Наука
Българска

Брой 28

Анотации на книги
Последният полет на „АТЛАНТИС”
Ехинококоза, Кучешка тения
Михаил Панарет[ос] от Трапезунд
Какво е „позитивната наука”?

И
Ч Е
У
А ЕЧ
Н ОВ
П

Българска Наука брой 28

•
•
•
•
•

Юни 2010

Nauka.bg
- http://nauka.bg -

1

Българска Наука брой 28

Съдържание
Анотации на книги - стр. 4
- Децата на дракона
- Звездни дневници
- Научни куриози

Новини - стр. 7

-Атака върху Юпитер (отново)
-Хладилник на 2000 години
-Преброяване на дивите славеи „регистрация” на славеите в Москва
-Галерия Васка Емануилова
-Нека помогнем на Европа да диша”

Астрономия - стр. 14

-Може ли живот да оцелее на Марс? Да, казват експертите.
-Последният полет на „АТЛАНТИС”
-Великото мълчане на вселената като предупреждение

Зоология - стр. 23

- Крокодили използват водните течения за презокеански пътешествия
-Експериментално лечение защитава маймуни от въздействието на смъртоносния вирус Ебола
-Защо комарите хапят?
-Ехинококоза, Кучешка тения
-Соколи

Земя - стр. 35

-По-студен Тихи океан може сериозно да е повлиял на Европа и Северна Америка през средновековието.

История - стр. 37

-НОМОКАНОН
-Битката на Каталонските Полета
-Михаил Панарет[ос] от Трапезунд

Хуманитаристика - стр. 55

-Библиографията в периодичните научни издания на векикотърновския университет “Св. св. Кирил и
Методий”
-Какво е „позитивната наука”?

Кораби - стр. 59

- http://nauka.bg -

32

Българска Наука брой 28

сп. “Българска Наука” брой 28

Редколегия
ADMIN@NAUKA.BG

Р

Издава: Българска Наука ООД

едакторски колектив

Главен редактор:
Росен Теодосиев
Петър Теодосиев
Редакционна колегия в състав:
Неделин Бояджиев
д-р Чавдар Черников
Радослав Тодоров
Красимир Иванчев
Велислава Шурулинкова
Атанас Кумбаров
Калоян Андонов
Димитър Маневски

А

вторски колектив:

Неделин Бояджиев
д-р Чавдар Черников
Радослав Тодоров
Красимир Иванчев
Велислава Шурулинкова
Атанас Кумбаров
Калоян Андонов
Димитър Маневски
Тихомир Георгиев
Манол Глишев
Калина Хицова
ас. Теодор Иванов
Теомира – Десислава Петкова
Валентина Георгиева
Владимир Попов

Дениз Нихат

Лого: Йордан Жам Нгуен

Модераторски
колектив

Администратори:
П. Теодосиев
Р. Теодосиев
Глобални модератори:
byzantiner
fixxxsers
Frujin Assen
ISTORIK
Spirit
Warlord
КГ125

Модератори:
Bridget
Lion Queen
ROCK
Sham
Иво Катрафилов
Aspandiat
Galahad
goshawk
Last roman
resavsky
T.Jonchev

Как да помогна? Всеки може да даде
своя принос!
***
Инициатива на
БГ Наука за
преводи на

- http://nauka.bg -

3

Българска Наука брой 28

http://book.nauka.bg/
особености на китайския живот, всекидневие
и култура, храненето в Китай, китайския език,
училищата и образованието, начина на мислене, предразсъдъци, етикет, суеверия, отношение към чужденците, пазаруване и пр.
Не са спестени и някои изненадващи наблюдения, които опровергават много от популярните
схващания и митове за Китай, съществуващи в
българското съзнание.
Авторът ви повежда през примамливите и
странни улички на китайския град и ви показва
хора, места и ситуации, които създават усещането за един съвсем различен свят.

Купи:
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=28625

Децата на дракона
Китай през очите на един
българин
Павел Петков

„Д

ецата на дракона“ ви приканва да се потопите в смайващия свят на съвременен Китай. Павел Петков е прекарал
там две години като преподавател в местен
университет и споделя с читателя своите впечатления. Случките и приключенията, за които става дума в книгата, илюстрират различни

- http://nauka.bg -
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„З

Звездни дневници

За първи път в България всички
пътешествия на Ийон Тихи
Станислав Лем

вездни дневници“ на гениалния полски фантаст Станислав Лем представляват
цикъл от разкази, които са
толкова хомогенни, че често се определят
от критиката като роман. Пътешествията
на неуморимия Ийон Тихи не са номерирани в никаква последователност, защото,
както обяснява авторът чрез своя герой,
едни пътешествия се извършват в пространството, други във времето -- винаги
можеш да се върнеш назад, където още
не е имало пътешествие и тогава първото
би станало второ. Нито едно от произведенията на Лем не е писано толкова дълго
време. Първите пътешествия от „Звездни
дневници“ датират от началото на петдесетте години на миналия век, а последното излиза през 1996-а, тоест с интервал от
над четирийсет години. През това време в
света и на Земята всичко се е променило,
единствено авторът на дневниците, неуморимият Ийон Тихи, си е останал същият.
Нищо не знаем за неговия семеен живот;
ако се отбива вкъщи (на Земята), то е само
за да тръгне скоро пак из Вселените, ако
има биография, тя е частична, при това чудесен материал за анекдоти. Когато пътешестваме с Тихи, забравяме страха, който
може да буди чуждият нам Космос -- прочутият космически пътешественик навсякъде се чувства у дома си, нищо не може да го
извади от равновесие, а чувството за хумор,
увереността в себе си и непобедимият практицизъм побеждават всички препятствия.
Купи:
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=29559

- http://nauka.bg -
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В

НАУЧНИ КУРИОЗИ
Сирил Ейдън.

сичко, което искате
да знаете за науката,
но не сте имали време да попитате. Запознаване с 2000 години откривателство.
От дължината на човешкия геном до броя на звездите в небето – в тези страници е събрана
удивителна колекция от разкази
за човешката мисъл и откривателство.
Когато великият Исак
Нютон поглеждал назад към
работата на своя живот, той
казвал: “Чувствал съм се като
момче, което си е играло на
морския бряг и се е развличало
да открива понякога по-гладко камъче или по-красива раковина от обикновено, докато
необятният океан на истината
е лежал неоткрит пред него”.
Като се има предвид докачливия характер на Нютон, можем
да се досетим, че той би бил
доста разстроен, ако някой друг
бе определил по такъв начин
постиженията му. Но образът,
извикан от него, винаги е завладявал учените, а Сирил Ейдън
хвърля поглед върху гладките камъчета, открити от други
през последните 2000 години.
Тук е неговият подбор от забавни и осветляващи анекдоти, заедно с хронологични
описания на събитията и завладяваща смесица
от факти и числа за 200 известни учени и техните смайващи открития.
Купи:
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=24431
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Ново от БГ Наука
Video.nauka.bg
Сайт създаден специално за конкурса
за късометражен документален филм
„България през моите очи“

Участващи филми:

***

host.nauka.bg
Безплатен хостинг
Всеки желаещ да направи собствен
сайт би могъл да го направи ТУК при
нас, напълно БЕЗПЛАТНО!
За да получите БЕЗПЛАТЕН хостинг се
свържете с нас!

1. Терми - Делутум

Email: admin@nauka.bg
Skype: BG-Science

2. Стъпки по дъното
3. Имало едно време... български
идеи

***

4. Лицата на безсмъртието
5. Червено бялата надежда
• Тракийските гробници в шуменско
• Нашата рекла Джерман

book.nauka.bg
Онлайн книжарница на БГ Наука.

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

http://video.nauka.bg

- http://nauka.bg -
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Новини
Атака върху Юпитер (отново)
Любители – астрономи са заснели космически
удар по Юпитер, нанесен от неизвестно космическо тяло - астероид или комета. Двама астрономи са заснели събитието независимо един от
друг, на 3-ти юни, около 20:31 ч. по Гринуич.
Австралийският любител Антъни Уесли съобщава на сайта си, че заедно с колегата си от
Филипините Кристофър Гоу са заснели кратки
видеоматериали и снимки на голямо огнено
кълбо, появило се на Юпитер.
През лятото на 2009 г. подобно събитие е заснето отново от А. Уесли, след което за изследването му е ползван „Хъбъл”. По оценка на
специалисти, тялото, ударил Юпитер миналата
година е голямо колкото няколко футболни игрища.

ХЛАДИЛНИК НА 2000 години
На територията на бивша императорска резиденция на древната китайска държава Сиян, в
провинция Шанси в Китай, е открито устройство, изпълняващо функция на охладилтел.
Хладилникът е направен от подредени един
върху друг няколко керамични пръстена с диаметър 1 местър и височина 30 см.. На дъното са
поставени тръби за течаща вода, която именно
е охлаждала поставените вътре продукти в горещите летни дни, които и днес тормозят тази
част на Китай.

Преди 2009 г. удар по Юпитер е наблюдаван
преди 15 г., когато в гравитационното поле на
газовата планетата попада кометата „Шумейкър-Леви”. В резултат от гравитационните
сили на гиганта, кометата се разпадна на парчета, всяко от които удари Юпитер и предизвика черни петна на повърхността й.

Изпращайте своите статии, преводи и
материали на admin@nauka.bg

Ще публикуваме нещата ви в сайта
и списанието - бъдете в полза на
обществото и нека всички...научим
повече...

- http://nauka.bg -
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Новини
Преброяване на дивите славеи
„регистрация” на славеите в
Москва
В Москва ще протече акция по „регистрация”
на местата, на които в града са забелязани славеи. Всеки може да изпрати съобщение за това
в „Съюза за зашита на птиците” на Русия. Целта на акцията е социално-образователна. Ясно
е, че славеите не могат да се изброят, но наличието на славеи в определен район говори за
високата му екологична чистота. Привличайки
вниманието към тези красиви птици, организаторите се надяват да подсетят жителите на
Москва за идеята за хармонична с природата
градска среда.

Южен славей ( Luscinia megarhynchos )

Галерия Васка Емануилова

филиал на Софийска градска художествена
галерия
В края на 2006 г. със съдействието на Столична община и Софийска градска художествена
галерия бе открита Галерия Васка Емануилова.
Тя притежава музейна колекция, наброяваща
89 пластики от теракота и бронз, 38 рисунки
и 48 акварели на известната българска скулпторка, част от които са показани в рамките на
постоянна експозиция.
Галерия Васка Емануилова съчетава функциите на музей и изложбено пространство.
Тя разполага със зала за временни изложби,
където намират място изследователски и кураторски проекти, свързани с творчеството на
Васка Емануилова или осъществени в рамките на поддържаните от галерията инициативи
и проекти. Такива са: Програма Скулптура и
платформата за съвременно изкуство и млади
автори Място за срещи, проект на Софийска
градска художествена галерия, на който галерия „Васка Емануилова” е домакин.
Бул. „Янко Сакъзов” 15
София 1527

за посещение:
вторник - събота: 10.00 - 19.00
неделя: 11.00 - 18.00
понеделник: почивен ден
вход: свободен

- http://nauka.bg -
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„Нека помогнем на Европа да диша”

Новини

Калина Хицова
На 8 юни в аулата на СУ „Св. Климент Охридски” проф. Фабрицио Мастрофини изнесе
лекция на тема „Църквата и европейската култура”. Събитието бе осъществено с помощта
на Културния институт към Министерство на
външните работи, чийто директор, г-жа Димитрова, също присъстваше. Проф. Фабрицио
Масрофини понастоящем е редактор на радио
Ватикана, подготвя телевизионни предавания,
посветени на Папата, автор е на редица книги
за църквата и е придружавал папа Йоан Павел
ІІ и папа Бенедикт ХVI при много от пътуванията им. Визитата му в България е по повод
20 години от установяване дипломатическите
отношения между страната ни и Ватикана.
В самото начало на лекцията професорът представи двата начина, по които църквата може да
бъде мислена – от гледна точка на миналото и
на настоящето. Призивът му бе да не бъде разглеждана като археологическа останка, за да
може да се добие ясна представа за ситуацията,
да се очертаят целите и предизвикателствата,
пред които е изправена. Днес християнската
представа отсъства от публичната изява; църквата намира убежище в личния живот на хората, защото се противопоставя на ценностите
на пазара и икономиката. Светският характер
на съвременната държава се изправя срещу
принципите на вярата. Оттук произтичат новите предизвикателства: признаване човешките
права, уважение към околната среда, бъдеще
за новите генерации, достъп до култура и информация, култура „за”, а не „против” човека.
Тези задачи обединяват католици, протестанти и православни. Само ако диша и с двата си
дроба, Източния и Западния си център, Европа
би могла да спаси душата си. За целта трябва
да се прояви хуманизъм в нови измерения, да
се пристъпи към период на истински човешки
прогрес, защото в днешния свят достойнството
се отрича в името на егоизма. Проф. Мастрофини не пропусна случая да отбележи ролята
на България в съвременната история на църквата като свързващ мост с останалите религии.
Лекцията сякаш бе изнесена под мотото „Нека
помогнем на Европа да диша” – думи, които
професорът произнесе на разбираем български и не се нуждаеха от превод, за да достигнат
съзнанието на аудиторията.

- 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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Астрономия
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Астрономия
Може ли живот да оцелее на
Марс? Да, казват експертите.
Превел: Тихомир Георгиев
Автор: ScienceDaily, 2010

Българска Наука брой 28

Изследователи от катедрата по природни ресурси в Университета МакГил, от Канадския Нацонален Изследователски Съвет, от
Университета в Торонто и от Института SETI*
са открили бактерия, която се храни с метан и
живее в уникален извор на остров Аксел Хайберг в най-северната част на Канада. Д-р Лайл
Уайт, микробиолог от Университета МакГил
обяснява, че в извора Лост Хамър живеят микроорганизми и че този извор е подобен на
извори, които е възможно да са съществувал в
миналото или да съществуват понастоящем на
Марс и че може би в тях също има живот.
Водата с температура под нулата е толкова солена, че не замръзва независимо от студа и в нея няма кислород годен за консумация.
Има обаче големи балончета метан, които изплуват на повърхността и които са провокирали любопитството на изследователите дали
газът е с геоложки или биологичен произход и
дали нещо може да оцелее в тези условия - екстремално висока соленост и температури под
нулата. „За наша изненада ние не открихме метаногенна бактерия, която да произвежда ме-

тана в Лост Хамър“ казва Уайт „но открихме
друг уникален анаеробен организъм - такъв,
който може да оцелее като се храни с метан и
вероятно диша сулфат вместо кислород.“
Съвсем наскоро на Марс бяха открити
метан и замръзнала вода. Снимките направени
от Орбиталната станция около Марс показаха
образуването на нови канали, но никой не знае
какво ги формира. Един от възможните отговори е, че на Марс има извори подобни на Лост
Хамър.
„Идеята в изследването е, че няма значение откъде идва метанът“ обяснява Уайт, „В
ситуация, при която има много студена солена вода е възможно да има микробиологичен
живот, дори и такава крайно сурова среда“.
И докато о-в Аксел Хайберг е негостоприемно място, то в още по-голяма степен такова е
изворът Лост Хамър. „На Марс има места където температурата достига сравнително топлите -10 до 0°С и може би дори температури
над 0°С“ казва Уайт „А на о-в Аксел Хайберг
тя лесно спада до -50°С. Изворът Лост Хамър
е най-екстремалната минусова солена среда,
която намерихме. Това място показва и модел
как на замръзнали светове като Марс може да
се появи просмукване на метан и ни дава възможен обяснения на неотдавна откритите на
Марс метанови депа.“
* - организация с идеална цел, която търси сигнали от извънземен живот
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ПОСЛЕДНИЯТ ПОЛЕТ НА „АТЛАНТИС”

Е

дната от трите останали американски
космически совалки излетя на 14-ти
май от „Кейп Канаверал” в 14.20 мин.
местно време на последният си полет до Международната космическа станция.
От 3 октовмри 1985 г. совалката извърши 31
космически полета, като със сегашният 32-ри
на МКС ще бъдат доствени 12 тона оборудване. Полетът ще продължи 12 дни, след което
„Атлантис” няма да полети повече. До края на
2010 г. последните си полети ще извършат останалите две совалки на НАСА – „Индевър” и
„Дискавъри”, с което ерата на совалките в световната космонавтика вероятно ще завърши.
Следващите полети до МКС ще се извършват
от руските ракети „Союз”. Очакваше се новият

американски космически кораб „Орион” и ракетите „Арес” да маркират новата ера в космонавтиката, но засега правителството на Барак
Обама е спряло проекта. По всяка вероятност
новите бойни коне на американската космическа програма са на прага, но съображения за
икономии са мотивирали задържането на производството им и ползването на готовите стари, но евтини и надеждни руски ракети.
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=SuUh1zJ3x3c
http://www.youtube.com/watch?v=weMY4gHZY2Y
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И като гледам вечер звездите, питам ги има
			
ли тамо живот.
И отговарят тихо звездите: „И тука нема
живот, и тука нема живот”.
Неизвестен за автора автор

ВЕЛИКОТО МЪЛЧАНИЕ НА ВСЕЛЕНАТА КАТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Р

азбира се, зависи какво разбираме под
“живот”, но все пак последното твърдение от мотото е малко пресилено.
На Земята живот има, поне за някои
-:). А дали има извън нея? Този въпрос занимава човечеството от дълбока древност. Първите известни сведения по темата се намират
в шумерските клинописни плочки. Според тях
жители на планетата Мърдук (или Нибиру)
дошли на Земята да търсят полезни изкопаеми. Очевидно не им се е работело в мините, защото “присадили” интелект на местни
същества и ги използвали за тежкия труд. Така
били създадени хората.

“Ще създам същество, наречено човек.
Наистина ще сътворя човек.
Нека да служи на боговете, та те да отдъхнат”.
Интересни сведения има в книгата на Енох,
прадядото на Ной. Там подробно се описва
как същества, които днес бихме нарекли извънземни, идват на нашата планета и предават
знанията си на земните жители:
“Азазел … научи хората да произвеждат
оръжие …
Амазарак пък научи хората на всякакви магии
и чародейства; разкри им всички тайни на
билките…
Баркаял им показа как да наблюдават движението на звездите…
Тамиел ги въведе в астрономията.
Азарадел им разкри движението на Луната”.
Първите християнски писатели, като Ириней и
Тертулиан, смятали тази книга за боговдъхновена и канонична. В много от старите преписи
на етиопската Библия тя стои наред с другите старозаветни книги. През IV—V в. обаче
е обявена за апокрифна. От нея в Библията

е останало само споменаването на Божиите
синове:
“Когато човеците взеха да се умножават на
Земята и им се родиха дъщери, тогава синовете Божии видяха, че дъщерите човешки
са хубави и вземаха си от тях за жени, кой
каквато си избереше” (Битие 6:1, 6:2). В книгата на Енох тази история и последствията от
нея са описани много по-подробно.
Въпросът за обитаемостта на Вселената се
разглежда и от древните индийски философи.
Например във Вишоу-пураоа (II.7) е изложена
популярната индийска концепция за света на
Брахма (брахмаода), състоящ се от четиринадесет свята (лока), един от които е Земята
(бхутала) и които са отделени един от друг с
десетки милиони (коти) йоджана. Безкрайната
вселена съдържа милиарди такива светове на
Брахма (брахмаода).
В демократична Древна Гърция по въпроса
е имало различни мнения. Демокрит и атомистите считат, че в безкрайната Вселена
има безброй разнообразни светове. В едни от
световете няма влага и на тях няма растения,
други са в разцвет, а трети се разрушават.
Още през V в. пр. Хр. Анаксагор предполага,
че животът в Космоса съществува винаги и
навсякъде (панспермия). Според Питагор,
Платон, Аристотел и техните последователи
обитаемият свят е само един - нашият. Всъщност и тогава плурализмът е бил относителен:
Платон успява да уреди унищожаването на
най-важното съчинение на Демокрит “Мегас
Диакосмос”.
През Средновековието идеята за множеството светове отново е актуална. Неин
най-ревностен защитник е Джордано Бруно.
„Съществуват безброй слънца, безброй земи,
които обикалят около своите слънца, както
нашите седем планети обикалят около нашето
Слънце… Тези светове се обитават от живи
същества…“ твърди той в книгата си „За
безкрайността, Вселената и световете“ (1584).
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Уви, католическата църква е решително против такива схващания. След като в течение ва
седем години тя не успява да “убеди” Бруно
да се откаже от своите възгледи, Инквизицията го изгаря на Площада на цветята в Рим на
17 февруари 1600 г. През следващите векове
обаче тази идея получава широко признание.
Между нейните привърженици са Нютон,
Лаплас, Ломоносов, Циолковски… През втората половина на XIX в. фон Хелмхолц възражда теорията за панспермията. Хипотезата,
че животът на Земята е пренесен от други
планети посредством метеорити или комети,
е активно подкрепена от нобеловия лауреат
Сванте Арениус. Съвременната биология
потвърждава тази възможност. Някои земни
микроорганизми могат да съществуват при
екстремални условия не само на Земята, но и
в Космоса. А в метеорита с марсиански произход ALH84001 бяха открити фосилии, които
със сигурност не са земни замърсявания:

Телескопът на Галилей разкрива, че
световете наистина са многобройни. Но ще
помогне ли той да разберем има ли живот на
някой от тях? Още през 50-те години на ХІХ
век шотландският физик, оптик и астроном
сър Дейвид Брюстър съобщава, че е наблюдавал на Марс континенти, океани и зелени
савани. По време на великото противостояние
на Марс през 1877 г. италианският астроном
Джовани Скиапарели наблюдава на Марс гъста мрежа от прави линии, които нарича „канали“. Той скицира около 40 линии с дължина
от няколкостотин до хиляди километри, някои
в близост до тъмни зони, наречени по-късно

“морета”. Макар и италианското „canali“ да не
означава задължително изкуствено прокопан
канал, а и природно образувание, въведеният
от Скиапарели термин обикновено се тълкува по първия начин. Ergo, на Марс има (или
е имало) живот, и то разумен! Ентусиазиран
поддръжник на това схващане е и известният
френски астроном Камий Фламарион. През
1862 г. той издава книгата “Множественност
на обитаемите светове” (1862), а през 1892 г.
– първата част на капиталния труд “Планетата Марс и условията за живот на нея”.
Представата за изкуствения произход на каналите набира привърженици след
появата през 1908 г. на книгата “Марс като
пристанище на живота”на любителя-астроном
Пърсивал Лоуел. През 1894 г. Лоуел основава
едноименната обсерватория в щата Аризона.
До края на живота си (1915 г.) той идентифицира и картографира над 500 канала и около
200 свързващи “възела”, обгръщащи като
гигантска паяжина планетата. В големите телескопи
обаче “каналите” се разпадат
на групи петна с различна
големина. Въпреки това привържениците на изкуствения
им характер запазват своите
позиции до средата на ХХ
век.Те твърдят, че истинските
канали са с малка ширина и
не могат да се наблюдават
с телескопите, а петната са
обработваеми площи покрай
тях. В подкрепа на такова
схващане е и сезонната промяна на техния цвят. 		
Виден последовател на Лоуел
е пулковският астроном Гавриил Адрианович
Тихов (1875–1960). В течение на 40 години
той изучава физическите условия на Марс,
фотографирайки го с различни светофилтри.
Резултатите от изследванията му са отразени в
книгите ”Новейшие исследования по вопросу
о растительности на планете Марс» (1948) и
“Астроботаника” (1949). През 60–те години
на ХХ в. друг известен руски учен – Йосиф
Шкловски – изказва сензационната хипотеза,
че спътникът на Марс Фобос е кух, следователно има изкуствен произход. 			
			
През ноември 1961 г.
група американски специалисти от различни
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области се събират в обсерваторията “Грийн
Банк”, за да обсъдят проблема за извънземния
разум. “Тайното” заседание е организирано от
американската Национална академия на науките. Тук радиоастрономът д-р Франк Дрейк
представя за пръв път своята прочута формула
за броя цивилизации в Галактиката, с които
евентуално бихме могли да контактуваме в
настоящия отрязък от време:

N = R.fp.ne.fl.fi.fc.L,

където R е броят възникващи звезди в Галактиката за една година, fp – тази част от
звездите, които имат планети, ne – процентът
на планетите с подходящи за живот условия,
fl – частта от тези планети с реално възникнал
живот, fi – частта от fl с интелигентен живот, fc
- процентът цивилизации от fi, които могат (и
желаят!) да контактуват с други такива, и L –
времето на съществуване на последните. 		
Единствената величина от формулата,
чиято стойност е сравнително уверено определена, е R » 1. Дори днес, когато са известни
стотици екзопланети, за останалите могат да
се правят само предположения. Все пак може
да се приеме една песимистична оценка (N =
20) и една оптимистична (N = 20 милиона). По
всяка вероятност истината е между тези две
стойности… 						
			
През 1964 г. обсъждане
на проблема се провежда и в бившия Съветски съюз – в Бюраканската обсерватория.
Там Шкловски определя средното време на
живот на една технологична цивилизация на
10000 години. През 1966 г. Шкловски и Карл
Сейгън издават книгата “Intelligent Life in the
Universe”. Първата международна (съветско-американска) среща на тази тема също
е в Бюракан – през октомври 1971 г.		
Накрая и католическата черква се съгласи, че
извънземните може и да съществуват. “Вярата,
че някъде другаде във Вселената има съзнателен живот, не противоречи на вярата в Бог…
Ние не можем да слагаме граници на творческата свобода на Бога”, заяви главният астроном на Ватикана и член на Папската академия
на науките Хосе Габриел Фюнес. През май
2008 г. той обясни идеите си в интервю за ватиканския вестник „Осерваторе романо“, озаглавено „Извънземният е мой ближен“. От 6
до 11 ноември 2009 г. във Ватикана се проведе
конференция, посветена на съществуването на

извънземен живот. Над 30 астрономи, теолози
и други специалисти разискваха по различни
въпроси, свързани с възможността за живот
на други планети. Мероприятието беше организирано от Папската академия на науките,
създадена през 1603 година, по случай Международната година на астрономията. Участниците в конференцията разсъждаваха върху
зараждането на живота на Земята, върху това,
как се мени обитаемостта на нашата и други
планети, както и върху проблемите на генетиката. Обсъждано беше и съществуването на
живот, при който биохимията може коренно да
се отличава от земната.				
				
Както вече споменахме, надеждите за откриване на живот в
пределите на Слънчевата система се свързват
предимно с Марс. За съжаление многобройните космически сонди “попариха” оптимизма.
Повърхността на Марс се оказа пустинна,
напукана, с много кратери. Данните от малкото успешно кацнали на Марс сонди не потвърдиха съществуването на живот там, но и не
отхвърлиха тази възможност.
Изображенията на някои снимки от края на 70-те години
на ХХ в. обаче сензационно бяха изтълкувани
като артефакти: огромен (1,5 км) барелеф на
човешко лице, пирамиди… По-късните снимки от близко разстояние показаха само безформени скални формации и “артефактите”
бяха обявени за резултат от ветрово изветряне
(подобно на Белоградчишките скали). Все пак
съмнението остава: ами ако това наистина са
полуразрушени от времето следи от древна
цивилизация? Огромните размери на “лицето”
не са аргумент срещу изкуствения му произход – да си спомним фигурите от Наска, които
могат да се възприемат само от голяма височина…
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Областта Кидония с “лицето”, фотографирана
от орбиталния апарат на Викинг 1 на 25 юли
1976 г.

“Женска скулптура” на Марс от сайта на
НАСА.
Телескопичните наблюдения и космическите сонди обаче не са единствената възможност за търсене на разумен живот извън
нашата планета. Още през 1960 астрономът
Франк Дрейк от университета Корнел извършва първия SETI експеримент, наречен проект
OZMA (SETI – търсене на извънземен разум;
първоначално е използвано съкращението
CETI – контакт с извънземен разум). Дрейк
използва 25-метровия радиотелескоп, намиращ се в Грийн Банк, Западна Вирджиния, за
да проучи звездите τ Кит и ε Еридан. През
1968 г. “радиотърсене” започват и съветските
астрономи, като център на проекта е Радиофизическият институт към Университета в
Горки. Уви, вече половин век Космосът упорито мълчи!		

“Радиоуши”
Всъщност има едно изключение. На 15
август 1977 г. радиотелескопът на Университета в Охайо улавя сигнал от Космоса, който
носи всички предвиждани от науката отличителни белези на извънземен произход. Изуменият наблюдател д-р Джери Еман огражда
с химикалка сигнала на разпечатката и пише
отстрани “WOW!” (възклицание при сензационен успех). Коментарът му се превръща
в име на сигнала, подаден в малък обхват от
честоти около 1400 мегахерца. Тези честоти
са незаконни според международното право,
а всички радиосигнали от естествен произход
имат значително по-широк обхват.

			
Изключението, което
потвърждава правилото.
Разочарован от “мълчанието на Вселената”, Шкловски се отказва от хипотезата за
извънземни цивилизации. Коя обаче е причината за това мълчание? Нали най-знаменити
учени и философи от древността до наши дни
твърдят, че не сме сами? Предположенията са
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много и най-различни. Най-вероятни обаче са
две:		
1) Няма кой да влезе във връзка с нас,
защото величината L от формулата на Дрейк
(продължителността на технологичния стадий от развитието на цивилизацията) е много
малка. За съжаление опитът на човечеството
показва, че това е твърде вероятно. Хищническо използване на невъзобновяемите природни
ресурси, замърсяване на въздуха, водата и
почвата, електромагнитен смог, набъркване в
имунната система на човека с различни ваксини, социални проблеми… Да не говорим за
Дамоклевия меч на ядрените и други оръжия
за масово поразяване. Между другото, не е
изключено преди 25000 хиляди години на Земята да е имало атомна война. За това свидетелстват не само някои текстове от Библията и
индийския епос “Рамаяна”, но и скорошните
(2009 г.) резултати на френско-американски
научен колектив с участието на специалисти
от НАСА.					

И В ДВАТА СЛУЧАЯ ЧОВЕЧЕСТВОТО
ТРЯБВА ДА СИ НАПРАВИ СЕРИОЗНИ ИЗВОДИ!			
Разбира се, нещата може да не са
толкова черни. Може да се сбъдне прогнозата
на проф. Лъчезар Филипов от Института за
космически изследвания, че до 10 – 15 години
ще влезем в контакт с извънземните.
Ще поживеем, ще видим.
д-р Иванов

2) Извънземни съществуват, но са толкова
ужасени от нашата цивилизация, че изобщо не
желаят контакт.

Българска Наука брой 28

Засега комуникацията с “извънземните” е
посредством “житни кръгове”.
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Статията е написана за конкурса на БГ Наука
„Размисли за Живота и Вселената. Развитие и еволюция на живот извън Слънчевата
система. Възможности, проблеми и перспективи. ”

Рецензия от авторите на книгата „Живот и
вселена“

ЗАГЛАВИЕ: „ВЕЛИКОТО МЪЛЧАНИЕ НА
ВСЕЛЕНАТА КАТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” от
д-р Иванов
ОБЩИ БЕЛЕЖКИ: Статията е интересна и е
може би най-популярна и близко до обществото, тъй като дискутира въпросите на границата
между науката и известните истории за псевдоконтакти чрез „житни кръгове” и т.н. Подбрани
са интересни факти (лицето на Марс, илюзии
към някои древни религиозни доктрини, извадки от популярни автори и т.н.), но в същото
време темата е представена научно (чрез уравнението на Дрейк и историята на проблема в
работите на Шкловский). Нашата книга и изследването в нея също е на базата на уравнението на Дрейк, btw :-)
Препоръчвам публикация и награда.
ОЦЕНКА:  
Познаване на темата: 100/100
Популярност на изказа: 100/100
Интерес: 100/100
Стил: 100/100
КРАЙНА ОЦЕНКА: 100 / 100
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Крокодили използват водните течения за презокеански
пътешествия

З

Превел: Тихомир Георгиев
Автор: ScienceDaily (June, 2010)

агадката за това как най-големите живи
влечуги - соленоводните крокодили,
които въпреки че са лоши плувци, са
успели да се разпространят на толкова
много острови в Южния Тихи океан отдалечени един от друг с огромни водни пространства,
най после е разрешена от група австралийски
еколози.
Те са публикували изследването си в
Journal of Animal Ecology - издание на Британ-

ското еколожко дружество. Авторите твърдят,
че както сърфистите хващат вълните, така и
крокодилите яхат океанските течения за да
преминават големи разстояние в открито море.
Соленоводните крокодили (Crocodylus
porosus) са влечуги живеещи основно в реки
и естуари. Зоната на разпространение обхваща над 10 000 км² в югоизточния Пасифик - от
източна Индия до Фиджи и от южен Китай до
северните части на Австралия. Въпреки, че
прекарва по-голяма част от живота си в солени
води този крокодил не може да бъде считан за
морско животно по начина, по който такива са
костенурките, защото зависи от сушата за да си
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крокодили предприемат далечни пътешествия,
като често изминават над 50 км тръгвайки от
дома си и достигайки до речните устия или в
открито море.
Данните сочат, че крокодилите винаги
започват пътешествието си по време на смяна
на прилива и отлива, което им позволява да се
движат по течението, а свършват пътуванията
си като се качват на речния бряг, когато течението се обърне срещу тях.
Екипът, в който е участвал и покойния
Стив Ъруин (Ловецът на крокодили) е направил и нов анализ на стари данни за няколкото
проследени със сателит крокодили по време на
техните океански пътешествия. Като наслагват
на картите движенията на крокодилите и повърхностните течения изследователите откриват, че крокодилите показват подобно поведение и когато са в открито море.
Един от крокодилите, следен със сателит, 3.84 метров мъжкар напуска река Кенеди
и пътува 590 км за повече от 25 дни и достига
западния бряг на полуостров Кейп Йорк (Куинсланд, Австралия), като настройва пътуването
си така, че да съвпадне със сезонните течения

Българска Наука брой 28

намери храна и вода.
Има много случаи, в които се твърди,
че далеч навътре в морето са забелязани големи крокодили, но това е първото изследване,
което чрез използване на подводни акустични
сигнали и сателитно проследяване показва, че
при дългите си пътувания соленоводните крокодили яздят повърхностните течения, което
им позволява да пътешестват от един океански
остров до друг.
Резултатите от изследването обясняват
защо, въпреки че са разпространени на толкова
големи разстояния, не са се появили различни
видове соленоводни крокодили.
Д-р Хамиш Кембъл от Университета в
Куинсланд и негови колеги от Агенцията по
парковете и дивата природа на Куинсланд и
от Австралийския Зоопарк са работили край
река Кенеди, в Северен Куинсланд, Австралия,
като със сонарни трансмитери и подводни приемници са следили 27 възрастни соленоводни
крокодила за да запишат техните движения за
период от повече от 12 месеца.
Записани са над 1.2 милиона комплекта
данни и е открито, че и мъжките, и женските
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морски препятствия по време на еволюционното си развитие в миналото.“

Българска Наука брой 28

в залив Карпентария.
Втори крокодил, 4.84 метров мъжкар
пропътувал над 411 км само за 20 дни от източния бряг на Кейп Йорк, през Торесовия проток
до река Уенлок на западния бряг на Кейп Йорк.
Торесовият проток е известен със силните си
течения и когато крокодилът пристигнал течението било в посока срещуположна на неговата. Крокодилът изчакал в залив четири дни и
преминал чак когато течението станало по посока на неговото пътуване.
Според д-р Кембъл „Соленоводният
крокодил населява островите в Индийския и
Тихия океани и тъй като е единствения вид жив
соленоводен крокодил, то вероятно има редовно смесване на популациите. Понеже тези крокодили са лоши плувци не изглежда вероятно те
да плуват през огромните пространства. Но те
могат да оцелеят дълги периоди в солена вода
без да се хранят и да пият, така че само чрез
пътуване, когато повърхностните течения са
попътни, крокодилите могат да се придвижват
на големи разстояния в морето. Това не само ни
помага да разберем как соленоводните крокодили се придвижват между океанските острови, но и е в полза на теорията, че животните от
разред крокодили са преминавали обширните

4
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Експериментално лечение защитава маймуни от въздействието
на смъртоносния вирус
Ебола
Превел: Тихомир Георгиев
Автор: ScienceDaily

У
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чени, които използвали малки частици генетичен материал за да се намесят в репликационния процес на
смъртоносния вирус Ебола успешно
са предпазили от хеморагична треска и смърт
маймуни изложени на вируса. Данни за изследването за публикувани в изданието на Lancet от
тази седмица и се изказва предположение, че
такава защита трябва да е възможна и при хората.
„През последното десетилетие ние изпробвахме различни подходи за лечение на
смъртоносните вируси като Ебола“ казва съавтора д-р Лиза Хенсли от Медицинския изследователски институт по инфекциозни болести
към армията на САЩ (USAMRIID). „Никой от
тях не даде пълна защита на заразени с вируса
Ебола примати. Досега.“

Използвани са частици наречени малки
взаимодействащи РНК (siRNA), целта на изследователите е протеин (наречен L-протеин),
който е от основно значение за репликацията
на вируса Ебола. РНК инхибиторите (RNAi)
са базирани на естествен генен механизъм използван от клетките, като за терапията с РНК
инхибитори е важно техниката за пренасяне на
последните да е ефективна.
Липидни наночастици (LNPs) са найшироко използваните при siRNA методите. В
това изследване екипът е използвал технология
нареченена SNALP (стабилни нуклеидни ацидно-липидни частици) за да пренесе терапевтичните средства до съответните места заразени
със Заирски щам на вируса Ебола ( ZEBOV).
На група от три маймуни макак резус са
давани венозно анти-ZEBOV siRNA 30 минути
след излагането на вируса и отново на ден 1, 3
и 5. На друга група от четири макака е давано
средството след 30 минути и след 1, 2, 3, 4, 5 и
6 дни след излагането на ZEBOV.
Две от трите животни в първата група
(които получили четири пъти лечението) за
били защитени от смъртоносната ZEBOV инфекция и оцелели. Всичките четири маймуни,
които получили седем пъти средството за лечение били защитени. Лечението е понесено добре от втората група, като има малки промени
в чернодробните ензими, нещо което може би е
свързано с вирусната инфекция.

На изображението се показва как Ебола вирусът избягва имунната
система

- http://nauka.bg -

26
27

Българска Наука брой 28

Зоология
Според водещия автор д-р Томас Гийсбърт от Медицинския факултет на Бостънския
Университет изследването е първата демонстрация на пълна защита чрез използване на
РНК инхибитори от смъртоносна за хората болест при примати .
„Вярваме, че това изследване сочи качествата на незабавното използване на Ebola SNALP
като контрамярка при лечение на
заразени с вируса на Ебола пациенти при епидемия или при лабораторни експерименти“ казва той.
Вирусът Ебола причинява хеморагична треска и смъртността при хората е 80 процента.
Вирусът, който може да причини
зараза по въздушен път (въпреки, че по-често се разпространява
чрез кръвта и телесните течности
на заразени пациенти) е заплаха
за човешкото здраве в глобален мащаб, както и
потенциално терористично био-оръжие.
Понастоящем няма налични ваксини
или лечения, затова изследователите разботещи с вируса трябва да правят това в маскимално защитени лаборатории (ниво на биозащита
4). В тези специално построени лаборатории
изследователите носят „космически костюми“ и дишат филтриран въздух докато работят,
а всички отпадъци от лабораторията също се
стерилизират.
SNALP-RNAi терапията използва метод разработен от Tekmira Pharmaceuticals
Corporation of Vancouver, BC. Предишно изследване е показало, че тези siRNA изцяло защитават морски свинчета, когато лечението е
приложено скоро след получаването на смъртоносна доза ZEBOV. И докато изследванията
при гризачите са полезни за оценка на възможностите на лечението те обикновено не се използват за предсказване на ефикасността при
по-точните модели изполващи примати.
Преди да се получи лиценз за използване върху хора ще са необходими още изследвания върху маймуни за да се уточни дозировката, да се провери токсичността и т.н.
„Значението на това изследване е по-голямо от защитата от вируса Ебола“ казва полк.
Джон Скворак, командващ USAMRIID. „То
представя потенциал тази концепция за бъде
използвана и при други вирусни заболявания“.
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Защо комарите хапят?

К
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омарите са двукрили насекоми, с по
шест крака. Комарите са дълги ок.
15 мм. и тежат ок. 2,5 мг. В света съществуват ок. 3000 вида комари. Но
само някои тропични и субтропични видове са
опасни за здравето.
Има съществена разлика в ролите на мъжките и женските индивиди. Докато мъжките се
хранят с растителни сокове и цветен прашец,
женските имат нужда от кръв, за да се снабдяват с протеин, който им е необходим за процеса
на размножаване. Женските комари разполагат
със сложна система от сензори. Привличат ги
топлината, влагата, млечната киселина, въглеродният двуокис, силните парфюми, алкохолът
и анхидридите на карбоновата киселина.
Когато разпознае жертвата си, женският комар
каца върху него и забива хоботчето си в кожата
му. Хоботчето на женския комар е снабдено с
миниатюрни зъбчета, служещи за закрепване
на комара към кожата на жертвата и за смученето на кръвта й. Убождането не достига до
нервната тъкан и затова не предизвиква болка.
След като се нахрани с кръв, женският комар

снася яйцата си, за да даде начало на нов жизнен цикъл.
Любимата плячка на женските комари са децата и възрастните с наднормено тегло и с височина над 180 см.
Комарите са активни и денем и нощем, въпреки
че най-агресивният им период е между залез и
изгрев слънце Дъждовете и влажното време са
идеални условие за досадните комари.
Ухапването от комари почти винаги предизвиква реакция на организма, изразяваща се в зачервяване на кожата и силен сърбеж на ухапаното
място. Понякога, при по-чувствителни организми като следствие от разчесването могат да се
получат подуване, рани, инфекции, повишена
температура, нарушения в кръвното налягане,
стомашни проблеми, сърцебиене, астматични
кризи.
През хоботчето на комара, чрез остатъци от
кръвта на предишни ухапани, могат да се пренесат някои заболявания като малария, жълтеница, тропическа треска и др. В географските
области, където теи заболявания са разпространени, комарите представляват сериозна
опасност за пренасянето им.
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Ехинококоза, Кучешка тения
(Echinococcosis, hydatid disease,
Unilocular hydatid disease)
Причинител и разпространение.
Кучешката тения ( Ехинококоза) е тениино, паразитно заболяване с хронично протичане, при което се уврежда най-често черният
дроб, но е възможно да се засегнат също белите дробове, бъбрек, мозък и други органи. Разпространено в почти всички страни от петте
континента и се наблюдава най често през пролетно-летния сезон. Най-широко разпространение има в страните с развито говедовъдство
и овцевъдство.
Кучето е най-благоприятният краен гостоприемник у нас. По-често са заразени скитащите и
овчарските кучета,отколкото ловните и домашните. Заболяването е широко разпространено
и сред хората. Заболяват хора от двата пола и
от всички възрастови групи. Наблюдава се по
често при селското население, но се наблюдава
тенденциозно нарастване на заболелите и при
градското население. Кучешката тения се определя като антропозооноза, т.е. заболяване, което се разпространява, както сред животните,
така и при хората. Причинителите на заболяването са паразити, които се отнасят към т.нар.
биохелминти. Поради факта, че имат сложно
развитие, защото освен от краен гостоприемник (домашните и диви кучета, чакали, хиени,
лисици, рисове, койоти, порове и др.), те се
нуждаят от междинен гостоприемник (човек,
селскостопански животни - овце, кози, едър рогат добитък, коне, свине и др.)
Echinococus granulosus е най-малкият тениид
по кучето с дължина 2,5 до 9 мм. Сколексът е
малък, а ростелумът притежава 26-40 кукички.
Тялото се състои от четири членчета, последното от които съдържа яйцата (онкосферите)
на паразита, като всяко членче съдържа 400 до
800 яйца. Среща практически в цял свят, главно пасища, където съществува вероятност кучета да погълнат органи от заразени животни
Echinococus unilocularis е ларвната форма на
кучешката тения. Представлява еднокамерен
мехур, изпълнен с бистра течност. Размерите
му варират от орех до детска глава.

Хидатидна капсула.

Загнояла хидатидна капсула.
Причинител:
Човешката ехинококоза (hydatidosis, или
hydatid disease) се причинява от ларвните форми на цестодите (лентовидни червеи) от род
Echinococcus:
Echinococcus granulosus причинява цистозна ехинококоза (cystic echinococcosis), която е
най-често срещаната форма. КУЧЕ
E. multilocularis причинява алвеоларна ехинококоза (alveolar echinococcosis). Засяга основно
котки, защото ядът източника - плъховете!
E. vogeli причинява полицистозна ехинококоза
(polycystic echinococcosis)
E. oligarthrus е много рядка причина за човешка ехинококоза

Echinococcus granulosus scolex
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E. multilocularis
Жизнен цикъл:

Достигнал до полова зрелост (Echinococcus
granulosus – с дължина от 3 до 6 mm, за разлика
от говеждата и свинската, които достигат няколко метра.) пребивава в тънките черва на
крайните гостоприемници, кучета или други
месоядни. Полово зрелите проглотиди които се
намират в края (опашката) на глиста освобождават яйцата, които преминават във фекалиите. С екскрементите на кучето те попадат във
външната среда и замърсяват тревата, плодовете, зеленчуците и водата. Немалка част от
тях полепят и по козината на кучето. След
поглъщане от подходящ междинен гостоприемник (при естествени условия: овце, кози,
свине, говеда, коне, камили и човек), яйцата
се излюпват в тънките черва и освобождават
онкосфери, които проникват активно през
чревната стена и мигрират по кръвоносната
система до различни органи (бял дроб, бъбреци, панкреас, далак, главен мозък и дори окото), най-често до черния дроб или белия дроб.
В тези органи онкосферата се развива в ехинококова циста, която постепенно се уголемява, произвеждайки протосколекси и дъщерни

цисти, които изпълват цялата и празнина. При
човека, свинята, коня ехинококовите мехури се
локализират най-вече в черния дроб, а при преживните животни — в белия дроб. Ехинококовата киста (мехур), представлява ларвна форма
на кучешката тения. За първите пет месеца от
развитието си, кистата достига размери около
3-5 мм – колкото просено зърно. След петия
месец се формира фиброзна капсула, която е
израз на защитна реакция от страна на организма. По този начин той се опитва да
ограничи развитието
на паразита. Оттук нататък кистата расте в
продължение на години и може да достигне
размери колкото главата на новородено.
Кистата има млечнобели собствени стени,
които приличат на яйчен белтък. Стената и
се състои от два слоя
– хитинова и герминативна мембрана. Последната произвежда
и „ражда” сколекси.
Това са главичките на бъдещите тении. Те плуват свободно в течността на кистата и формират т.нар. хидатиден пясък. Броят на сколексите в една киста може да надхвърли 2 милиона.
Киста, която съдържа сколекси се нарича
фертилна – плодовита. При руптура (спукване) на такава киста, организмът е заплашен
от анафилактичен шок поради навлизането на
голямо количество чужди белтъци в кръвната
циркулация. В случай, че преживее шока, милионите сколекси, които са попаднали по органите, започват да растат и от тях се развиват
нови ехинококови кисти. Състоянието се нарича вторична ехинококоза и е с лоша прогноза.
.Получава се както след спонтанна руптура на
мехура, така и на хирургическа намеса. В този
случай, ако не се развие анафилактичен шок, се
развива генерализирана ехинококоза. Неблагоприятна е прогнозата когато тези кисти пораснат. Съществуват и афертилни кисти, които не
съдържат сколекси.
Заразяване.
Крайният гостоприемник (месоядни, най чес-
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то кучето) се заразява чрез поглъщане на съдържащи цисти вътрешни органи на заразени
междинни гостоприемници (най често се слчва
да е овцата). След поглъщането протосколексите евагинират (вдлъбват се), прикрепят се
към чревната мукоза (лигавица) , и се развиват в зрели форми в рамките на 32 до 80 дни
и живеят 5-6 месеца. . И така цикъла се повтаря
отново.
Човекът се заразява с яйцата на кучешката тения основно от:
Не добре измити салати, марули, зеле, спанак,
ягоди, лук, зеле, магданоз както и плодове, които се събират от земята !
Вода достъпна за животни или открити водоеми !
Чрез директно вдишване (рядко)
Най често се засягат гледачи на селскостопанските животни - овце, крави, кози и др., по време на млекодоене, обработка на вълна и пр. !
Ако човек изяде черен или бял дроб с ехинококова киста, той няма да се зарази. Въпреки
това не се препоръчва консумацията на подобни продукти.
Същият жизнен цикъл се наблюдава при
E. multilocularis (1.2 до 3.7 mm), със следните
различия: крайните гостоприемници са лисици, а до по-малка степен кучета, котки, койоти
и вълци; междинните гостоприемници са дребни гризачи; ларвният растеж (в черния дроб)
остава в пролиферативен стадий, в резултат от
инвазиране на околните тъкани.
При E. vogeli (до 5.6 mm дължина) крайните
гостоприемници са кучета; междинните гостоприемници са гризачи; ларвните стадии (в
черен, бял дроб, други органи) се развиват
вътрешно и външно, като образуват множество
мехурчета.
E. oligarthrus (до 2.9 mm дължина) има жизнен цикъл, който включва представители
от сем.Felidae като крайни гостоприемници
и гризачи като междинни гостоприемници.
Хората се заразяват при поглъщане на яйца ,
с последващо освобождаване на онкосфери в
тънките черва и развитие на цисти , , ,
, ,
в различни вътрешни органи.
Клинични признаци:
Инфекцията с:
Echinococcus granulosus най-често не се забелязва с години, преди уголемяващите се цисти

да причинят признаци на заболяване в засегнатите органи. Проявите на болестта зависят
от месторазположението на нарасналата по
размери ехинококова киста. Инфекцията най
често се добива в детската възраст, но често
могат да изминат години и дори десетилетия
преди да се появят изразени клинични симптоми. От времето на заразяването до появата на
първите признаци в резултат на опаразитяването с кучешка тения минават обичайно няколко
години, нерядко до 10 и повече години. Найрискови по своите последствия са кистите,
разположени на територията на главния мозък,
като симптоматиката е сходна на тази, свързана с развитието на доброкачествени и злокачествени туморни образувания. Със сериозни
последствия и усложнения може да бъде свързана локализацията на кистите в черния дроб,
гръбначния стълб, бъбреците, белите дробове
и пр. При засягане на черния дроб може да се
наблюдават коремни болки, уголемяване в областта на черния дроб, запушване на жлъчния
канал. При засягане на белия дроб може да се
наблюдава болка в областта на гърдите (подребрието), обриви, кашлица, задух, храчене на
кръв. Ако имаме разкъсване (руптура) на киста
в белия дроб наблюдава се внезапно откашляне
на голямо количество бистра, солена течност.
Рядко се откашлят части от хитиновата мембрана (с вид на сварен белтък). Началото на
болестните прояви може да бъде сравнително
остро и неочаквано, при условията на привидно добро здраве и липсата на каквито и да били
оплаквания. Това се случва, когато във връзка
със значими физически усилия, неочакван удар
или дори спонтанно. Разкъсване на цистите
може да доведе до развитие на треска, уртикария, еозинофилия, анафилактичен шок, както и
разсейване на цистите.
Echinococcus multilocularis засяга черния дроб
като бавно растящ, деструктивен тумор, с коремни болки, запушване на жлъчния канал и
понякога метастатични усложнения в белите
дробове и мозъка.
Echinococcus vogeli засяга главно черния дроб,
където се развива и оказва влияние като бавно
растящ тумор; развитието на вторични цисти е
обичайно усложнение.
ехинококовата киста се спука. Изливът на течността, която се съдържа в кистата, притежаваща белтъчни и други чужди на организма
молекули и съединения, може да предизвикат
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състояние на шок. Друго тежко усложнение е
загнояването на самата киста, причинено от
микроорганизми. Сложни по своето развитие
са случаите, при които в човешкото тяло на болния са се развили няколко кисти в различни
органи.
Лабораторна диагноза:
Диагнозата на ехинококозата се основава
най-често на ултразвукография, подкрепена
от положителни серологични изследвания,
ехографски, рентгенологични, компютърнотомографски и други образни техники. Целта
на тези изследвания е да се установи точната
локализация на ехинококовата киста и нейната
големина.
В помощ на диагностиката се използват и лабораторни тестове и изследвания с оглед на
промени в кръвната картина, както и за установяване на специфична и характерна промяна
в имунологичната реактивност на заболелия
пациент. Доказване на специфични за ехинококозата антитела се извършва с помощта на
Елайза-тестове, чрез имунофлуоресцентна
техника и реакция пасивна хемаглутинация .
Лечение и профилактика:
Медикаментозно - Mebendazole 400mg три
пъти дневно в продължение на 30 дни. При необходимост курсът се повтаря.
Хирургично. Прилага се пункция на кистата
на черния дроб под ехографски контрол. Много пациенти могат да се лекуват успешно и с
медикаменти, които се приемат продължително, понякога в повече от един курс на лечение.
Какво ще бъде лечението зависи от стадия на
развитие на ехинококовите кисти. То се провежда след преценка от специалисти хирурзи,
гастроентеролози и паразитолози. В момента
както оперативното, така и консервативното
лечение се заплащат от здравноосигурителната каса. Хирургическата интервенция е един от
най-популярните методи за лечение на ехинококозата, макар отстраняването на паразитните
маси да не е 100% ефективно.
Индивидуалната профилактика при човека е
свързана главно със стриктната лична хигиена
на ръцете и грижливото измиване на плодовете
и зеленчуците преди тяхната употреба.
Стопански полезните кучета и тези които се
отглеждат по домовете, периодично, по схема,
задължително се подлагат на дехелминтизация

( обезпаразитяване) на всеки 8 седмици/
Особено важен е ветеринарно-санитарният
контрол при клането на животни.
Ехинококозните органи на животни се унищожават задължително.
При обработка на кожи от кучета или лисици
да се използват ръкавици и специално работно
облекло
При случай на наличието на по-голям брой
кисти или при локализацията на кистата, непозволяваща хирургична интервенция - се провежда лечение с медикаменти.
Лабораторните изследвания за кучешка тения
могат да се проведат в отделите по паразитология към РИОКОЗ или в някои от частните
лаборатории.
Средната годишна заболеваемост от ехинококоза за нашата страна се отчита към 8-8,5 на
сто хиляди население, което е един лош атестат
за страната ни.
Приетата през 2005 г. Програма за ограничаване на ехинококовите заболявания следва да се
провежда безкомпромисно.
Болните и оперираните от ехинококоза лица се
съобщават
задължително на РИОКОЗ и се диспансеризират за срок от 2 до 5
години, като периодично на 6 месеца им се извършват контролни
прегледи и имунологични изследвания. Целта
на тази диспансеризация е ранно откриване
на рецидиви на болестта. Всички членове от
семейството на откритите болни подлежат на
клиничен преглед,рентгенологично и ехографско изследване, а така също и на имунодиагностика за установяване на семейна ехинококоза. Борбата с ехинококозата може да бъде
успешна само ако се води комплексно от ветеринарните органи, медиците, кметствата и цялата общественост.
Предпазни мерки.
Личните грижи в ежедневието за недопускане
заразяване с кучешка тения са свързани с:
- • Прекъсване на всякакви контакти с
бездомни и скитащи кучета.
-•Системнообезпаразитяване на домашните
кучета.
- • Измиване на ръцете след всяко занимание с
домашно куче и особено преди хранене.
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- • Щателно миене на всички зеленчуци и
плодове преди тяхната консумация, с особено
внимание към листните зеленчуци.
- • При никакви обстоятелства на площадките
и терените, където играят и прекарват времето
си деца, да няма достъп на каквито и да били
кучета и котки.
Ръцете се мият ПРЕДИ всяко ядене и СЛЕД
всяко пипане на игривото куче на съседа. Децата да се учат на същото.
Не разчитайте на това, че пясъчниците в градинките изглеждат чисти! Точно там се изхождат животните! Ако ли пък от РИОКОЗ са ги
дезинфектирали, имайте впредвид, че дезинфектантите са отровни не само за буболечките!
Кажете на вашите приятели животновъди да
уведомят ветеринаря и да му съдействат за унищожаване на органите с ехинококовите кисти.
Няма значение дали се обезпаразитяват редовно. НЕ Е ДОПУСТИМО храненето на кучетата
с вътрешни органи!

Библиография:

http://www.atlas.or.kr/atlas/alphabet_view.
php?my_codeName=Echinococcus%20
granulosus
htt p : / / w w w. b r i ta n n i ca . co m / E B c h e c ke d /
topic/177904/Echinococcus-granulosus
h tt p : / / w w w. zd rav e - b g . e u / i n d ex .
php?option=com_content&view=article&id=124
&Itemid=170
h t t p : / / w w w . l e c h i t e l . b g / n e w s p a p e r.
php?s=4&b=115
http://www.puls.bg/illnes/issue_42/part_3.html
http://www.sriokoz.com/documents/temi/
bolesti/Echinococoza.pdf
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%85%
D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%
BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://www.evropea.com/kucheshka_tenia.html

Яйцата с онкосферите са устойчиви във външна среда (плодове и зеленчуци) до 1 година.
При температура 1000 С те загиват за половин
минута.

автор: Дениз Нихат
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Зоология - Соколи
Мадагаскарски ивичест сокол
(Falco zoniventris)

Сив сокол (Falco ardosiaceus)

Вечерна ветрушка
(Falco vespertinus)
мъжки

Средиземноморски сокол
(Falco eleonorae)

Вечерна ветрушка
(Falco vespertinus)
женски

Амурски сокол
(Falco amurensis)

Лисичи сокол (Falco alopex)
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Сокол на Дикинсон
(Falco dickinsoni)

Червеноглав сокол
(Falco chicquera)
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По-студен Тихи океан може сериозно да е повлиял на
Европа и Северна Америка през средновековието.

Превел: Тихомир Георгиев
Автор: ScienceDaily (June, 2010)
Във времената преди Колумб да е плавал из морската шир, по-студеният Тихи океан е имал връзка със сухите условия в Европа
и Северна Америка и може би е отговорен за
гладът и за изчезването на живеещите в скални
жилища племена в Американския Запад.
Неотдавна в Geophysical Research
Letters бе публикувано изследване направено
от Университета в Маями, в което е открита
връзка между ниските повърхностни температури в централната част на Тихия океан и сушата в западната част на Европа и в това, което
днес е югозападната част на САЩ и Мексико.
“От известно време знаехме за връзката между Ел Ниньо, Ла Ниня и климатичните
условия в Северна Америка и Европа” казва
Робърт Бургман, специалист по климата от
Университета в Маями, факултет по Морски
и Атмосферни Науки. “Подобните на Ла Ниня
състояния, като тези, които ние открихме, мо-

гат да причинят продължителна суша, а както
знаем затоплянето пък причинява увеличаване
на валежите”.
Като са използвали фосили от корали
от атола Палмира в Централния Пасифик Бургман и екипът са изчислили повърхностните
температури в периода от 1320 г. до 1462 г. и
с помощта най-нови технологии са направили симулация на климата. При сравняване на
симулациите с палео-данни като годишните
пръстени на дърветата и седиментите по цял
свят, авторите намират забележително сходство.
По време на изследвания 142-годишен
период, температурите на морската повърхност спадат с една десета от градуса, но това е
достатъчно да причини засушаване в Северна
Америка и Европа.
Анасазите, които са живели в скални жилища близо до мястото известно като”Четирите
ъгъла” - площ в която се срещат териториите
на щатите Юта, Колорадо, Ню Мексико и Аризона, са изоставили своите селища в Меса Верде и на други места преди около 600 години без
никакви обяснения. Счита се, че един от фак-
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торите довели до тяхното заминаване е продължителна суша.
В Европа преди изучаваният период има
3-годишен период на проливни дъждове, които
са довели до Големия глад от 1315 г. до 1320
г., а периодът от изследването бележи началото
на преминаването от Топлия средновековен период към Малката ледена епоха, която започва
в началото на 16-ти век. Счита се, че екстремалните климатични условия са отговорни за
слабите реколти и периоди на глад в Европа в
различни периоди от 14-ти век.
“Тясната връзка между комплексните
климатични модели и палео-данните за температурата на повърхността на океана и други
климатични характеристики дава ценни данни
на специалистите по климата, които искат да
разберат какви са били климатичните промени
преди времето на измерване и записване на атмосферните условия.” казва Бургман.
Като предупреждава, че данните от атола Палмира представляват данни от само едно
място, Бургман изтъква, че иска да провери
теорията си с данни от другите океани. “Ако
можем да запълним дупките, които имаме в данните за Атлантическия, Тихия и Индийския
океани, ние ще имаме по-добра представа за
това, което се е случвало в миналото с климата
в световен мащаб” добавя той.
В изследването Бургман и неговите колеги използват възстановка на температурите
на повърхността на Тихия океан за да създадат
симулационен модел на атмосферната цирцулация (ACGM) състоящ се от 16 елемента и
свързан с единичен модел на океана извън тропическите райони на Пасифика. Когато ACGM
симулациите са сравнени със съвременните
климатични симулации, те са успели да възпроизведат много от аспектите на средновековния климат намери в различни записи предимно в Западното полукълбо, северната част на
Евразия и северните тропици. Тези резултати
предполагат, че много от свойствата на промените в глобалния хидроклимат могат да бъдат
обяснени чрез температурите на повърхността
на тропическите тихоокеански райони.

Жилища на Анасазите в Меса Верде
Анасазите в БГ Наука:
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8448
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Н О М О К А Н О Н
Автор: Теомира-Десислава Петкова
“... Тогда же и Номоканон, рекше законоуправило и отеческия книги преложи.”
Гл. V, “Панонско житие на Св. Методий”
Покръстването на българския народ през 864
г. променя не само неговите вярвания, но и обществено-държавния му бит. Християнството в
България е предшествано от друго историческо
събитие - създаване на българската азбука през
855 г. от Св. Св. Кирил и Методий. За твърде
кратко време се появява обширна писменост, в
която влизат не само току-що преведените от
Св. равноапостоли братя и съратниците им богослужебни книги, но и други законодателни
сборници. В България се появяват преводите
на византийски духовни и светски закони от
Номоканона, който е наречен Законоправило,
т. к. в най-ранните епохи на християнството
“канон” означава правило на християнски живот. Твърде скоро се появява друго название, а
именно Кормчая книга. Според руския учен барон Розенкампф думата Кормчая принадлежи
на Св. Отци, които сравняват Христовата църква с кораб, ръководен от Свещеното Писание и
каноните като от кормило или кормчия.
Номоканонът е византийски юридически сборник, който рецепира римско право и съдържа
както Апостолски и Съборни правила относно
строгия вътрешен ред на църквата, така и граждански (императорски) разпоредби, визиращи
взаимоотношенията между църквата и държавата. Номоканонът е наречен на Запад Corpus
Iuris Canonici. По своята същност Кормчая
книга представлява Номоканона, който е преведен от най-древния славянски език – старобългарския, и приспособен за местните нужди.
Появата на този кодекс е обусловена от практическата необходимост на духовните лица
да притежават не само духовните правила, но
и действащите светски закони. Каноните са
следните:
1.На Св. Апостоли - най-ранните;
2. На Вселенските Събори;
3. На Поместните Събори;

4. На различни Св. Отци.
Първият Номоканон е съставен от Йоан ІІІ
Схоластик (565 - 577) през 550 г. и съдържа
църковни правила, които са разделени на 50
титули (грани). Тези правила са разположени
не по ред на Съборите, а в систематически ред
по приликата на съдържанието на църковните
правила. Когато е избран за патриарх, Йоан ІІІ
Схоластик създава сборник от 87 главни граждански законоположения - извлечение от Новелите на император Юстиниан І (525-565), част
в съкращение, част изцяло. Тези два сборника
- канонически с 50 титули и граждански закони с 87 глави, са събрани от неизвестен автор
и съставят Номоканон, наречен по името на
Йоан ІІІ Схоластик. След т. нар. Схоластиков
Номоканон се появява друг с 14 титули, който
има две редакции: Едната е от първата половина на VІІІ в. и се състои от две части, а именно: от т. нар. канонически сборник с 14 титули
и от Collectio tripartita - граждански закони за
църквата, изложени в кодекса на Юстиниан І
(Corpus Iuris Civilis). Corpus Iuris Civilis е съставен от 4 части, които представляват единно
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законодателно цяло. Тези части са: Institutiones (Институции), Digesta (Дигести) или
Pandectae (Пандекти), Codex
(Кодекс) и Novellae (Новели).
Авторът на двете законодателни сбирки е непознат. По
съдържанието си този Номоканон се отличава от предходния по това, че е разделен на
14 титули с хармонична връзка помежду им, а всички титули се делят на глави, от които
към всяка са приведени номерата на каноните - доказателство за известен предмет, след което следват
съответните закони от византийско-римското
законодателство. Втората редакция на Номоканона с 14 титули се осъществява през 883 г.,
когато Патриарх Фотий е начело на Константинополската Патриаршия. Този нормативен акт
запазва външната страна на първата редакция
като прибавя каноните от VІ Вселенски Събор,
наречен ІІІ Трулски (691/692) по името на двореца, в който се провежда и ІІ Никейски Събор.
В правило 36 от VІ Вселенски Събор, свикан от
император Константин ІV Погонат, се посочва
реда на значимост на Патриарсите: Римски,
Цариградски, Александрийски, Антиохийски и
Йерусалимски. Тълкувателят на Номоканона с
14 титули Теодор Валсамон(юрист и патриарх
Антиохийски през втората половина на ХІІ в.)
сравнява 5-те Патриарси с 5-те чувства на Все-

ленската църква. В гражданската част на този
закон са внесени съвсем незначителни изменения. Според Валсамон Номоканонът замества
всички останали сборници през ХІІ в.
Първоначалният текст на Българската Кормчая
е заимстван от т. нар. Номоканон на Йоан ІІІ
Схоластик с 50 титули и съдържа:
1. Събрания от църковни правила, които са
подредени в 50 титули;
2. 87-те глави, извлечени от Новелите на Юстиниан І,
които съставляват
42 глава на печатната Кормчая;
3. Закон за съдене
на людете;
4. Еклога;
5. Различни апокрифни статии от
български произход под име „Заповеди и поучения
на Св. Отци”, повечето правила за
епитимиите и други църковни наказания.
Първият Славянски Номоканон е
създаден от Св.
Методий в периода
от време, когато е
Панонски архиепископ. Данни за този факт се съдържат в гл. V
от Панонското житие на Св. Методий: ”...Тогда
же и Номоканон, рекше законоуправило и отеческия книги преложи”. Методиевият Номоканон съдържа:
- Закон за съдене на людете, в който са поместени 4 глави, засягащи военните;
- статия за Вселенските Събори (участници,
тематика, решения),
- Монашеското правило на Теодор Студит,
- Символа на вярата и пр.
Славянският Номоканон е плод на десетилетна
работа, като окончателното му редактиране е
извършено между 881 и 883 г. – след завръщането на Методий във Великоморавия от Константинопол според Пространното му житие.
За първи път на славянски език се изработва
списък от антисоциални и антихуманни дела,
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които получават държавна санкция - предвиждат се наказания или изкупления, които остават валидни през цялото средновековие. Според Шмид тази юридическа енциклопедия е
частичен, но точен превод на Номоканона на
Йоан ІІІ Схоластик в 50 титули. Управлението
на архиепископство е немислимо без законници, съдържащи параграфи от църковно и гражданско право. Превеждайки Номоканона, Св.
Методий полага темелите на моравското право
и съдейства за регулиране на светския живот
в епархията. Остатъци от тази средновековна правна
система са запазени в средновековните моравски закони.
Високият авторитет на Св. Методий
като законовед и
съдник се утвърждава в Панонските
легенди. В “Летописа на Дуклянския
презвитер”
(възникнал между
ХІІ и ХІІІ в. на латински език) цялостната законодателна мисия на
княз Борис І (852889) се сочи като
следствие от Методиевото наследство: “Който иска
да научи за това,
нека да прочете
книгата за славяните, наречена Методий, от която ще
се види, колко и какви добри неща въвел този
великодушен крал”. Във византийското „Пространно житие на Св. Климент Охридски” се
разказва за съдебната строгост на Методий,
чието славянско име е Страхота. Номоканонът
на архиепископ Методий се появява в България през 886 г. Чрез Славянския Номоканон
се консолидира славянската църква като свещена институция на идеологията и културата
и се предопределя отговорната й историческа
мисия на Балканския полуостров от ІХ до ХІХ

в.; стабилизира се нейната организаторска, възпитателна и съдебна дейност. Чрез славянски
думи и фрази, с които се назовават юридически
термини, се постига приобщаването на славянските маси към универсалната юридическа
терминология, като се създават предпоставки
за единство между нравственост и право.
Бързият извор на времето извиква на живот
т. нар. Фотиев Номоканон, поради факта, че
Българската държава е със строга държавноадминистративна структура. Славянският вариант е създаден
в България през
ІХ в. в книжовния
кръг на Симеон,
сина на княз Борис І, завърнал се
от учение в Константинопол след
886 г. Колосалният преводачески
и
редакторски
труд е извършен
в годините на Симеоновото монашество (886-893),
когато се подготвя
за духовен стожер на Българската Църква. Този
с р е д н о в е ко в е н
Кодекс
изгражда на най-древния
славянски
език божествената структура на
властта (“владетел-подвластни”),
поради което се
определя като Кодекс на сакралния
ред, властта и морала. Симеоновият Номоканон, основан върху византийската редакция
от 883 г. в 14 титули, изравнява юридическата
култура в двете столици, преодолява различията в устройството на Българската държава, която все още не е напуснала епохата на езическото варварство. Законникът е съставен до 893
г., за да може Всенародният Събор да утвърди
славянския език като държавен, включително
в законодателството и правораздаването. С течение на времето към първоначалния състав
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се прибавят и други статии. Най-късна е “Лешен от Епифаний Славиницки, който превежда
тописец вскоре” на Патриарх Никифор, която
пълните Номоканони, т. нар. Фотиев Номоказавършва с византийските императори Лъв и
нон с тълкуванията на Валсамон и Азбучната
Александър с общо отбелязване на годините на
Синтагма на Матей Властар. В първата половицаруването им - 26, което означава, че статията
на на ХVІІІ в. Василий Козловски и Григорий
е поместена след 912 г.
Палетика превеждат правилата на апостолите
Симеоновият Номоканон е символ на високаот гръцки, поместени в Беверегиевия Синодита степен на държавна организация в България
кон. През 1839 г. в Москва с благословението
през ІХ в. и на перфектната рецепция на римна Светия Синод е издаден с Кормчая книга и
ско право, транслирано чрез Византия. Новинов канонически сборник под название “Книга
ят Кодекс на духовно и светско право съдържа
правил Св. Апостолов Святых Соборов Всепълен списък на каноните чрез представителен
ленских и Поместних и Святых Отец”, която
раздел с императорски разпореждания - Носъдържа в оригинал каноните. Тя съдържа на
вели (Заповеди), обощени в 93 глави. Българпърво място вяроопределенията на 5-те Всеската кодификация е изградена въз основа на
ленски Събора, каноните на Апостолите, на
византийския свод в 87 глави като прибавя и
Поместните Събори, на 11 Св. Отци, и завършнови материали. Поместени са три откъса от
ва с азбучен показалец. По този начин “КниПрохирона (Закон градски).
га правил” мълчаливо отменя първата част на
Преводът на Номоканона се появява в историяКормчая книга.
та на правото поради практическите потребноВ новия си печатен вид Кормчая книга се сътои
сти на духовенството в богословско, каноничот 2 части: Първата част се състои от каноните
но и съдебно
и съдържа 41
Номоканон от втората половина на ХVІ в.
отношение.
глави; Втората
Духовните съчаст
включдии се полз- Обложка и 5 страници от Кодекса. Преписът се намира под
ва църковно№
190
в
Националния
Църковно
–
Исторически
и
Архивен
ват широко от
гражданските
Кормчая кни- Институт към Българската Патриаршия. Снимани от ст.н.с.
закони на вига, доколкото д-р Христо Темелски- директор на Института.
зантийските
е потребно за
императори
ведомството
и е съставена
им и в кръга на дейността им и доколкото не
от 29 глави. В началото са поместени няколко
се допуска разрез с народното правосъзнание.
предговорни бележки, а в края - няколко заНародният съд, който притежава широка комключителни глави и показалец. В първата част
петентност по граждански и наказателни дела
в едно първо сказание се излагат причините за
не прилага разпоредбите на Кормчаята, т. к. е
конфликта и разкола между Източната и Западнапълно непозната. Правилата за родството и
ната Църква (395), разказва се по какъв начин
правилата за развода, които са уредени в Корме извоювана автокефалността на Българската
чая книга, се прилагат от духовните съдилища.
и Сръбската Църква от създаването им. ВтороПрез ХVІІ в. в България се употребява печатнато сказание обяснява Покръстването на Русия
та Кормчая, като преди това за тази цел служат
при Св. Олга и Св. Владимир; Третото сказаръкописните гръцки и български Номоканони
ние дава сведения как е учредена Московската
и Арменопуло. Печатната Кормчая продължаПатриаршия. По- нататък следват две сказания
ва да е в сила и до днес в България за всички
за Съборите - на кое място какъв Събор се е
канонически разпоредби, които не са отменени
състоял. Първото сказание се отнася за 7-те
от други закони.
Свети и Велики Вселенски Събора; Второто
В Кормчая книга каноните, както и други засказание - за 9-те Поместни - къде и кога всеконодателни разпоредби са изложени синоптики се е събрал. Особена глава е посветена на т.
ческо (съкратено). Поради обстоятелството, че
нар. Фотиев Номоканон от 14 титули (грани), в
преводът не е съвсем точен, за разясняването
които се посочват броя на каноните и съдържана дадено каноническо мнение се прави справнието им. Предисловието на Патриарх Фотий е
ка в оригиналния византийски текст. През вторазделено на 2 части. След това са поместени
рата половина на ХVІІ в. подобен труд е извър70 глави на печатната Кормчая, от които в Пър-
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вата част както следва :
Глави 1-4. Правилата на Св. Прехвални Апостоли, а именно:
Глава. 1. т.нар. Апостолски правила, тълкуванията на Аристин;
Глава. 2. Правилата на Св. Павел особени;
Глава. 3. Правилата на двамата Св. Апостоли
Петър и Павел;
Глава. 4. Правилата на всички Апостоли.
Глави 5-20. Правилата на Св. Събори Вселенски и Поместни.
Глави 21-41. Съдържат особени правила на Св.
Отци, изложени във формата на послания до
разни лица.
Втората част на Кормчая книга започва от 42
глава и съдържа 87-те титули (грани) от Новелите на Император Юстиниан І, както ги е подредил Йоан ІІІ Схоластик.
Глава 43. Три Новели на Алексий Комнин за
църковното обручение и за венчанието.
Глава 44. 13 титули от Фотиевия Номоканон
съгласно Юстиниановите Новели.
Глава 45. Избор от законите, дадени чрез Мойсей от Бога на израилтяните (50 глави).
Глава 46. Закон за съдене на людете.
Глава 47. Закон за фрезите или латините.
Глава 48. Закон градски в 40 титули, т. е. Гражданският закон (Ius Civile) познат като Прохирон на Василий Македонянин.
Глава 49. Наредбите (глави) на императорите
Лъв Исаврянин и Константин Копроним, т. е.
иде реч за т. нар. Еклога, но съкратена, която
е принадлежност на Българската Кормчая и не
присъства в сръбските списъци.

кръвосмешение.
Глава 52. Възпоминание за бившето църковно
съединение при Константин и Роман.
Глава 53. Питания на Йоан Мълчалник и други
монаси и отговорите им от Събора при Цариградски Патриарх Николай .
Глава 54. Питания на Константин Панфилийски и отговорите на тях от Никита, Митрополит Ираклийски.
Глава 55. Правилата на Цариградския Патриарх Методий за отстъпниците от църквата и за
начина на връщането им в нея.
Глава 56. За свещеническите дрехи.
Глава 57. Правилата на Никифор Изповедника
и на други с него Св. Отци.
Глава 58. Откъслеци от каноническите отговори, надписани от името на Йоан, Епископ Кипърски - ХІІІ в.
Глава 59. За ръкополагането на йереите - единствена руска статия в печатната Кормчая.
Глава 60. Отговорите на Тимотей, Патриарх
Александрийски (V в.).
Глави 61-64. Правилата на иноците от Св. Василий Велики.
Глави 65-67. За свещените лица и одежди.
Глава 68. Отговорите на Анастасий Синайски
на разни въпроси.
Глава 69. Послание на Тимотей Презвитер до
Йоан за различаване между лицата, обърнати
от еретици в православни.
Глава 70. Разсъждения на Никола Монах за силата и значението на църковните правила.
Краят на Кормчая книга се явява прибавка като
послеслов:

Глава 50. За брака и степените на родството.
Тази глава не е поместена в сръбската Кормчая.
Глава 51. За незаконните бракове, т. е. за т. нар.

1. Описание защо тази книга се нарича Кормчая.
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2. Грамота на Константин Велики (300-337) до
Римския Папа Силвестър за независимостта на
духовната йерархия от светската власт.
3. За римското отпадане от Източната Църква.
Църковните правила, задължителни за клира и
миряните, имат силата на Постановление, чието неспазване се наказва с лишаване от сан,
епитимия (покаяние) или отлъчване. Степента
на църковното наказание се определя от самите канони. Те посочват начина, по който се
поставят епископи и презвитери, определят отговорността на духовенството пред епископа,
или ако виновният е епископ - пред Църковния
съд на равните му по сан, закрилят суверенитета на църковните области, които не могат да се
поделят, да приемат външни свещенослужители или лица, наложени за йерарси от светската
власт, както и да се изоставят своеволно от духовните си пастири.
Част от каноните са разпоредби за брака, обредното ястие и поста, а също и за начина, по
който християните трябва да празнуват Великден и да се молят. Правилата забраняват да се
пиянства, да се прелюбодейства, да се правят
магии и да се участва в религиозните празненства на еретиците и езичниците; те определят

и срока на църковното покаяние за миряните,
извършили престъпление - убийство, грабеж,
насилие.
Сключването на брак, взаимоотношенията
между съпрузите, разтрогването на брака се
уреждат от църковните канони. Сключването
на брак се предхожда от годеж, обещание за
женитба. За годежа са необходими навършване на определена възраст и съгласие на родителите. Брачната възраст е 18 г. за съпруга и
16 г. за съпругата. При годежа страните си разменят дарове. След годежа страните не могат
вече да се откажат. Задължително следва бракът. Бракът се забранява между близки роднини, между побратимени и с храненик. Според
римското право бракът е свещен съюз между
мъж и жена, скрепен от законите на човешкото и божественото право. Бракът се сключва
на специален църковен обред пред свещеници
(Венчание) при съгласие на сключващите брак
или на техните родители. До Второто Българско Царство бракът се сключва с писмен договор, потвърден от трима свидетели. През този
период съпругът не може да изгони съпругата
си. И двамата съпрузи имат право да искат разтрогване на брака. Основанията за развод са:
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дългото отсъствие на съпруга или съпругата,
което деспот Яков Светослав изпраща в Руголямо пиянство, буйство и изтезание на съсия през 1262 г. заедно с преписа от Търновпругата, душевна болест, сифилис и пр. В глава
ската Патриаршеска книга. В писмото си Яков
13. 10 се изброяват всички канони и държавни
Светослав разкрива името, с което се нарича
постановления за аборта, като за основа служи
Номоканонът от ХІІІ в. в столицата Търново
изцяло 21 канон от Събора в Анкира.
– “Книга Зонара”. Това писмо, което е допълПървият препис на Симеоновия Номоканон е
нено с приписка от преписвача Йоан-Драгоруската Ефремовска Кормчая от ХІв., която е
слав е възпроизведено в голям брой от руските
най-древна измежду всички руски Кормчии. В
копия. Византийският придворен писател Йоан
нея е поместена извадка от Беседа на ПрезвиЗонара привлича българските книжовници с
тер Козма срещу богомилите.
историческата си Хроника, която започва “от
Този паметник на средновековното право се
Адама“ и съдържа събитията до 1118 г., глави
превръща в нормативна алфа и омега на всичот българската история и тълкувания на Номоки славянски законодателни книги в България,
канона.
Русия, Сърбия и Дунавските княжества.
През 1274 г. в Русия на Владимировския Събор
Печатането на Кормчая книга в Русия започва
е утвърдена Руска Кормчая книга, наречена
на 7 ноември 1649 г. при Патриарх Йосиф и е
Владимирска, която се основава на полученазавършено в 1650 г. Печатната Кормчая книга
та Кормчая от Търново и включва материали
в Русия предот 2-та староставлява праславянски
Номоканон от края на ХІV в.,преписан от
вителствено
Номоканона
йеромонах Симеон
издание с бла- Методиевия
гословията на
и Симеоновия,
Патриарх Йо- Преписът се намира под №1160 в Националния
претърпели
сиф и с пове- Църковно-Исторически и Архивен Институт към преписи в Рулението на цар
сия. Добавени
Алексей Ми- Българската Патриаршия.
са и руски прахайлович. За
вила. От Търоснова е взет
новския пресписъкът на Рязанската Кормчая, т. е. изпрапис е съставено копието на Рязанската Кормчая
тената от българския деспот Яков Светослав в
през 1284 г., която през 1653 г. служи като осРусия. Тя се отличава по съкратения текст на
нова за първата Руска Кормчая. Това първо тистатиите от каноните и по отсъствие в нея на
пографско издание, последвано от множество
Руската Правда. В разните преписи от Кормпрепечатвания, остава в славянския мир под
чии се прилагат допълнителни закони, какъвто
името Никонова или Йосифова Кормчая. От
е Закон за съдене на людете за българите, съсТърновския препис се развиват всички източтавен от Св. Методий в Македония и Руската
но-славянски преписи и руската редакция на
Правда, Велико - Княжеските Църковни УстаКормчая книга от ХІІІ в.
ви, Грамоти и пр. за Русия.
Славянският нормативен Кодекс се състои от
Българо - руската традиция се развива в Русия
880 правила и се разпространява ръкописно до
чрез преписи и в нова редакция. Източникът е
втората половина на ХVІІ в., когато за първи
официалният Номоканон на Българската Патпът се отпечатва в Русия. Последвалите през
риаршия в столицата Търново през ХІІІ в. През
ХVІІІ и ХІХ в. руски печатни издания не са
1262 г. точен препис от него е изпратен на Киидентични с първото, но по състав са в неговия
евския Архиепископ Кирил за потребностите
обсег. Руските печатни Кормчии се използват
на афтокефалната Руска църква. Само по прев български и сръбски манастири и в епархии
писа от 1262 г., наричан Драгославов по името
със славяно-езично духовенство.
на преписвача, се развива в Русия цялата мноСлавянската Кормчая е официален каноничен
говековна традиция на преписи и преработки
сборник за православната църква в Австро-Унпо този състав.
гарската империя (ХVІІІ и ХІХ в.), която проЗа ориентир на българската история на Слатектира както славяни, православни албанци
вянския Номоканон от ХІІІ в. служи писмото,
и гърци, така и румънско население в Банат и
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от нея: Судац № 631 в сръбска редакция, както и Душановия Законник. И до днес в Сърбия
печатната Кормчая се почита като официален
канонически сборник. Като частно издание съществува “Сборник правила Светих Апостола”
на преосв. Никодим, преведен от гръцки по
Атинската Синтагма.
Барон Розенкампф е първият руски учен, който
отделя по-особено внимание на Кормчая книга.
През 1829 г. той напечатва научния труд “Обозрение Кормчей книге в историческом виде”.
Според А. Павлов (проф. по Каноническо право в Московския Университет) влиянието върху православното славянско право е дошло от
Изток чрез Номоканона и другите канонически
сборници.
През 1880 г. в Прага Константин Иречек издава научния труд „Свод законов славянских”, в
който се съдържа кратък преглед на древните
славянски Правди и закони и са отпечатани
текстове на по-главните от тях. Голям принос
има и историческия му Словар на славянското
право “Prove” от 1904 г.
Единните норми и тълкувания на Номоканона създават, укрепват и съхраняват духовната
общност в обсега на народния суверенитет.
Чрез този средновековен паметник на правото
се формират, регулират и запазват обществени
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Трансилвания. В 1804 г. по време на Сръбското въстание, първият Законник, провъзгласен
от Матея Ненадович е изграден върху Кормчая
книга.
В България е най-разпространено Екатеринското издание на печатната Кормчая в две отделни части от 1787 г., отпечатана в Москва.
Сръбско-Българският Номоканон е съставен
в края на ХІІ и началото на ХІІІ в., когато завършва с успех Освободителната борба на
Сърбия и България срещу Византия и когато
те се укрепват като независими държави. Днес
са запазени около 40 преписа, но те се отнасят
към сръбската и българо-руската традиция.
Поради високия авторитет на първия сръбски
архиепископ-светец Сава Неманич, още първите преписи съдържат молба да не се променя
нищо в състава на Номоканона. В този вид Кодексът се разпространява през ХІІІ и ХІV в. и
изиграва изключителна роля за цялостното народностно духовно консолидиране. Преди да
се получи печатната Кормчая книга от Русия
наред с Кормчая от времето на патриарх Фотий, намираща се в няколко сръбски преписа,
се употребява друг канонически сборник - Алфавитната Синтагма на Матей Властар в древно-сръбски превод. В Народната библиотека
“Св. Св. Кирил и Методий” се намира препис

- http://nauka.bg -

44
45

Българска Наука брой 28

4

История
отношения, свързани с идеи за църква, общество, йерархия, вяра, история, повинност, личност и т. н. Неговите постулати представляват
юридическа санкция на балканската общност в
идеологическата, морално-етническата и управленската сфера от ІХ до ХІХ в.
Римската култура, възприета от Византия, не
е чисто латинска, т. к. в състава й влизат елинистичен и римски елемент, налице са и други
елементи, които я превръщат в космополитна.
Тази висока култура обхваща произведенията,
свързани с онези ценности, които римляните създават със своя дух и труд за столетия в
смисъл на право, закон, държава, философия,
книжнина, изкуство. В този контекст елинската култура не може да се определи като ценност само на елинския народ, т. к. гръцки учители преподават на римляните своята култура.
За Рим и Византия християнството носи само
вяра, поради обстоятелството, че намира у тях
стройно законодателство и изградени държавно-правни институти. За разлика
от тях, в България християнството
донася вяра и писан закон.
Чрез Юстиниановия Кодекс, гениалното римско частно право живее
през всички векове след него, разпространява се по цяла Европа и
до днес в една или друга рецепция
е почти действащо право на цял
свят. Според предание, император
Юстиниан І се ражда в семейство
на славянски заселници, установени в Римската империя, в околностите на Призрен или на Охрид. Не
е случаен фактът, че Данте Алигиери (1265-1321) поставя Юстиниан І в своя рай, където отекват знаменитите му думи: “Аз бях Цезар
и аз съм Юстиниан... Беше угодно
на Бога да ме вдъхнови в моето велико дело.”
Разпространяването на римско
право не оставя в България по
пряк път нито понятия, нито изрази от юридически и държавноправен характер, не се променя
основата на българското правосъзнание. Възприемането на византийското право се осъществява не
от държавната власт, а от църквата
с оглед регулиране на обществени

отношения, свързани с потребностите на църквата и духовните съдилища. Няма открити паметници или други косвени доказателства, че
Кормчая книга се прилага в държавни, граждански съдилища.
В борбата на западно-римската култура с източно-елинистичната, благодарение на много
общи и местни условия, верски и държавни събития, е изкристализирала византийската култура.
Създаването през ІХ-Х в. на Българската Църква - като първа в историята на средновековното
християнство народностна, автокефална църква – е иманентно свързано с историческата
мисия на римо-византийското църковно и държавно право.
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Битката на Каталонските Полета

автор: Владимир Попов

дойде1559-тата годишнина... (15.06.451 г.сл.Хр.)

който избрал Мариaкската равнина, близо до
съвременния град Труа, удобна за действие на
конницата му.
През юни 451 г. двете войски били готови.
Числеността на армиите наброявала 150 - 200
хиляди от двете страни. Атила за пръв път се
заколебал, тъй като гаданията за изхода на битката, били неясни. Но хуните не отстъпили.
Атила разположил своя лагер с гръб към единия от притоците на р. Сена - Об. Настрани от
посторените войски се намирал хълм. Той се
намирал вляво от римската бойна линия и вдясно от хунската такава. Съюзната коалиция на
римските войски лагерували в различни лагери, обособени по етнически признак.
На 15 юни 451 г. Атила разделил силите си на
три части - център и две крила. Той застанал
начело на центъра, където се намирала хунската тежка кавалерия; остготската конница и
пехота, оглавявана от Валамир /от рода на Амалите/, Теодемир и Видемар заела левия фланг;
гепидите, под ръководството на Ардарих и
другите педимно пеши съюзници - скири, бастарни, херули, руги, анти, алемани, тюринги,
бургунди и част от франкската пехота се разположили на десния фланг. Така центърът на
войската бил съставен от хунската конница,
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Битката на Каталoнските полета /сев. Галия/ е
последното голямо сражение в Античния свят,
в което римляните спряли ордите на хуна Атила и предотвратили културната гибел на Европа. Поне така се твърди официално. А истината
е, че римляните и хуните възглавявали конфедерация от германски и славянски племена,
борещи се помежду си за подялбата на Западната Римска империя. Хуните били отблъснати
и победилите германци разпределили Галия и
Испания помежду си. А какво би станало, ако
Атила беше победил?
Но нека разгледаме, как протекла самата битка:
През 451 г. хунския съюз, воден от Атила нахлул в римските провинции Германия и Галия
и разорил редица градове. При град Аврелиан
/Орлеан/, предводителят на хуно-германската
войска внезапно вдигнал обсадата и се отправил на север. Това било предизвикано от приближаването на римската коалиция от съюзнически войски, водени от „последния римлянин“
Флавий Аеций, към река Марна. Срещата на
двете армии се състояла на Каталoнските полета /област, обитавана от някогашните белгийски племена катулани/, просторащи се на
двеста километра от запад на изток и на сто и
петдесет километра от юг на север. Изборът на
мястото на битката бил предоставен на Атила,
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че Атила дълго отлагал началото на битката.
Започнали я римляните. Сражението стартирало към 15.00 часа с престрелка, подета от
конните стрелци. Римляните изпратили напред
аланската стрелкова конница. Хуните им отговорили със същото. Хиляди стрели полетели
над равнината. Тежката конница от левия хунски фланг се сблъскала фронтално с конния
десен римски фланг. И от двете страни етническият състав бил предимно от готи. На левия
римски фланг франките на Меровей атакували
десния хунски фланг, където се намирали гепидите на Ардарих. Завързала се ожесточена
битка. Аеций нанесъл основния удар с войските по левия си фланг. Визиготите на Торисмунд
били пратени да завземат хълма отляво. Атила отговорил с обща атака по целия фронт, но
главният му удар бил насочен в центъра на
съюзническите сили. В завързалото се конно
сражение, ожесточено съпротивляващите се
алани били отблъснати и отстъпили. Центърът
издържал благодарение на упоритата отбрана
на римската и франкска пехота. Контаатаката
на Теодорих срещу остготите на десния фланг
била успешна, макар че в завързалата се сеч
той бил убит. Визиготите на десния фланг оба-
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левият фланг бил предимно конен, а десният съставен главно от пешаци.
Аеций подредил съюзниците си по подобен
начин, вземайки предвид главно етническата принадлежност на войниците си. Десният
фланг на войската му, противостоящ на остготите на Валамир бил съставен от визиготи,
водени от крал Теодорих и сина му Теодеред
от рода на Балтите. Тук била съсредоточена и
цялата тежка визиготска конница. Аеций лично
оглавил левия фланг, разположен на пресечена
хълмиста местност. Тук били разположени гало-римските му легиони, военните колонисти
от Арморика /п-в. Бретан/ - летициани, олибриони, рипарии; отряд визиготи, водени от
другия син на Теодорих - Торисмунд; сакско и
бургундско опълчение, франкска пехота, оглавявана от Меровей. Визиготите на левия фланг
играли по-скоро ролята на заложници, тъй като
Аеций се съмнявал в лоялността им. В центъра
на съюзническата коалиция била разположена
аланската конница на Сангибан - заклети врагове на хуните. За да подсигури тила им, римският патриций поместил зад аланите римска
тежка пехота и франкско опълчение.
Силите на противниците били толкова големи,
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че не отстъпили. На левия фланг визиготите
на Торисмунд на левия фланг заели хълма и
отбили хунската контраатака. В това време самият Аеций оглавил настъплението срещу гепидите и славяните. Така въпреки, че центърът
на войските му бил отблъснат, фланговете на
войската на римския пълководец започнали да
обхващат хунските такива. Последните започнали да се колебаят. С настъпването на нощта
победата вече клоняла все повече към Аеций.
Визиготите на Торисмунд с спуснали от хълма
и атакували укрепения хунски лагер. Визиготите от десния фланг на Аеций окончателно разбили остготите. Нощта не позволявала битката
да продължи и Атила наредил всеобщо отстъпление. Отделни яростни схватки продължили през цялата нощ. Противниковите войски
се омесили и настъпил хаос. Връщащите се в
лагера хуни постоянно се сблъсквали с визиготски, франкски и алански отряди. Аеций се
опитал да реорганизира доста пооределия си
център, но се натъкнал на хунски части и сам
се отреглил във визиготския лагер, оставайки
там до утрото.

Повече вижте във форума на
БГ Наука:
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=9380
Тук няма да е лошо да се спомене и конфликтът
на Аеций с Бонифаций. Интригите на “последния
римлянин” подкопали доверието на Гала Плацидия
към наместника на Африка и довели до бунта
му. Бонифаций поканил през 429 г. вандалите за
съюзници, но както се очаквало варварите завзели
провинцията за себе си.
Както и да е - Бонифаций се върнал и успял да
се оправдае - Гала Плацидия го назначила даже
за върховен главнокомандващ, в противовес
на Аеций. Между двамата генерали избухнала
война, завършила през 433 година със смъртта на
Бонифаций и тържеството на Аеций, който получил
неограничена власт и в продължение на 20 години
твърдо управлявал Рим и подчинил варварите в
Галия.

картина на
Alphonse de Neuville (1836–85)

Загубите на двете войски били огромни. Приблизително 165 хиляди човека били убити. На
другия ден Атила, обкръжен от съюзните войски, очаквал щурма на лагера си, готов да се
бие докрай. Той заповядал да не направи клада
и възнамерявал да се хвърли в него, за да не
попадне в ръцете на врага.
Визиготите, които били основната цел на хунската инвазия в Галия, с нетърпение чакали
сигнала за атака. В това време Аеций се съветвал с военачалниците си и вождовете на съюзните племена. Израстнал сред готи и хуни, той
считал вторите за по-малко опасни за Империята. Хуните не възприемали римския начин
на живот. Отблъснати те щяли да се завърнат
обратно в степите си. Победителите готи, опознали благата на цивилизацията, след унищожението на хуните щели да станат непреодолима
сила, заплашваща Империята.
Така че Аеций не атакувал, той даже не блокирал лагера и така позволил на хуните да се
оттеглят зад Рейн. Той все още се надявал да ги
използва като противовес на готската заплаха.
Но очакванията на последния римлянин не се
сбъднали
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Михаил Панарет[ос] от Трапезунд
[Трапезундска хроника]
Относно императорите на Трапезунд,
Великите Комнини:
как, кога и колко дълго е царувал всеки от тях.
Превод от средногръцки и коментар:
Манол Глишев, април 2010.
Част І на превода: 1204-1349

Царуването на кир Алексий І Мегалокомнин
1. Кир Алексий Мегалокомнин [Имената и топонимите в повечето случаи са предадени без
окончания за обикновените форми по второ
склонение, с окончание „-ий” за формите, завършващи на „-ioV” и „-а” за формите по първо склонение, завършващи с „-a” и „-h”, както
е прието в българската практика. На отделни
места в квадратни скоби е е указано гръцкото окончание – в случаите, когато фамилно
име има омофония с лично, какъвто е случаят
с Панарет[ос] или просто когато става дума
за аристократичен род, не толкова добре известен като Палеолозите или Комнините. В
един случай името е предадено с окончание и
без квадратни скоби – става дума за фамилното име Севастос, което иначе би изглеждало
омоним на военноадминистративната длъжност „севаст”. Указани са окончанията и на
имената от негръцки произход, главно турски
и грузински. Калкирани са титлите „дукс” и
„епикернис”. Съчетанието „tz” е предадено
като „ц”. Съчетанията „nt” и „mp”са предавани като „нт” и „мп”. Интервокалната
сигма е озвучена. Дифтонгите и буквите [h]
и [u] са предадени според Райхлиновото четене. Имената „GewrgioV” и „DhmhtrioV” са
предадени съответно като „Георгий” и „Димитрий. Преведено е прозвището на Георгий
Комнин, по-младия син на Мануил І. Калкирано
обаче е името на трапезундската катедрала. Калкирано е и почтителното обръщение
„кир”, „кирия”. В заглавието и бележките
династичното име и титлата на трапезундските императори е предадено като „Велики-

те Комнини”, докато в текста е калкирана
гръцката форма „Мегалокомнини”. Разликата се налага от необходимостта преводът
и коментарът едновременно да предадат
адекватно текста на български и същевременно да отразят спецификата на използваните от автора понятия. „Велик Комнин”
или „MegalokomnhnóV”е форма на известното
фамилно име „Комнин”, носена като титла само от императора на Трапезунд, който,
разбира се, е и глава на трапезундския клон на
династията.] дошъл тук след напускането на
благословения град Константинопол; излязъл
от Ивирия [Грузия] поради усърдието и усилията на леля си по бащина линия Тамара [грузинска царица; и със съгласието на съвета на
бароните на латинската Константинополска
империя] и завладял Трапезунд през април на
седмия индикт в 6714 (1204) г. [Византийското летоброене „от Сътворението на света”,
ползвано и в Трапезунд отчита като своя „година първа” 5508 пр. Хр. Годината започва на
1 септември, както е и днес според празничния
календар на православната Църква. Индиктът е петнайсетгодишен цикъл, основаващ
се на късноримската данъчна система – всяка година в него е отбелязвана като поредна
като нов индикт започва на всеки шестнайсет
години. Всъщност коректно би било да се превежда „в първата година на индикта”, но добилата гражданственост форма е „в първия
индикт”. Освен това компенсацията от тринайсет дни от Грегорианския към Юлианския
календар т. е. разликата между „стар” и „нов
стил” означава, че византийският 1 септември отговаря на нашия 14, а и всяка дадена във
византийски източник дата трябва да бъде
пресмятана с добавяне на тринайсет дни, за
да съответства изцяло на „новия стил”. Тук
датите са предадени според „стария стил”,
както ги е използвал самият Михаил Панаретос. Годините „от Христа” са добавени в
кръгли скоби до тези „от Сътворението на
света”.], двадесет и две годишен. След като
царувал осемнайсет години, починал в неделя
на първи февруари 6730 (1222), четирийсет и
четиригодишен.
Царуването на кир Андроник І Мегалокомнин
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2. В 6730 (1222) неговият зет, женен за дъщеря му, кир Андроник Гидон Комнин седнал на
престола. В 6731 (1223), втората година на царуването му, султанът [на Коня] Мелик настъпил срещу Трапезунд и изгубил почти всички
свои хора. Гидон царувал тринайсет години и
починал в 6743 (1235),
Царуването на Йоан І Аксух[ос]
3. оставяйки империята на брата на съпругата си, най-възрастния син на Алексий Мегалокомнин, кир Йоан Комнин Аксух[ос]. След
като царувал шест години, той починал в 6746
г. Твърди се, че паднал от коня си, докато играел на топка [вероятно игра, подобна на поло.]
и бил стъпкан до смърт.
Царуването на Мануил І Мегалокомнин
4. Впрочем, Йоаникий бил подстриган [за монах; „Йоаникий” е отново Йоан І, приел монашески образ непосредствено преди да издъхне.] и престола наследил брат му Мануил
Мегалокомнин, изключително велик и щастлив

Това е Алексий ІІІ Комнин, василевс на Трапезунд

военачалник. В петата година от царуването
му, през януари на единайсетия индикт в 6751
(1243) станал голям пожар. След като царувал
успешно и праведно пред Божиите очи в продължение на двайсет и пет лета, той починал
през март 6771 (1263).
Царуването на Андроник ІІ Мегалокомнин
5. По негово желание и предпочитание синът
му от императрицата кирия Ана Ксилалои, кир
Андроник Комнин наследил престола и царувал три години. Починал в 6774 (1266). Синът
на кир Мануил от кирия Ирина Сирикена, кир
Георгий Комнин наследил престола и царувал
четиринайсет години [до 1280]. Той бил подло предаден от своите служители на планината Таврезион [или Тавър. Вероятно Андроник
Комнин е предаден на Михаил VІІІ Палеолог] и
пленен през юни.
Царуването на Йоан ІІ Мегалокомнин
6. В същата година вторият му брат, кир Йоан
Мегалокомнин наследил престола. Година покъсно [все още 1280] той бил пленен при метежа на Пападопул[ос]. Все пак бил освободен,
заминал за Града [„Градът” с главна буква и
за Михаил Панаретос, разбира се, е Константинопол. Йоан ІІ бяга при въстановителя на
Византия Михаил VІІІ Палеолог.] и се оженил
за багренородната дъщеря на императора кир
Михаил Палеолог [Това трябва да е моментът, в който са окончателно уредени отношенията между въстановената Палеологова
Византия и империята на Великите Комнини в Трапезунд. Главите на двете династии
вече не носят еднаквата титла „василевс и
автократор на ромеите”; Великият Комнин
се задоволява с „василевс и автократор на
източните земи”.]. Разбира се, известно ви
е, [Изглежда хрониката на Михаил Панаретос е предназначена за константинополски
читател(и).] че императорът кир Михаил е
бил още жив, когато е бил сключен бракът
между Йоан Мегалокомнин и Палеологина.
Палеолог починал на десети декември и бил
наследен от сина си кир Андроник [Андроник
ІІ Палеолог], който укорявал баща си заради
обичта му към латините [След превземането
на Константинопол в 1261 Михаил Палеолог
търси помирение със Светия престол и подписва Лионската уния в 1274, заради което
посмъртно е подложен на тежки обвинения
от вдовицата, сина си и цялата византийска
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го от Трапезунд до Константинопол и какво я
е задържало по пътя.].
10. Императорът кир Алексий настъпил срещу турците и като достигнал Керасунт, пленил
Кустуган[ис] през септември 6810 (1301), когато били убити множество турци. Във вторник
на 13 декември същата година починала императрицата кирия Евдокия Палеологина.
11. В неделя, на 30 ноември 6811 (1302) в града
избухнал голям пожар. През юни следващата
година оръжейните складове били изгорени от
латините [вероятно генуезците] по време на
страховита битка.
12. На 2 октомври 6822 (1313) Париам[ис] [вероятно турски предводител] превзел чергите
[вероятно турски племена].
13. В понеделник, на […] септември 6827
(1319) синопците подпалили голям пожар и
огънят унищожил всички хубости на града отвън и отвътре [Оттук преводът преминава в
свидетелско време, тъй като Михаил Панаретос е съвременник на събитията. Разбира
се, личните му спомени вероятно трябва да
се отнесат към 1335 и по-късно. Авторът ще
спомене себе си едва в запис за 1351 г.].
14. Кир Алексий Мегалокомнин почина в сряда, на 3 май от тринайсетия индикт, в 6838
(1330) след царуване от трийсет и три години
без три месеца.
15. Тогава престолът беше наследен от сина
му кир Андроник ІІІ Мегалокомнин, който уби
двама свои братя – кир Михаил Азахутлу и кир
Георгий Ахпуг[ас]. Андроник царува година и
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Алексий І Комнин и брат му Давид към латинската Константинополска империя.].
7. След 6790 (1282) през април, царят на Ивирия Давид дошъл и обсадил Трапезунд, но се
върнал с празни ръце.
8. На 25 април от единайсетия индикт, в 6791
(1283) кир Йоан Комнин потеглил със съпругата си, която била бременна, от Константинопол
към Трапузунд. А в 6792 (1283-4) се родил кир
Алексий Мегалокомнин. Тогава станало нападението и пленяването на кир Георгий Комнин,
наречен Скитника, както и нападението и внезапното бягство на кирия Теодора Комнина,
първата дъщеря на кир Мануил Мегалокомнин
от ивирийката Русадан. А Калоян [Йоан ІІ Комнин] отново се издигнал и след като царувал
общо осемнайсет години, починал в Лимния
в петък, на 16 август от петнайсетия индикт
в 6805 (1297). При неговото царуване турците
превзели Халибия и извършили толкова голям
набег, че цялата страна била обезлюдена. След
като починал, останките му били пренесени [в
Трапезунд; Йоан ІІ умира извън града.] и погребани в храма на св. Богородица, наречен
Хризокефали.
Царуването на Алексий ІІ Мегалокомнин
9. Тогава синът му, кир Алексий Мегалокомнин
наследил престола и взел за жена дъщерята
на Пекаи от Ивирия. Вдовицата Палеологина
тръгнала обратно към Града на 13 юни 6806
(1298) и пристигнала там през март на четиринайсетия индикт в 6809 (1301) [Любопитно е
защо Ирина Палеологина пътува толкова дъл-

Това е Мануил І Комнин, василевс на Трапезунд.
Монетата е сребърна аспра, 2, 28 гр., на реверса е св. Евгений.
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три месеца и почина в четвъртък на 8 януари от
петнайсетия индикт, в 6840 (1332).
16. Неговият син кир Мануил [ІІІ], който бе
осемгодишен, наследи престола и царува осем
месеца. В неговото царуване Париам[ис] дойде
с голяма войска до Асомат[ос]. Мнозина турци
бяха убити и множество турски коне – пленени
в неделя, на 30 август 6840 (1332).
17. В понеделник, на 22 септември от първия
индикт, в 6841 (1332) кир Василий Мегалокомнин, син на кир Алексий Мегалокомнин и
втори [или трети] брат на кир Андроник дойде
от Константинопол и зае престола. Освен това
отне живота на великия дукс Лек[ис] Цацинтеон и на сина му, великия доместик Цамва[с].
Хвърли в тъмница племенника си кир Мануил
[вероятно втори син на Андроник ІІІ] и заповяда да убият с камъни великата дукиса Сирикена. В неделя, 13 март на същата 6841 (1333) от
първия индикт великият дукс, евнухът Йоан се
разбунтува и кир Мануил беше погубен.
18. Във вторник, 12 септември 6843 (1334) от
четвъртия индикт императрицата кирия Ирина
Палеологина, дъщеря на кир Андроник Палеолог [Андроник ІІІ] пристигна [от Константинопол] и на 17-и същия месец се омъжи за
императора кир Василий.
19. В петък, на 5 юли 6844 (1335) Сихасан [шейх
Хасан], син на Тамартас[ис] [Тимурташ], дойде до Трапезунд и се завърза сражение край
стената на свети Кирик[ий] и при Минтрион.
По Божията милост той бе възспрян от пороен дъжд и побягна, а по същото време беше
убит и Афтораим[ис] [Абдул Рахим], син на
Рустам[ис].
20. В понеделник, на 2 март 6845 (1336), в началото на постите стана слънчево затъмнение от
третия до седмия час [приблизително от 12:00
до 16:00. М. Г.], заради което народът изпадна
в смут, събра се пред крепостта и започна да
мята камъни по императора.
21. На 5 октомври от седмия индикт (1338) се
роди вторият син на кир Василий – кир Йоан
Комнин, по-късно наречен Алексий. Императорът кир Василий се ожени за императрицата кирия Ирина от Трапезунд на 8 юли 6847
(1339). [Става дума за втори брак. Василий се
разделя с първата си съпруга Ирина Палеологина.]
22. Императорът кир Василий Мегалокомнин
почина в сряда, на 6 август от осмия индикт, в
6848 (1340). Царува седем години и шест ме-

сеца. Синовете му кир Алексий [наречен първоначало Йоан] и кир Калоян бяха изпратени
в Града с майка си. Вдовицата кирия Ирина
Палеологина взе властта. Сановниците веднага изпаднаха в смут и се разделили на две партии. Цанихит[ис], великият стратопедарх кир
Севастос заедно със Схолариите, Мицоматите, кир Константин Доранит[ис], Кавазитите,
Камахин[ос], част от народа и част от дворцовата стража се укрепиха в „Св. Евгений”, докато Амицарантите, някои служители и архонтите от императорската свита държаха крепостта
с императрицата.
24. В петък, 2 юли 6848 (1340) великият дукс,
евнухът Йоан дойде от Лимния с голяма войска и започна битка, в която манастирът бе
обстрелван с обсадна машина. Манастирът се
запали и цялата му красота изгоря. Цанихит и
останалите знатни бяха затворени в Лимния,
където изгубиха живота си. В същия месец на
същата година нашата войска отиде при летните пасища, плени мозина от амитиотите [турци] и взе голяма плячка, макар че синовете на
Долин[ос] бяха убити.
25. В петък, 5 юли от деветия индикт на 6849
(1341) почина императорът на ромеите кир Андроник Палеолог [Андроник ІІІ]. В същия месец и година бяха убити знатните в Лимния.
Пак в същата година, в сряда, 4 юли дойдоха
амитиотите, а ромеите [трапезундските ромеи] побягнаха без дори за се сражават, така че
мнозина християни бяха убити. Цял Трапезунд
бе подпален отвътре и отвън и изгоряха много
хора, включително жени и деца. След цялата
тази разруха настъпи внезапна болест заради
гнусната смрад на ицгорелите коне, добитък и
хора. Преди това дъщерята на кир Алексий Мегалокомнин кирия Ана бе повикала Анахутлу
[грузински благородник, съпруг на Ана Комнина], беше отхвърлила монашеския си обет, бе
отишла в Лазия [грузинска област] и я беше
завладяла. След пожара и нападението Анахутлу дойде и завзе империята с лазийска [грузинска] войска във вторник, 17 юли на същата
година. Палеологина бе свалена от власт след
като царува година и три месеца.
26. В понеделник, 30 юли същата година братът на Алексий [на Алексий ІІ, а не на ЙоанАлексий, който по това време е тригодишен],
кир Михаил Комнин дойде от оня велик Град
с три галери заедно с кир Никита Схолар[ис]
и кир Григорий Мизомат[ис]. Вечерта служи-
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Това е “Св. София” в Трапезунд/Трабзон, днес джамия

телите коленичиха и положиха клетва пред
митрополит Акакий и Писанието и го приеха
[Михаил] за свой господар. На сутринта обаче го затвориха, а народът не знаеше. Лазът
[Анахутлу] плени галерите и уби мнозина със
стрели. В петък, 3 август от същата 6849 (1341)
година турците амитиоти се върнаха, но по Божията воля не надделяха над нас и си заминаха
с празни ръце. На седмия ден от същия месец
и година кир Михаил Комнин бе изпратен при
Инеон, комуто бе поверен, а после – в Лимния.
На десетия ден от същия месец и година Палеологина беше пратена с франкска галера в
Града.
26. На 10 септември [Вече 6850 г. според византийското летоброене, но все още 1341 според
нашето.] кир Никита Схолар, кир Григорий
Мизомат, кир Константин Доранит, синът му
Йоан, братът на Мизомат – Михаил и други от
тяхната партия избягаха и стигнаха до Града
с венецианска галера. След като останаха там
приблизително до 17 август, се върнаха с кир
Йоан Комнин, сина на кир Михаил с две собствени и три генуезки галери и превзеха Тра-

пезунд в четвъртък, 4 септември 6851 (1342).
Той бе коронован на 9 септември на трона в
храма на св. Богородица, наречен Хризокефали. По време на коронацията му всички бяха
събрани заедно и стана страховито преследване и пленяване. По това време бяха убити
мнозина от благородните Амирцантаранти
[вероятно грузински род], а майката на Георгий – Саргали [наречена Ана по-горе в текста]
бе удушена заедно с Анахутлу след като царува
едно година, един месец и осем дни.
27. Понеже великият дукс, евнухът [Йоан],
който държеше кир Михаил в Лимния, бе убит
през март, великият дукс Схолар отиде и взе
кир Михаил; а той пристигна [в Трапезунд] и
наследи престола впонеделник, 3 май 6852
(1343). Бе коронован на двайсет и първия ден
от същия месец. Колкото до сина му, кир Йоан,
той бе положен в криптата на „Св. Сава”, след
като царува една година и осем месеца.
28. Когато главните служители бяха лишени от
живот, кир Никита Схолар бе почетен като велик дукс, а Григорий Мизомат като велик стратопедарх, синът му – като епикернис, Йоан Ка-
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вазит – като велик логариаст, синът на Схолар
– като паракимомен, Михаил Мизомат – като
амицантарий, а Стефан Цанихит – като велик
коноставлос.
29. През ноември 6854 (1345) великият дукс
Схолар, великият доместик Мизомат и други от тяхната партия бяха затворени. Тогава
кир Йоан Комнин бе изпратен в Града. В 6855
(1345/6) „Св. Андрей” и Инеон бяха превзети.
30. През септември в първия индикт (1347)
внезапно избухна болест, унищожителна за
всички, която отнесе мнозина – деца, съпрузи, съпруги, братя, сестри, майки и роднини.
Продължи до седмия месец [март; става дума
за „Черната смърт”, голямата епидемия от
бубонна и исхемична чума, поразила Стария
свят в 1347-1351. В Европа чумата навлиза
тъкмо от басейна на Черно море – първите
заразени са генуезки моряци от Кафа, които
пренасят на галерите си плъхове-носители на
дребни паразити, на свой ред пренасящи бацила на болестта.].
31. През януари 6856 (1348) Керасунт бе превзет и изгорен от генуезците.
32. На 29 юни същата година, в първия индикт
до Трапезунд дойдоха много турци, водени от
Ахис Айнапеис [Ахи Айна бей] от Ерзинджан,
Махматис Икептарис [Мехмед Икептар] от
Байбурт, Тирали бей [Тиралъ бей] и Посдоганис [Боздуган] от амиотите като с тях бяха и
кепнисите. Боевете продължиха три дни преди
те да побягнат с празни ръце и ранени, изоставяйки много турци по пътя.
33. Във вторник, 5 май 6857 (1349) две франкски галери дойдоха от Кафа и една наша голяма галера, една по-малка и няколко малки съда
излязоха от [пристанището] Дафни и влязоха в бой [с генуезците], но Бог ни изостави и
франките победиха. [Нашата голяма] галера
беше изгорена; франките, слезли на брега бяха
заловени и хвърлени в затвора, но техните галери отплаваха.
34. На 15 юни 6857 (1349) отново дойдоха три
галери от Кафа и една ладия от Аминсун; след
много думи, заплахи и искания бе сключен мир
и Леонтокастрон им беше предаден. Тогава
слабост обзе кир Михаил, а кир Никита Схолар
дойде от Кехрина, стана велик дукс и се ожени
за дъщерята на Михаил Сампсон. Кир Михаил
царува пет години и седем и половина месеца.
[Михаил Панаретос е роден ок. 1320.
Споменава за „нашата войска” в записа за

1340. Споменава себе си в записа за 1351. В
1363 и 1368 пътува до Константинопол по поръка на император Алексий ІІІ, при когото служи като протосеваст. Споменава за гибелта
на синовете си Роман и Константин в 1368. В
този период авторът се среща с властни личности като императорите Йоан V Палеолог и
Йоан VІ Кантакузин, гениезките и венецианските подести в Константинопол. Панаретос
участва и в продължителните трапезундски
граждански войни на страната на господаря
си Алексий ІІІ. Текстът завършва към 1390, когато авторът умира. Друга ръка е продължила текста със събития до 1426. Хрониката му
е открита в ХІХ в. в архива на кардинал Висарион, един от изтъкнатите гръцки емигранти
в Италия.]

А това е градът Трабзон днес.
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БИБЛИОГРАФИЯТА В ПЕРИОДИЧНИТЕ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ас. Теодор Иванов
Библиографията, чрез своите универсални
информационни възможности, оказва голямо
влияние върху генезиса на отделните области
на човешкото познание.
Познаването на правилата, владеенето на
основните методи и дейности по изработване
на библиографски помагала са необходимата
предпоставка за всеобхватно, задълбочено и
ползотворно изследване или преодоляване на
всеки конкретен научен и практически проблем.
На 15 септември 1963 г. в старата българска
столица Велико Търново тържествено е открит
Висшият педагогически институт „Братя Кирил и Методий”.
С течение на времето институтът, в последствие прераснал в университет , се утвърждава като един авторитетен български научен
център. Неговите преподаватели разработват
фундаментални трудове, а завършилите образованието си в него успешно се реализират в
България и в чужбина.
С откриването на института започва да функционира
и неговата библиотека, която
първоначално има фонд от
2943 тома и персонал от трима души.
За да може адекватно да
се откликне на нарасналата
научна продукция на преподавателите, през 1971 г. към
университета е създадена и
печатна база.
Библиографията намира
своето място в дейността на
учените предимно под формата на указатели с биобиблиографски характер. Такива библиографски помагала
се изработват и издават и от
университетската библиотека.

През 1992 г. в структурата на Филологическия
факултет се създава катедра „Библиотекознание, библиография и научна информация”, която днес носи името „Библиотекознание и масови комуникации” и е в състава на Стопанския
факултет.
Важен аспект от дейността на катедрата от
основаването и до днес са големият брой библиографски указатели, които имат голямо видово и тематично разнообразие и са разработени от студентите, завършващи бакалавърска
и магистърска степени, във вид на дипломни
работи.
Освен това, преподавателите от катедрата
разработват и теоретични въпроси по библиографознание.
Библиографски указатели под форма на дипломни работи се разработват и от студентите
завършващи „Център за квалификация” към
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Можете да прочетете целият текст  тук:
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=9384
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Какво е „позитивната наука”?
http://tkult.blogspot.com

Най-трудно се обясняват очевидни неща, за
които сякаш всеки по интуиция знае какво е.
Още по-трудно е обаче изобщо да се запитаме
за тези очевидни неща,които обикновено не забелязваме. Е, първата стъпка вече е направена
– попитахте ме „Какво е позитивната наука?”.
И сега остава аз да обясня …
Позитивна в първото и най-близко до ума значение е онази наука, която описва нещата такива
каквито са, и това описание е вярно и неоспоримо. Позитивната науката изказва позитивни
и категорични твърдения от типа „Нещата са
такива и такива.”, например: „Алуминият е метал и е електропроводим.”, „Водата кипи при
100°С.”, или „Икономическите кризи водят до
народно недоволство.”, или „Микеланджело
е гений.”, или „Ленин е имал психическо разстройство.” Проблемът е в това, че не всички
тези твърдения са неоспорими. Как да стигнем
тогава до такива категорични и универсални
позитивни твърдения, които да описват нещата
такива каквито са?
За философията на науката това е много стар
въпрос. Съществува дори интелектуално течение (-изъм), което си поставя за цел да отговори
на този въпрос – позитивизмът. За негов баща

автор: Валентина Георгиева
се смята социологът Огюст Конт (1798-1857).
Ще ви спестя дългата история на позитивизма
и ще резюмирам основното в три постулата.
Трите постулата на позитивната наука:
* Самостоятелност на предмета на изследване
* Единство на метода или методологически
монизъм
* “Откриване” на всеобщи природни закони
Според първия постулат всяка наука трябва да
има свой собствен обект на изследване. За биологията това е живата природа, за физиката –
неживата , за химията – химическите елементи, за историята – миналото, за социологията
– обществото, за изкуствознанието – изкуството, а за културологията – културата. Или може
би също миналото на културата, или само найвисоките достижения на човешкото творчество, т.е. шедьоври, или не – това беше за изкуствознанието, а за културата беше начина на
живот, или това беше обществото? Засега оставям настрана дребните културологични дрязги
и се връщам на втория постулат на позитивната
наука. Онова, което удържа цялото това многообразие на обекти на изследване в единството
на науката е,
че към всички
тях може да се
прилага един
и същи метод
на изследване.
Това е тезата
за методологическия монизъм – във
всички науки
може да се
прилага един и
същи (универсален) метод.
Метод не значи нищо друго
освен послед о в ат е л н о с т
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от стъпки. Кои са стъпките на едни научно изследване? Как формулираме хипотезата? Как я
проверяваме? Методът, за които говорим тук,
е описан от Франсиз Бейкън (1561-1626). Теорията за индукцията е описана в неговия Нов
Органон (реплика на Аристотеловия Органон).
Ученият започва с провеждането на голямо количество наблюдения. Щом приключи стадия
на наблюдението, той формулира обобщена
хипотеза за наблюдаваните явления, която да
се ползва като общ закон или теория, основаваща се на наблюдението. Ето че стигнахме и
до третият постулат – за всеобщите природни
закони. Формулираните въз основа на индуктивния метод общи закони могат впоследствие
да послужат за предвиждането на бъдещи събития от подобен характер.
Ирония на съдбата е, че Бейкън намира смъртта си вследствие на приложението на метода
си. Ако вярваме на свидетелството на Джон
Обри, в студент зимен ден той внезапно решил
да замрази една кокошка, за да провери дали
това би запазило месото й за по-дълго. Сиреч
решил да проведе емпиричен експеримент.
Вследствие на опита със снега обаче развил
пневмония и за два-три дни се свършил.
Принципът на индукцията (от частното към
общото), може да бъде формулиран по следния
начин: “Ако един (или няколко) представителя
на един клас от обекти има дадено свойство,
можем да предположим, че всички представители на този клас имат същото свойство.”
(алуминият, желязото и медта са електропроводими, следователно всички металите са електропроводими). Очевидната грешка тук е, че
не всички представители на дадения клас са
наблюдавани. Обобщението се прави на база
частично наблюдение само на ограничен брой
отделни случаи. Извеждането на универсални
съждения въз основа на частни такива е логическа грешка. Или за по-ясно: наблюдавал съм
много пъти, че водата завира при 100 градуса.
Мога да предположа, че и следващия път ще
заври при 100°С. За това обаче няма никаква логическа необходимост, т.е. от логическа
гледна точка това е недоказуемо.
Това е логическата критика на индукцията.
Вече през 20в. се развива т.нар. „логически позитивизъм” на Виенския кръг, към който спада и онзи Карл Густав Хемпел с пукнатия радиатор на колата, но много преди него Морис
Шлик, Ото Нойрат, Рудолф Карнап. Според тях

науката просто е задръстена с остатъци от метафизиката, т.е. нормативни и ценностни съждения, които й пречат да се развива позитивно. Съждения от типа „Снегът е красив”, или
„Трябва да има справедливост на този свят”
или „Луната е направена от синьо сирене”, или
„Бог съществува” - нямат корелат в действителността. Няма такова състояние на нещата в
света, което да съответства на подобни съждения в езика. Те не могат да бъдат верифицирани (верифицирани=да получат потвърждение
от наблюдението на емпирични факти). Как
можете да потвърдите, че Бог съществува чрез
наблюдение? Не, Бог не е емпирически наблюдаем и следователно единственият ни извод
е, че подобно съждение – което нито може да
се потвърди, нито да се отхвърли въз основа
на наблюдение, просто не принадлежи на позитивната наука. То принадлежи на религията
(или на теологията, или на поезията, или на
правото, или …). По-късно сър Карл Попър
предлага да заместим принципът на верификацията (емпирическата проверка на съжденията
като критерий за научност) с принципа на фалсификацията (или едно съждение принадлежи
на науката само ако то може да бъде емпирически опровергано).
Трябва ли да се отърсим от подобни ценностни
съждения? Или напротив – те са собственият
обект на изследване на „науките за духа”? Позитивистки или анти-позитивистки са науките
за културата? Засега мога да кажа само, че и
двете решения са грешни.
Колкото до въпроса има ли при Дилтай дуализъм на методите? О, да, определено. Той е от
тези – анти-позитивистите. Но не съм сигурна,
че правилно си спомням въпроса.

Коментари и други текстове:
http://tkult.blogspot.com/2010/03/blog-post.html
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Краят на платноходите
1730-1859

Ä
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о началото на XVIII в. останало
да се направи само едно незначително подобрение на платнохода
- управляващото кормило/щурвал
(wheel), което било представено в съвсем ранните години. Замествайки неудобните и често
опасни нивелиращи рейки (whipstaff), то донесло драстично подобрение в маневрирането
на огромните кораби - а те година след година
ставали все по-големи. През останалото време
от столетието постиженията от предишните
периоди били достигнали до най-високото си
ниво на техника и действие, като структурата
на кораба все още била основана почти изцяло
върху дърво и коноп. Били създадени разработки на нови и по-големи платноходи.
До края на века били направени първите опити
за подкарани с пара съдове. Отхвърляно с насмешка от консервативно мислещите, но не и

от тези с високи чинове във флота, димящите
дрънкащи кораби ангажирани първо от търговската флота, за да обслужва плавания с възможно най-малка продължителност, за да намали
бройката на екипажа. Новата парна движеща
сила и новите материали, осигурени от индустриалната революция, особено изобилните железни плочи, довели до повече промени
за 50 години, между 1800г. и 1850г., отколкото
всички подобрения от изминалите 500 години.
Когато инженерите проучили възможностите
на новия механизъм, се стигнало до прилив от
нови изобретения. Все пак през 1850-те години един пълно оборудван платноход с попътен
вятър все още можел да задмине един средно
пакетован параход. По това време по пристанищата из цял свят имало съдове, вариращи от
най-новите железни параходи до лодки, чийто
дизайн се връщал назад към праисторията.

- http://nauka.bg -

59

Българска Наука брой 28

Royal George (EX-ROYAL ANNE)

Кораби
Stantissima Trinidad

Великобритания: Испания: 1769 г.
Дължина: 200 фт (60,1 м)
1756
Дължина: 178 фт (54,3 м)
Ширина: 51 фт 10 ин (15,8 м)
Дълбочина: 21 фт 6 ин (6,6 м)
Водоизместимост: 2047 т
Такелаж: три мачти; квадратно платно
Въоръжение: 28 42 пдр, 28 пдр, 28 12 пдр, 16
6 пдр оръдия
Екипаж: 850
Един от първите шест най-авторитетни кораба
за кралската флота бил построен между 1750
г. и 1790 г. Бил положен като Royal Anne през
1746 г. Екипаж бил назначен през 1756 г. в началото на седемгодишната война, като корабът
фактически прекарал целия период в блокада
на Brest. На 20 ноември 1759 г. това бил флагманският кораб на адмирал Hawke, когато
британската ескадра излязла от убежище в
Torbay, за да се сблъска с 21 френски кораба
под управлението на вицеадмирал Comte de
Conflans. Французите се опитали да се завърнат в Brest, но Hawke ги последвал в Quiberon
Bay и ги принудил да се бият. Royal George
нападнал френския флагмански кораб Soleil
Royal и потопил Superbe с един опустошителен
залп. Изведен от употреба след войната и върнат обратно в морето през 1778г., корабът бил в
служба до 29 август 1782г. На този ден корабът
се преобърнал и потънал, удавяйки около 800
души.

Ширина: 62 фт 9 ин (19,2 м)
Дълбочина: неизвестна
Водоизместимост: 4572 т
Такелаж: три мачти; квадратно платно
Въоръжение: 130 оръдия
Екипаж: 950
Построен в Havana, Santissima Trinidad бил
най-големият военен кораб на 18 в. Той взел
участие в битката при Cape St Vincent, управлявана от Nelson. Капитан Saumarez в HMS
Orion заставил да бъдат заличени цветовете
му, но Адмирал Jervis сигнализирал на флотилията си и Santissima Trinidad успяла да се размине. Следващата акция на кораба била на 21
октомври 1805 г. при Trafalgar, където развявал
флага на контрадмирал Cisneros; бил строен
във френско-испанската фронтова линия право
пред Bucentaure и бил в центъра на битката, когато британските кораби пробили защитата им.
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Victory

Великобритания:
1765
Дължина: 186 фт (56,7 м)
Ширина: 51 фт 10 ин (15,8 м)
Дълбочина: 21 фт 6 ин (6,5 м)
Водоизместимост: 2162 т burthen
Такелаж: три мачти, квадратно платно
Въоръжение: 100 оръдия
Екипаж: 850
Положен през 1759 г. в Chatham Dockyard и завършен през 1765, Victory, първи със 100 оръдия, не бил пуснат във вода до 1778г., когато
Франция се съюзила с американските колонии.
В продължение на три години това бил флагманският кораб на Channel Fleet под командването на Адмирал Keppel, взимайки участие
в нерешителното отблъскване на Ushant на
23 юли 1779 г. През декември 1781 г. корабът
пленил френски конвой в същата област. Под
командването на Адмирал Lord Hawe бил флагмански кораб, когато британците вдигнали
обсада на Гибралтар през 1782 г. С края на
американската война за независимост Victory
бил изваден от употреба до 1792г., когато за
облекчение на много офицери, заплащани наполовина на суша, кралската флотилия отново
била готова за война. Корабът бил изпратен до
Средиземно море като флагмански кораб, първо при Адмирал Hood, после през 1793 г. при
страховития Sir John Jevris, който постигнал
сразяваща победа над испанците на 14 февруари 1797 г. като извадил от строя вице-флагманския им кораб, Principe de Asturias. Victory се
върнал в Англия през 1798 г. и бил превърнат
в болничен кораб, основан в Chatham. Между
1800 г. и 1803 г. бил ремонтиран, губейки своите стари отворени балкони на кърмата, и на
18 май 1803г., готов да се завърне в Средиземноморието с капитан Hardy, корабът издигнал
флага на Адмирал Lord Nelson. Между 30 юли
1803 г. и битката при Trafalgar, Nelson прекарал само 25 дни извън кораба. Задачата била да
удържи френската флота в Toulon, но през януари 1805 г. Адмирал Villeneuve успял да се промъкне покрай британците, върнал се и отново
напуснал пристанището на 30 март. Корабите

на Nelson го преследвали през Атлантическия
океан, но Villeneuve стигнал до Cadiz и останал
там с испанската флотилия, блокирана от британците. На 19 октомври било сложено начало
на битката. Nelson разделил флотата си на две,
като той самият останал на борда на Victory,
а вицеадмирал Collingwood бил на борда на
Royal Sovereign. Смелата тактика на Nelson изложила Victory на вражеска стрелба за 45 минути, докато си проправил път през френската
фронтова линия, откривайки опустошителен
огън по кърмата на Bucentaure, флагманския
кораб на Villeneuve. Заставайки успоредно до
Redoutable, Nelson, изцяло облечен с униформата на квартердек на Victory, бил застрелян
от мускетар. В 14:30 корабът излязъл от битка;
два часа по-късно, знаейки, че е спечелил решаваща победа, Nelson починал. Разрушеният
кораб бил изтеглен до Гибралтар, после сам се
отправил към Англия с тялото на Nelson и достигнал Spithead на 5 декември и Sheerness на
22. Victory бил поправен и изпратен да служи
като флагмански кораб на адмирал Saumarez в
Балтика, оставайки там до 1812 г. с изключение на един ескорт до Испания. През 1812 г.
корабът бил освободен, но останал в кралската
флотска корабостроителница на пристанището
като флагмански кораб на главнокомандващия
флота.
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Victory
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Кораби

Constitution

САЩ: 1797г.
Дължина: 175 фт (53,3 м)
Ширина: 43 фт 6 ин (13,3 м)
Дълбочина: 22 фт 6 ин (6,9м)
Водоизместимост: 2200 т
Такелаж: три мачти; квадратно платно
Въоръжение: 20 32 пдр, 34 24 пдр оръдия
Екипаж: 450

Българска Наука брой 28

Една от група от три извънредно големи и добре въоръжени фрегати, построената в Boston
Constitution, и нейните сестри President и
United States, макар официално да били класифицирани като съдове с 44 оръдия, фактически
имали по две палуби с общо 50 оръдия. Фрегатите били много ценени и Constitution имала големи заслуги в американския сблъсък с
Barbary States, където като флагмански кораб
на средиземноморския ескадрон далеч превъзхождала пиратските кораби със своите скорост
и артилерия; от 1809 г. фрегатата служела със
северноатлантическия ескадрон. В англо-американската война от 1812 г. американските
фрегати били от по-висок клас отколкото британските съответствия. В началото капитаните
на английските фрегати не си дали сметка за
това и поемали уверено предизвикателства.
Под командването на Isaac Hull, след тридневно преследване през юли 1812 г. Constitution се
измъкнала от засада на британския ескадрон.

На 19 август тя се сблъскала с HMS Guerriere
на Grand Banks и след кратка, но свирепа акция
в близък обсег оставила британската фрегата
безпомощна и със съборени мачти, твърде разрушена да бъде взета като награда. След това
Constitution спечелила прякора „Стария броненосец”. През декември 1812 г., вече под управлението на капитан Willian Bainbridge и на път
към Южния Пацифик, тя набързо се справила с
HMS Java с 38 оръдия и после се върнала в Бостън за поправка. През февруари 1815 г., след
като войната официално приключила, тя пленила два малки кораба на краля - HMS Cayne
и HMS Levant. Поддържана както обикновено
в продължение на шест години след войната,
тя отново служила в Средиземно море между
1821 г. и 1828 г. През 1830 г. била вписана в
списък за разрушаване, но настъпил национален протест, а Oliver Wendell Holmes написал
прочутата поема „Старият броненосец” (“Old
Ironsides”). Фрегатата отново била поправена и
изпратена на служба на позициите, познати й
отпреди. През 1844-46 г. Constitution тръгнала
на околосветско плаване. По време на Цивилната война тя служила за тренировъчен съд и
продължила тази си роля след преустройване
до 1881 г., когато все още във флотския списък, станала съд за посрещане на новопостъпващи в служба. През 1897 г. била преместена в
бостънското пристанище, за да бъде съхранена
като национално наследство. Все още екипирана и в американската флотилия, а и засега найстарата по вида си, Constitution прави ежегодна
обиколка на пристанището на всеки 4 юли.
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Кораби

Great Britain

Великобритания:
1843г.
Дължина: 322 фт (98,1 м)
Ширина: 50 фт 6 ин (15,4 м)
Дълбочина: 16 фт (4,9 м)
Водоизместимост: 3270 т
Такелаж: шест мачти; втората мачта е с квадратно платно, всички други са със съоръжения в предната или около кърмовата част.
Механизъм: единично весло; четири цилиндрични парни машини
Екипаж: 350 пасажера, 300 екипаж
Товар: 260 пасажера, обичайни стоки
Маршрути: трансатлантически, Великобритания- Австралия, Великобритания- Сан Франциско.
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Както всички кораби на I K Brunel, Great Britain
бил постижение, което създало епоха: най-големият създаден железен кораб до момента;
първият пратен за плаване в дълбоки води;
първият управляван от витло (screw propeller);
първият парен кораб, който прекосил Атлантическия океан. Пуснат в море през 1843 г. в
Bristol, той въплъщавал много качества, които
в последствие станали стандартни. Дори когато
бил закотвен близо до Belfast Lough през септември 1846 г. и останал там девет месеца, той
бил оттеглен в поправимо състояние; това било

едно от многото доказателства за предимството
на железния корпус. Great Britain бил замислен
като параход с гребла, но Brunel променил плановете си и това наложило необходимостта от
парни машини. В крайна сметка корабът бил
задвижван от локомотиви с четири цилиндри,
всеки от които бил с диаметър 7 фт 3 ин (2,2
м); витлото било с шест крила (по-късно редуцирани до три) (blades) и било с диаметър 15
фт 6 ин (4,7 м). Локомотивите задвижвали съда
в девет възела. Въпреки това Great Britain все
още бил оборудван с шест мачти, носещи около 15000sq фт (1400sq м) корабно платно (sail);
всички мачти били със съоръжения в предната
или около кърмовата част, освен втората, която
поддържала ярдове за определяне на курса и
марсел. На 26 юли 1845 г. Great Britain направил първото си плаване – от Ливърпул до Ню
Йорк – за 14 дни и 21 часа. След заземяването/
закотвянето му неговите собственици, the Great
Western Steamship Co, го продали; през 1852
след тригодишно изваждане от употреба и вече
оборудван с четири мачти, витло с три крила и
нови локомотиви Great Britain бил пренасочен
към Австралия. Мачтите били редуцирани до
три през 1853 г., после през 1877 г. локомотивите били премахнати, корпусът бил обвит в дърво и корабът служел за превозване на товари
между Британия и Сан Франциско. При третото насочване на кораба към външния свят той
бил обявен за негоден за употреба на пристанище Stanley, Falkland Island, през февруари 1886
и се превърнал в несгоден кораб за складиране.
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Кораби

Le
Napolеon
(EX-LE 24 FÉVRIER, PRÉSIDENT)

Франция: 1850г.
Дължина: 233фт (71м)
Ширина: 53фт 2ин (16,2м)
Дълбочина: неизвестна
Водоизместимост: 5040т
Такелаж: три мачти; квадратно платно
Механизъм: единично витло, пара; 900хп
Въоръжение: 90 оръдия
Екипаж: неизвестен

Българска Наука брой 28

Френският дизайнер Stanislas Dupuy de Lôme
бил един от най-брилянтните и иновативни
морски инженери на 19в. Той успял да превърне френските флотски власти в ранни варианти на парни военни кораби, задвижвани
с витло. През 1847 г. бил назначен екипаж на
кораб на Dupuy de Lôme с новаторски дизайн

– с два комина и две палуби. Предопределен
да бъде водач на набор от девет, това бил съд,
който да създаде нова епоха. Положен като Le
24 fеvrier, после преименуван на Prеsident, неговите следващи имена разкриват променливото положение на местните политици. Това
бил най-големият военен кораб в корабостроителницата при Toulon на 16 май 1850 г. От
самото начало бил плануван като параход с
механизъм, от който да се извлича оптимална
полза. Той можел да поддържа скорост от 14
възела под пара и правел много дълги курсове
само на пара. Napoleon и неговите посестрими
лодки допринесли за френския военноморски
престиж, но след Кримската война от 1853-56
г., през която Napoleon участвал в бомбардировките на руските крайбрежни крепости, вече
почти не влизали в употреба. След Кримската
война корабът правил многобройни пътувания
до френските васални страни и колонии с мисия „да покаже флага”. Napoleon бил зачеркнат
от списъка през 1876 г.
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Кораби
Victoria

Великобритания:
1859
Дължина: 260 фт (79,2 м)
Ширина: 60 фт (18,3 м)
Дълбочина: 25 фт 10 ин (7,8 м)
Водоизместимост: 6959 т
Такелаж: три мачти, квадратно платно
Механизъм: единично витло, пара; 1000 hp
Въоръжение: 62 8 ин (203 мм), 58 32 пдр, едно
68 пдр оръдия
Екипаж: 1000

(Спитхед военноморски преглед) през 1867 г.
По това време предимствата в артилерийското
дело и корпусния дизайн били направили мудния кораб с три палуби да изглежда старомодно. Victoria скоро оправдал разноските си, но
не бил разпореден (disposed) до 31 май 1893 г.,
когато бил продаден след разбиването си.

Положен през 1855 г., но
пуснат в морето едва на 12
ноември 1859 г., този кораб
с витло бил забързан към
фронтовата линия от пускането на френския параход
с три палуби La Bretagne.
Френският кораб, Victoria
и Howe били единствените
построени кораби от този
вид. Victoria имал уникален
механизъм, с две редици
от по четири котли от всяка страна и две димоходни
тръби, поставени съответно
на амбразура и щирборда.
Victoria бил упълномощен
за отплаване в средата на
века, когато Британия не
била въвлечена в никакви
морски войни и затова не
срещната вражески действия. През 1864 г. той бил
флагмански кораб на средиземноморската флотилия.
Ежедневие за кораба били
маневри, официални визити и значително време, прекарано закотвен на Гибралтар. Последните години на
служба за Victoria били прекарани в родни води, а последното й появяване било
на Spithead Naval Review
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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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Научен коментар -
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“Витоша не е Фуджи, но прилича”
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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

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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