите си, с които сега
трябва да се раздели, че академици, членкореспонденти, професори, старши научни
сътрудници първа степен от БАН, доктори на
науките и т.н. няма да нададат вой срещу
новия закон, ликвидиращ привилегиите, с
които са се ползвали в старата комунистическа
система на науката в България. Тя така и не
беше разградена през изминалите 20 г. на уж
демократичен преход. Едно поколение и
историческият преход не е извършен докрай.
Но фактът, че старата номенклатура вплете в
мрежите си и младите хора и ги хвърли като
стръв да защитават привилегиите й с оставане
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на статуквото в науката, преля чашата. Просто
изчаках реакциите, които не закъсняха в
интернет. Затова в следващите редове ще
коментирам части от призива на протеста с
организатори сдруженията „Когито”, ИРИОН
и др. - http://priziv.org/in...id=271&Itemid=1 . А
като чета имената на неправителствените
организации, които подкрепят протеста, ми е
пределно ясно, че действително изразът
„неправителствена организация” в България
може да се употребява единствено като не
особено почтен израз. Сред тях са „Съюзът на
учените в България” /тоталитарна
организация/, „Гражданско движение за
защита на науката и образованието в
България” /също тоталитарна организация, от
кого и от какво трябва да бъде защитавано
висшето образование, има си европейски
норми, които просто трябва да се
транспонират в българското висше
образование, те съвсем не са лоши,
европейската наука е доста по-развита от
българската, говорим за десетилетия разлика/,
сдружение „Юристи за правова държава” /те
пък защо не се занимават с нереформираната
съдебна система, нали именно правовата
държава изисква съвременни закони, а не
закони от 1972 г. в науката/, фондация
„Български адвокати за правата на човека”/кой
е нарушил правата на учените в България
освен остарелият закон от 1972 г. с
идеологическите си аспекти, за обществените
науки – политология, социология и др. това
изискване си е реална смърт/.
Критика и аргументация
Критиката на младите учени е, че в новия
закон „няма критерии по същество за това,
коя длъжност срещу какви минимални
изисквания се заема. Съществуват само
формални правила и процедури за заемането
им”. Да, така е. Това е законова рамка.
Конкретизацията е различна за различните
университети и различните специалности, но
критериите са критериите на съвременна
наука, която е европейска и световна. Те би
трябвало да се познават по места. Просто
висшето образование и науката в България се
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАТ, за да се хармонизират
със световната наука, която винаги е била
децентрализирана. Пирамидалната структура

в България е наследство от социализма и е
създадена с насилие през 1946 г.
„Не е известно длъжностите признават ли
се от другите научни/ учебни институции в
страната и в чужбина, където държавно
гарантираните дипломи, подкрепени с
международни споразумения имаха признание
досега”. Това твърдение не е вярно. През 2005
г. Европейската комисия създаде документ,
свързан с признаване на квалификациите,
който дава права на държавите-членки на
Европейския съюз сами да решават при
назначаване на специалисти от друга държавачленка. Всяка държава-членка, всяка фирма
дори сама определя степента на обучение,
което изисква от новоназначения специалист.
Това е също част от децентрализацията и
основния принцип на Европейския съюз –
принципа на субсидиарност, т.е. решенията да
се вземат на възможно по-ниско равнище до
гражданите. Само по отношение на
специалността „Право” изискванията са много
високи поради различното усвояване на
нормите на европейското право особено в
новоприсъединилите се държави. Това не е
дискриминация а изискване за спазване на
европейските норми.
„Степените и длъжностите се заемат при
оценка от 5-(или 7-)членки, назначени и
платени от ректора /директора в БАН, СА/.
Факт, който е недвусмислена предпоставка
за корупционни практики и злоупотреби с
власт.” Едва ли заплащането на труда за
рецензията непременно трябва да се свързва с
корупционни практики. Подобно твърдение е
свързано с реалностите в България днес,
когато е в сила старият закон, но не и в
науката и висшето образование като такива.
Плаща се за извършена работа, плаща се на
специалист от съответната тясна научна
област, а не на партиен другар, който ще
изпълни партийното си поръчение, не на
приятел, който има друга специалност. Този
специалист най-добре може да представи и
аргументира приносите на дисертанта,
кандидата за академична длъжност, като за
специалности с малък брой специалисти в
България или нови специалности ще се
назначават рецензенти от чужбина. Тази е и
нормалната практика в развитите държави,
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наднационалното развитие на съответната
национална наука и висше образование. На
преден план за първи път в България се
появяват най-после знанията на специалиста,
които трябва да бъдат единствено водещи при
преценката на постиженията, а не
идеологическите критерии, които сега се
прилагат в цялата йерархия на висшето
образование и науката, като се стигне до
Висшата атестационна комисия и работата й
за утвърждаване на старото статукво и
идеологията му.
„За получаване на степента доктор няма
критерии /напр. да се изисква поне минимален
научен принос/. Затова пък тя дава големи
права – например човек веднага след защита
на докторантура може да кандидатства и
да стане професор! Колко ли „спешни”
професори ще получим веднага след
приемането на този закон? Дори някои
законотворци са бързи кандидати за такива
длъжности!” И тук има неразбиране.
Научният принос се определя различно за
различните клонове на науката. Критериите
във физиката, химията, биологията не могат
да бъдат приложени към обществените науки
например. Научният принос се съизмерва със
състоянието на науката най-малко на
европейско равнище, което трябва да се
покрие от работата на дисертанта. След
докторантура човек може да кандидатства за
доцент, а не за професор. Терминът „спешни”
професори е поредният нонсенс. Бил Гейтс
напредна в информационните технологии, без
да е професор, още по-малко „спешен”,
интересен термин. Отново критерият за
отричане на новия закон е свързан с
„отлежаването” на кадрите. Какъв е смисълът
човек да става професор на 60 и над 60
години? Не е ли по-добра практиката
хабилитацията да се получава на възраст
около 35-40 г., за да има време човек за
няколко години да се научи да попълва и
кандидатства в европейски проекти и след 40
г. да управлява подобни проекти в науката,
които изискват участие на учени от най-малко
три държави-членки? Не е ли за предпочитане
практиката в развитите европейски и
неевропейски държави? Защо отправната
точка е винаги статуквото на
социалистическата наука в България? И този

текст са го писали млади учени? Едва ли.
Младостта е креативна и иновативна.
Природен закон.
„Всичко това, кокта и фактът, че науката и
висшето образование, макар и мизерно
финансирани, са все пак работещи системи,
поддържани от достатъчно компетентни
учени и преподаватели ни карат да
ИЗИСКВАМЕ от Правителството един
безпристрастен, достатъчно добре
дефиниран и съгласуван с останалото
законодателство закон за академичното
развитие. Поради това настояваме за вето
от страна на Президента, предвид че
законът бе приет със светкавична бързина
вчера!” Факт е, че науката и висшето
образование в България са мизерно
финансиране и вината за това е именно в
неподготвеността на учените за участие в
единното Европейско изследователско
пространство. Вече бившият ресорен комисар
за изследванията и иновациите Янез Поточник
откри на 24 септември 2009 г., в Европейската
година на творчеството и иновациите, в
Брюксел Изпълнителната агенция, която
разполага до 2013 г.със 7,5 милиарда евро за
учените на Европейския съюз. Беше обявено
стартирането на 600 пилотни иновативни
проекта. Просто българските учени не са все
още част от Европейското изследователско
пространство. Толкова за компетентността и
за достатъчната компетентност на българските
учени. Пари за наука има, но те се вземат със
знания и много, много труд. Използването на
думата безпристрастен тук е неуместно,
защото българското законодателство трябва да
бъде хармонизирано с европейското и това е
изискване по Копенхагенските критерии за
членство в ЕС.
Идеята за вето от страна на Президента не е
лоша, но само като идея. Все пак трябва да се
има предвид и личността, до която се отправя
молбата. Ако се погледне сайтът на
Президента - http://www.president.bg/p_bio.
php , могат да се направят следните
наблюдения. През 1981 г. президентът
Първанов завършва университета и веднага е
назначен като научен сътрудник в Института
по история на БКП. Първата стъпка в науката
е направена мълниеносно в противоречие с
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практиката да работиш като проучвател
няколко години. През 1989 г. е вече старши
научен сътрудник в същия институт. Значи за
осем години той прехвърква през три степени
на званието научен сътрудник, защитава
докторат и се хабилитира, това са пет стъпала
в йерархията, нещо непостижимо, ако се
спазва остарелият Закон от 1972 г. Ясно е, че
летящият старт е имал политическа и
идеологическа подкрепа. Самата дисертация е
за Димитър Благоев, който в моя учебник по
история беше представен като „тесен
социалист”, т.е. комунист, а в биографията на
президента Първанов пише, че той се е
занимавал с „ранния период на българската
социалдемокрация”, което си е чиста
неистина. Така че вето, от кого и с каква цел,
връщане назад във времето, ново
утвърждаване на социализма в българското
висше образование и науката на България?
Това ли искат протестиращите? Едва ли. Искат
го тези, които са написали и подали текста.
Старите, а не младите учени.
„Ние искаме чрез нормални условия за труд и
за научни постижения всеки от нас да има
правото на научни успехи и оттам и на
академична кариера.” Нормалните условия за
труд се създават и предвид нестабилността на
българската икономика би било добре
българските учени да се насочат към
европейските проекти, които задължително
изискват сътрудничество с други европейски
държави, членове на ЕС. Правото на научни
успехи е свързано с количество и качество
вложен труд, иначе никой не е отнел това
право дори сега, по стария Закон от 1972 г.
В заключение ще кажа, че исканията на
протестиращите млади хора от полето на
науката е по-скоро емоционален вик за
подобряване, а не аргументирано
противопоставяне на разумния и балансиран
„Закон за развитието на академичния състав”,
в който е направен разумен компромис със
статуквото с оставането на научната степен
„доктор на науките” /голям доктор/ на
доизживяване. В практиката на развитите
държави има само един доктор /малък доктор/
и той е последната степен на висшето
образование, обхващащо бакалавър, магистър
и доктор. Новият закон създава рамката на

децентрализираното българско висше
образование и наука.
Какво предстои? Предстои акредитация на
българските висши училища, а не вузове,
както пише в призива. Това е дума от времето
на социализма, ясно е кой е писал текста, не
младите учени, тя не е дума от техния речник!
Акредитацията трябва да бъде по Болонския
процес, който за развитите държави от
Европейския съюз завърши заедно с
програмата за дигитализация на висшето
образование eLearning през 2006 г. Ако
висшите училища в България не се
акредитират по Болонския процес, ясно е, че
няма да има пари от европейски проекти.
БАН не може да се акредитира по Болонския
процес, защото няма факултети, студенти, не е
висше училище. Единствената възможност на
институтите от БАН, уедрени като центрове, е
да се водят административно към структурата
на университетите. Съвременните европейски
университети включват факултети /обучение/
и изследователски центрове /научни
изследвания/. Вижте структурата на който
искате от европейските университети. Просто
влезте в сайтовете им – Копенхагески,
Стокхолмски, Университета в Хелзинки,
Виенският университет, Сорбоната и т.н. Това
трябва да направи и България. Отделянето на
науката в БАН и отдалечаването й от
университетите просто лиши българската
наука от иновативното мислене на студентите,
което не само че е много голяма грешка, но и
престъпление спрямо науката.
Пътят е Болоня, трябва да го следваме. През
1999 г. Република България заедно с други
държави е подписала Болонската декларация и
трябва да изпълни съдържанието й. Тези
усилия ще доведат до признаване на
квалификациите на българските висшисти и
ще улеснят кандидатстването им за работа в
други държави-членки на ЕС.
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Тема:   16 април 1925 г., 85 години  
Потребител:  КГ125

Линк: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8927

http://www.lostbulgaria.com/?p=2452
По решение на ЦК на Българската комунистическа партия, Военната му организация прави
опит да убие цар Борис Трети, да събере елита на погребението му и да извърши мащабен
бомбен атентат, с който с един замах да ликвидира лидерите на Царство България и да обяви
евентуално революционни действия с цел въвеждане на социализъм.
Дълго време това е най-масовият атентат в историята. Взривът на гарата в Болоня през 1980
г. опитва да застигне рекорда му, но не успява...
до взрива на американските казарми в Бейрут
през 80-тте, и разбира се, до 11 септември,
след която дата светът стана такъв, че вече тези
неща не ни правят впечатление.
Жертвите са тук:
http://edinzavet.wor...nedelia-victim/
Генерали, офицери, 8 деца, работници, стругар, съдия, видният учен професор Стоян Романски, обикновени хора...
За да се предизвика събиране на елита, е планирано да се убие царя, в прохода Арабаконак.
Атентатът не успява, загиват пътуващите в
един единствен открит автомобил с царя проф.
Делчо Илчев и дворцовият служител Котев.
Борис III е карал колата, остава невредим, побягва към Орхание (Ботевград), стреляйки по
нападателите, среща автобус, връща го в града
и оттам вдига войска за да преследва убийците.
Поради неуспеха на атентата, комунистите
убиват генерал Константин Георгиев, в момент,
в който води внучето си на църква, точно пред
църквата „Свети Седмочисленици“ в София.

http://images01.snim...g/000004429.jpg
http://upload.wikime...mory-Plaque.jpg
Предварително, на тавана на църквата се складират десетки килограми взрив. Помощник на
комунистическите атентатори е клисарят Петър Задгорски, лабилен човек, който е заплашен, че ще убият децата му.
При взрива, за увеличаване на поражението е
поставена сярна киселина. За да се съберат повече хора, по наети от улицата деца са пращани
покани до различни представители на елита.
Точно по време на опелото на ген. Георгиев, на
16-ти април 1925 г., в 15 ч. 20 мин. взривът е задействан. Поради големият брой хора видните
гости на опелото са изтиакани напред и взривеният покрив се стоварва върху народа отзад.
Борис Трети не присъства, защото е закъснял
(отива да изкаже съболезнования на близките
на загиналите в Арабаконак) и екзарх Стефан
решава да не го чака. Царят пристига малко
след взрива и се включва лично в изваждането
на пострадалите.
Денят е Велики четвъртък, 16-ти април, 1925 г.
и никак не е избран случайно. Целта е радикализиане и всяване на страх в цялото общество.
Българската национална драма навлиза в ново
действие.
След атентата властите действат енергично.
Военният
комендант
на
София полковник Велизар Лазаров http://
bg.wikipedia....%80%D0%BE%D0%B2 без колебание обявява военно положение, изкарва
гарнизона, градът е блокиран и скоро повечето
от атентаторите са заловени или убити в прес-
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трелка в нелегалните си квартири. Заловените
са осъдени, вкл. и на смърт.
Това е последното публично изпълнение на
смъртна присъда в Европа.
http://www.lostbulgaria.com/?p=2455
http://www.lostbulgaria.com/?p=2454
http://www.lostbulgaria.com/?p=2453
Мъртвите са над 200, ранените - над 500. Патриархална България е погребана под развалините. На дневен ред е психологията на гражданската война.....
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Тема: Византийската колониална империя в
Индийския океан 610-1453
Потребител:   glishev
Линк: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8905

П

реди време стана дума за византийски и изобщо балкански алтернативки и написах две - в едната
Византия оцелява поне до Наполеоновите войни, макар и като регионална сила, а
после се превръща в модерна република с конституция и безславно се упътва към копонката
си в ъгъла на ЕС.
На въпроса не предвиждам ли колониално развитие на империята тогава отговорих, че няма
как - бях предвидил твърде късна стартова точка на алтернативката, от която вече можеше да
се спасят само трохи от някогашното ромейско
могъщество.
Днес в темата за сектите Incorrectus ме светна, че единствените, с които православните
не са се сблъскали, вероятно са будистите. И
си казах: ето я алтернативката с колониалното развитие - през Червено море към Индийския океан и бреговете на Индия! За да бъде
това възможно обаче, Червено море, а дори и
Персийският залив трябваше да бъдат под византийски контрол. За да бъде това възможно,
трябваше да намеря достатъчно ранна изходна
точко, от която Византия да може да тръгне на
изток с що-годе реалистичниизгледи за успех.
Впрочем, има една сила, която е провеждала експедиции в Индийския океан с изходни
бази от Червено море - това е наследницата
на Византия, Османската империя. Знаете за
Пири Реис, а може би и за династичните бракове между османските султани и султаните в
Малайзия. Сама по себе си би могла да се получи прекрасна алтернативка по Пол Джонсън
за колониалните борби между Османската, Китайската, Британската, португалската и нидерландската колониални империи в региона, но я
оставям на няко по-вещо в периода лице
Във всеки случай една средиземноморска сила

може спокойно да се превърне и във фактор в
Индийския океан (или пък такава от Индийския да излезе на Средиземно море - примерите с древен Египет и Ахеменидите са налице,
разбира се, погледнато съвсем приблизително).
И така, годината е 610. В Константинопол токущо е пристигнал картагенският екзарх Флавий
Ираклий и е осъществил успешен преврат. Империята е под заплаха от всички страни. Аварите и персите са задвижили страховити сили - от
дивите степи и от необятните простори на Азия
огромни пълчища, жадни за кръв разтърсват
земята със стъпките си. Те искат да се срещнат
от двете страни на Проливите. Пречат им само
дървените бордове на флота и здравите зидове на Константинопол. Няма пари, няма хора,
оръжието не достига, столицата е в отчаяние.
Ираклий почти е готов да зареже всичко и да
избяга обратно в Картаген, откъдето да наблюдава безпомощно края на империята. Патриархът и народът го умоляват да не ги изоставя.
Да прескочим войните с Персия. Ираклий нанася жестоки поражения на Сасанидите с помощта на българи и хазари, докато в тила му
столицата удържа славяно-аварските пристъпи. Иран е на колене, шахът и повечето му
пълководциса мъртви, оредялата войска на
императора пои конете си в Тигър, Ктезифонт
предава ключовете си. Кръстът е върнат на ромеите, които сами не могат да повярват колко
пълен е триумфът им. Годината е, да речем,
630. Тук трябва да започнат различията с истинската история.
Ираклий повтаря действията на Траян: създава
провинции (всъщност префектури) Месопотамия, Вавилония и Армения и извежда границата си с победена Персия по Тигър и по източните граници на Армения. Арменското царство
значително се разширява, но не придобива независимост, защото византийски и български
гарнизони са разположени из кавказ чак до Ка-
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спийските врати. Грузинците също получават
едновременно „закрила“ и печелят територии.
Българите и хазарите се задължават със съюзен
договор и много персийско злато.
На юг ромеите стигат до устието на Тигър и
Ефрат в Персийския залив. На мястото, където е истинската басра, започва строежът на огромния град, пристанище и крепост Ираклия.
Императорът се обявява за шах (или на гръцки
„василевс“) на Персия и временно се настанява
в Ктезифон като смята окончателно да премести столицата си в Антиохия, откъдето да има
контрол едновременно върху западните и източните си провинции. Същински Иран е оставен на последните Сасанидски издънки, които
в продължение на двайсет години ближат рани,
а след това започват да се избиват за владенията си на платото.
В 632 последователите на наскоро починалия
арабски пророк излизат от пустинята и се насочват към Йерусалим. При Ярмук нанасят
жестоко поражение на византийската армия
(636) и екзалтирано влизат в Свещения град.
Императорът е твърде стар и ударът е неочакван, а наследниците му в далечния Константинопол изглеждат безпомощни. Един от служителите му, екзархът на Ираклия взима нещата в
свои ръце. Изоставя строежите почти без охрана, събира гарнизонните части из цяла Месопотамия, свиква наемници от отвъд Кавказ, както
и арменскии грузински съюзници и се впуска
в контраатака срещу арабите. В последвалата
битка при Дамаск няма победител (638), но нашествениците не успяват да превземат града.
В 639 ромеите обсаждат халифа в Йерусалим.
Арабският поход към Египет е отменен, което
позволява на империята глътка въздух, но пък
екзархът е принуден да свали обсадата на Йерусалим, защото двете крила наарабските сили
се обединяват. През следващите години (640641) войната се води ожесточено, но без решително поражение за една от двете страни из
цяло византийска Сирия. Императорът умира
в Ктезифон и в Месопотамия започва въстание
на „белодрешковците“, тоест на персийските
селяни. Сасанидските мирзи в Иран не успяват
да се възползват от това, а въстаниците не могат да превземат сами нито Ираклия, нито Ктезифон, така че отрядите им просто безчинстват
срещу собствените си села. Бунтът означава,
че намалява работната ръка в Месопотамия. В
резултат там настъпва глад, последван от епи-

демия и бунтът се самоунищожава. Жертвите
са безброй, но съдбата е милостива към ромейската власт.
В Антиохия екзархът на Ираклия се обявява
за император. Налага му се да остави армията си и да иде до Константинопол, където да
избие Ираклионите, които иначе биха отцепили Консатнтинопол от източните завоювани
земи. Това позволява на арабите да превземат
Дамаск и да опустошат целия десен бряг на
Нил. Антиохийският събор от 643 г. признава
монотелизма (или миафизитизма, ако искате)
за истинска вяра, а Антиохия става столица
на империята. В Константинопол са недоволни, но зависят от житните доставки от Египет,
така че си мълчат. Василевсът автократор (или
падишах-императорът за феновете на „Дюн“)
дава религиозна свобода и на монофизитите от
Палестина и Египет, които иначе охотно дезертират на ислямска страна. В серия кампании от
645 до 655 арабската мощ е сломена. Повечето
бедуини се отмятат от исляма и верността си
към халифата. Някои племена приемат християнството в някоя от източните му форми и
дори минават на имперска служба. Халифът
на Мека и Медина става васал на империята. В
южните райони на Арабия, в Йемен, се появява
християнско царство, което заедно с Византия
и Аксум държи в шах халифските територии.
Йерусалим и Дамаск се връщат под имперска
власт. построена е огромна крепост в дъното на
залива Акаба, която пресича възможността за
ново арабско нашествие в Египет.
В 680, притиснати от хазарите, част от българите нахлуват през Дунава. Без никакви военни действия новият император потвърждава
статута им на федерати и властта им между
Хемус и Истър: империята е ангажирана да
умиротворява владенията си на изток - трябва
да се въстановят Египет, Сирия и Месопотамия, да се покръства персийското население,
да се ремонтират крепости, напоителни съоръжения, пристанища и дори пътища. Центърът
на византия се е изместил на изток - Антиохия
е столица, православието, монотелизмът и монофизитизмът са еднакво легитимни учения на
имперската Църква, а по източните граници са
оцелели манихейски, зороастрийски, митраистки, несториански и ариански общности. На
тях, както и на евреите, империята гледа с недоверие. Дворът на шаха-император се ориентализира силно - там се говорят както гръцки,

- http://nauka.bg -

99

Българска Наука брой 27

Научен Коментар
така и сирийски, арабски и персийски.

диофизитизма и Рим.

В 715 съборът в Сидон утвърждава иконоборството като истинска вяра, но оставя правото
на константинополските граждани и на жителите по западния бряг на мала Азия да вярват
както намерят за добре. Новата исаврийска династия е съвършено ориенталска, възприема
Бог като напълно транцендентен и няма нищо
против монофизитизма и иконоборството. В
720 халифът на Мека и Медина се покръства
като монофизит и иконоборец при условие, че
му се разреши вместо камбанарии да строи минарета на черквите и да канонизира Мухаммад
като християнски светец. В 716, възмутени от
ересите на империята, жителите на Сердика,
Солун и Филипопол се отмятат от верноподаническата си клетва и доброволно преминават
под властта на хан Тервел. Папата в Рим отлъчва всички източни църкви и императора и праща на Тервел кралски скиптър, а Тервел се покръства като православен. Българската Църква
се базира в Сердика под старинното име Прима
Юстиниана.

В средата и края на VІІІ в. мощта на Византия
се консолидира и императорите успяват да разширят влиянието си над Етиопия, Арабския
полуостров и Персийския залив. Етиопското
царство е принудено да признае сюзеренитета на императора и да се лиши от повечето си
крайбрежни владения. Повечето арабски племена и царства последват този пример, а по
крайбрежието на полуострова и на африканския бряг на червено море са основани пристанища и крепости. Конфликтите между иранските сатрапи и мирзи са насърчавани с цената
на умели подкупи от Антиохия, което позволява на ромеите дапридобият важни владения
по бреговете на персийския залив. Към 800 г.
империята реално излиза на Индийския океан.
напредва и процесът на етническо смесване
между персийските, сирийските, арабските,
арменските, грузинските и гръцките поданици
и съюзници на империята.

В 717-720 се води война между Византия и
България, в която пострадват изключително
константинополското и солунското население.
Императорът заповядва да се избият голяма
част от гражданите на старата сталица, защото не споделят търпимостта на престола към
източните християнства. Когато Солун е превзет обратно с помощта на флота, същото сполита и солунчаните. В крайна сметка България
и Византия сключват мир като Солун, Одрин,
Константинопол и Драч остават за империята.
Папата насъсква лангобардите срещу византийските владения в южна Италия и те пеминават
към лангобардското кралство, което слага край
на Равенския екзархат, но флотът от Картаген
успява да опази поне Сицилия от лангобардско
нашествие. Далматинските градове обявяват
пълната си независимост от империята. докато
в сицилиявсе повече се засилва гръцкият фактор, в България и Далмация влиянията са изцяло латински. България така и не навлиза в криза през VІІІ в., тъй като империята почти няма
влияние в българските вътрешни работи. В 730
реално започва Великата схизма, заради която
редицаправославни архиепископи на Константинопол стават мъченици, тай като империята
наказва лоялността им към иконопочитанието,

В западната част на Европа Каролингите разгромяват вестготска Испания и я присъединяват към империята си. Сложен е край на испанското арианство. По същото време българите
на Крум (който е православен) безнаказано
превземат Солун, който флотът не успява да
защити. След това българите се насочват към
аварите, които напълно унищожават. Блатненското, Хърватското и Моравското княжества
служат като буфер между франкската и българската империи, но българите са във влошени
отношения с папата, който е предпочел франките за свои закрилници и е провъзгласил Карл
Велики за император.
В ІХ-Х в. две морски свръхсили се очертават
в два противоположни края на Стария свят. От
една страна Византия доминира Средиземно
море, Червено море и каботажа по Индийския
океан от Мадагаскар до Цейлон, което превръща империята в най-богатата държава, съществувала някога. От друга - скандинавските пирати съсипват Британските острови и бреговете
на франкската империя, която при наследниците на Карл се разпада на все по-дребни късове.
В 845 византийски флот опустошава цялото
средиземноморско крайбрежие на франкските
кралства - от Реджо Калабрия до Гибралтар.
В 853 некадърният пълководец Борис-Миха-
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ил, крал на българите и аварите, губи Солун от
византийския флот. Опитите му сам да създаде черноморски флот завършват с пожарища
в Малка Скития. В 875 по заповед на кесаря
Варда е започнато прокопаване на плавателен
канал между Червено и Средиземно море.
Общото повишаване на благосъстоянието във
Византия (може би вече е по-точно да я наричаме Румелия, защото е силно ориентализирана)
позволява на империята да контролира едрите
земевладелци и да остави на селяните стратиотски статут и собственост над парче земя.
Персите, сирийците, арменците, египтяните
и азиатските гърци са достатъчно лоялни, за
да може да имсе разчита като войска. Бунтове
почти няма, градовете процъфтяват, а търговските контакти достигат Драконовите планини
в Черна Африка, Индия, огромния масив острови между Индийския и Тихия океан и дори
Китай.
Контролът над имперските васали постоянно
се затяга докато Армения и Грузия окончателно са анексирани, а автономията на етиопския
негус е силно намалена. Същевременно в Африка тече усърдна мисионерска дейност на
Александрийската и Аксумската патриаршия,
както и от страна на митрополита на Картаген
(който все така е под византийски сюзеренитет). Арабският полуостров непрекъснато ври
и кипи от враждите на арабските племена и
царства, но товапозволява на ромеите да контролират крайбрежието и северната граница,
ограничавайки амбициите на вестните вождове. Опитът на всеки ирански сатрап да се
издигне над равните си и да обедини платото
приключва с наказателна експедиция на имперските камилски катафракти.
След ХХ-те години на ХІ в. се наблюдава повишаване на корупцията и засилено влияние на
дворцовите аристократи в Антиохия за сметка
на военните и административни власти в провинциите. Повишават се данъците, разточителството в големите градове става невъобразимо,
а някои недоволни селища са сравнени със земята и на тяхно място са създавани държавни
латифундии с черни роби от Африка. Изглежда, че империята се задъхва под собственото си
огромно богатство и липсата на воля за решителна експанзия към океана или Иран или пък
за реконкиста на Балканите (а междувременно
в Европа тече страховита война между българите и германците за императорската корона на

Запада).
В петдесетте години на ХІ в. в Средиземно
море се появява нова сила, преминала покрай
бдителността на западния византийски флот
- норманите. Тези първоначално малобройни
рицарски отряди умело са насочени от германските императори към византийска Сицилия,
която бързо превземат и я превръщат в база за
бъдещи по-големи успехи. Дукът на Палермо
се сдобива и с важното пристанище Кротон
на калабрийския бряг, откъдето замисля удари
срещу византийски Коринт и Драч. но преди
това амбицията му го води към баснословните
богатства на Картаген, който пада в ръцете на
норманите в 1055 г. Следват Драч в 1056, Коринт в 1057 и Атина в същата година. Изглежда, че нищо не може да спре норманите по пътя
им към Солун и бившата столица на Босфора,
когато местните жители просто отварят вратите на градовете си за българите, за да се избавят
от новия нашественик. След редица сражения в
Македония в 1057-1059, двете страни сключват
мир - Гърция и Илирик остават за норманите, а
Солун и Константинопол - за българския крал.
Разбира се, този мир ще бъде нетраен. Междувременно венеция се е сдобила с властта над
далматинските градове. Зета и Рашка са васализирани от българите, а Хърватия - от Германското кралство на Саксонската династия. Моравия е поделена между двете сили.
В 1060 Византия е унизена с мирен договор,
според който губи всички свои европейски владения, Картаген, Сицилия и Крит, което излага
Александрия, Ефес и Кипър под заплаха и унищожава контрола върху Проливите. За щастие
на ромеите, новосъздадената норманска морска
империя се разпада бързо на отделни владения,
които враждуват помежду си, с българите, немците и Венеция, а България се оказва въвлечена
в конфликти с маджарите, печенегите и Киев.
На пръв поглед загубата на европейските владения би трябвало да позволи на ромеите да се
съсредоточат в източни завоевания, но империята няма време да консолидира силите си - от
изток се задават Селджукидите. Преминавайки на юг от Каспийско море в търсене на нови
владения на запад, свирепите номади увличат
със себе си някои персийски благордници,
търсещи възможност да заграбят византийска
плячка. Тюркските водачи лесно приемат зо-
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роастризма, който не противоречи особено на
собствените им традиции. В 1069 нова беда
сполита Източната „Римска“ империя - нашествениците превземат и разграбват Ктезифон, четвъртия по големина и значение град
(след столицата Антиохия и огромните пристанища Александрия и Ираклия на Тигър). В
1071 войските на империята и номадските орди
се срещат при Манцикерт, където разгромът на
ромеите е страшен. Император Роман е пленен,
а Мала Азия, Сирия и Месопотамия падат без
остатък в ръцете на завоевателите. В Ираклия,
Кипър, Грузия, Армения и Трапезунд се задържа християнска власт, но под сюзеренитета на
Селджукидите.
Единствено Египет се превръща в гнездо на
съпротива. Империята се пренася от Антиохия
в Александрия и египетските, арабските и етиопските войски заедно спират тюрките в битката за Акаба.
Скоро след това император Алексий І пише
сърцераздирателното си писмо до западните
крале, което довежда до проповедта в Клермон
и Кръстоносните походи. Нормани, французи,
немци, англичани, испанци, унгарци, българи, хървати, сърби, даже чехи и норвежци се
стичат в италианските пристанища, откъдето
нападат Селджукидите в новозавладяната Витиния. Следват познатите от реалната история
кръстоносни сюжети (1098-1101) - Трапезунд,
Грузия и Армения помагат с каквото могат и
разширяват териториите си. Столицата Антиохия става център на Антиохийското кръстоносно кралство, а Йерусалим е върнат на императора. Турците са напълно прогонени от Мала
Азия, Сирия и Армения. В Месопотамия срещу
властта им избухват бунтове, които са кърваво
потушени. Християнските сили в освободените земи започват да се борят помежду си, но
същото важи и за селджукските бегове. Междувременно, лишени от постоянния натиск
на враждебна сила, иранските земи постигат
обединение под властта на нов и енергичен
зороастрийски шах (при все че законният византийско-персийски падишах-император на
християните е в Александрия).
Новата иранска династия лека-полека успява да
покори месопотамските турски бегове (1140)
и още веднъж истински перс сяда на трона в
Ктезифон. междувременно византийците от

Египет са започнали бавна реконкиста. Флотът
в Червено море и персийския залив е останал
незасегнат - подправките на Индия, африканските роби и диаманти, египетската пшеница
и споменът за властта на империята из Мала
Азия и Сирия правят възможна контраофанзивата на ромеите срещу кръстоносните държави, Трапезунд, Армения и Грузия.
Ираклия в устието на Тигър отказва да се присъедини към Иран, което означава съюз между
персите и кръстоносците, които се смятат за
предадени от императора. Множество турски
бегове пък преминават на византийска страна
и повеждат египетски и арабски войски.
Западът е гневен и следващият Кръстоносен
поход е насочен към Александрия, но венецианците, които имат изгода от търговията си с
ромеите, го провалят. В 1180 г. вече изглежда,
че краткотрайните латински подвизи из Ориента са послужили само за да бъдат извадени горещите кестени на византия от огъня. При това
византийско-венециански флот надвива българо-норманския при Родос. В 1190 Византия си
връща Константинопол, Солун, Крит и Архипелага, а Венеция получава всички нормански
владения в Албания и Гърция.
Но съдбата на империята лежи на изток. Богатата Месопотамия все още е в персийски ръце,
навсякъде гъмжи от турци, които след краткотрайния си миг на величие предлагат услугите
си на всеки, който може да ги наеме, а и Левантът е в съсипни. Императорът още веднъж
седи в Антиохия, но империята от началото на
ХІІІ в. определено не е толкова могъща, колкото тази от началото на ХІ.
За щастие на Византия Армения, Грузия и Трапезунд не се съпротивляват силно срещу реставрацията, а плановете на иранските шахове
са за експанзия към Индия, което позволява на
ромеите да се възстановяват, докато над главите им не се стовари следващата буря.
В двайсетте-трийсетте години на ХІІІ в. монголите, обединени под властта на сина на Ийсугей багатур Темуджин, наречен Чингис хаган,
се изсипват като скакалци върху Стария свят.
Един след друг са нападнати тунгузи, китайци,
перси, руси, волжки и дунавски българи, унгарци и поляци... И, естествено, ромеите. По пътя
на Селджукидите на юг от каспийско море и
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през покрайнините на Иран огромни пълчища
нахлуват в северна Месопотамия. Но сега византийците са по-добре подготвени. Тяхната
армия включва огромен брой покръстени туркопули - които се сражават по начин, близък до
този на монголите. Стратиотите-пешаци и камилските катафракти са обръгнали на боеве и
маршове през последния половин век, така че
войските на империята могат достойно да посрещнат завоевателя.
Ктезифон за пореден път е превзет, но този път
и изгорен. Две монголски вълни се разбиват в
бреговете на Ефрат и в арменските проходи, но
нашествениците продължават ожесточено да
прииждат. Новият монголски хан се заклева да
измие краката си в Средиземно море. Силите на
ромеите са на привършване, когато е сключен
успешен съюз с Иран и в 1235-1241 монголците схващат, че това направление на ексапнзия
им е забранено. За благодарност императорът
се отказва от шахската си титла и от претенции
към Ктезифон, а за да му върне жеста шахът на
персите се отказва от претенции към Ираклия
на Тигър. В продължение на още поне двеста
години Иран и Източната Римска империя ще
си помагат срещу монголската напаст.
Към 1260 империята до голяма степен си е
възстановила позициите. Градовете си връщат
жизнеността, Константинопол и Солун отново са европейски предмостия, богатствата на
Изтока и Юга се стичат към хазната, а големите врагове са надвити, спрени или дори са се
превърнали в съюзници. Ктезифон, Сицилия,
Гърция или Картаген вече никога няма да бъдат под византийска власт, но териториалната
цялост, създадена от Ираклий в общи линии е
възстановена и позволява демографско и икономическо замогване. Нещо повече, войните са
сплотили населението до стапен, в която догматичните и езикови различия не пречат на една
обща и доста горда „румска“ идентичност.
В 1300-1400 империята достига нов златен век.
От Средиземно море са внесени нови типове
кораби - галеони, когове, каравели и хълкове,
които позволяват по-далечно и по-сигурно плаване. Появява се и артилерията, която улеснява
отбраната от пирати и защитата надалечните
имперски пристанища. Докато испанците (на
които все пак не им се е налагало да воюват с
маври и са се развили по-рано) се упътват към

Америките и западна Африка, то Византия усвоява Индийския океан.
Етиопия и Византия заедно осъществяват редица плавания на юг покрай африканския бряг,
където създават мрежа от колонии и рудници.
Мадагаскарското островно царство става васал
на далечния василевс в Антиохия. С иранска
помощ (ремонтни докове и работна ръка) византийският флот не само достига Индия, но
и си създава крайбрежни бази по голяма част
от крайбрежието, а редица индийски раджи и
принцове около Декан и Хайдарабад влизат
във васални задължения към „Великия раджа
на раджите от Рхумапатра“. База и васалство
на местния владетел ромеите си издействат и
в Цейлон. Същевременно иранските шахове
овладяват северна Индия. по на изток и на юг
ромеите пътуват, но не създават трайни бази
поради отдалечеността и още един фактор - навлизането впространството на китайските интереси. В ХV в. китайски адмирали плават до
Цейлон и дори до Мадагаскар (това е така и в
реалната история). Двете сили предпазливо не
се месят в сферите си на влияние и търгуват
помежду си. Византия получава от Китай посъвършени барутни оръжия, компаси и хартия,
докато изнася слоновокостни изделия, диаманти и абанос. Индия снабдява ромеите с ориз и
чай; коприна във византийските владения се
произвежда.
Към 1500 г. ромеите засичат испански кораби
около нос Добра надежда, а китайци осъществяват среща с португалски екипаж в Калимантан. Започнала е епохата на Великите географски открития, големите колониални империи,
съперничества и романтично пиратство.
Както виждате, страдам от предубеждението,
че ако нямаше ислям, Великите географски
открития щяха да започнат със сто години порано
Не мога да кача от компа си изображение - направих карта на византия към 1450 с всичките
й колонии. Всъщност не работят никакви автомаични команди - примерно не мога да курсивирам текст като щракна на опцията, а трябва
ръчно да пиша квадратни скоби и „i“ вътре в
тях.
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Тема:   Що е цивилизация?
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В

ъпросът за същността на понятието
„цивилизацията“ отдавна предизвиква спорове и доведе до затлачване
вече на няколко теми. Затова ще е добре да обсъдим какво всъщност е цивилизацията. Поне от маргиналните спорове възникнали
до сега в други теми се вижда, че представите
за това понятие са доста объркани. Изискванията за да се приеме, че има цивилизация се
простряха от това, да има организирано общество, което има характеристики обособяващи
го до другите, през това да има монетосечене
и собствена писменост и се стигна до това, че
били необходими GSM-и.
Първото нещо, за което човек се сеща
да
погледне
е
Уикипедията
http://
bg.wikipedia....%86%D0%B8%D1%8F но и там
нещата са не по-малко объркани.
Например в основните характеристики виждаме следното:
Цитат:
Основни характеристики
Съществуване на град (уседналост на населението)
Специализация на трудовата дейност
Концентрация на излишък от произведени блага
Класова структура (йерархия)
Държавна организация (държава)
Да приемем, че това в скобите са алтернативните школи. Но в отделните редове се вижда,
че логично конструкцията не е издържана.
Класовата структура и йерархията са свързани
с държавата. Сиреч ако махнем едното, вероятността да остане другото е клоняща към нула.
Не е по-добро пологението и с вторичните при-

знаци:
Цитат:
Второстепенни характеристики
Огромни култови сгради
Търговия с далечни земи
Монументални произведения на изкуството
Писменост (счетоводство, регистри)
Научно познание (математика, геометрия, астрономия)
Взето от „http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6
%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B
8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%
8F“.
Говори се, че трябвали огромни култови сгради. Добре де, ами ако сградите са светски, ама
много големи няма ли да е цивилизация? Другото пък е търговия с далечни земи - е докато
не е била открита Америка и не се е появила
САЩ и харвард нима не е имало цивилизации?
Та целта на темата е всеки да си посочи своите изисквания за наличието на цивилизация. Искам да напомня, че според правилата
на логиката изискванията трябва да покриват
всичко онова, което приемаме за цивилизации.
Ако нещо не се връзва, значи лог. конструкция
е грешна, което води до гришно твърдение.
Напр. ако се твърди, че има египетска цивилизация и цивилизация на маите, но се държи на
монетосечене, то излиза, че или не трябва да
има монетосечене или че египтяни и маи не са
имали цивилизации.
Ние живеем в свят, в който за едно и също
нещо може да има множество теории. Ще рече,
че едва ли ще се стигне до едно мнение. Но ще
е добре поне всеки да е наясно по неговата теория да може да обясни кое е цивилизация и кое
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не, защо е така, кога тя се е появила и защо и
кога е изчезнала и защо.
В отделен постинг разбира се ще си пусна и
моего становище.
Понятието „цивилизация“ иде от латинската
дума „civitas“, която преведена на български
има две значения: 1. град 2. държава.
Въпреки слабостта на класиците на марксизма
и ленинизма към градовете, които според тях
били „цветовете“ на средновековието, която се
е предала на днешните възпитаници на социалистическата историография това определено
не е съществен фактор. Причината е, че „град“
е доста разтегливо понятие и на практика по
отнощение на понятието за цивилизация по-удачно се покрива от доста по-конкретното „уседналост“. Затова ще започна с уседналостта, тъй
като тя ще ни трабва и за изясняването защо за
да има цивилизация трябва да има държава.
Уседналостта е важен критерий, защото динамиката при преселването затруднява развиването на онези дейности, с които свързваме наличието на цивилизация за дадена епоха. Тук
трябва да уточним обаче какво е това уседналост. Защото търговията е свързана с движение
и именно от там пък идат някои белези, които
според някои са толкова важни, че дори ги възприемат като иманентни признаци на цивилизацията - корабоплаване, монетосечене, писменост. Пътуването е важно и за културния обмен,
който е изключително важен за просперитета и
развитието на всяка една цивилизация.
Уседналостта е съществуването на някакъв устойчив населен център и дори да има някакво
движение на население, то дори и при динамика на някаква част от обитателите, винаги
има неизбежно завръщане. Като казвам център
не трябва да се разбира столица, а може и да
е село. Затова да речем, въпреки че животновъдите и днес заради работата им периодично
мигрират, днешното общество е цивилизация,
а не някаква номадска култура.

мобилизара армии, да организира големи групи от хора за мащабни строежи като Великата
китайска стена или египетските пирамиди. Тя
създава стандарти, един от които са монетите,
които по своята същност са били ценен метал,
чието тегло и чистота държавата е удостоверявала със своя щемпел. Днес разбира се стойността на метала няма значение, но без удостоверителната роля на държавата и днешните
пари биха изгубили своето значение.
Тук трябва да отграничим държавата от едно
сходно явление каквото е военно-племенния
съюз (спирам се на него защото от останалите
форми на организация той стои най-близо до
държавата). На ВПС му липсват два важни белега на държавата - устойчивост и територия.
Територията понякога може и да е налична,
т.е. съюзът продължително да обитава една и
съща земя, но на нея не е отдава толкова важно
значение. Затова ВПС може да се измести на
значително разстояние или пък да не прояви
охота да брани земите си. По съществено е, че
му липсва устойчовост. ВПС е временна организация и по тази причина ако не се развие в
държава се разпада и изчезва.
Доколкото устойчивостта неразривно свързана
с държавата и второто е по-сложното понятие,
то може да изключим това по-широко понятие.
Така се ограничаваме до по-спецефичните като
уседналост и държава, при които устойчивостта е един от белезите, но има и други.
Обособеност - за да различаваме една цивилизация от друга, тя трабва да притежава особенни белези, които да я отграничават от останалите, по начин, че да може да се отличат нейните
продукти от тези на останалите цивилизации.

Държавата е онази обществена структура, която е способна да организира живота на значителна маса от хора и благодарение на държавната принуда при необходимост дори да ги
застави да идвършват дейност, която е нежелана. Държавата е онази, която е способна да
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Малая Перешчепина

характерен само за владетелски погребения.

Това е най-богатото находище в
ранносредновековна Европа. Открито е
случайно през 1912 г. в пясъчна дюна на брега
на р. Ворскла, ляв приток на Днепър. В района
минава границата между степта и гористостепната зона. Находката се състои от около
800 предмета (в това число и безформените
късчета от златни облицовъчни пластини и
други предмети), от които златните, в това
число монетите, имат общо тегло около
25 кг, а сребърните - около 50 кг. Част от
съкровището се определя като византийско, а
другата - персийско, изработено в номадски
златарски работилници. След първоначалната
публикация на по-важните предмети, някои
частни и общи позовавания и една кратка
обобщаваща студия (Маршак, Скалон
1972), едва през 1984 г. Й. Вернер показа
изключителната историческа стойност на
находката, като я свърза с Кубрат, основателя
на Велика България.

Накити:
Златна торква
Две масивни гривни с винтови закопчалки
Огърлица от 69 византийски солиди най късни по дата сред тях са 18 “леки”
20-каратови солиди на Констанс ІІ (641 - 668),
сечени през периода 642 - 647. Тези монети не
са имали нито парична, нито представителна
стойност, защото техният собственик не се
е смущавал от факта, че кабошоните със
стъклени вставки са припоени върху образа на
император Ираклий.
Чифт златни гривни с изумруди - грубо
изработени
Два златни пръстена
Златна двусъставна гривна

Съкровището е било открито на дълбочина от
0,20 м до 1 м в естествена пясъчна дюна.
Инсигнии:
Жезъл - представлява дървена пръчка, обвита
с тънък златен лист. Такъв предмет е голяма
рядкост за степите.
Връх на скиптър - останали са две половинки
от щампована фигура на лъв. Някои допускат,
че може и да са украса за седло.
Три златни пръстена с монограми на гръцки
език. Разчетения текст на тях гласи: първия “на Кубрат”, втория - “на патриция Кубрат”,
третия - “на патриция бат Органа” (с някои
уговорки).
Златен рог за пиене - рядък предмет

Коланни принадлежности, оръжие и конско
снаряжение:
Масивна златна тока - дължина 17,8 см и
тегло 454,32 г - най-голямата и най-тежката
от познатите досега от периода на ранното
средновековие. Тя е била прикрепена
към широк ремък, завършващ със златен
накрайник. Вероятно това е т.нар. цингулум представителен, параден колан, отличителен
белег за патрицианско достойнство във
Византия.
Два колана - единия украсен с апликации с
форма на коланни токи, т.нар. псевдотоки
Два еднолезвийни меча - прикачени към
двата колана. Единия от които е впечатляващ
с богато украсената си дръжка и ножница.
Те са имали различни по форма скоби за
окачване на портупейните ремъци - Р-образни
и съставени от три кръгли издатини
Кожен колчан със сребърна позлатена
обшивка на отвора
Двойка сребърни стремена
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Две сребърни токи
Златни апликации за ремъците на
амуницията.
Съдове:
Златна лъжица
Сребърно византийско блюдо с контролни
марки 629 - 630 г.
Дървена чаша с пръстеновидна дръжка с
позлатен сребърен обков
Сребърен сервиз за миене - Кана и патера
11 златни чаши
10 сребърни чаши
Златна кана
Две сребърни делви
Три блюда - две сребърни и едно златно
Две златни купички
Сребърна позлатен фруктиера
Сребърна позлатена амфора
230 цели и 51 фрагментирани квадратни
пластини от тънък златен лист, които са
били прикрепени с железни гвоздеи към
облицована с тъкан дървена повърхност

Българска Наука брой 27

Днес съкровището се съхранява в “Ермитажа”
в Санкт Петербург, копия на някои от
предметите има и в НИМ София.
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Тема: Мъртвият не ни е враг (1913-1918) 18+
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Един убит
Той не ни е вече враг живите от враговете
бурна ги вълна помете
нейде към отсрещний бряг.
Ето, в хлътналия слог
легнал е спокойно бледен
с примирена скръб загледан
в свода ясен и дълбок.

готвил е за нас пощада? Не, той взе що му се пада,
мъртвият не ни е враг!
Димчо Дебелянов

1. Одрин, български войник дава вода на
ранен турски войник (1913 г.)

И по сивата земя,
топлена от ласки южни,
трепкат плахи и ненужни
с кръв напръскани писма.
Кой е той и де е бил?
Чий го зов при нас доведе,
в ден на вихрени победи
да умре непобедил?

2. Пленени турски войници, водени под
конвой към двореца Враня (1913 г.)

Клета майчина ръка,
ти ли го в неволя черна
с думи на любов безмерна
утеши и приласка?
Смешна жал, нелепа жал,
в грохотно, жестоко време!
Не живот ли да отнеме
той живота свой е дал?
И нима под вражи стяг
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3. Убити румънски войници на позиции край
Тутракан (1916 г.)

4. Убити румънски войници на позиции край
Тутракан (1916 г.)

8. Сръбски пилот, свален в полите на Кожух
планина (11 октомври 1917 г.)

Българска Наука брой 27

5. Убити румънски войници на позиции край
Тутракан (1916 г.)

7. Български военен лекар и санитар
се грижат за ранен френски чернокож
военопленник (1916-1917 г.)

8

6. Френски военопленници на българската
войска (1916-1917 г.)

9. Български офицер с мъртвия екипаж на
свален английски самолет в околностите на
Дойран (1917 г.
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Източник: Изгубената България, сайт,
съдържащ над 2300 снимки, свързани с новата
и най-новата ни история.
http://www.lostbulgaria.com/index.php

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=892
5&view=findpost&p=96410
Поздрави за темата!!!
Неведнъж съм си позволявал наглостта да
кажа, че на балканите по-хуманен войник от
българина няма!
Забележете свалената фуражка в ръката
на българския офицер.... той явно прави
служебен оглед на телата, но не пропуска да
изрази уважение, както е било прието тогава,
със сваляне на шапката. Това пред него е
паднал враг, който в битка не би се поколебал
да го убие на място...

Опит за рекорд
на 1 май - слънчевият почивен ден изведе
на открито много хора в опит за световен
рекорд по групово четене на книги. Хора от
различни възрасти четоха всякакви книги
заедно, полегнали в Южния парк. Над хиляда
ентусиасти, хора от различни възрасти, четяха
всякакви книги заедно. Много обаче дойдоха
нарочно, за да се включат в 4-часовия маратон
по четене. Кориците издадоха всестранни
интереси. Четяха се детски приказки, фентъзи
и криминалета, класически автори, техническа
литература и дори речници.
Съботното събитие няма да попадне в книгата
за рекорди на Гинес. Със сигурност обаче
имаме рекорд в национален мащаб. Според
списъка на организатора, в Южния парк
са чели 1620 души. Световният рекорд по
групово четене е на 25 хиляди американски
ученици.

Що се отнася до стихотворението то е сред
едни от най-добрите в българската литература.
Няма друг участващ във войните на балканите
народ, който да изразява такава позиция...
Крайно време е това нещо да се разбере ясно,
то е факт, не е продукт на някакъв шовинизъм.
Ако България е претърпяла безвъзвратна
загуба през 20 век, то тя е в загубата на този
позитивен и хуманен дух, който е царял по
онова време.
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Опит за рекорд
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HOST - nauka.bg
http://help.nauka.bg/host.html

Предлагаме:

Изисквания:

•

собствен домей.nauka.bg

•

Само HTML

•

50 MB space

•

Без MySQL and PHP

•

FTP акаунт

•

Без реклами в сайтовете

•

безплатна реклама

•

Линк на nauka.bg в сайта

•

инсталиране на блог

•

Публикуване в списанието

http://		

.nauka.bg

От вас искаме:
За да получите достъп до виртуалното пространство, вие трябва да имате поне
готова идея за сайт (Енциклопедия) или за блог.
Може да е на всяка тема стига да влиза в понятието “наука”. Вие решавате
на каква тематика ще бъде създадения от вас сайт, вие решавате как ще го
поддържате и какво ще пишете в него.
Ние осигуряваме мястото - вие сте шефовете!
Можете да го изтриете по всяко време по ваше усмотрение.
Реклама в сайта nauka.bg и в списанията на Българска Наука!
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